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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 104/2016 

frá 3. júní 2016 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/168 

frá 5. febrúar 2016 um breytingu á viðaukunum við ákvörðun 2003/467/EB um að staðfesta að 

tiltekin aðildarríki og héruð aðildarríkja séu opinberlega laus við berkla, öldusótt og smitandi 

hvítblæði í nautgripahjörðum (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. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í 70. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/467/EB) í hluta 4.2 í 

I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 D 0168: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/168 frá  

5. febrúar 2016 (Stjtíð. ESB L 32, 9.2.2016, bls. 153).“ 

2. gr. 

Norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2016/168, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. júní 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 32, 9.2.2016, bls. 153. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/76/01 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 3. júní 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður.  
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 105/2016 

frá 3. júní 2016 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/169 

frá 5. febrúar 2016 um breytingu á ákvörðun 2010/221/ESB að því er varðar landsráðstafanir til að 

koma í veg fyrir að tilteknir lagardýrasjúkdómar berist til Írlands, Finnlands, Svíþjóðar og 

Bretlands (1). 

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

gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og 

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 94. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/221/ESB) í hluta 4.2 

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

„– 32016 D 0169: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/169 frá  

5. febrúar 2016 (Stjtíð. ESB L 32, 9.2.2016, bls. 158).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2016/169, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. júní 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 32, 9.2.2016, bls. 158. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/76/02 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 3. júní 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður.  
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 106/2016 

frá 3. júní 2016 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/355 frá  

11. mars 2016 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 853/2004 að því er varðar sértækar kröfur varðandi gelatín, kollagen og mikið unnar afurðir úr 

dýraríkinu sem ætlaðar eru til manneldis (1). 

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

gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og 

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

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

„– 32016 R 0355: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/355 frá 11. mars 2016 (Stjtíð. 

ESB L 67, 12.3.2016, bls. 22).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/355, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. júní 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 67, 12.3.2016, bls. 22. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/76/03 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 3. júní 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 107/2016 

frá 3. júní 2016 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2294 frá  

9. desember 2015 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 með 

tilliti til þess að fastsetja nýjan virkan hóp fóðuraukefna (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 1a (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003) í II. 

kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 2294: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2294 frá 9. desember 2015 

(Stjtíð. ESB L 324, 10.12.2015, bls. 3).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/2294, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. júní 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 324, 10.12.2015, bls. 3. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/76/04 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 3. júní 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður.  
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 108/2016 

frá 3. júní 2016 

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 

staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/46 frá  

18. janúar 2016 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir oxadixýl og spínetóram í eða á tilteknum 

afurðum (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/53 frá 19. janúar 

2016 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 

að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir díetófenkarb, mesótríón, metósúlam og pírimífosmetýl í 

eða á tilteknum afurðum (2).  

3) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/60 frá  

19. janúar 2016 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir klórpýrifos í eða á tilteknum afurðum (3).  

4) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/67 frá 19. janúar 

2016 um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir ametóktradín, klórþalóníl, dífenýlamín, 

flóníkamíð, flúasínam, flúoxastróbín, halauxifenmetýl, própamókarb, próþíókónasól, þíaklópríð og 

trífloxýstróbín í eða á tilteknum afurðum (4).  

5) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/75 frá  

21. janúar 2016 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 

396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir fosetýl í eða á tilteknum afurðum (5).  

6) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um fóður og matvæli. Ákvæði löggjafar um fóður og 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 aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í I. viðauka og í inngangsorðum 

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

7) I. og II. viðauki við EES-samninginn breytast því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliðir bætast við í 40. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005) í II. 

kafla I. viðauka við EES-samninginn:  

  

(1) Stjtíð. ESB L 12, 19.1.2016, bls. 28. 

(2) Stjtíð. ESB L 13, 20.1.2016, bls. 12. 

(3) Stjtíð. ESB L 14, 21.1.2016, bls. 1.  

(4) Stjtíð. ESB L 15, 22.1.2016, bls. 2. 

(5) Stjtíð. ESB L 16, 23.1.2016, bls. 8. 

2017/EES/76/05 



Nr. 76/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.11.2017 

 

„– 32016 R 0046: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/46 frá 18. janúar 2016 (Stjtíð. 

ESB L 12, 19.1.2016, bls. 28), 

– 32016 R 0053: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/53 frá 19. janúar 2016 (Stjtíð. 

ESB L 13, 20.1.2016, bls. 12), 

– 32016 R 0060: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/60 frá 19. janúar 2016 (Stjtíð. 

ESB L 14, 21.1.2016, bls. 1), 

– 32016 R 0067: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/67 frá 19. janúar 2016 (Stjtíð. 

ESB L 15, 22.1.2016, bls. 2), 

– 32016 R 0075: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/75 frá 21. janúar 2016 (Stjtíð. 

ESB L 16, 23.1.2016, bls. 8).“ 

2. gr. 

Eftirfarandi undirliðir bætast við í lið 54zzy (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 0046: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/46 frá 18. janúar 2016 (Stjtíð. 

ESB L 12, 19.1.2016, bls. 28), 

– 32016 R 0053: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/53 frá 19. janúar 2016 (Stjtíð. 

ESB L 13, 20.1.2016, bls. 12), 

– 32016 R 0060: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/60 frá 19. janúar 2016 (Stjtíð. 

ESB L 14, 21.1.2016, bls. 1), 

– 32016 R 0067: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/67 frá 19. janúar 2016 (Stjtíð. 

ESB L 15, 22.1.2016, bls. 2), 

– 32016 R 0075: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/75 frá 21. janúar 2016 (Stjtíð. 

ESB L 16, 23.1.2016, bls. 8).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2016/46, (ESB) 2016/53, (ESB) 2016/60, (ESB) 2016/67 og 

(ESB) 2016/75, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. júní 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 3. júní 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  

nr. 109/2016 

frá 3. júní 2016 

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 

staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/143 frá  

18. janúar 2016 um breytingu á IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 396/2005 að því er varðar COS-OGA, serevísan, kalsíumhýdroxíð, lesitín, víðibörk, edik, 

frúktósa, pepínómósaíkveiru af stofni CH2, einangur 1906, Verticillium albo-atrum, einangur 

WCS850 og Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, stofn D747 (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 

aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í I. viðauka og í inngangsorðum XII. kafla II. 

viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

3) I. og II. viðauki við EES-samninginn breytast því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í 40. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005) í II. 

kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 0143: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/143 frá 18. janúar 2016 (Stjtíð. 

ESB L 28, 4.2.2016, bls. 12).“ 

2. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við lið 54zzy (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 0143: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/143 frá 18. janúar 2016 (Stjtíð. 

ESB L 28, 4.2.2016, bls. 12).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/143, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. júní 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 28, 4.2.2016, bls. 12. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/76/06 



Nr. 76/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.11.2017 

 

5. gr. 

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

Gjört í Brussel 3. júní 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 110/2016 

frá 3. júní 2016 

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 

staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/71 frá  

26. janúar 2016 um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir 1-metýlsýklóprópen, flóníkamíð, 

flútríafól, indólýlediksýru, indólýlsmjörsýru, petoxamíð, pírimíkarb, próþíókónasól og 

teflúbensúrón í eða á tilteknum afurðum (1), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 109, 

26.4.2016, bls. 43. 

2) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um fóður og matvæli. Ákvæði löggjafar um fóður og 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 aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í I. viðauka og í inngangsorðum 

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

3) I. og II. viðauki við EES-samninginn breytast því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í 40. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005) í II. 

kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 0071: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/71 frá 26. janúar 2016 (Stjtíð. 

ESB L 20, 27.1.2016, bls. 1), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 109, 26.4.2016, bls. 43.“ 

2. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við lið 54zzy (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 0071: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/71 frá 26. janúar 2016 (Stjtíð. 

ESB L 20, 27.1.2016, bls. 1), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 109, 26.4.2016, bls. 43.“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/71, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 109, 

26.4.2016, bls. 43, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst 

fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. júní 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 20, 27.1.2016, bls. 1. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/76/07 



Nr. 76/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.11.2017 

 

5. gr. 

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

Gjört í Brussel 3. júní 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 111/2016 

frá 3. júní 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, (hér eftir „EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1005 frá  

25. júní 2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1881/2006 að því er varðar hámarksgildi fyrir blý í 

tilteknum matvælum (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1006 frá  

25. júní 2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1881/2006 að því er varðar hámarksgildi fyrir 

ólífrænt arsen í matvælum (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 undirliðir bætast við í lið 54zzzz (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 1005: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1005 frá 25. júní 2015 (Stjtíð. 

ESB L 161, 26.6.2015, bls. 9), 

– 32015 R 1006: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1006 frá 25. júní 2015 (Stjtíð. 

ESB L 161, 26.6.2015, bls. 14).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2015/1005 og (ESB) 2015/1006, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. júní 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 161, 26.6.2015, bls. 9. 

(2) Stjtíð. ESB L 161, 26.6.2015, bls. 14. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/76/08 



Nr. 76/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.11.2017 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 3. júní 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður.  
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 112/2016 

frá 3. júní 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, (hér eftir „EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/54 frá  

19. janúar 2016 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1334/2008 að því er varðar færslu gamma-glútamýlvalýlglýsíns á skrá Sambandsins yfir 

bragðefni (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/55 frá  

19. janúar 2016 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1334/2008 að því er varðar tiltekin bragðefni (2).  

3) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/56 frá  

19. janúar 2016 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1333/2008 að því er varðar notkun á rósmarínkjarna (E 392) í smyrjanlega fitu (3).  

4) 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 samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að taka til 

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 54zzzzr (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1333/2008): 

„– 32016 R 0056: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/56 frá 19. janúar 2016 

(Stjtíð. ESB L 13, 20.1.2016, bls. 46).“ 

2. Eftirfarandi undirliðir bætast við í lið 54zzzzs (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1334/2008): 

„– 32016 R 0054: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/54 frá 19. janúar 2016 

(Stjtíð. ESB L 13, 20.1.2016, bls. 40), 

– 32016 R 0055: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/55 frá 19. janúar 2016 

(Stjtíð. ESB L 13, 20.1.2016, bls. 43).“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 13, 20.1.2016, bls. 40. 

(2) Stjtíð. ESB L 13, 20.1.2016, bls. 43. 

(3) Stjtíð. ESB L 13, 20.1.2016, bls. 46. 

2017/EES/76/09 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) nr. 2016/54, (ESB) 2016/55 og (ESB) 2016/56, sem verður 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. júní 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 3. júní 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 113/2016 

frá 3. júní 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, (hér eftir „EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/263 frá  

25. febrúar 2016 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1333/2008 að því er varðar fyrirsögn matvælaflokks 12.3 „Edik“ (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 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 54zzzzr (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 0263: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/263 frá 25. febrúar 2016 (Stjtíð. 

ESB L 50, 26.2.2016, bls. 25).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/263, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. júní 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 3. júní 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 50, 26.2.2016, bls. 25. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/76/10 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 114/2016 

frá 3. júní 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, (hér eftir „EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/441 frá 23. mars 

2016 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að 

því er varðar notkun stevíólglýkósíða (E 960) sem sætuefni í sinnep (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 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 54zzzzr (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 0441: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/441 frá 23. mars 2016 (Stjtíð. 

ESB L 78, 24.3.2016, bls. 47).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/441, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. júní 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 78, 24.3.2016, bls. 47. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/76/11 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 3. júní 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 115/2016 

frá 3. júní 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, (hér eftir „EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/178 frá  

10. febrúar 2016 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1334/2008 að því er varðar að taka tiltekin bragðefni af skrá Sambandsins (1). 

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

er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

inngangsorðum XII. kafla II. viðauka við 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 54zzzzs (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1334/2008) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 0178: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/178 frá 10. febrúar 2016 (Stjtíð. 

ESB L 35, 11.2.2016, bls. 6).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/178, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. júní 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 35, 11.2.2016, bls. 6. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/76/12 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 3. júní 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður.  
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 116/2016 

frá 3. júní 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, (hér eftir „EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/129 

frá 1. febrúar 2016 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 að því er varðar efnið  

„hreinsaður hálffastur útdráttur úr Humulus lupulus L. sem inniheldur u.þ.b. 48% betasýru (sem 

kalíumsölt)“ (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í 13. lið (framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 37/2010) í XIII. kafla II. 

viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 0129: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/129 frá  

1. febrúar 2016 (Stjtíð. ESB L 25, 2.2.2016, bls. 44).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2016/129, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. júní 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 3. júní 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 25, 2.2.2016, bls. 44. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/76/13 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 117/2016 

frá 3. júní 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, (hér eftir „EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 (1) var felld úr gildi með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 470/2009 (2), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn, og ber því að fella tilvísun til 

reglugerðar (EBE) nr. 2377/90 brott úr samningnum. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Texti 14. liðar (reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90) í XIII. kafla II. viðauka við EES-samninginn fellur 

brott. 

2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. júní 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 3. júní 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 224, 18.8.1990, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 152, 16.6.2009, bls. 11. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/76/14 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 118/2016 

frá 3. júní 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, (hér eftir „EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/460 frá 30. mars 

2016 um breytingu á IV. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 850/2004 

um þrávirk, lífræn mengunarefni (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 0460: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/460 frá 30. mars 2016 (Stjtíð. 

ESB L 80, 31.3.2016, bls. 17).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/460, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. júní 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 3. júní 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 80, 31.3.2016, bls. 17. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/76/15 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 119/2016 

frá 3. júní 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, (hér eftir „EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/314 frá 4. mars 

2016 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1223/2009 um 

snyrtivörur (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 1a (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1223/2009) í 

XVI. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 0314: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/314 frá 4. mars 2016 (Stjtíð. 

ESB L 60, 5.3.2016, bls. 59).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/314, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. júní 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 3. júní 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 60, 5.3.2016, bls. 59. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/76/16 



Nr. 76/28 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.11.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 120/2016  

frá 3. júní 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, (hér eftir „EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/364 frá 

1. júlí 2015 um flokkun byggingarvara eftir nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/2011 (1).  

2) Framseld reglugerð (ESB) 2016/364 fellir úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2000/147/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. 

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

1. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 1zzi (framseld ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/1959): 

„1zzj.  32016 R 0364: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/364 frá 1. júlí 2015 

um flokkun byggingarvara eftir nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/2011 (Stjtíð. ESB L 68, 15.3.2016,  

bls. 4).“ 

2. Texti liðar lzr (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/147/EB) fellur brott. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2016/364, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. júní 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 68, 15.3.2016, bls. 4. 

(2) Stjtíð. ESB L 50, 23.2.2000, bls. 14. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/76/17 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 3. júní 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 



Nr. 76/30 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.11.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 121/2016 

frá 3. júní 2016 

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

(Almenn þjónusta) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/60/ESB frá 15. maí 2014 

um skil á menningarminjum sem hafa verið fluttar ólöglega frá yfirráðasvæði aðildarríkis og 

breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1024/2012 (1), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 147, 

12.6.2015, bls. 24. 

2) Tilskipun 2014/60/ESB fellir úr gildi tilskipun ráðsins 93/7/EBE (2), sem hefur verið felld inn í 

EES-samninginn, og ber því að fella gerðina brott úr samningnum. 

3) II. og X. viðauki við EES-samninginn breytast því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 1. lið (tilskipun ráðsins 93/7/EBE): 

„2.  32014 L 0060: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/60/ESB frá 15. maí 2014 um skil á 

menningarminjum sem hafa verið fluttar ólöglega frá yfirráðasvæði aðildarríkis og breytingu á 

reglugerð (ESB) nr. 1024/2012 (Stjtíð. ESB L 159, 28.5.2014, bls. 1), sbr. leiðréttingar sem 

birtust í Stjtíð. ESB L 147, 12.6.2015, bls. 24). 

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

 Í 15. gr. skal skilja tilvísun til „1. janúar 1993 eða síðar“, að því er varðar Ísland og Noreg, 

sem „1. janúar 1995“ og að því er varðar Liechtenstein „1. maí 1995 eða síðar“.“ 

2. Texti 1. liðar (tilskipun ráðsins 93/7/EBE) fellur brott. 

2. gr. 

Eftirfarandi bætist við í 3. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1024/2012) í X. viðauka 

við EES-samninginn: 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32014 L 0060: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/60/ESB frá 15. maí 2014 (Stjtíð. ESB L 

159, 28.5.2014, bls. 1), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 147, 12.6.2015, bls. 24.“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 159, 28.5.2014, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 74, 27.3.1993, bls. 74. 

2017/EES/76/18 
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3. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2014/60/ESB, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 147, 

12.6.2015, bls. 24, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst 

fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. júní 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

samningsins hafi farið fram (), eða gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar  

nr. 102/2015 frá 30. apríl 2015 (1), hvort sem ber upp síðar. 

5. gr. 

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

Gjört í Brussel 3. júní 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(1) Stjtíð. ESB L 211, 4.8.2016, bls. 55 og EES-viðbætir nr. 42, 4.8.2016. bls. 53. 



Nr. 76/32 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.11.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 122/2016 

frá 3. júní 2016 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 165/2014 frá  

4. febrúar 2014 um ökurita í flutningum á vegum, niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EBE)  

nr. 3821/85 um að taka upp skráningarbúnað í ökutækjum í flutningum á vegum og breytingu á 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 561/2006 um samhæfingu tiltekinna ákvæða 

félagsmálalöggjafarinnar er varða flutninga á vegum (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 21aa (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/230/EB): 

„21b. 32014 R 0165: Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 165/2014 frá 4. febrúar 2014 um ökurita í flutningum á vegum, niðurfellingu reglugerðar 

ráðsins (EBE) nr. 3821/85 um að taka upp skráningarbúnað í ökutækjum í flutningum á vegum 

og breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 561/2006 um samhæfingu 

tiltekinna ákvæða félagsmálalöggjafarinnar er varða flutninga á vegum (Stjtíð. ESB L 60, 

28.2.2014, bls. 1). 

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

Eftirfarandi bætist við í a-lið 1. liðar I. kafla II. viðauka: 

„Noregur 16“.“ 

2. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 24e (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 561/2006): 

„– 32014 R 0165: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 165/2014 frá 4. febrúar 2014 

(Stjtíð. ESB L 60, 28.2.2014, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 165/2014, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. júní 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 60, 28.2.2014, bls. 1. 

(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/76/19 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 3. júní 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður.  



Nr. 76/34 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.11.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 123/2016 

frá 3. júní 2016 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2015/2299 frá 17. nóvember 2015 um breytingu á ákvörðun 2009/965/EB að því er varðar 

uppfærða skrá yfir mæliþætti sem nota á til að flokka landsreglur (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 37dc (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/965/EB) í 

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32015 D 2299: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2299 frá  

17. nóvember 2015 (Stjtíð. ESB L 324, 10.12.2015, bls. 15).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2015/2299, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. júní 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 3. júní 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 324, 10.12.2015, bls. 15. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/76/20 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 124/2016 

frá 3. júní 2016 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/103 frá  

27. janúar 2016 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2099/2002 um að 

koma á fót nefnd um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum (COSS) (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 56n (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2099/2002) í 

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 0103: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/103 frá 27. janúar 2016 (Stjtíð. 

ESB L 21, 28.1.2016, bls. 67).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/103, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. júní 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 3. júní 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 21, 28.1.2016, bls. 67. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2017/EES/76/21 



Nr. 76/36 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.11.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 125/2016 

frá 3. júní 2016 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn 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). 

2) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/340 fellir úr gildi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 805/2011 (2), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr 

samningnum. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 66ni (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/640): 

„66nj.  32015 R 0340: 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 (Stjtíð. ESB L 63, 6.3.2015, p. 1).“ 

2. Eftirfarandi bætist við í lið 66wk (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 923/2012): 

 „,eins og henni var breytt með: 

– 32015 R 0340: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/340 frá 20. febrúar 2015 

(Stjtíð. ESB L 63, 6.3.2015, bls. 1).“ 

3. Texti liðar 66nd (reglugerð framkvæmdarstjórnarinnar (EB) nr. 805/2011) fellur brott. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/340, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 63, 6.3.2015, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 206, 11.8.2011, bls. 21. 

2017/EES/76/22 
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3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. júní 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

samningsins hafi farið fram (), eða gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar  

nr. 275/2015 frá 30. október 2015 (1), hvort sem ber upp síðar. 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 3. júní 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

()  Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

(1)  Stjtíð. ESB L 161, 22.6.2017, bls. 62 og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 38 frá 22.6.2017, bls. 64. 



Nr. 76/38 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.11.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 126/2016 

frá 3. júní 2016 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/539 frá 6. apríl 

2016 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1178/2011 að því er varðar þjálfun, prófanir og 

reglubundið mat á hæfni flugmanna í tengslum við hæfisbundna leiðsögu (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við á eftir lið 66ne (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 

nr. 1178/2011) í XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„- 32016 R 0539: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/539 frá 6. apríl 2016 (Stjtíð. 

ESB L 91, 7.4.2016, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/539, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. júní 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 3. júní 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 91, 7.4.2016, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2017/EES/76/23 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 127/2016 

frá 3. júní 2016 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/7 

frá 5. janúar 2016 um staðlað eyðublað fyrir samevrópska hæfisyfirlýsingu bjóðanda (1). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við á eftir 2. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/24/ESB) í 

XVI. viðauka við EES-samninginn: 

„2a. 32016 R 0007: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/7 frá  

5. janúar 2016 um staðlað eyðublað fyrir samevrópska hæfisyfirlýsingu bjóðanda (OJ L 3, 

6.1.2016, bls. 16).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/7, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi  4. júní 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

samningsins hafi farið fram (), eða gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar  

nr. 97/2016 frá 29. apríl 2016 (2), hvort sem ber upp síðar. 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel, 3. júní 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 3, 6.1.2016, bls. 16. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

(2) Stjtíð. ESB L 300, 16.11.2017, bls. 49 og EES-viðbætir nr. 73, 16.11.2017. bls. 53. 

2017/EES/76/24 



Nr. 76/40 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.11.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 128/2016 

frá 3. júní 2016 

um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/397 frá  

16. mars 2016 um breytingu á ákvörðun 2014/312/ESB um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu 

umhverfismerkis ESB fyrir málningu og lökk til nota innan- og utanhúss (1). 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 2v (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/312/ESB) í 

XX. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 D 0397: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/397 frá 16. mars 2016 (Stjtíð. 

ESB L 73, 16.11.2016, bls. 100).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar (ESB) 2016/397, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. júní 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 3. júní 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 73, 18.3.2016, bls. 100. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2017/EES/76/25 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 129/2016 

frá 3. júní 2016 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/8 

frá 5. janúar 2016 þar sem tilgreind eru tækniatriði viðhengisins fyrir árið 2017 um sjálfstæða 

atvinnustarfsemi (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 18au (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/459) í XXI. viðauka við EES-samninginn: 

„18av. 32016 R 0008: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/8 frá  

5. janúar 2016 þar sem tilgreind eru tækniatriði viðhengisins fyrir árið 2017 um sjálfstæða 

atvinnustarfsemi (Stjtíð. ESB L 3, 6.1.2016, bls. 35).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/8, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. júní 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 3. júní 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 3, 6.1.2016, bls. 35. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2017/EES/76/26 



Nr. 76/42 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.11.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 130/2016 

frá 3. júní 2016 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2010 frá  

11. nóvember 2015 um breytingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 1708/2005 um ítarlegar reglur um 

framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 2494/95 að því er varðar sameiginlegt vísitölutímabil 

samræmdrar vísitölu neysluverðs (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi bætist við í lið 19v (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1708/2005) í XXI. 

viðauka við EES-samninginn: 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32015 R 2010: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/2010 frá 11. nóvember 2015 

(Stjtíð. ESB L 295, 12.11.2015, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (EB) nr. 2015/2010, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. júní 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 3. júní 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 295, 12.11.2015, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2017/EES/76/27 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 131/2016 

frá 3. júní 2016 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2003 frá  

10. nóvember 2015 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 808/2004 um 

hagskýrslur Bandalagsins um upplýsingasamfélagið (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 28j (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 1196/2014 í XXI. 

viðauka við EES-samninginn: 

„28k. 32015 R 2003: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2003 frá 10. nóvember 2015 um 

framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 808/2004 um hagskýrslur 

Bandalagsins um upplýsingasamfélagið (Stjtíð. ESB L 294, 11.11.2015, bls. 32).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (EB) nr. 2015/2003, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 4. júní 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 Evrópusambandsin og EES-viðbæti við þau. 

Gjört í Brussel 3. júní 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 294, 11.11.2015, bls. 32. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2017/EES/76/28 



Nr. 76/44 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.11.2017 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 132/2016 

frá 3. júní 2016 

um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn, um samvinnu á sérstökum sviðum utan marka 

fjórþætta frelsisins 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Rétt er að auka samstarf aðilanna að EES-samningnum svo það taki til samstarfs varðandi frelsi 

launþega til flutninga, samræmingu almannatryggingakerfa og ráðstafanir vegna innflytjenda, m.a. 

innflytjenda frá þriðju löndum. 

2) Af þessum sökum ber að breyta bókun 31 við EES-samninginn til þess að þetta aukna samstarf geti 

hafist 1. janúar 2016 að telja. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Í stað orðanna „og 2015“ í 5. og 13. mgr. 5. gr. bókunar 31 við EES-samninginn koma orðin „, 2015 og 

2016“. 

2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn eftir að síðasta tilkynning samkvæmt 1. mgr. 103 gr. EES-samningsins 

hefur farið fram (). 

Hún kemur til framkvæmda frá 1. janúar 2016. 

3. gr. 

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

Gjört í Brussel 3. júní 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.. 

2017/EES/76/29 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 133/2016 

frá 3. júní 2016 

um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn, um samvinnu á sérstökum sviðum utan marka 

fjórþætta frelsisins 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Rétt er að halda áfram samstarfi þeirra sem eiga aðild að EES-samningnum þannig að það taki til 

aðgerða á vegum Sambandsins, sem eru fjármagnaðar með fjármunum úr almennum sjóðum 

Evrópusambandsins, að því er varðar framkvæmd og uppbyggingu innri markaðarins fyrir 

fjármálaþjónustu. 

2) Af þessum sökum ber að breyta bókun 31 við EES-samninginn til þess að þetta aukna samstarf geti 

hafist 1. janúar 2016. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

7. gr. bókunar 31 við samninginn breytist sem hér segir: 

1. Í stað orðanna „mgr. 5. til 10.“ í 3. og 4. mgr. koma orðin „þessari málsgrein“. 

2. Eftirfarandi málsgrein bætist við á eftir 10. mgr.: 

„11. EFTA-ríkin skulu frá 1. janúar 2016 taka þátt í aðgerðum á vegum Sambandsins sem tengjast 

eftirtöldum lið á fjárlögum Evrópusambandsins fyrir fjárhagsárið 2016: 

– Fjárlagaliður 12 02 01: „Framkvæmd og uppbygging innri markaðarins fyrir vörur og 

þjónustu“.“ 

2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn eftir að síðasta tilkynning samkvæmt 1. mgr. 103 gr. EES-samningsins 

hefur farið fram (). 

Hún kemur til framkvæmda frá 1. janúar 2016 að telja. 

3. gr. 

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

Gjört í Brussel 3. júní 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2017/EES/76/30 
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