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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 1/2016 

frá 5. febrúar 2016 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2015/1358 frá 4. ágúst 2015 um breytingu á XI., XII. og XV. viðauka við tilskipun ráðsins 

2003/85/EB að því er varðar skrána yfir rannsóknarstofur sem hafa leyfi til að meðhöndla lifandi 

gin- og klaufaveikiveiru og lágmarkskröfur um öryggi sem gilda um þær (1). 

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

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

samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Íslands. 

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

gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og 

Sambandsríkisins 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. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Liður 1a (tilskipun ráðsins 2003/85/EB) í hluta 3.1 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn breytist sem 

hér segir: 

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við: 

„– 32015 D 1358: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1358 frá 4. ágúst 

2015 (Stjtíð. ESB L 209, 6.8.2015, bls. 11).“ 

2. Eftirfarandi kemur í stað aðlögunartexta í b-lið: 

„b) Orðinu „Noregur“ skal bætt við lista aðildarríkja sem nýta þjónustu The Pirbright Institute í 

Bretlandi í A-hluta XI. viðauka.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1358, sem 

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

  

(1)  Stjtíð. ESB L 209, 6.8.2015, bls. 11. 

2017/EES/45/01 
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3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



20.7.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 45/3 

 2
0

.7
.2

0
1
7

 
E

E
S

-v
ið

b
æ

tir v
ið

 S
tjó

rn
artíð

in
d

i E
v

ró
p

u
sam

b
an

d
sin

s 
N

r. 4
5
/3

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 2/2016 

frá 5. febrúar 2016 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2015/1765 frá 30. september 2015 um breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2004/558/EB að 

því er varðar staðfestingu á því að sambandsríkið Baden-Württemberg í Þýskalandi og héraðið 

Valle d'Aosta á Ítalíu hafi þá stöðu að þau séu laus við smitandi nef- og barkabólgu í nautgripum 

(1). 

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

2015/1784 frá 2. október 2015 um breytingu á II. viðauka við ákvörðun 2003/467/EB að því er 

varðar yfirlýsingu um að svæðið Norður-Írland í Sameinaða konungsríkinu Stóra-Bretlandi og 

Norður-Írlandi sé opinberlega laust við öldusótt í nautgripahjörðum (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. Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Íslands. 

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

gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og 

Sambandsríkisins 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. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við 70. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/467/EB) í hluta 4.2: 

„– 32015 D 1784: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1784 frá 2. 

október 2015 (Stjtíð. ESB L 259, 6.10.2015, bls. 38).“ 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við 80. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/558/EB) í hluta 4.2: 

„– 32015 D 1765: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1765 frá 30. 

september 2015 (Stjtíð. ESB L 257, 2.10.2015, bls. 44).“ 

2. gr. 

Norskur texti framkvæmdarákvarðana (ESB) nr. 2015/1765 og (ESB) nr. 2015/1784, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 257, 2.10.2015, bls. 44. 

(2)  Stjtíð. ESB L 259, 6.10.2015, bls. 38. 

2017/EES/45/02 
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3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 3/2016 

frá 5. febrúar 2016 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/261 

frá 6. febrúar 2015 um breytingu á ákvörðunum 2010/470/ESB og 2010/471/ESB að því er varðar 

kröfur um dýraheilbrigðisvottorð fyrir viðskipti með og innflutning til Sambandsins á sæði, eggjum 

og fósturvísum dýra af hestaætt (1). 

2) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um lifandi dýr önnur en fisk og eldisdýr og dýraafurðir á borð við 

egg, fósturvísa og sæði.  Ísland er undanþegið löggjöf á þessu sviði eins og fram kemur í 2. mgr. 

inngangsorða I. kafla I. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Íslands. 

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

gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og 

Sambandsríkisins 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. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar verða gerðar á 93. lið (tilskipun ráðsins 2010/470/ESB) í hluta 4.2 í I. kafla I. 

viðauka við EES-samninginn:  

1. Eftirfarandi verður bætt við: 

„eins og henni var breytt með: 

− 32015 D 0261: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/261 frá 6. 

febrúar 2015 (Stjtíð. ESB L 52, 24.2.2015, bls. 1).“ 

2. Í stað aðlögunartextans kemur eftirfarandi: 

Að því er varðar EFTA-ríkin skal „25. febrúar 2015“ koma í stað dagsetningarinnar „30. september 

2014“ í a-lið og i-lið d-liðar 2. gr. Að því er varðar EFTA-ríkin skal „26. febrúar 2015“ koma í stað 

dagsetningarinnar „1. október 2014“ í b-lið og ii-lið d-liðar 2. gr. Að því er varðar EFTA-ríkin skal „1. 

júlí 2011“ koma í stað dagsetningarinnar „31. ágúst 2010“ í b-lið, c-lið og ii-lið d-liðar 2. gr. Að því er 

varðar EFTA-ríkin skal „2. júlí 2011“ koma í stað dagsetningarinnar „1. september 2010“ í c-lið og ii-

lið d-liðar 2. gr. 

Að því er varðar EFTA-ríkin skal „1. júlí 2011“ koma í stað dagsetningarinnar „31. ágúst 2010“ í a- og 

b-lið 4. gr.  Að því er varðar EFTA-ríkin skal „2. júlí 2011“ koma í stað dagsetningarinnar „1. 

september 2010“ í b-lið 4. gr.  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 52, 24.2.2015, bls. 1. 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/261, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 4/2016 

frá 5. febrúar 2016 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/225 

frá 11. febrúar 2015 um breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2009/861/EB um 

aðlögunarráðstafanir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er 

varðar vinnslu hrámjólkur, sem uppfyllir ekki kröfur, í tilteknum mjólkurvinnslustöðvum í 

Búlgaríu (1). 

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

2015/1375 frá 10. ágúst 2015 um sértækar reglur um opinbert eftirlit með tríkínu í kjöti (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1474 frá 27. ágúst 

2015 um notkun á endurnýttu heitu vatni til að fjarlægja örverufræðilega mengun af yfirborði 

skrokka (3).  

4) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/1375 fellir niður reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 2075/2005 (4), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr 

samningnum.  

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 

Sambandsríkisins 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. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirliður bætist við í 17. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004) í 

hluta 6.1 undir bráðabirgðaráðstöfunum (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/861/EB): 

„– 32015 D 0225: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/225 frá 11. 

febrúar 2015 (Stjtíð. ESB L 37, 13.2.2015, bls. 15).“ 

2. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir 20. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1079/2013) í 

hluta 6.1: 

„21. 32015 R 1474: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1474 frá 27. ágúst 2015 um 

notkun á endurnýttu heitu vatni til að fjarlægja örverufræðilega mengun af yfirborði skrokka 

(Stjtíð. ESB L 225, 28.8.2015, bls. 7).“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 37, 13.2.2015, bls. 15. 

(2)  Stjtíð. ESB L 212, 11.8.2015, bls. 7. 

(3)  Stjtíð. ESB L 225, 28.8.2015, bls. 7. 

(4)  Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 60. 
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3. Í stað textans í 54. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2075/2005) í hluta 6.2 kemur 

eftirfarandi: 

„– 32015 R 1375: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1375 frá 10. 

ágúst 2015 um sértækar reglur um opinbert eftirlit með tríkínu í kjöti (Stjtíð. ESB, L 

11.8.2015, bls. 7).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2015/255, framkvæmdarreglugerðar (ESB) 

2015/1375 og reglugerðar (ESB) 2015/1474, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 5/2016 

frá 5. febrúar 2016 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2015/1761 frá 1. október 2015 um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 

378/2005 að því er varðar skýrslur tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins, þóknanir og 

rannsóknarstofur sem tilgreindar eru í II. viðauka við reglugerðina (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 

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

þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við í lið 1zzh (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 378/2005) í II. 

kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 1761: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1761 frá 1. október 

2015 (Stjtíð. ESB L 257, 2.10.2015, bls. 30).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2015/1761, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 257, 2.10.2015, bls. 30. 

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

nr. 6/2016 

frá 5. febrúar 2016 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2015/1747 frá 30. september 2015 um leiðréttingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 26/2011 

um leyfi fyrir E-vítamíni 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 

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

þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 2zk (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 26/2011) í II. 

kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„eins og henni var breytt með: 

– 32015 R 1747: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1747 frá 30. 

september 2015 (Stjtíð. ESB L 256, 1.10.2015, bls. 7).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2015/1747, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 256, 1.10.2015, bls. 7. 

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

nr. 7/2016 

frá 5. febrúar 2016 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1905 frá 22. 

október 2015 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 

183/2005 að því er varðar prófun á olíum, fitu og afurðum sem eru fengnar úr þeim fyrir díoxíni (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 

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

þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við lið 31m (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 183/2005) í II. 

kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 1905: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/1905 frá 22. október 2015 

(Stjtíð. ESB L 278, 23.10.2015, bls. 5).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/1905, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 278, 23.10.2015, bls. 5. 

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

nr. 8/2016 

frá 5. febrúar 2016 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2015/1486 frá 2. september 2015 um leyfi fyrir kantaxantíni sem fóðuraukefni fyrir tiltekna flokka 

alifugla, skrautfiska og skrautfugla (1). 

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

2015/1489 frá 3. september 2015 um leyfi fyrir blöndu með Lactobacillus plantarum NCIMB 

30238 og Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (2).  

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

2015/1490 frá 3. september 2015 um leyfi fyrir blöndu með karvakróli, sinnamaldehýði og 

óleóresíni úr Capsicum sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga (leyfishafi er Pancosma France 

S.A.S.) (3).  

4) 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 

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

þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðir bætist við á eftir 149. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/1426) í II. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„150. 32015 R 1486: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1486 frá 2. 

september 2015 um leyfi fyrir kantaxantíni sem fóðuraukefni fyrir tiltekna flokka alifugla, 

skrautfiska og skrautfugla (Stjtíð. ESB L 229, 3.9.2015, bls. 5). 

151. 32015 R 1489: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1489 frá 3. 

september 2015 um leyfi fyrir blöndu með Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 og 

Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 

231, 4.9.2015, bls. 1). 

152. 32015 R 1490: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1490 frá 3. 

september 2015 um leyfi fyrir blöndu með karvakróli, sinnamaldehýði og óleóresíni úr Capsicum 

sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga (leyfishafi er Pancosma France S.A.S.) (Stjtíð. ESB L 231, 

4.9.2015, bls. 4.)“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 229, 3.9.2015, bls. 5. 

(2) Stjtíð. ESB L 231, 4.9.2015, bls. 1. 

(3) Stjtíð. ESB L 231, 4.9.2015, bls. 4. 

2017/EES/45/08 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) nr. 2015/1486, (ESB) 2015/1489 og (ESB) 

2015/1490, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  



Nr. 45/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.7.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 9/2016 

frá 5. febrúar 2016 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1955 

frá 29. október 2015 um breytingu á I. og II. viðauka við tilskipun ráðsins 66/402/EBE um 

markaðssetningu sáðkorns (1). 

2) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um heilbrigði plantna. Ákvæði löggjafar um heilbrigði plantna 

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

Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í 3. lið (tilskipun ráðsins 66/402/EBE) í hluta 1 í III. kafla I. viðauka við 

EES-samninginn: 

„– 32015 L 1955: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1955 frá 29. 

október 2015 (Stjtíð. ESB L 284, 30.10.2015, bls. 142).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdartilskipunar (ESB) nr. 2015/1955, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 284, 30.10.2015, bls. 142. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2017/EES/45/09 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 10/2016 

frá 5. febrúar 2016 

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

samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/758 frá 29. apríl 

2015 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar innleiðingu neyðarsímkerfis í ökutæki, sem 

byggist á 112-neyðarnúmeraþjónustunni, og um breytingu á tilskipun 2007/46/EB (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1.  Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 45zx (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB): 

„– 32015 R 0758: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/758 frá 29. apríl 2015 

(Stjtíð. ESB L 123, 26.11.2015, bls. 77).“ 

2. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 46c (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 901/2014): 

„47.– 32015 R 0758: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/758 frá 29. apríl 2015 um 

gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar innleiðingu neyðarsímkerfis í ökutæki, sem 

byggist á 112-neyðarnúmeraþjónustunni, og um breytingu á tilskipun 2007/46/EB (Stjtíð. ESB 

L 123, 19.5.2015, bls. 77).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/758, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 123, 19.5.2015, bls. 77. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2017/EES/45/10 



Nr. 45/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.7.2017 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 11/2016 

frá 5. febrúar 2016 

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

samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 627/2014 frá  

12. júní 2014 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 582/2011 í þeim tilgangi að aðlaga hana að 

tækniframförum að því er varðar vöktun innbyggðs greiningarkerfis á efnisögnum (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 45zzl (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 582/2011) í I. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32014 R 0627: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 627/2014 frá 12. júní 2014 (Stjtíð. 

ESB L 174, 13.6.2014, bls. 28).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 627/2014, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður 

  

(1) Stjtíð. ESB L 174, 13.6.2014, bls. 28. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2017/EES/45/11 



Nr. 45/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.7.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 12/2016 

frá 5. febrúar 2016 

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

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 

1040/2014 frá 25. júlí 2014 um breytingu á tilskipun ráðsins 2001/112/EB varðandi aldinsafa og 

tilteknar álíka vörur til manneldis í því skyni að laga I. viðauka við hana að tækniframförum (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 tilgreint er í 

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 54zq (tilskipun ráðsins 2001/112/EB) í XII. kafla II. viðauka við 

EES-samninginn: 

„– 32014 R 1040: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1040/2014 frá 25. júlí 

2014 (Stjtíð. ESB L 288, 2.10.2014, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 1040/2014, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 288, 2.10.2014, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2017/EES/45/12 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 13/2016 

frá 5. febrúar 2016 

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

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1832 frá  

12. október 2015 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 

1333/2008 að því er varðar notkun á erýtrítóli (E 968) sem bragðaukandi efni í bragðbættar 

drykkjarvörur sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs (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 tilgreint er í 

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 1832: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/1832 frá 12. október 2015 

(Stjtíð. ESB L 266, 13.10.2015, bls. 27).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/1832, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 266, 13.10.2015, bls. 27. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2017/EES/45/13 



Nr. 45/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.7.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 14/2016 

frá 5. febrúar 2016 

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

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1906 frá  

22. október 2015 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 282/2008 um efnivið og hluti úr endurunnu 

plasti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli (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 tilgreint er í 

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í 56. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 282/2008) í XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„eins og henni var breytt með: 

– 32015 R 1906: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/1906 frá 22. október 2015 

(Stjtíð. ESB L 278, 23.10.2015, bls. 11).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/1906, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

  

(1)  Stjtíð. ESB L 278, 23.10.2015, bls. 11. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2017/EES/45/14 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 



Nr. 45/22 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.7.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 15/2016 

frá 5. febrúar 2016 

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

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1886 frá  

20. október 2015 um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til 

þroskunar og heilbrigðis barna (1). 

2) Fella ber inn í EES-saminginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1898 frá  

21. október 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 tilgreint er í 

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðir bætast við á eftir 105. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 210/2013) í  

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„106. 32015 R 1886: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1886 frá 20. október 2015 um 

synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til þroskunar og 

heilbrigðis barna (Stjtíð. ESB L 276, 21.10.2015, bls. 52). 

107. 32015 R 1898: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1898 (ESB) 2015/1898 frá  

21. október 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 277, 

22.10.2015, bls. 13).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2015/1886 og (ESB) 2015/1898, sem verður birtur í  

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 276, 21.10.2015, bls. 52. 

(2) Stjtíð. ESB L 277, 22.10.2015, bls. 13. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2017/EES/45/15 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 



Nr. 45/24 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.7.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 16/2016 

frá 5. febrúar 2016 

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

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2015/1491 frá 3. september 2015 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 að því er varðar 

efnið virginíamýsín (1). 

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

2015/1492 frá 3. september 2015 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 að því er varðar 

efnið týlvalósín (2).  

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

XIII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 1491: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1491 frá  

3. september 2015 (Stjtíð. ESB L 231, 4.9.2015, bls. 7). 

– 32015 R 1492: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1492 frá  

3. september 2015 (Stjtíð. ESB L 231, 4.9.2015, bls. 10).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) nr. 2015/1491 og (ESB) nr. 2015/1492, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 231, 4.9.2015, bls. 7. 

(2) Stjtíð. ESB L 231, 4.9.2015, bls. 10. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2017/EES/45/16 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 



Nr. 45/26 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.7.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 17/2016 

frá 5. febrúar 2016 

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

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2015/1757 frá 28. september 2015 um að samþykkja fólpet sem virkt efni til notkunar í sæfivörur í 

vöruflokki 6 (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1758 frá 28. september 2015 um að samþykkja fólpet sem 

fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 7 og 9 (2). 

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

2015/1759 frá 28. september 2015 um að samþykkja glútaraldehýð sem fyrirliggjandi virkt efni til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 2, 3, 4, 6, 11 og 12 (3). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðir bætast við á eftir lið 12nnp (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 

2015/1751) í XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„12nnq. 32015 R 1757: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1757 frá  

28. september 2015 um að samþykkja fólpet sem virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 

6 (Stjtíð. ESB L 257, 2.102015, bls. 12). 

12nnr. 32015 R 1758: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1758 frá  

28. september 2015 um að samþykkja fólpet sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur 

í vöruflokkum 7 og 9 (Stjtíð. ESB L 257, 2.10.2015, bls. 15). 

12nns. 32015 R 1759: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1759 frá  

28. september 2015 um að samþykkja glútaraldehýð sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokkum 2, 3, 4, 6, 11 og 12 (Stjtíð. ESB L 257, 2.10.2015, bls. 19).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) nr. 2015/1757, (ESB) 2015/1758 og (ESB) 

2015/1759, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 257, 2.10.2015, bls. 12. 

(2) Stjtíð. ESB L 257, 2.10.2015, bls. 15. 

(3) Stjtíð. ESB L 257, 2.10.2015, bls. 19. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2017/EES/45/17 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 



Nr. 45/28 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.7.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 18/2016 

frá 5. febrúar 2016 

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

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2015/1981 frá 4. nóvember 2015 um að samþykkja formaldehýð, sem er leyst úr N,N-

metýlenbismorfólíni, sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 6 og  

13 (1). 

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

2015/1982 frá 4. nóvember 2015 um að samþykkja hexaflúmúrón sem fyrirliggjandi virkt efni til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 (2). 

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

2015/1985 frá 4. nóvember 2015 skv. 3. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 528/2012 um veirueyðandi pappírsþurrkur sem eru gegndreyptar með sítrónusýru (3). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðir bætast við á eftir lið 12nns (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 

2015/1759) í XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„12nnt. 32015 R 1981: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1981 frá 

 4. nóvember 2015 um að samþykkja formaldehýð, sem er leyst úr N,N-metýlenbismorfólíni, 

sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 6 og 13 (Stjtíð. ESB L 289, 

5.11.2016, bls. 9). 

12nnu. 32015 R 1982: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar ESB) 2015/1982 frá  

4. nóvember 2015 um að samþykkja hexaflúmúrón sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 18 (Stjtíð. ESB L 289, 5.11.2015, bls. 13). 

12nnv. 32015 D 1985: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1985 frá  

4. nóvember 2015 skv. 3. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 

um veirueyðandi pappírsþurrkur sem eru gegndreyptar með sítrónusýru (OJ L 289, 5.11.2015, 

bls. 26).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldra reglugerða (ESB) 2015/1981 og (ESB) 2015/1982 og 

framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2015/1985, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 289, 5.11.2015, bls. 9. 

(2) Stjtíð. ESB L 289, 5.11.2015, bls. 13. 

(3) Stjtíð. ESB L 289, 5.11.2015, bls. 26. 

2017/EES/45/18 
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3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  



Nr. 45/30 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.7.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 19/2016 

frá 5. febrúar 2016 

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

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2030 frá  

13. nóvember 2015 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 850/2004 um 

þrávirk, lífræn mengunarefni að því er varðar I. viðauka (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við lið 12w (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 850/2004) í  

XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 2030: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/2030 frá 13. nóvember 2015 

(Stjtíð. ESB L 298, 14.11.2015, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/2030, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 298, 14.11.2015, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2017/EES/45/19 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 20/2016 

frá 5. febrúar 2016 

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

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1936 

frá 8. júlí 2015 um viðeigandi kerfi til að meta og sannprófa stöðugleika nothæfis loftræstirása og 

röralagna fyrir loftræstingu samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr.  

305/2011 (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1958 

frá 1. júlí 2015 um viðeigandi kerfi til að meta og sannprófa stöðugleika nothæfis gerviefna til 

jarðtæknilegra nota og skyldra vara samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 

305/2011 (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framselda ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1959 

frá 1. júlí 2015 um viðeigandi kerfi til að meta og sannprófa stöðugleika nothæfis fráveitubúnaðar  

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/2011 (3). 

4) Ákvörðun (ESB) 2015/1958 fellir niður tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/581/EBE (4), sem 

hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr samningnum. 

5) Ákvörðun (ESB) 2015/1959 fellir niður tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/464/EBE (5), sem 

hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr samningnum. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1.  Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 1zzf (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/656/ESB): 

„1zzg. 32015 D 1936: Framseld ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1936 frá 8. júlí 

2015 um viðeigandi kerfi til að meta og sannprófa stöðugleika nothæfis loftræstirása og 

röralagna fyrir loftræstingu samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 

305/2011 (Stjtíð. ESB L 282, 28.10.2015, bls. 34). 

1zzh.  32015 D 1958: Framseld ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1958 frá 1. júlí 

2015 um viðeigandi kerfi til að meta og sannprófa stöðugleika nothæfis gerviefna til 

jarðtæknilegra nota og skyldra vara samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 

305/2011 (Stjtíð. ESB L 284, 30.10.2015, bls. 181). 

  

(1) Stjtíð. ESB L 282, 28.10.2015, bls. 34. 

(2) Stjtíð. ESB L 284, 30.10.2015, bls. 181. 

(3) Stjtíð. ESB L 284, 30.10.2015, bls. 184. 

(4) Stjtíð. ESB L 254, 8.10.1996, bls. 59. 

(5) Stjtíð. ESB L 198, 25.7.1997, bls. 33. 

2017/EES/45/20 
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1zzi.  32015 D 1959: Framseld ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1959 frá  

1. júlí 2015 um viðeigandi kerfi til að meta og sannprófa stöðugleika nothæfis fráveitubúnaðar  

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/2011 (Stjíð. ESB L 284, 

30.10.2015, bls. 184).“ 

2. Texti liðar 1f (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/581/EB) og liðar 1n (ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 97/464/EB) fellur brott. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) nr. 2015/1936, (ESB) nr. 2015/1958 og (ESB) nr. 2015/1959, 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 21/2016 

frá 5. febrúar 2016 

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

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2115 frá  

23. nóvember 2015 um breytingu, að því er varðar samþykkt tiltekinna viðmiðunarmarka um 

íðefni, sem eru notuð í leikföng, á viðbæti C við II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2009/48/EB um öryggi leikfanga, að því er varðar formamíð (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2116 frá  

23. nóvember 2015 um breytingu, að því er varðar samþykkt tiltekinna viðmiðunarmarka um 

íðefni, sem eru notuð í leikföng, á viðbæti C við II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2009/48/EB um öryggi leikfanga, að því er varðar bensísóþíasólínón (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2117 frá  

23. nóvember 2015 um breytingu, að því er varðar samþykkt tiltekinna viðmiðunarmarka um 

íðefni, sem eru notuð í leikföng, á viðbæti C við II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2009/48/EB um öryggi leikfanga, að því er varðar klórmetýlísóþíasólínón og 

metýlísóþíasólínón, bæði stakt efni og í hlutfallinu 3:1 (3). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliðir bætast við í lið 1a (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/48/EB) í XXIII. kafla 

II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 L 2115: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2115 frá 23. nóvember 2015 

(Stjtíð. ESB L 306, 24.11.2015, bls. 17), 

– 32015 L 2116: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2116 frá 23. nóvember 2015 

(Stjtíð. ESB L 306, 24.11.2015, bls. 20), 

– 32015 L 2117: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2117 frá 23. nóvember 2015 

(Stjtíð. ESB L 306, 24.11.2015, bls. 23).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) nr. 2015/2115, (ESB) nr. 2015/2116 og (ESB) nr. 2015/2117, 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 306, 24.11.2015, bls. 17. 

(2) Stjtíð. ESB L 306, 24.11.2015, bls. 20. 

(3) Stjtíð. ESB L 306, 24.11.2015, bls. 23. 

2017/EES/45/21 
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3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 22/2016 

frá 5. febrúar 2016 

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

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/210 frá  

10. febrúar 2015 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 110/2008 um skilgreiningu, lýsingu, kynningu, merkingu og vernd landfræðilegra merkinga á 

brenndum drykkjum (1). 

2) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um brennda drykki. Ákvæði löggjafar um brennda drykki 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 inngangsorðum XXVII. kafla II. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því 

ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í 9. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 110/2008) í 

XXVII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 0210: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/210 frá 10. febrúar 2015 

(Stjtíð. ESB L 35, 11.2.2015, bls. 16).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/210, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 35, 11.2.2015, bls. 16. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2017/EES/45/22 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 23/2016 

frá 5. febrúar 2016 

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

EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins s 2013/29/ESB frá 12. júní 

2013 um samræmingu laga aðildarríkjanna um að bjóða flugeldavörur fram á markaði 

(endurútgefin) (1). 

2) Tilskipun 2013/29/ESB fellir niður tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/23/EB (2) sem hefur 

verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr samningnum. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Í stað texta 4. liðar (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/23/EB) í XXIX. kafla II. viðauka við EES-

samninginn kemur eftirfarandi: 

„32013 L 0029: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/29/ESB frá 12. júní 2013 um samræmingu 

laga aðildarríkjanna um að bjóða flugeldavörur fram á markaði (endurútgefin) (Stjtíð. ESB L 178, 

28.6.2013, bls. 27).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2013/29/ESB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 178, 28.6.2013, bls. 27. 

(2) Stjtíð. ESB L 154, 14.6.2007, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2017/EES/45/23 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 24/2016 

frá 5. febrúar 2016 

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

(Orka) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 518/2014 

frá 5. mars 2014 um breytingu á framseldum reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 

1059/2010, (ESB) nr. 1060/2010, (ESB) nr. 1061/2010, (ESB) nr. 1062/2010, (ESB) nr. 626/2011, 

(ESB) nr. 392/2012, (ESB) nr. 874/2012, (ESB) nr. 665/2013, (ESB) nr. 811/2013 og (ESB) nr. 

812/2013 að því er varðar merkingu orkutengdra vara á Netinu (1), sbr. leiðréttingar sem birtust í 

Stjtíð. ESB L 244, 19.9.2015, bls. 60. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi bætist við í lið 4c (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 392/2012), 4e 

(framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 874/2012), 4i (framseld reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1059/2010), 4j (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 1060/2010), 4k (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1061/2010), 4l (framseld 

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1062/2010), 4m (framseld reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 626/2011), 4n (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 665/2013), 4s (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 811/2013) og 4t (framseld 

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 812/2013) í IV. kafla II. viðauka EES-samningsins: 

„,eins og henni var breytt með: 

– 32014 R 0518: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 518/2014 frá 5. mars 2014 (Stjtíð. 

ESB L 147, 17.5.2014, bls. 1), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 244, 19.9.2015, bls. 

60.“ 

2. gr. 

Eftirfarandi bætist við í lið 11c (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 392/2012), 11e 

(framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 874/2012), 11i (framseld reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1059/2010), 11j (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 1060/2010), 11k (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1061/2010), 11l 

(framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1062/2010), 11m (framseld reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 626/2011), 11n (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 665/2013), 11s (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 811/2013) og 11t (framseld 

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 812/2013) í IV. viðauka EES-samningsins: 

„,eins og henni var breytt með: 

– 32014 R 0518: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 518/2014 frá 5. mars 2014 (Stjtíð. 

ESB L 147, 17.5.2014, bls. 1), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 244, 19.9.2015, bls. 

60.“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 147, 17.5.2014, bls. 1. 

2017/EES/45/24 



Nr. 45/38 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.7.2017 

 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 518/2014, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB  

L 244, 19.9.2015, bls. 60, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst 

fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

5. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 25/2016 

frá 5. febrúar 2016 

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

(Orka) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1185 frá 24. apríl 

2015 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB að því er varðar kröfur 

varðandi visthönnun staðbundinna rýmishitara sem nota eldsneyti í föstu formi (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1189 frá 28. apríl 

2015 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB að því er varðar kröfur 

varðandi visthönnun katla fyrir eldsneyti í föstu formi (2). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðir bætast við á eftir 61. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 1253/2014) í  

IV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„6m. 32015 R 1185: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1185 frá 24. apríl 2015 um 

framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB að því er varðar kröfur varðandi 

visthönnun staðbundinna rýmishitara sem nota eldsneyti í föstu formi (Stjtíð. ESB L 193, 

21.7.2015, bls. 1). 

6n. 32015 R 1189: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1189 frá 28. apríl 2015 um 

framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB að því er varðar kröfur varðandi 

visthönnun katla fyrir eldsneyti í föstu formi (Stjtíð. ESB L 193, 21.7.2015, bls. 100).“ 

 2. gr. 

Eftirfarandi liðir bætast við á eftir lið 26m (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1253/2014) í 

IV. viðauka við EES-samninginn: 

„26n. 32015 R 1185: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1185 frá 24. apríl 2015 um 

framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB að því er varðar kröfur varðandi 

visthönnun staðbundinna rýmishitara sem nota eldsneyti í föstu formi (Stjtíð. ESB L 193, 

21.7.2015, bls. 1). 

26o. 32015 R 1189: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1189 frá 28. apríl 2015 um 

framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB að því er varðar kröfur varðandi 

visthönnun katla fyrir eldsneyti í föstu formi (Stjtíð. ESB L 193, 21.7.2015, bls. 100).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2015/1185 og (ESB) 2015/1189, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 193, 21.7.2015, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 193, 21.7.2015, bls. 100. 

2017/EES/45/25 
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4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

5. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 26/2016 

frá 5. febrúar 2016 

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

(Orka) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/435/ESB 

frá 19. júlí 2011 um viðurkenningu á áætluninni „Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED“ til 

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

2009/28/EB og 2009/30/EB hafi verið fylgt (1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 253, 20.9.2012, 

bls. 32. 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/436/ESB 

frá 19. júlí 2011 um viðurkenningu á áætluninni „Abengoa RED Bioenergy Sustainability 

Assurance“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum 

Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 2009/30/EB hafi verið fylgt (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/437/ESB 

frá 19. júlí 2011 um viðurkenningu á „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ til að 

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

2009/28/EB og 2009/30/EB hafi verið fylgt (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/438/ESB 

frá 19. júlí 2011 um viðurkenningu á áætluninni „International Sustainability and Carbon 

Certification“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum 

Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 2009/30/EB hafi verið fylgt (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/439/ESB 

frá 19. júlí 2011 um viðurkenningu á áætluninni „Bonsucro EU“ til að sýna fram á að viðmiðunum 

um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 2009/30/EB hafi 

verið fylgt (5). 

6) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/440/ESB 

frá 19. júlí 2011 um viðurkenningu á áætluninni „Round Table on Responsible Soy EU RED“ til að 

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

2009/28/EB og 2009/30/EB hafi verið fylgt (6). 

7) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/441/ESB 

frá 19. júlí 2011 um viðurkenningu á áætluninni „Greenergy Brazilian Bioethanol verification 

programme“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum 

Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 2009/30/EB hafi verið fylgt (7).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 190, 21.7.2011, bls. 73. 

(2) Stjtíð. ESB L 190, 21.7.2011, bls. 75. 

(3) Stjtíð. ESB L 190, 21.7.2011, bls. 77. 

(4) Stjtíð. ESB L 190, 21.7.2011, bls. 79. 

(5) Stjtíð. ESB L 190, 21.7.2011, bls. 81. 

(6) Stjtíð. ESB L 190, 21.7.2011, bls. 83. 

(7) Stjtíð. ESB L 190, 21.7.2011, bls. 85. 

2017/EES/45/26 
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8) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/210/ESB 

frá 23. apríl 2012 um viðurkenningu á áætluninni „Ensus voluntary scheme under RED for Ensus 

bioethanol production“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum 

Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 98/70/EB hafi verið fylgt (8). 

9) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/395/ESB 

frá 16. júlí 2012 um viðurkenningu á „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar 

Beet Scheme“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum 

Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt (9). 

10) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun  framkvæmdastjórnarinnar 2012/432/ESB 

frá 24. júlí 2012 um viðurkenningu á áætluninni „REDcert“ til að sýna fram á að viðmiðunum um 

sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið 

fylgt (10). 

11) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/452/ESB 

frá 31. júlí 2012 um viðurkenningu á áætluninni „NTA 8080“ til að sýna fram á að viðmiðunum 

um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi 

verið fylgt (11). 

12) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/722/ESB 

frá 23. nóvember 2012 um viðurkenningu á áætluninni „Roundtable on Sustainable Palm Oil RED“ 

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

98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt (12). 

13) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun  framkvæmdastjórnarinnar 2013/256/ESB 

frá 30. maí 2013 um viðurkenningu á reiknitólinu „Biograce GHG“ til að sýna fram á að 

viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 

2009/28/EB hafi verið fylgt (13). 

14) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/6/ESB frá 

9. janúar 2014 um viðurkenningu á „HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of 

Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels“ til að sýna fram á að viðmiðunum um 

sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið 

fylgt (14). 

15) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/324/ESB 

frá 3. júní 2014 um viðurkenningu á „Gafta Trade Assurance Scheme“ til að sýna fram á að 

viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 

98/70/EB hafi verið fylgt (15). 

16) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun  framkvæmdastjórnarinnar 2014/325/ESB 

frá 3. júní 2014 um viðurkenningu á „KZR INiG System“ til að sýna fram á að viðmiðunum um 

sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið 

fylgt (16). 

17) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun  framkvæmdastjórnarinnar 2014/666/ESB 

frá 17. september 2014 um viðurkenningu á „Trade Assurance Scheme for Combinable Crops“ til 

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

98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt (17).  

  

(8) Stjtíð. ESB L 110, 24.4.2012, bls. 42. 

(9) Stjtíð. ESB L 187, 17.7.2012, bls. 62. 

(10) Stjtíð. ESB L 199, 26.7.2012, bls. 24. 

(11) Stjtíð. ESB L 205, 1.8.2012, bls. 17. 

(12) Stjtíð. ESB L 326, 24.11.2012, bls. 53. 

(13) Stjtíð. ESB L 147, 1.6.2013, bls. 46. 

(14) Stjtíð. ESB L 5, 10.1.2014, bls. 3. 

(15) Stjtíð. ESB L 165, 4.6.2014, bls. 53. 

(16) Stjtíð. ESB L 165, 4.6.2014, bls. 56. 

(17) Stjtíð. ESB L 276, 18.9.2014, bls. 49. 
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18) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/667/ESB 

frá 17. september 2014 um viðurkenningu á „Universal Feed Assurance Scheme“ til að sýna fram á 

að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 

2009/28/EB hafi verið fylgt (18). 

19) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/887 

frá 9. júní 2015 um viðurkenningu á áætluninni „Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops 

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

og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt og um niðurfellingu á framkvæmdarákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2012/427/ESB (19). 

20) II. og IV. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðir bætist við á eftir lið 6a (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB) í XVII. kafla  

II. viðauka við EES-samninginn: 

„6aa. 32011 D 0435: Framkvæmdarákvörðun  framkvæmdastjórnarinnar 2011/435/ESB frá 19. júlí 

2011 um viðurkenningu á áætluninni „Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED“ til að sýna 

fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 

2009/28/EB og 2009/30/EB hafi verið fylgt (Stjtíð. ESB L 190, 21.7.2011, bls. 73), sbr. 

leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 253, 20.9.2012, bls. 32. 

6ab. 32011 D 0436: Framkvæmdarákvörðun  framkvæmdastjórnarinnar 2011/436/ESB frá 19. júlí 

2011 um viðurkenningu á áætluninni „Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance“ til að 

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

2009/28/EB og 2009/30/EB hafi verið fylgt (Stjtíð. ESB L 190, 21.7.2011, bls. 75). 

6ac. 32011 D 0437: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/437/ESB frá 19. júlí 2011 

um viðurkenningu á „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ til að sýna fram á að 

viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 

2009/30/EB hafi verið fylgt (Stjtíð. ESB L 190, 21.7.2011, bls. 77). 

6ad. 32011 D 0438: Framkvæmdarákvörðun  framkvæmdastjórnarinnar 2011/438/ESB frá 19. júlí 

2011 um viðurkenningu á áætluninni „International Sustainability and Carbon Certification“ til að 

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

2009/28/EB og 2009/30/EB hafi verið fylgt (Stjtíð. ESB L 190, 21.7.2011, bls. 79). 

6ae. 32011 D 0439: Framkvæmdarákvörðun  framkvæmdastjórnarinnar 2011/439/ESB frá 19. júlí 

2011 um viðurkenningu á áætluninni „Bonsucro EU“ til að sýna fram á að viðmiðunum um 

sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 2009/30/EB hafi 

verið fylgt (Stjtíð. ESB L 190, 21.7.2011, bls. 81). 

6af. 32011 D 0440: Framkvæmdarákvörðun  framkvæmdastjórnarinnar 2011/440/ESB frá 19. júlí 

2011 um viðurkenningu á áætluninni „Round Table on Responsible Soy EU RED“ til að sýna 

fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 

2009/28/EB og 2009/30/EB hafi verið fylgt (Stjtíð. ESB L 190, 21.7.2011, bls. 83). 

6ag. 32011 D 0441: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/441/ESB frá 19. júlí 2011 

um viðurkenningu á áætluninni „Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme“ til að 

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

2009/28/EB og 2009/30/EB hafi verið fylgt (Stjtíð. ESB L 190, 21.7.2011, bls. 85).  

  

(18) Stjtíð. ESB L 276, 18.9.2014, bls. 51. 

(19) Stjtíð. ESB L 144, 10.6.2015, bls. 17. 



Nr. 45/44 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.7.2017 

 

6ah. 32012 D 0210: Framkvæmdarákvörðun  framkvæmdastjórnarinnar 2012/210/ESB frá 23. apríl 

2012 um viðurkenningu á áætluninni „Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol 

production“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum 

Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 98/70/EB hafi verið fylgt (Stjtíð. ESB L 110, 

24.4.2012, bls. 42). 

6ai. 32012 D 0395: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/395/ESB frá 16. júlí 2012 

um viðurkenningu á „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ til 

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

98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt (Stjtíð. ESB L 187, 17.7.2012, bls. 62). 

6aj. 32012 D 0432: Framkvæmdarákvörðun  framkvæmdastjórnarinnar 2012/432/ESB frá 24. júlí 

2012 um viðurkenningu á áætluninni „REDcert“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni 

samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt 

(Stjtíð.ESB L 199, 26.7.2012, bls. 24). 

6ak. 32012 D 0452: Framkvæmdarákvörðun  framkvæmdastjórnarinnar 2012/452/ESB frá 31. júlí 

2012 um viðurkenningu á áætluninni „NTA 8080“ til að sýna fram á að viðmiðunum um 

sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið 

fylgt (Stjtíð. ESB L 205, 1.8.2012, bls. 17). 

6al. 32012 D 0722: Framkvæmdarákvörðun  framkvæmdastjórnarinnar 2012/722/ESB frá 23. 

nóvember 2012 um viðurkenningu á áætluninni „Roundtable on Sustainable Palm Oil RED“ til að 

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

98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt (Stjtíð. ESB L 326, 24.11.2012, bls. 53). 

6am. 32013 D 0256: Framkvæmdarákvörðun  framkvæmdastjórnarinnar 2013/256/ESB frá 30. maí 

2013 um viðurkenningu á reiknitólinu „Biograce GHG“ til að sýna fram á að viðmiðunum um 

sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið 

fylgt (Stjtíð. ESB L 147, 1.6.2013, bls. 46). 

6an. 32014 D 0006: Framkvæmdarákvörðun  framkvæmdastjórnarinnar 2014/6/ESB frá 9. janúar 2014 

um viðurkenningu á „HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the 

RED sustainability criteria for biofuels“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni 

samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt 

(Stjtíð. ESB L 5, 10.1.2014, bls. 3). 

6ao. 32014 D 0324: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/324/ESB frá 3. júní 2014 

um viðurkenningu á „Gafta Trade Assurance Scheme“ til að sýna fram á að viðmiðunum um 

sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 98/70/EB hafi verið 

fylgt  (Stjtíð. ESB L 165, 4.6.2014, bls. 53). 

6ap. 32014 D 0325: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/325/ESB frá 3. júní 2014 

um viðurkenningu á „KZR INiG System“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni 

samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt 

(Stjtíð. ESB L 165, 4.6.2014, bls. 56). 

6aq. 32014 D 0666: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/666/ESB frá 17. 

september 2014 um viðurkenningu á „Trade Assurance Scheme for Combinable Crops“ til að sýna 

fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB 

og 2009/28/EB hafi verið fylgt (Stjtíð. ESB L 276, 18.9.2014, bls. 49). 

6ar. 32014 D 0667: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/667/ESB frá 17. 

september 2014 um viðurkenningu á „Universal Feed Assurance Scheme“ til að sýna fram á að 

viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 

2009/28/EB hafi verið fylgt (Stjtíð ESB. L 276, 18.9.2014, bls. 51).  
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6as. 32015 D 0887: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/887 frá 9. júní 

2015 um viðurkenningu á áætluninni „Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited“ 

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

ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt og um niðurfellingu á framkvæmdarákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2012/427/ESB (Stjtíð ESB. L 144, 10.6.2015, bls. 17).“ 

2. gr. 

Eftirfarandi bætist við í 41. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB) í IV. viðauka við EES-

samninginn: 

„Vísað er til ákvarðana um viðurkenningu áætlana  til að sýna fram á að viðmiðum um sjálfbærni skv. 

tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt í XVII. kafla  

II. viðauka.“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvarðana (ESB) nr. 2011/435, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB  

L 253, 20.9.2012, bls. 32, 2011/436/ESB, 2011/437/ESB, 2011/438/ESB, 2011/439/ESB, 2011/440/ESB, 

2011/441/ESB, 2012/210/ESB, 2012/395/ESB, 2012/432/ESB, 2012/452/ESB, 2012/722/ESB, 

2013/256/ESB, 2014/6/ESB, 2014/324/ESB, 2014/325/ESB, 2014/666/ESB, 2014/667/ESB og (ESB) 

2015/887, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

5. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 27/2016 

frá 5. febrúar 2016 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Liðirnir undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM SAMNINGSAÐILAR SKULU TAKA 

TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ og „II. VERNDUN VIÐBÓTARLÍFEYRISRÉTTINDA“ í  

VI. viðauka við EES-samninginn skulu endurtölusettir til hagræðingar.  

2) Ákvörðun nr. S10 (1) kom í stað ákvörðunar S7 frá 22. desember 2009 (2), sem báðar hafa verið 

felldar inn í EES-samninginn, og því ber að fella tilvísun til ákvörðunar nr. S7 brott úr EES 

samningnum. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

VI. viðauki við EES-samninginn breytist sem hér segir: 

1. Liðirnir undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM SAMNINGSAÐILAR SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT 

TILLIT TIL“ breytast sem hér segir:  

i) Liðir 3.1 (ákvörðun nr. A1), 3.2 (ákvörðun nr. A2) og 3.3 (ákvörðun nr. A3) eru endurtölusettir 

sem liðir 3.A1, 3.A2 og 3.A3. 

ii) Liðir 4.1 (ákvörðun nr. E1), 4.2 (ákvörðun nr. E2) og 4.3 (ákvörðun nr. E4) eru endurtölusettir 

sem liðir 3.E1, 3.E2 og 3.E4. 

iii) Liður 5.1 (ákvörðun nr. F1) er endurtölusettur sem liður 3.F1. 

iv) Liðir 6.1 (ákvörðun nr. H1), 6.2 (ákvörðun nr. H2), 6.3 (ákvörðun nr. H3), 6.4 (ákvörðun nr. 

H4), 6.5 (ákvörðun nr. H5) og 6.6 (ákvörðun nr. H6) eru endurtölusettir sem liðir 3.H1, 3.H2, 

3.H3, 3.H4, 3.H5 og 3.H6. 

v) Liður 7.1 (ákvörðun nr. P1) er endurtölusettur sem liður 3.P1. 

vi) Liður 7.2 (ákvörðun nr. R1) er endurtölusettur sem liður 3.R1. 

vii) Liðir 8.1 (ákvörðun nr. S1), 8.2 (ákvörðun nr. S2), 8.3 (ákvörðun nr. S3), 8.5 (ákvörðun nr. S5), 

8.6 (ákvörðun nr. S6), 8.8 (ákvörðun nr. S8) og 8.9 (ákvörðun nr. S10) eru endurtölusettir sem 

liðir 3.S1, 3.S2, 3.S3, 3.S5, 3.S6, 3.S8 og 3.S10. 

viii) Texti liðar 8.7. (ákvörðun nr. S7) fellur brott. 

ix) Liður 8.4 (ákvörðun nr. S9) er endurtölusettur sem liður 3.S9. 

x) Liðir 9.1 (ákvörðun nr. U1), 9.2 (ákvörðun nr. U2), 9.3 (ákvörðun nr. U3) og 9.4 (ákvörðun nr. 

U4) eru endurtölusettir sem liðir 3.U1, 3.U2, 3.U3 og 3.U4.  

  

(1) Stjtíð. ESB C 152, 20.5.2014, bls. 16. 

(2) Stjtíð. ESB C 107, 27.4.2010, bls. 8. 

2017/EES/45/27 
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2. Liðirnir undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM SAMNINGSAÐILAR SKULU TAKA TILLIT TIL“ 

breytast sem hér segir: 

i) Liður 10.1 (tilmæli nr. P1) er endurtölusettur sem liður 4.P1. 

ii) Liðir 11.1 (tilmæli nr. U1) og 11.2 (tilmæli nr. U2) eru endurtölusettir sem liðir 4.U1 og 4.U2. 

iii) Liður 11.3 (tilmæli nr. S1) er endurtölusettur sem liður 4.S1. 

3. 12. liður (tilskipun ráðsins 98/49/EB) og 13. liður (tilskipun 2014/50/ESB) undir fyrirsögninni  

„II. VERNDUN VIÐBÓTARLÍFEYRISRÉTTINDA“ eru endurtölusettir sem 5. og 6. liður. 

2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

3. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 28/2016 

frá 5. febrúar 2016 

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

nr. 2015/1136 frá 13. júlí 2015 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 402/2013 um 

sameiginlega öryggisaðferð um mat og úttekt á áhættu (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi bætist við í lið 42ej (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 402/2013) í 

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„,eins og henni var breytt með: 

– 32015 R 1136: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1136 frá 13. júlí 

2015 (Stjtíð. ESB L 185, 14.7.2015, bls. 6).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2015/1136, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB 185, 14.7.2015, bls. 6. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2017/EES/45/28 



20.7.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 45/49 

 2
0

.7
.2

0
1
7

 
E

E
S

-v
ið

b
æ

tir v
ið

 S
tjó

rn
artíð

in
d

i E
v

ró
p

u
sam

b
an

d
sin

s 
N

r. 4
5
/4

9
 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 29/2016 

frá 5. febrúar 2016 

um breytingu á XVI. viðauka við EES-samninginn (Opinber innkaup) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2340 

frá 15. desember 2015 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/81/ESB að því er 

varðar beitingu viðmiðunarfjárhæða við útboð og gerð samninga (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2341 

frá 15. desember 2015 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/17/ESB að því er 

varðar beitingu viðmiðunarfjárhæða við útboð og gerð samninga (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2342 

frá 15. desember 2015 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/18/ESB að því er 

varðar beitingu viðmiðunarfjárhæða við útboð og gerð samninga (3). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1.  Eftirfarandi undirliður bætist við í 2. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/18/EB): 

„– 32015 R 2342: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2342 frá 15. desember 2015 

(Stjtíð. ESB L 330, 16.12.2015, bls. 18).“ 

2.  Eftirfarandi undirliður bætist við í 4. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/17/EB): 

„– 32015 R 2341: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2341 frá 15. desember 2015 

(Stjtíð. ESB L 330, 16.12.2015, bls. 16).“ 

3. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 5c (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/81/EB): 

„– 32015 R 2340: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2340 frá 15. desember 2015 

(Stjtíð. ESB L 330, 16.12.2015, bls. 14).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) nr. 2015/2340, (ESB) nr. 2015/2341 og (ESB) nr. 2015/2342, 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

  

(1) Stjtíð. ESB L 330, 16.12.2015, bls. 14. 

(2) Stjtíð. ESB L 330, 16.12.2015, bls. 16. 

(3) Stjtíð. ESB L 330, 16.12.2015, bls. 18. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/45/29 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 30/2016 

frá 5. febrúar 2016 

um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 1311/2014 frá  

10. desember 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 976/2009 að því er varðar skilgreiningu á 

INSPIRE-lýsigagnastaki (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1312/2014 frá  

10. desember 2014 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1089/2010 um framkvæmd tilskipunar 

Evrópuþingsins og ráðsins 2007/2/EB að því er varðar rekstrarsamhæfi landgagnaþjónustu (2). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Ákvæði XX. viðauka við samninginn breytist sem hér segir: 

1. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 1jc (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 976/2009) frá 

og með 31. desember 2017:  

„– 32014 R 1311: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 1311/2014 frá 10. desember 2014 

(Stjtíð. ESB L 354, 11.12.2014, bls. 6).“ 

2. Eftirfarandi bætist við í lið 1je (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1089/2010): 

„– 32014 R 1312: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 1312/2014 frá 10. desember 2014 

(Stjtíð. ESB L 354, 11.12.2014, bls. 8). 

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

Að því er EFTA-ríkin varðar ber að skilja dagsetninguna sem vísað er til í gr. 14a þannig að um sé að 

ræða þriggja ára tímabil til viðbótar.“  

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 1311/2014 og (ESB) 1312/2014, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

  

(1) Stjtíð. ESB L 354, 11.12.2014, bls. 6. 

(2) Stjtíð. ESB L 354, 11.12.2014, bls. 8. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/45/30 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 31/2016 

frá 5. febrúar 2016 

um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1480 frá 28. ágúst 

2015 um breytingar á nokkrum viðaukum við tilskipanir  Evrópuþingsins og ráðsins 2004/107/EB 

og 2008/50/EB um reglur varðandi tilvísunaraðferðir, fullgildingu gagna og staðsetningu 

sýnatökustaða vegna mats á gæðum andrúmslofts (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi bætist við í lið 14c (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/50/EB) og 21ak (tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2004/107/EB) í XX. viðauka við EES-samninginn: 

„eins og henni var breytt með: 

„– 32015 L 1480: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1480 frá 28. ágúst 2015 (Stjtíð. 

ESB L 226, 29.8.2015, bls. 4).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar (ESB) 2015/1480, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 226, 29.8.2015, bls. 4. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2017/EES/45/31 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 32/2016 

frá 5. febrúar 2016 

um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun  framkvæmdastjórnarinnar 2014/895/ESB 

frá 10. desember 2014 um að ákvarða sniðið til að miðla upplýsingunum sem um getur í 3. mgr. 21 

gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2012/18/ESB um varnir gegn hættu á stórslysum af 

völdum hættulegra efna (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. desember 

2014 um að ákvarða sniðið til að miðla upplýsingum frá aðildarríkjunum um framkvæmd 

tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2012/18/ESB um varnir gegn hættu á stórslysum af völdum 

hættulegra efna (2). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Viðauka XX. við EES-samninginn verður breytt sem hér segir: 

1. Í stað texta liðar 23aa (felldur brott) kemur eftirfarandi: 

„32014 D 0896: Framkvæmdarákvörðun  framkvæmdastjórnarinnar 2014/896/ESB frá 10. desember 

2014 um að ákvarða sniðið til að miðla upplýsingum frá aðildarríkjunum um framkvæmd tilskipunar 

Evrópuþingsins og ráðsins 2012/18/ESB um varnir gegn hættu á stórslysum af völdum hættulegra 

efna (Stjtíð. ESB L 355, 12.12.2014, bls. 55).“ 

2. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 23c (fellur brott): 

„23d. 32014 D 0895: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/895/ESB frá  

10. desember 2014 um að ákvarða sniðið til að miðla upplýsingunum sem um getur í 3. mgr. 

21 gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2012/18/ESB um varnir gegn hættu á stórslysum 

af völdum hættulegra efna (Stjtíð. ESB, L 355, 12.12.2014, bls. 51).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdartilskipunar 2014/895/ESB og 2014/896/ESB, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

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

193/2015 frá 10. júlí 2015 (3), eftir því hvor dagsetningin er síðar.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 355, 12.12.2014, bls. 51. 

(2) Stjtíð. ESB L 355, 12.12.2014, bls. 55. 

(3) Stjtíð. ESB L 8, 12.1.2017, bls. 29, EES-viðbætir nr. 3, 12.1.2017, bls. 25. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2017/EES/45/32 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 



Nr. 45/56 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.7.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 33/2016 

frá 5. febrúar 2016 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2112 frá  

23. nóvember 2015 um breytingu á I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 251/2009 um framkvæmd 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 295/2008 um hagskýrslur um skipulag fyrirtækja 

að því er varðar aðlögun á gagnaröðum í kjölfar endurskoðunar á vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

(CPA) (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 1l (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 251/2009) í  

XXI. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 2112: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2112 frá 23. nóvember 2015 

(Stjtíð. ESB L 306, 24.11.2015, bls. 4).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/2112, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 306, 24.11.2015, bls. 4. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2017/EES/45/33 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 34/2016 

frá 5. febrúar 2016 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1711 frá  

17. september 2015 um gerð vöruskrár ESB yfir iðnaðarvörur fyrir árið 2015 eins og kveðið er á 

um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3924/91 (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 4am (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 842/2014 í XXI. 

viðauka við EES-samninginn: 

„4an. 32015 R 1711: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1711 frá 17. september 2015 um 

gerð vöruskrár ESB yfir iðnaðarvörur fyrir árið 2015 eins og kveðið er á um í reglugerð ráðsins 

(EBE) nr. 3924/91 (Stjtíð. ESB L 254, 30.9.2015, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/1711, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

 

  

(1) Stjtíð. ESB L 254, 30.9.2015, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2017/EES/45/34 



Nr. 45/58 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.7.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 35/2016 

frá 5. febrúar 2016 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1175/2014 frá  

30. október 2014 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 452/2008 um 

gerð og þróun hagskýrslna um menntun og símenntun að því er varðar hagskýrslur um þátttöku 

fullorðinna einstaklinga í símenntun og um niðurfellingu reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 823/2010 (1). 

2) Reglugerð (ESB) nr. 1175/2014 fellir niður reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 

823/2010 (2), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr 

samningnum.  

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Í stað texta liðar 18wa (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 823/2010) í XIII. viðauka við 

samninginn kemur eftirfarandi: 

„– 32014 R 1175: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1175/2014 um framkvæmd 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 452/2008 um gerð og þróun hagskýrslna um 

menntun og símenntun að því er varðar hagskýrslur um þátttöku fullorðinna einstaklinga í 

símenntun og um niðurfellingu reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 823/2010 (Stjtíð. 

ESB L 316, 4.11.2014, bls. 4).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 1175/2014, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 316, 4.11.2014, bls. 4. 

(2) Stjtíð. ESB L 246, 18.9.2010, bls. 33. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2017/EES/45/35 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 



Nr. 45/60 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.7.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 36/2016 

frá 5. febrúar 2016 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1557 

frá 13. júlí 2015 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 543/2009 um 

hagskýrslur um nytjaplöntur (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi bætist við í 24. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 543/2009) í XXI. viðauka 

við EES-samninginn: 

„,eins og henni var breytt með: 

– 32015 R 1557: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1557 frá 13. júlí 2015 

(Stjtíð. ESB L 244, 19.9.2015, bls. 11).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/1557, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 244, 19.9.2015, bls. 11. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2017/EES/45/36 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 37/2016 

frá 5. febrúar 2016 

um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2173 frá  

24. nóvember 2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna 

alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 

1606/2002 að því er varðar alþjóðlegan reikningsskilastaðal, IFRS-staðal 11 (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 10ba (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008) í 

XXII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 2173: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/2173 frá 24. nóvember 2015 

(Stjtíð. ESB L 307, 25.11.2015, bls. 11).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/2173, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 307, 25.11.2015, bls. 11. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2017/EES/45/37 



Nr. 45/62 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.7.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 38/2016 

frá 5. febrúar 2016 

um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2231  frá  

2. desember 2015  um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna 

alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 

1606/2002 að því er varðar alþjóðlega reikningsskilastaðla, IAS-staðla 16 og 38 (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 10ba (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008) í 

XXII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 2231: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2231 frá 2. desember 2015 

(Stjtíð. ESB L 317, 3.12.2015, bls. 19).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/2231, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 317, 3.12.2015, bls. 19. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2017/EES/45/38 



20.7.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 45/63 

 2
0

.7
.2

0
1
7

 
E

E
S

-v
ið

b
æ

tir v
ið

 S
tjó

rn
artíð

in
d

i E
v

ró
p

u
sam

b
an

d
sin

s 
N

r. 4
5
/6

3
 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 39/2016 

frá 5. febrúar 2016 

um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/95/ESB frá 22. október 

2014 um breytingu á tilskipun 2013/34/ESB að því er varðar birtingu tiltekinna stórra fyrirtækja og 

samstæðna á ófjárhagslegum upplýsingum og upplýsingum um fjölbreytileika (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 10i (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/34/ESB) í 

XXII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32014 L 0095: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/95/ESB frá 22. október 2014 (Stjtíð. 

ESB L 330, 15.11.2013, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2014/95/ESB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

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

293/2015 frá 30. október 2015 (2), eftir því hvor dagsetningin er síðar. 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 330, 15.11.2014, bls. 1. 

() Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

(2) Stjtíð. ESB L 161, 22.6.2017, bls. 87, EES-viðbætir nr. 38, 22.6.2017, bls. 89. 

2017/EES/45/39 



Nr. 45/64 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.7.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 40/2016 

frá 5. febrúar 2016 

um breytingu á bókun 47 við EES-samninginn (um afnám tæknilegra hindrana í viðskiptum  

með vín) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1308/2013 frá  

17. desember 2013 um sameiginlegt markaðskerfi fyrir landbúnaðarafurðir og um niðurfellingu á 

reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 922/72, (EBE) nr. 234/79, (EB) nr. 1037/2001 og (EB) nr. 

1234/2007 (1). 

2) Reglugerð (EB) nr. 1308/2013 fellir úr gildi reglugerð ráðsins (EB) nr. 1234/2007 (2), sem hefur 

verið felld inn í EES-samninginn, og ber því að fella hana brott úr EES-samningnum.  

3) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um vín. Ákvæði löggjafar um vín 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 7. mgr. inngangsorða 

bókunar 47 við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

4) Bókun 47 við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Í stað texta 8. liðar (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1234/2007) í 1. viðauka við bókun 47 

við EES-samninginn kemur eftirfarandi: 

„32013 R 1308: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1308/2013 frá 17. desember 2013 um 

sameiginlegt markaðskerfi fyrir landbúnaðarafurðir og um niðurfellingu á reglugerðum ráðsins (EBE)  

nr. 922/72, (EBE) nr. 234/79, (EB) nr. 1037/2001 og (EB) nr. 1234/2007 (Stjtíð. ESB L 347, 20.12.2013, 

bl. 671). 

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

a)  Einungis eftirfarandi ákvæði reglugerðarinnar skulu gilda: 

Ákvæði l-liðar 2. mgr. 1. gr., sbr. XII. hluta I. viðauka. 

Ákvæði 1. mgr. 3. gr., sbr. IV. hluta II. viðauka, 

Ákvæði m-, k-, h-, g-, f-, liðar 3. mgr. 75. gr. og 4. mgr. og d-liður 5. mgr. 

Ákvæði b-liðar 1. mgr. 78. gr. og 2. mgr., sbr. II. hluti VII. viðauka, sbr. I. viðbætir VII. viðauka. 

Ákvæði 80. gr., sbr. VIII. viðauka. 

Ákvæði 81. og 82. gr. 

Ákvæði 2. og 3. mgr. 83. gr.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 347, 20.12.2013, bls. 671. 

(2) Stjtíð. ESB L 299, 16.11.2007, bls. 1. 

2017/EES/45/40 
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Ákvæði 92. - 108. gr. 

Ákvæði 112. og 113. gr. 

Ákvæði 117. - 121. gr. 

Ákvæði 146. gr. og 

1. og 2. mgr. 147. 

Ákvæðin skulu gilda með þeirri aðlögun sem unnt er að leiða af ákvæðum meginmáls EES-

samningsins, altækri aðlögun í inngangsorðum bókunar 47 við samninginn og sértækri aðlögun í  

1. viðbæti við bókun 47 við EES-samninginn. 

b)  Fulltrúar EFTA-ríkjanna skulu taka fullan þátt í störfum nefndarinnar sem vísað er til í 229. gr. 

reglugerðarinnar, og fjalla um málefni sem falla undir gildissvið þeirra gerða sem vísað er til í 

samningnum, en án atkvæðisréttar.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. febrúar 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  
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Ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar sem öðlast hafa gildi eftir að  

stjórnskipulegum skilyrðum hefur verið fullnægt samkvæmt 103. gr.  

EES-samningsins og tengdar ákvarðanir 

Frá marsmánuði árið 2000 hefur verið tekið fram í neðanmálsgrein í ákvörðunum sameiginlegu EES-

nefndarinnar hvort gildistökudagur þeirra sé háður því að eitthvert samningsríkjanna fullnægi 

stjórnskipulegum skilyrðum. Slík skilyrði voru tilkynnt vegna neðangreindra ákvarðana. Hlutaðeigandi 

samningsríki hafa nú tilkynnt öðrum samningsríkjum að málsmeðferð innanlands sé lokið. 

Gildistökudagur hverrar ákvörðunar kemur fram í töflunni. Þá geta tilteknar ákvarðanir sameiginlegu 

EES-nefndarinnar aðeins öðlast gildi þegar stjórnskipulegum skilyrðum framangreindra ákvarðana hefur 

verið fullnægt og er þær einnig að finna á listanum hér á eftir. 

Ákvörðun 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn 

Gildistöku-

dagur 

182/2013 8.11.2013 Stjtíð. ESB L 92, 27.3.2014, bls. 6. 

EES-viðbætir nr. 19, 27.3.2014,  

bls. 6 

Framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1097/2012 

frá 23. nóvember 2012 um breytingu, með tilliti til 

sendinga á aukaafurðum úr dýrum og afleiddum 

afurðum milli aðildarríkjanna, á reglugerð (ESB)  

nr. 142/2011 um framkvæmd reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 um 

heilbrigðisreglur, að því er varðar aukaafurðir úr 

dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til 

manneldis, og um framkvæmd tilskipunar ráðsins 

97/78/EB að því er varðar tiltekin sýni og hluti sem 

eru undanþegin heilbrigðiseftirliti með dýrum og 

dýraafurðum á landamærum samkvæmt þeirri 

tilskipun 

1.8.2016 

256/2014 12.12.2014 Stjtíð. ESB L 311, 26.11.2015,  

bls. 4. 

EES-viðbætir nr. 71, 26.11.2015, 

bls. 4 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/63/ESB 

frá 22. september 2010 um vernd dýra sem eru notuð 

í vísindaskyni 

1.8.2016 

9/2015 25.2.2015 Stjtíð. ESB L 93, 7.4.2016, bls. 15. 

EES-viðbætir nr. 21, 7.4.2016,  

bls. 13 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 167/2013 frá 5. febrúar 2013 um viðurkenningu á 

og markaðseftirlit með ökutækjum fyrir landbúnað 

eða skógrækt 

1.1.2016 

15/2015 25.2.2015 Stjtíð. ESB L 93, 7.4.2016, bls. 26. 

EES-viðbætir nr. 21, 7.4.2016,  

bls. 23 

Framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 520/2012 frá 

19. júní 2012 um lyfjagátarstarfsemi sem kveðið er á 

um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 

726/2004 og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2001/83/EB 

1.1.2016 

25/2015 25.2.2015 Stjtíð. ESB L 93, 7.4.2016, bls. 39. 

EES-viðbætir nr. 21, 7.4.2016,  

bls. 34 

Framkvæmdartilskipun 

framkvæmdastjórnarinnar 2014/58/ESB frá  

16. apríl 2014 um að koma á fót rekjanleikakerfi fyrir 

flugeldavörur samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2007/23/EB 

1.1.2016 

28/2015 25.2.2015 Stjtíð. ESB L 93, 7.4.2016, bls. 42. 

EES-viðbætir nr. 21, 7.4.2016,  

bls. 37 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 452/2014 frá 29. apríl 2014 um tæknilegar kröfur 

og stjórnsýslumeðferð er varða flugrekstur 

flugrekenda frá þriðja landi samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008 

1.1.2016 

102/2015 30.4.2015 Stjtíð. ESB L 211, 4.8.2016, bls. 55. 

EES-viðbætir nr. 42, 4.8.2016,  

bls. 53 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 1024/2012 frá 25. október 2012 um samvinnu á 

sviði stjórnsýslu fyrir tilstilli upplýsingakerfisins fyrir 

innri markaðinn og niðurfellingu á ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2008/49/EB 

1.7.2016 

2017/EES/45/41 
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Ákvörðun 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn 

Gildistöku-

dagur 

103/2015 30.4.2015 Stjtíð. ESB L 211, 4.8.2016, bls. 57. 

EES-viðbætir nr. 42, 4.8.2016,  

bls. 55 

Framkvæmdarákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2014/89/ESB frá  

14. febrúar 2014 um tilraunaverkefni til að 

framkvæma skuldbindingar um samvinnu á sviði 

stjórnsýslu, eins og sett er fram í tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2007/59/EB, með því að 

nota upplýsingakerfið fyrir innri markaðinn 

1.7.2016 

115/2015 30.4.2015 Stjtíð. ESB L 211, 4.8.2016, bls. 72. 

EES-viðbætir nr. 42, 4.8.2016,  

bls. 69 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 181/2011 frá 16. febrúar 2011 um réttindi farþega 

í hópbifreiðum og um breytingu á reglugerð (EB)  

nr. 2006/2004 

1.5.2016 

116/2015 30.4.2015 Stjtíð. ESB L 211, 4.8.2016, bls. 74. 

EES-viðbætir nr. 42, 4.8.2016,  

bls. 71 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 1177/2010 frá 24. nóvember 2010 um réttindi 

farþega sem ferðast á sjó eða skipgengum 

vatnaleiðum og um breytingu á reglugerð (EB)  

nr. 2006/2004 

1.6.2016 

117/2015 30.4.2015 Stjtíð. ESB L 211, 4.8.2016, bls. 76. 

EES-viðbætir nr. 42, 4.8.2016,  

bls. 73 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/52/ESB 

frá 16. apríl 2014 um breytingu á tilskipun 

2011/92/ESB um mat á áhrifum sem tilteknar 

framkvæmdir á vegum hins opinbera eða einkaaðila 

kunna að hafa á umhverfið 

1.1.2016 

122/2015 30.4.2016 Stjtíð. ESB L 211, 4.8.2016, bls. 83. 

EES-viðbætir nr. 42, 4.8.2016,  

bls. 80 

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2014/99/ESB 

frá 21. október 2014 um breytingu á tilskipun 

2009/126/EB um II. áfanga endurheimtar bensíngufu 

við eldsneytistöku fyrir vélknúin ökutæki á 

bensínstöðvum í því skyni að laga hana að 

tækniframförum 

1.1.2016 

186/2015 10.7.2015 Stjtíð. ESB L 8, 12.1.2017, bls. 16. 

EES-viðbætir nr. 3, 12.1.2017,  

bls. 15 

Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 

585/2014/ESB frá 15. maí 2014 um innleiðingu 

rekstrarsamhæfðrar neyðarnúmeraþjónustu innan alls 

Evrópusambandsins 

1.3.2016 

188/2015 10.7.2015 Stjtíð. ESB L 8, 12.1.2017, bls. 20. 

EES-viðbætir nr. 3, 12.1.2017,  

bls. 18 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/123/EB 

frá 21. október 2009 um breytingu á tilskipun 

2005/35/EB um mengun sem á upptök sín um borð í 

skipum og innleiðingu viðurlaga við brotum 

1.5.2016 

191/2015 10.7.2015 Stjtíð. ESB L 8, 12.1.2017, bls. 25. 

EES-viðbætir nr. 3, 12.1.2017,  

bls. 22 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/99/EB 

frá 19. nóvember 2008 um vernd umhverfisins með 

refsiákvæðum 

1.5.2016 

193/2015 10.7.2015 Stjtíð. ESB L 8, 12.1.2017, bls. 29. 

EES-viðbætir nr. 3, 12.1.2017,  

bls. 25 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/18/ESB 

frá 4. júlí 2012 um varnir gegn hættu á stórslysum af 

völdum hættulegra efna og um breytingu og 

niðurfellingu á tilskipun ráðsins 96/82/EB 

1.8.2016 

197/2015 25.9.2015 Stjtíð. ESB L 85, 30.3.2017, bls. 1.  

EES-viðbætir nr. 19, 30.3.2017,  

bls. 1 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1069/2009 frá 21. október 2009 um 

heilbrigðisreglur að því er varðar aukaafurðir úr 

dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til 

manneldis og um niðurfellingu á reglugerð (EB)  

nr. 1774/2002 (reglugerð um aukaafurðir úr dýrum) 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 790/2010 frá 7. september 2010 um breytingu á 

VII., X. og XI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 um heilbrigðisreglur 

um aukaafurðir úr dýrum sem ekki eru ætlaðar til 

manneldis 

1.8.2016 
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Ákvörðun 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn 

Gildistöku-

dagur 

   Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 142/2011 frá 25. febrúar 2011 um framkvæmd 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1069/2009 um heilbrigðisreglur, að því er varðar 

aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki 

eru ætlaðar til manneldis, og um framkvæmd 

tilskipunar ráðsins 97/78/EB að því er varðar tiltekin 

sýni og hluti sem eru undanþegin heilbrigðiseftirliti 

með dýrum og dýraafurðum á landamærum 

samkvæmt þeirri tilskipun 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 749/2011 frá 29. júlí 2011 um breytingu á 

reglugerð (ESB) nr. 142/2011 um framkvæmd 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1069/2009 um heilbrigðisreglur, að því er varðar 

aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki 

eru ætlaðar til manneldis, og um framkvæmd 

tilskipunar ráðsins 97/78/EB að því er varðar tiltekin 

sýni og hluti sem eru undanþegin heilbrigðiseftirliti 

með dýrum og dýraafurðum á landamærum 

samkvæmt þeirri tilskipun 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 1063/2012 frá 13. nóvember 2012 um breytingu á 

reglugerð (ESB) nr. 142/2011 um framkvæmd 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1069/2009 um heilbrigðisreglur, að því er varðar 

aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki 

eru ætlaðar til manneldis, og um framkvæmd 

tilskipunar ráðsins 97/78/EB að því er varðar tiltekin 

sýni og hluti sem eru undanþegin heilbrigðiseftirliti 

með dýrum og dýraafurðum á landamærum 

samkvæmt þeirri tilskipun 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 555/2013 frá 14. júní 2013 um breytingu á 

reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar 

umflutning á tilteknum aukaafurðum úr dýrum frá 

Bosníu og Hersegóvínu 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 592/2014 frá 3. júní 2014 um breytingu á 

reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar notkun 

aukaafurða úr dýrum og afleiddra afurða sem 

eldsneyti í brennsluverum 

 

198/2015  25.9.2015 Stjtíð. ESB L 85, 30.3.2017, bls. 5.  

EES-viðbætir nr. 19, 30.3.2017,  

bls. 5 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 294/2013 frá 14. mars 2013 um breytingu og 

leiðréttingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 um 

framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 1069/2009 um heilbrigðisreglur, að því er 

varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem 

ekki eru ætlaðar til manneldis, og um framkvæmd 

tilskipunar ráðsins 97/78/EB að því er varðar tiltekin 

sýni og hluti sem eru undanþegin heilbrigðiseftirliti 

með dýrum og dýraafurðum á landamærum 

samkvæmt þeirri tilskipun, sbr. leiðréttingar sem 

birtar voru í Stjtíð. ESB L 226, 24.8.2013, bls. 44 

1.8.2016 

199/2015 25.9.2015 Stjtíð. ESB L 85, 30.3.2017, bls. 7.  

EES-viðbætir nr. 19, 30.3.2017,  

bls. 7 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 717/2013 frá 25. júlí 2013 um breytingu á 

reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar 

upplýsingar um velferð dýra í tilteknum fyrirmyndum 

að heilbrigðisvottorðum 

1.8.2016 
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Ákvörðun 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn 

Gildistöku-

dagur 

200/2015 25.9.2015 Stjtíð. ESB L 85, 30.3.2017, bls. 8.  

EES-viðbætir nr. 19, 30.3.2017,  

bls. 8 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/9 frá 6. janúar 2015 um breytingu á 

reglugerð (ESB) nr. 142/2011 um framkvæmd 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1069/2009 um heilbrigðisreglur, að því er varðar 

aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki 

eru ætlaðar til manneldis, og um framkvæmd 

tilskipunar ráðsins 97/78/EB að því er varðar tiltekin 

sýni og hluti sem eru undanþegin heilbrigðiseftirliti 

með dýrum og dýraafurðum á landamærum 

samkvæmt þeirri tilskipun 

1.8.2016 

201/2015 25.9.2015 Stjtíð. ESB L 85, 30.3.2017, bls. 9.  

EES-viðbætir nr. 19, 30.3.2017,  

bls. 9 

Framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 483/2014 frá 

8. maí 2014 um verndarráðstafanir vegna skitu í 

svínum af völdum deltakórónuveiru að því er varðar 

dýraheilbrigðiskröfur vegna aðflutnings til 

Sambandsins á úðaþurrkuðu blóði og blóðvökva úr 

svínum til framleiðslu á fóðri fyrir alisvín 

1.8.2016 

207/2015 25.9.2015 Stjtíð. ESB L 85, 30.3.2017, bls. 20.  

EES-viðbætir nr. 19, 30.3.2017,  

bls. 20 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 1322/2014 frá 19. september 2014 um 

viðbætur og breytingar við reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins (ESB) nr. 167/2003 að því er varðar kröfur 

um smíði ökutækja og almennar kröfur vegna 

viðurkenningar á ökutækjum fyrir landbúnað og 

skógrækt 

1.7.2016 

213/2015 25.9.2015 Stjtíð. ESB L 85, 30.3.2017, bls. 31.  

EES-viðbætir nr. 19, 30.3.2017,  

bls. 31 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 536/2014 frá 16. apríl 2014 um klínískar prófanir 

á mannalyfjum og niðurfellingu á tilskipun 

2001/20/EB 

1.8.2016 

219/2015 25.9.2015 Stjtíð. ESB L 85, 30.3.2017, bls. 41.  

EES-viðbætir nr. 19, 30.3.2017,  

bls. 40 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/54/ESB 

frá 16. apríl 2014 um ráðstafanir til að greiða fyrir því 

að launþegar geti nýtt sér þau réttindi sem þeir hafa í 

tengslum við frjálsa för launþega 

1.6.2016 

228/2015 25.9.2015 Stjtíð. ESB L 85, 30.3.2017, bls. 52.  

EES-viðbætir nr. 19, 30.3.2017,  

bls. 51 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 73/2010 frá 26. janúar 2010 um kröfur um gæði 

flugmálagagna og flugmálaupplýsinga fyrir 

samevrópska loftrýmið 

Framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1029/2014 

frá 26. september 2014 um breytingu á reglugerð 

(ESB) nr. 73/2010 um kröfur um gæði flugmálagagna 

og flugmálaupplýsinga fyrir samevrópska loftrýmið 

1.6.2016 

229/2015 25.9.2015 Stjtíð. ESB L 85, 30.3.2017, bls. 53.  

EES-viðbætir nr. 19, 30.3.2017,  

bls. 52 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB 

frá 24. nóvember 2010 um losun í iðnaði (samþættar 

mengunarvarnir og eftirlit með mengun) 

(endurútgefin), sbr. leiðréttingar sem birtar voru í 

Stjtíð. ESB L 158, 19.6.2012, bls. 25 

Framkvæmdarákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2012/115/ESB frá  

10. febrúar 2012 um setningu reglna sem varða 

landsbundnar umbreytingaráætlanir sem um getur í 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um 

losun í iðnaði 

1.8.2016 
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Gildistöku-

dagur 

   Framkvæmdarákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2012/119/ESB frá  

10. febrúar 2012 um setningu reglna sem varða 

leiðbeiningar um söfnun upplýsinga og gerð 

tilvísunarskjala um bestu, fáanlegu tækni og um 

gæðatryggingu þeirra sem um getur í tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í 

iðnaði, sbr. leiðréttingar sem birtar voru í Stjtíð. ESB 

L 328, 28.11.2012, bls. 27 

Framkvæmdarákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2012/134/ESB frá  

28. febrúar 2012 um að fastsetja niðurstöður um 

bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í 

iðnaði, vegna framleiðslu á gleri 

Framkvæmdarákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2012/135/ESB frá  

28. febrúar 2012 um að fastsetja niðurstöður um 

bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í 

iðnaði, vegna framleiðslu á járni og stáli 

Framkvæmdarákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2012/249/ESB frá  

7. maí 2012 um ákvörðun á ræsingar- og 

stöðvunartímabilum að því er varðar tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í 

iðnaði 

Framkvæmdarákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2012/795/ESB frá  

12. desember 2012 um að ákvarða gerð, framsetningu 

og tíðni upplýsinga sem aðildarríki skulu gera 

aðgengilegar að því er varðar skýrslugjöf um 

framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 

2010/75/ESB um losun í iðnaði 

Framkvæmdarákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2013/84/ESB frá  

11. febrúar 2013 um að fastsetja niðurstöður um 

bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í 

iðnaði, vegna sútunar á húðum og skinnum 

Framkvæmdarákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2013/163/ESB frá  

26. mars 2013 um að fastsetja niðurstöður um bestu, 

fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í 

iðnaði, vegna framleiðslu á sementi, kalki og 

magnesíumoxíði 

Framkvæmdarákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2013/732/ESB frá  

9. desember 2013 um að fastsetja niðurstöður um 

bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í 

iðnaði, vegna klóralkalíframleiðslu 
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Ákvörðun 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn 

Gildistöku-

dagur 

   Framkvæmdarákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2014/687/ESB frá  

26. september 2014 um að fastsetja niðurstöður um 

bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í 

iðnaði, vegna framleiðslu á pappírsdeigi, pappír og 

pappa, sbr. leiðréttingar sem birtar voru í Stjtíð. ESB 

L 348, 4.12.2014, bls. 30 

Framkvæmdarákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2014/738/ESB frá  

9. október 2014 um að fastsetja niðurstöður um bestu, 

fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í 

iðnaði, vegna hreinsunar á jarðolíu og gasi, sbr. 

leiðréttingar sem birtar voru í Stjtíð. ESB L 62, 

6.3.2015, bls. 35 

Framkvæmdarákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2014/768/ESB frá  

30. október 2014 um að ákvarða gerð, framsetningu 

og tíðni upplýsinga sem aðildarríki skulu gera 

aðgengilegar að því er varðar samþætta 

mengunarvarnatækni sem notuð er í jarðolíu- og 

gashreinsunarstöðvum samkvæmt tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB 

 

230/2015 25.9.2015 Stjtíð. ESB L 85, 30.3.2017, bls. 57.  

EES-viðbætir nr. 19, 30.3.2017,  

bls. 56 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 660/2014 frá 15. maí 2014 um breytingu á 

reglugerð (EB) nr. 1013/2006 um tilflutning úrgangs 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 1234/2014 frá 18. nóvember 2014 um breytingu á 

III. viðauka B og V. og VIII. viðauka við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1013/2006 um 

tilflutning úrgangs 

1.8.2016 

244/2015 30.10.2015 Stjtíð. ESB L 161, 22.6.2017, bls. 

19.  

EES-viðbætir nr. 38, 22.6.2017,  

bls. 18 

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 

1.7.2016 

245/2015 30.10.2015 Stjtíð. ESB L 161, 22.6.2017, bls. 

21.  

EES-viðbætir nr. 38, 22.6.2017,  

bls. 20 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2015/208 frá 8. desember 2014 um viðbætur 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 167/2013 að því er varðar notkunaröryggi fyrir 

ökutæki vegna viðurkenningar á ökutækjum fyrir 

landbúnað og skógrækt 

1.7.2016 

252/2015 30.10.2015 Stjtíð. ESB L 161, 22.6.2017, bls. 

32.  

EES-viðbætir nr. 38, 22.6.2017,  

bls. 32 

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 

1.8.2016 

275/2015 30.10.2015 Stjtíð. ESB L 161, 22.6.2017, bls. 

62.  

EES-viðbætir nr. 38, 22.6.2017, 

 bls. 64 

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 

reglugerða  framkvæmdastjórnarinnar (EB)  

nr. 1321/2007 og (EB) nr. 1330/2007 

1.8.2016 
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276/2015 30.10.2015 Stjtíð. ESB L 161, 22.6.2017, bls. 

64.  

EES-viðbætir nr. 38, 22.6.2017,  

bls. 66 

Framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1018 frá 

29. júní 2015 um skrá þar sem flokkuð eru atvik í 

almenningsflugi sem falla undir tilkynningarskyldu 

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 376/2014 

1.8.2016 

318/2015 11.12.2015 Verður birt. Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 80/2009 frá 14. janúar 2009 um hátternisreglur 

fyrir notkun tölvufarskráningarkerfa og um 

niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2299/89 

1.8.2016 

32/2016 5.2.2016 Stjtíð. ESB L 189, 20.7.2017,  

bls. 51.   

EES-viðbætir nr. 45, 20.7.2017,  

bls. 54 

Framkvæmdarákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2014/895/ESB frá  

10. desember 2014 um að ákvarða sniðið til að miðla 

upplýsingunum sem um getur í 3. mgr. 21 gr. 

tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2012/18/ESB 

um varnir gegn hættu á stórslysum af völdum 

hættulegra efna 

Framkvæmdarákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 204/896/ESB frá  

10. desember 2014 um að ákvarða sniðið til að miðla 

upplýsingum frá aðildarríkjunum um framkvæmd 

tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2012/18/ESB 

um varnir gegn hættu á stórslysum af völdum 

hættulegra efna 

1.8.2016 

89/2016 29.4.2016 Verður birt. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/53/ESB 

frá 16. apríl 2014 um samræmingu laga 

aðildarríkjanna um að bjóða þráðlausan 

fjarskiptabúnað fram á markaði og niðurfellingu á 

tilskipun 1999/5/EB 

1.1.2017 

97/2016 29.4.2016 Verður birt. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/23/ESB 

frá 26. febrúar 2014 um gerð sérleyfissamninga, sbr. 

leiðréttingar sem birtar voru í Stjtíð. ESB L 114, 

5.5.2015, bls. 24 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/24/ESB 

frá 26. febrúar 2014 um opinber innkaup og 

niðurfellingu tilskipunar 2004/18/EB 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/25/ESB 

frá 26. febrúar 2014 um innkaup stofnana sem annast 

vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu og 

um niðurfellingu tilskipunar 2004/17/EB 

1.1.2017 

98/2016 29.4.2016 Verður birt. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2015/2170 frá 24. nóvember 2015 um 

breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/24/ESB að því er varðar beitingu 

viðmiðunarfjárhæða við útboð og gerð samninga 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2015/2171 frá 24. nóvember 2015 um 

breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/25/ESB að því er varðar beitingu 

viðmiðunarfjárhæða við útboð og gerð samninga 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2015/2172 frá 24. nóvember 2015 um 

breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/23/ESB að því er varðar beitingu 

viðmiðunarfjárhæða við útboð og gerð samninga 

1.1.2017 
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Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn 

Gildistöku-

dagur 

99/2016 29.4.2016 Verður birt. Framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1986 frá 

11. nóvember 2015 um að taka upp stöðluð eyðublöð 

fyrir birtingu tilkynninga við opinber innkaup og um 

niðurfellingu á reglugerð (ESB) nr. 842/2011 

Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/1986 fellir úr 

gildi framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 842/2011, 

sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber 

því að fella gerðina brott úr samningnum 

1.1.2017 

125/2016 3.6.2016 Verður birt. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/340 frá 20. febrúar 2015 um tæknilegar kröfur 

og stjórnsýslumeðferð er varða skírteini 

flugumferðarstjóra og vottorð samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008, um 

breytingu á framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 923/2012 og um 

niðurfellingu reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 805/2011 

1.8.2016 

127/2016 3.6.2016 Verður birt. Framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/7 frá  

5. janúar 2016 um staðlað eyðublað fyrir 

samevrópska hæfisyfirlýsingu bjóðanda 

1.1.2017 

204/2016 30.9.2016 Stjtíð. ESB L 46, 23.2.2017, bls. 44.  

EES-viðbætir nr. 13, 23.2.2017,  

bls. 53 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 236/2012 frá 14. mars 2012 um skortsölu og 

tiltekna þætti skuldatrygginga 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 826/2012 frá 29. júní 2012 um viðbætur 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 236/2012 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla 

um tilkynningar- og birtingarkröfur varðandi hreinar 

skortstöður, nánari lýsingu á upplýsingunum sem skal 

veita Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni í 

tengslum við hreinar skortstöður og aðferðina við að 

reikna út veltu til að ákvarða hvaða hlutabréf skulu 

undanþegin 

Framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 827/2012 frá 

29. júní 2012 um tæknilega framkvæmdarstaðla að 

því er varðar aðferðir við opinbera birtingu á hreinum 

skortstöðum, snið upplýsinganna sem skal veita 

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni um 

hreinar skortstöður, gerðir samninga, fyrirkomulags 

og ráðstafana til að tryggja með fullnægjandi hætti að 

hlutabréf eða ríkisskuldagerningar séu tiltækir vegna 

uppgjörs og dagsetningar og tímabil vegna 

ákvörðunar á meginvettvangi hlutabréfs samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 236/2012 um skortsölu og tiltekna þætti 

skuldatrygginga 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 918/2012 frá 5. júlí 2012 um viðbætur við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 236/2012 um skortsölu og tiltekna þætti 

skuldatrygginga að því er varðar skilgreiningar, 

útreikninga á hreinum skortstöðum, varðar 

skuldatryggingar á ríki, tilkynningarmörk, 

seljanleikamörk vegna tímabundinna niðurfellinga, 

marktæka lækkun á virði fjármálagerninga og 

óhagstæða atburði 

1.2.2017 



Nr. 45/74 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.7.2017 

 

Ákvörðun 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn 

Gildistöku-

dagur 

   Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 919/2012 frá 5. júlí 2012 um viðbætur við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 236/2012 um skortsölu og tiltekna þætti 

skuldatrygginga með tilliti til tæknilegra eftirlitsstaðla 

vegna aðferðarinnar við útreikning á lækkun á virði 

seljanlegra hlutabréfa og annarra fjármálagerninga 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2015/97 frá 17. október 2014 um leiðréttingu á 

framseldri reglugerð (ESB) nr. 918/2012 að því er 

varðar tilkynningu um mikilvægar hreinar skortstöður 

í ríkisskuldum 
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