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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 216/2016 

frá 2. desember 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 framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/1101 frá 5. júlí 2016 um breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2004/558/EB að því er 

varðar þá stöðu sambandsríkjanna Rheinland-Pfalz og Saarland og stjórnsýsluumdæmanna 

Arnsberg, Detmold og Münster í Þýskalandi að þau séu laus við smitandi nef- og barkabólgu í 

nautgripum (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 80. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/558/EB) í hluta 4.2 í 

I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 D 1101: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1101 frá  

5. júlí 2016 (Stjtíð. ESB L 182, 7.7.2016, bls. 51).“ 

2. gr. 

Norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2016/1101, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. desember 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1)  Stjtíð. ESB L 182, 7.7.2009, bls. 51. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/56/01 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 217/2016 

frá 2. desember 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 framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB)

2016/1235 frá 26. júlí 2016 um leyfi fyrir rannsóknarstofu í Suður-Kóreu til að framkvæma

sermiprófanir til að vakta skilvirkni bóluefna við hundaæði í hundum, köttum og frettum (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 Sambands-

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

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

þessi á því ekki að taka til Liechtenstein.

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

Eftirfarandi liður bætist við á eftir 101. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/423) í hluta 4.2. í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„102.  32016 D 1235: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1235 frá 

26. júlí 2016 um leyfi fyrir rannsóknarstofu í Suður-Kóreu til að framkvæma sermiprófanir til að

vakta skilvirkni bóluefna við hundaæði í hundum, köttum og frettum (Stjtíð. ESB L 202, 

28.7.2016, bls. 43). 

Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“ 

2. gr.

Norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2016/1235, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. desember 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

(1) Stjtíð. ESB L 202, 28.7.2016, bls. 43. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/56/02 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR nr. 218/2016 

frá 2. desember 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 framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/1100 frá 5. júlí 2016 um breytingu á viðaukanum við ákvörðun 2007/453/EB að því er varðar 

stöðu Costa Rica, Þýskalands, Litháen, Namibíu og Spánar (1) með tilliti til kúariðu. 

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 49. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/453/EB) í hluta 7.2 í 

I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 D 1100: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1100 frá  

5. júlí 2016 (Stjtíð. ESB L 182, 7.7.2016, bls. 47).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2016/1100, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. desember 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 182, 7.7.2016, bls. 47. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/56/03 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 219/2016 

frá 2. desember 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, („EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2015/1918 frá 22. október 2015 um að koma á fót kerfi fyrir stjórnsýsluaðstoð og samstarf

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 um opinbert eftirlit til að

staðfesta að lög um fóður og matvæli og reglur um heilbrigði og velferð dýra séu virt (1).

2) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um heilbrigði dýra, fóður og matvæli. Ákvæði löggjafar um

heilbrigði dýra, 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 Liechtensteins, 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 breytingar verða gerðar á I. viðauka við EES-samninginn: 

1. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir 11. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 882/2004) í

hluta 1.1 í I. kafla:

„11a. 32015 D 1918: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1918 frá 

22. október 2015 um að koma á fót kerfi fyrir stjórnsýsluaðstoð og samstarf samkvæmt

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 um opinbert eftirlit til að staðfesta að 

lög um fóður og matvæli og reglur um heilbrigði og velferð dýra séu virt (Stjtíð. ESB L 280, 

24.10.2015, bls. 31).“ 

2. Eftirfarandi lið er bætt við lið 31j (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004) í II. kafla:

„31ja. 32015 D 1918: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1918 frá 

22. október 2015 um að koma á fót kerfi fyrir stjórnsýsluaðstoð og samstarf samkvæmt

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 um opinbert eftirlit til að staðfesta að 

lög um fóður og matvæli og reglur um heilbrigði og velferð dýra séu virt (Stjtíð. ESB L 280, 

24.10.2015, bls. 31).“ 

(1)  Stjtíð. ESB L 280, 24.10.2015, bls. 31. 

2018/EES/56/04 
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2. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið  54zzzi (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 882/2004) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„54zzzia. 32015 D 1918: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1918 frá  

22. október 2015 um að koma á fót kerfi fyrir stjórnsýsluaðstoð og samstarf samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 um opinbert eftirlit til að staðfesta að 

lög um fóður og matvæli og reglur um heilbrigði og velferð dýra séu virt (Stjtíð. ESB L 280, 

24.10.2015, bls. 31).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2015/1918, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. desember 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 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

  

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

nr. 220/2016 

frá 2. desember 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) 2016/842

frá 27. maí 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 167/2008 að því er varðar nafn leyfishafa og

viðskiptaheiti hníslalyfs (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 er bætt við í lið 1zzzzm (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 167/2008) í II. kafla I. 

viðauka við EES-samninginn: 

„, eins og henni var breytt með: 

„– 32016 R 0842: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/842 frá 

27. maí 2016 (Stjtíð. ESB L 141, 28.5.2016, bls. 47).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2016/842, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. desember 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

(1) Stjtíð. ESB L 141, 28.5.2016, bls. 47. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/56/05 



Nr. 56/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.8.2018 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 221/2016 

frá 2. desember 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) 2016/895

frá 8. júní 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1290/2008 að því er varðar nafn leyfishafa fyrir

blöndu með Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) og Lactobacillus farciminis (CNCM-I-

3699) (1).

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/896 frá 8. júní 2016 um

leyfi fyrir járnnatríumtartrati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (2).

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/897

frá 8. júní 2016 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) sem

fóðuraukefni fyrir varphænur og skrautfiska (leyfishafi er Asahi Calpis Wellness Co. Ltd) og um

breytingu á reglugerðum (EB) nr. 1444/2006, (ESB) nr. 333/2010 og (ESB) nr. 184/2011 að því er

varðar leyfishafa (3).

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/898

frá 8. júní 2016 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus licheniformis (ATCC 53757) og prótínkljúfi

hennar (EC 3.4.21.19) sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, kjúklinga sem eru aldir til að verða

varphænur og aukategundir alifugla til eldis og til varps og fyrir skrautfugla (leyfishafi er Novus

Europe SA/NV) (4).

5) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/899

frá 8. júní 2016 um leyfi fyrir 6-fýtasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei (ATCC SD-

6528), sem fóðuraukefni fyrir allar alifuglategundir og allar tegundir svína  (aðrar en mjólkurgrísi)

(leyfishafi er Danisco (UK) Ltd) (5).

6) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð ramkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/900

frá 8. júní 2016 um leyfi fyrir bensósýru sem fóðuraukefni fyrir gyltur (leyfishafi er DSM

Nutritional Product Sp. z o. o.) (6).

7) 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 aðlögunará-

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

ekki að taka til Liechtenstein.

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

(1) Stjtíð. ESB L 152, 9.6.2016, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 152, 9.6.2016, bls. 3. 

(3) Stjtíð. ESB L 152, 9.6.2016, bls. 7. 

(4) Stjtíð. ESB L 152, 9.6.2016, bls. 11. 

(5) Stjtíð. ESB L 152, 9.6.2016, bls. 15. 

(6) Stjtíð. ESB L 152, 9.6.2016, bls. 18. 

2018/EES/56/06 
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TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1.  Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 1zzzzzd (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  

nr. 1290/2008): 

„– 32016 R 0895: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/895 frá  

8. júní 2016 (Stjtíð. ESB L 152, 9.6.2016, bls. 1).“ 

2.  Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 1zzz (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1444/2006): 

„– 32016 R 0897: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/897 frá  

8. júní 2016 (Stjtíð. ESB L 152, 9.6.2016, bls. 7).“ 

3. Eftirfarandi er bætt við liði 2c (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 333/2010) og 2v 

(reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 184/2011): 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32016 R 0897: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/897 frá  

8. júní 2016 (Stjtíð. ESB L 152, 9.6.2016, bls. 7).“ 

4. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 163. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 2016/329): 

„164. 32016 R 0896: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/896 frá  

8. júní 2016 um leyfi fyrir járnnatríumtartrati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. 

ESB L 152, 9.6.2016, bls. 3). 

165. 32016 R 0897: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/897 frá  

8. júní 2016 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) sem 

fóðuraukefni fyrir varphænur og skrautfiska (leyfishafi er Asahi Calpis Wellness Co. Ltd) og 

um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 1444/2006, (ESB) nr. 333/2010 og (ESB) nr. 184/2011 

að því er varðar leyfishafa (Stjtíð. ESB L 152, 9.6.2016, bls. 7). 

166. 32016 R 0898: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/898 frá  

8. júní 2016 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus licheniformis (ATCC 53757) og prótínkljúfi 

hennar (EC 3.4.21.19) sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, kjúklinga sem eru aldir til að 

verða varphænur og aukategundir alifugla til eldis og til varps og fyrir skrautfugla (leyfishafi 

er Novus Europe SA/NV) (Stjtíð. ESB L 152, 9.6.2016, bls. 11). 

167. 32016 R 0899: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/899 frá  

8. júní 2016 um leyfi fyrir 6-fýtasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei (ATCC SD-

6528), sem fóðuraukefni fyrir allar alifuglategundir og allar tegundir svína (aðrar en 

mjólkurgrísi) (leyfishafi er Danisco (UK) Ltd) (Stjtíð. ESB L 152, 9.6.2016, bls. 15). 

168. 32016 R 0900: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/900 frá 8. júní 

2016 um leyfi fyrir bensósýru sem fóðuraukefni fyrir gyltur (leyfishafi er DSM Nutritional 

Product Sp. z o. o.) (Stjtíð. ESB L 152, 9.6.2016, bls. 18).“  
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2016/895, (ESB) 2016/896, (ESB) 2016/897, 

(ESB) 2016/898, (ESB) 2016/899 og (ESB) 2016/900, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. desember 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 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

  

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

nr. 222/2016 

frá 2. desember 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) 2016/972 

frá 17. júní 2016 um leyfi fyrir L-arginíni, sem er framleitt með Corynebacterium glutamicum 

KCTC 10423BP, sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/973 

frá 17. júní 2016 um leyfi fyrir sinkbislýsínati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (2).  

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/997 

frá 21. júní 2016 um leyfi fyrir endó-1,4-betaxýlanasa EC 3.2.1.8, sem er framleiddur með 

Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), og endó-1,3(4)-betaglúkanasa EC 3.2.1.6, sem er 

framleiddur með Trichoderma reesei (ATCC SD 2106), sem fóðuraukefni fyrir mjólkandi gyltur 

og aukategundir svína (leyfishafi er Danisco (UK) Ltd) (3).  

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

2016/1007 frá 22. júní 2016 um leyfi fyrir ammóníumklóríði sem fóðuraukefni fyrir jórturdýr, 

önnur en eldislömb, ketti og hunda (leyfishafi er Latochema Co. Ltd) (4). 

5) 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 aðlögunará-

kvæðum 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 liðum er bætt við á eftir 168. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/900) í II. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„169. 32016 R 0972: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/972 frá  

17. júní 2016 um leyfi fyrir L-arginíni, sem er framleitt með Corynebacterium glutamicum KCTC 

10423BP, sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 161, 18.6.2016, bls. 18). 

170. 32016 R 0973: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/973 frá  

17. júní 2016 um leyfi fyrir sinkbislýsínati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB 

L 161, 18.6.2016, bls. 21).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 161, 18.6.2016, bls. 18. 

(2) Stjtíð. ESB L 161, 18.6.2016, bls. 21. 

(3) Stjtíð. ESB L 164, 22.6.2016, bls. 4. 

(4) Stjtíð. ESB L 165, 23.6.2016, bls. 10. 

2018/EES/56/07 
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171. 32016 R 0997: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/997 frá  

21. júní 2016 um leyfi fyrir endó-1,4-betaxýlanasa EC 3.2.1.8, sem er framleiddur með 

Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), og endó-1,3(4)-betaglúkanasa EC 3.2.1.6, sem er 

framleiddur með Trichoderma reesei (ATCC SD 2106), sem fóðuraukefni fyrir mjólkandi gyltur 

og aukategundir svína (leyfishafi er Danisco (UK) Ltd) (Stjtíð. ESB 22.6.2016, bls. 4). 

172. 32016 R 1007: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1007 frá  

22. júní 2016 um leyfi fyrir ammóníumklóríði sem fóðuraukefni fyrir jórturdýr, önnur en 

eldislömb, ketti og hunda (leyfishafi er Latochema Co. Ltd) (Stjtíð. ESB 23.6.2016, bls. 10).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) nr. 2016/972, (ESB) nr. 2016/973, (ESB) nr. 2016/997 og 

(ESB) nr. 2016/1007, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst 

fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. desember 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 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 56/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.8.2018 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 223/2016 

frá 2. desember 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)

2016/1095 frá 6. júlí 2016 um leyfi fyrir sinkasetatdíhýdrati, vatnsfríu sinkklóríði, sinkoxíði,

sinksúlfatheptahýdrati, sinksúlfatmónóhýdrati, vötnuðu sinkklósambandi amínósýra, sinkklósam-

bandi vatnsrofsmyndefna prótína, sinkklósambandi glýsínhýdrats (fast efni) og sinkklósambandi

glýsínhýdrats (fljótandi) sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir og um breytingu á reglugerðum

(EB) nr. 1334/2003, (EB) nr. 479/2006, (ESB) nr. 335/2010 og framkvæmdarreglugerðum (ESB)

nr. 991/2012 og (ESB) nr. 636/2013 (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 aðlögunará-

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

1. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 1zq (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1334/2003):

„– 32016 R 1095: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1095 frá 

6. júlí 2016 (Stjtíð. ESB L 182, 7.7.2016, bls. 7).“

2. Eftirfarandi er bætt við liði 1zzu (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 479/2006), 1zzzzzj

(reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 335/2010), 60 (framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 991/2012) og 94 (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)

nr. 636/2013):

„, eins og henni var breytt með: 

– 32016 R 1095: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1095 frá

6. júlí 2016 (Stjtíð. ESB L 182, 7.7.2016, bls. 7).“

3. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir 172. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)

2016/1007):

„173.  32016 R 1095: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1095 frá 

6. júlí 2016 um leyfi fyrir sinkasetatdíhýdrati, vatnsfríu sinkklóríði, sinkoxíði, sinksúlfathepta-

hýdrati, sinksúlfatmónóhýdrati, vötnuðu sinkklósambandi amínósýra, sinkklósambandi 

(1)  Stjtíð. ESB L 182, 7.7.2009, bls. 7. 

2018/EES/56/08 
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vatnsrofsmyndefna prótína, sinkklósambandi glýsínhýdrats (fast efni) og sinkklósambandi 

glýsínhýdrats (fljótandi) sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir og um breytingu á 

reglugerðum (EB) nr. 1334/2003, (EB) nr. 479/2006, (ESB) nr. 335/2010 og framkvæmdar-

reglugerðum (ESB) nr. 991/2012 og (ESB) nr. 636/2013 (Stjtíð. ESB L 182, 7.7.2016, bls. 7).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2016/1095, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. desember 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 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 56/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.8.2018 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 224/2016 

frá 2. desember 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)

2016/1220 frá 26. júlí 2016 um leyfi fyrir L-þreóníni, sem er framleitt með Escherichia coli, 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 aðlögunará-

kvæðum 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 lið er bætt við á eftir 173. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/1095) í II. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„174.  32016 R 1220: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1220 frá 

26. júlí 2016 um leyfi fyrir L-þreóníni, sem er framleitt með Escherichia coli, sem fóðuraukefni

fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 201, 27.7.2016, bls. 11).“ 

2. gr.

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2016/1220, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. desember 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

(1) Stjtíð. ESB L 201, 27.7.2016, bls. 11. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/56/09 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 



Nr. 56/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.8.2018 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 225/2016 

frá 2. desember 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) 2016/317

frá 3. mars 2016 um breytingu á tilskipunum ráðsins 66/401/EBE, 66/402/EBE, 2002/54/EB,

2002/55/EB, 2002/56/EB og 2002/57/EB að því er varðar opinberan merkimiða á

fræpakkningum (1).

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/320

frá 3. mars 2016 um breytingu á ákvörðun 2004/842/EB um framkvæmdarreglur aðildarríkjanna

við veitingu leyfis til að setja á markað fræ af yrkjum sem sótt hefur verið um skráningu fyrir í

landsskrá yfir yrki nytjaplantna í landbúnaði eða grænmetistegunda (2).

3) 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 Liechtensteins, 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 eru gerðar á III. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við liði 2 (tilskipun ráðsins 66/401/EBE), 3 (tilskipun ráðsins

66//402/EBE), 11 (tilskipun ráðsins 2002/54/EB), 12 (tilskipun ráðsins 2002/55/EB) og 13 (tilskipun

ráðsins 2002/57/EB):

„– 32016 L 0317: Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/317 frá 

3. mars 2016 (Stjtíð. ESB L 60, 5.3.2016, bls. 72).“

2. Eftirfarandi er bætt við 36. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/842/EB):

„, eins og henni var breytt með: 

– 32016 D 0320: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/320 frá

3. mars 2016 (Stjtíð. ESB L 60, 5.3.2016, bls. 88).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2016/317 og framkvæmdarákvörðun (ESB) 

2016/320, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

(1) Stjtíð. ESB L 60, 5.3.2016, bls. 72. 

(2) Stjtíð. ESB L 60, 5.3.2016, bls. 88. 

2018/EES/56/10 
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3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. desember 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 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 56/22 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.8.2018 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 226/2016 

frá 2. desember 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) 2016/427 frá

10. mars 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 692/2008 að því er varðar losun frá léttum

farþega- og atvinnuökutækjum (Euro 6) (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 45zu (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008) í I. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 0427: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/427 frá 10. mars 2016 (Stjtíð. 

ESB L 82, 31.3.2016, bls. 1).“ 

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/427, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. desember 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 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

(1)  Stjtíð. ESB L 82, 31.3.2016, bls. 1. 

()  Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/56/11 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 227/2016 

frá 2. desember 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) 2016/1718 frá

20. september 2016 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 582/2011 að því er varðar losun frá

þungum ökutækjum með tilliti til ákvæðanna um prófanir með færanlegum mælikerfum fyrir losun 

(PEMS) og aðferðarinnar við prófun á endingu mengunarvarnarbúnaðar (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: 

„– 32016 R 1718: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1718 frá 20. september 2016 

(Stjtíð. ESB L 259, 20.9.2016, bls. 1).“ 

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/1718, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. desember 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 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

(1)  Stjtíð. ESB L 259, 27.9.2016, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/56/12 



Nr. 56/24 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.8.2018 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 228/2016 

frá 2. desember 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) 2015/1933 frá 27.

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

fjölhringa, arómatísk vetniskolefni í kakótrefjum, bananaskífum, fæðubótarefnum, þurrkuðum

kryddjurtum og þurrkuðu kryddi (1).

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/1940 frá 28.

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

drjóla grasdrjólasveppa í tilteknu óunnu korni og ákvæði um vöktun og skýrslugjöf (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 1933: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/1933 frá 27. október 2015 

(Stjtíð. ESB L 282, 28.10.2015, bls. 11), 

– 32015 R 1940: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1940 frá 28. október 2015

(Stjtíð. ESB L 283, 29.10.2015, bls. 3).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) nr. 2015/1933 og (ESB) nr. 2015/1940, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. desember 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

(1) Stjtíð. ESB L 282, 28.10.2015, bls. 11. 

(2) Stjtíð. ESB L 283, 29.10.2015, bls. 3. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/56/13 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 



Nr. 56/26 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.8.2018 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 229/2016 

frá 2. desember 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) 2016/1244 frá

28. júlí 2016 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)

nr. 1334/2008 að því er varðar tiltekin bragðefni úr flokki með alfa-betaómettaðri byggingu (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 54zzzzs (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1334/2008) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn:

„– 32016 R 1244: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1244 frá 28. júlí 2016 (Stjtíð. 

ESB L 204, 29.7.2016, bls. 7).“ 

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/1244, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. desember 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

(1) Stjtíð. ESB L 204, 29.7.2016, bls. 7. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/56/14 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 



Nr. 56/28 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.8.2018 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 230/2016 

frá 2. desember 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) 2016/854

frá 30. maí 2016 um leyfi fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar hvorki til minnkunar á

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

nr. 432/2012 (1).

2) Fella ber inn í EES-saminginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/862 frá

31. maí 2016 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 breytingar eru gerðar á XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

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

nr. 432/2012):

„– 32016 R 0854: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/854 frá

30. maí 2016 (Stjtíð. ESB L 142, 31.5.2016, bls. 5).“

2. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 111. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/372):

„112. 32016 R 0854: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/854 frá 30. maí 2016 um

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

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

ESB L 142, 31.5.2015, bls. 5). 

113.  32016 R 0862: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/862 frá 31. maí 2016 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 144, 1.6.2016, 

bls. 24).“ 

2. gr.

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2016/854 og (ESB) 2016/862, sem verður 

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

(1) Stjtíð. ESB L 142, 31.5.2016, bls. 5. 

(2)  Stjtíð. ESB L 144, 1.6.2016, bls. 24. 

2018/EES/56/15 
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3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. desember 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 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 56/30 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.8.2018 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 231/2016 

frá 2. desember 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) 2015/2284 frá

25. nóvember 2015 um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 76/621/EBE að því er varðar fastsetningu á

hámarksgildi fyrir erúkasýru í olíum og fitu og reglugerð ráðsins (EB) nr. 320/2006 um 

tímabundna áætlun um endurskipulagningu sykuriðnaðar (1). 

2) Reglugerð (ESB) 2015/2284 fellir úr gildi tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 76/621/EBE (2), sem

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

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

1. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 113. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/862):

„114.  32015 R 2284: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2284 frá 25. nóvember 2015 

um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 76/621/EBE að því er varðar fastsetningu á hámarksgildi 

fyrir erúkasýru í olíum og fitu og reglugerð ráðsins (EB) nr. 320/2006 um tímabundna áætlun 

um endurskipulagningu sykuriðnaðar (Stjtíð. ESB L 327, 11.12.2015, bls. 23).“ 

2. Texti 12. liðar (tilskipun ráðsins 76/621/EBE) fellur brott.

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/2284, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. desember 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

(1)  Stjtíð. ESB L 327, 11.12.2015, bls. 23. 

(2)  Stjtíð. ESB L 202, 28.7.1976, bls. 35. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/56/16 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 



Nr. 56/32 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.8.2018 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 232/2016 

frá 2. desember 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-saminginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1379 frá  

16. ágúst 2016 um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki 

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

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1381 frá  

16. ágúst 2016 um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til 

þroskunar og 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 liðum er bætt við á eftir 114. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2015/2284) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„115.  32016 R 1379: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1379 frá 16. ágúst 2016 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 222, 17.8.2016, bls. 1). 

116. 32016 R 1381: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1381 frá 16. ágúst 2016 um 

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

heilbrigðis barna (Stjtíð. ESB L 222, 17.8.2016, bls. 8).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) nr. 2016/1379 og (ESB) nr. 2016/1381, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. desember 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 222, 17.8.2016, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 222, 17.8.2016, bls. 8. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/56/17 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 



Nr. 56/34 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.8.2018 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 233/2016 

frá 2. desember 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) 2016/1389 frá

17. ágúst 2016 um leyfi fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar til þroskunar og

heilbrigðis barna (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1390 frá

17. ágúst 2016 um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til

þroskunar og 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 liðum er bætt við á eftir 116. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1381) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn:

„117. 32016 R 1389: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1389 frá 17. ágúst 2016 um leyfi 

fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar til þroskunar og heilbrigðis barna (Stjtíð. ESB L 

223, 18.8.2016, bls. 55). 

118. 32016 R 1390: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1390 frá 17. ágúst 2016 um 

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

heilbrigðis barna (Stjtíð. ESB L 223, 18.8.2016, bls. 58).“ 

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) nr. 2016/1389 og (ESB) nr. 2016/1390, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. desember 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

(1) Stjtíð. ESB L 223, 18.8.2016, bls. 55. 

(2) Stjtíð. ESB L 223, 18.8.2016, bls. 58. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/56/18 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 



Nr. 56/36 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.8.2018 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 234/2016 

frá 2. desember 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 framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1174 frá 15. júlí 2016 um 

skilmála og skilyrði leyfis fyrir sæfivöru, sem inniheldur dífenakúm, sem Spánn lagði fram í 

samræmi við 36. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1175 frá 15. júlí 2016 um 

skilmála og skilyrði leyfis fyrir sæfivöru, sem inniheldur spínósað, sem Bretland lagði fram í sam-

ræmi við 36. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 (2). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðir bætast við á eftir lið 12nnx (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 2016/904) í XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„12nny. 32016 D 1174: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1174 frá  

15. júlí 2016 um skilmála og skilyrði leyfis fyrir sæfivöru, sem inniheldur dífenakúm, sem 

Spánn lagði fram í samræmi við 36. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 528/2012 (Stjtíð. ESB L 193, 19.7.2016, bls. 110). 

12nnz. 32016 D 1175: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1175 frá  

15. júlí 2016 um skilmála og skilyrði leyfis fyrir sæfivöru, sem inniheldur spínósað, sem 

Bretland lagði fram í samræmi við 36. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 528/2012 (Stjtíð. ESB L 193, 19.7.2016, bls. 113).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) nr. 2016/1174 og (ESB) nr. 2016/1175, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. desember 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 193, 19.7.2016, bls. 110. 

(2) Stjtíð. ESB L 193, 19.7.2016, bls. 113. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/56/19 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 



Nr. 56/38 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.8.2018 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 235/2016 

frá 2. desember 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) 2016/1688 frá

20. september 2016 um breytingu á VII. viðauka (viðvíkjandi húðnæmingu) við reglugerð

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir 

að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)) (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

Eftirfarandi undirlið er bætt við í lið 12zc (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006) í 

XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn:

„– 32016 R 1688: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1688 frá 20. september 2016 

(Stjtíð. ESB L 255, 21.9.2016, bls. 14).“ 

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/1688, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. desember 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 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

(1) Stjtíð. ESB L 255, 21.9.2016, bls. 14. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/56/20 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 236/2016 

frá 2. desember 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) 2016/548

frá 8. apríl 2016 um samþykki fyrir grunnefninu díammóníumfosfati, í samræmi við reglugerð

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

breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011

(1).

2) 32016R0549 - Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/549 frá

8. apríl 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar

framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin bentasón, sýhalófopbútýl, díkvat, famoxadón, 

flúmíoxasín, DPX KE 459 (flúpýrsúlfúrón-metýl), metalaxýl-M, píkólínafen, prósúlfúrón, 

pýmetrósín, þíabendasól og þífensúlfúrónmetýl (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/560

frá 11. apríl 2016 um samþykki fyrir grunnefninu mysu, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og

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

við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (3).

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

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

1. Eftirfarandi undirliðum er bætt við lið 13a (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)

nr. 540/2011):

„– 32016 R 0548: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/548 frá 

8. apríl 2016 (Stjtíð. ESB L 95, 9.4.2016, bls. 1),

– 32016 R 0549: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/549 frá

8. apríl 2016 (Stjtíð. ESB L 95, 9.4.2016, bls. 4),

– 32016 R 0560: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/560 frá

11. apríl 2016 (Stjtíð. ESB L 96, 12.4.2016, bls. 23).“

2. Eftirfarandi liðir bætist við á eftir lið 13zzzzzzd (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar

(ESB) 2016/638):

(1) Stjtíð. ESB L 95, 9.4.2016, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 95, 9.4.2016, bls. 4. 

(3) Stjtíð. ESB L 96, 12.4.2016, bls. 23. 

2018/EES/56/21 
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„13zzzzzze. 32016 R 0548: Framkvæmdarreglugerð  framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/548 frá 

8. apríl 2016 um samþykki fyrir grunnefninu díammóníumfosfati, í samræmi við 

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

vara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011(Stjtíð. ESB L 95, 9.4.2016, bls. 1). 

13zzzzzzf. 32016 R 0560: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/560 frá 11. apríl 2016 um samþykki fyrir grunnefninu mysu, í 

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

plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar-

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 96, 12.4.2016, 

bls. 23).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) nr. 2016/548, (ESB) 2016/549 og (ESB) 

2016/560, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. desember 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 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

  

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

nr. 237/2016 

frá 2. desember 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) 2016/864

frá 31. maí 2016 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu tríasúlfúróni, í samræmi við

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

og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (1).

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/871

frá 1. júní 2016 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu amítróli, í samræmi við

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

og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (2).

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/872

frá 1. júní 2016 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu ísóprótúróni, í samræmi við

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

og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (3).

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

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

1. Eftirfarandi undirliðum er bætt við lið 13a (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)

nr. 540/2011):

„– 32016 R 0864: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/864 frá 

31. maí 2016 (Stjtíð. ESB L 144, 1.6.2016, bls. 32),

– 32016 R 0871: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/871 frá

1. júní 2016 (Stjtíð. ESB L 145, 2.6.2016, bls. 4),

– 32016 R 0872: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/872 frá

1. júní 2016 (Stjtíð. ESB L 145, 2.6.2016, bls. 7).“

2. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 13zzzzzzf (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar

(ESB) 2016/560):

„13zzzzzzg. 32016 R 0864: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/864 frá 

31. maí 2016 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu tríasúlfúróni, í samræmi

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu-

verndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 144, 1.6.2016, bls. 32). 

(1)  Stjtíð. ESB L 144, 1.6.2013, bls. 32. 

(2) Stjtíð. ESB L 145, 2.6.2016, bls. 4. 

(3) Stjtíð. ESB L 145, 2.6.2016, bls. 7. 

2018/EES/56/22 
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13zzzzzzh. 32016 R 0871: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/871 frá 

1. júní 2016 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu amítróli, í samræmi við 

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

verndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 145, 2.6.2016, bls. 4). 

13zzzzzzi. 32016 R 0872: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/872 frá 

1. júní 2016 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu ísóprótúróni, í samræmi 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu-

verndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 145, 2.6.2016, bls. 7).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) nr. 2016/864, (ESB) 2016/871 og (ESB) 

2016/872, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. desember 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 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

  

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

nr. 238/2016 

frá 2. desember 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 framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/951 frá 15. júní 2016 um

samþykki fyrir áhættulitla virka efninu Trichoderma atroviride af stofni SC1, í samræmi við

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

og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)

nr. 540/2011 (1).

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

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

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

nr. 540/2011):

„– 32016 R 0951: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/951 frá 

15. júní 2016 (Stjtíð. ESB L 159, 16.6.2016, bls. 6).“

2. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 13zzzzzzi (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar

(ESB) 2016/872):

„13zzzzzzj. 32016 R 0951: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/951 frá 

15. júní 2016 um samþykki fyrir áhættulitla virka efninu Trichoderma atroviride af

stofni SC1, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um 

setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við 

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 

159, 16.6.2016, bls. 6).“ 

2. gr.

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2016/951, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. desember 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

(1) Stjtíð. ESB L 159, 16.6.2016, bls. 6. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/56/23 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 239/2016 

frá 2. desember 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) 2016/970 frá

27. maí 2016 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/43/EB að því er varðar

skrána yfir varnartengdar vörur (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 3q (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/43/ESB) í XIX. kafla 

II. viðauka við EES-samninginn:

„– 32016 L 0970: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/970 frá 27. maí 2016 (Stjtíð. 

ESB L 163, 21.6.2016, bls. 1).“ 

2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipunar (ESB) 2016/970, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. desember 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 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

(1) Stjtíð. ESB L 163, 21.6.2016, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/56/24 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 240/2016 

frá 2. desember 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) 2016/235 frá

18. febrúar 2016 um breytingu á II. 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 Sambands-

ríkisins 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:

„– 32016 R 0235: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/235 frá 18. febrúar 2016 (Stjtíð. 

ESB L 44, 19.2.2016, bls. 7).“ 

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/235, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. desember 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

(1) Stjtíð. ESB L 44, 19.2.2016, bls. 7. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/56/25 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 



Nr. 56/48 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.8.2018 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 241/2016 

frá 2. desember 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, („EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2013/461/ESB frá

17. september 2013 um meginreglur varðandi SOLVIT (1).

2) Tilmæli 2013/461/ESB koma í staðinn fyrir tilmæli framkvæmdastjórnarinnar  2001/893/EB (2),

sem hafa verið felld inn í EES-samninginn, og koma þau því í staðinn fyrir síðarnefndu tilmælin

skv. EES-samningnum.

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

Texti 5. liðar (tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2001/893/EB) undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM 

SAMNINGSAÐILAR SKULU TAKA MIÐ AF“ í XX. kafla II. viðauka við EES-samninginn fellur brott. 

2. gr.

Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 3a (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/89/ESB) í 

X. viðauka við EES-samninginn: 

„GERÐIR SEM SAMNINGSAÐILAR SKULU TAKA MIÐ AF 

1. 32013 H 0461: Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2013/461/ESB frá 17. september 2013 um

meginreglur varðandi SOLVIT (Stjtíð. ESB L 249, 19.9.2013, bls. 10).“

3. gr.

Íslenskur og norskur texti tilmæla 2013/461/ESB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. desember 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

(1) Stjtíð. ESB L 249, 19.9.2013, bls. 10. 

(2) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2001, bls. 79. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/56/26 
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5. gr. 

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

Gjört í Brussel 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 



Nr. 56/50 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.8.2018 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 242/2016 

frá 2. desember 2016 

um breytingu á XI. viðauka (Rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið) 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 (ESB) 2016/687

frá 28. apríl 2016 um samræmingu á tíðnisviðinu 694 -790 MHz fyrir landstöðvakerfi sem eru fær

um að veita þráðlausa, háhraða, rafræna fjarskiptaþjónustu og fyrir sveigjanlega landsbundna

notkun innan Sambandsins (1).

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 5czl (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/339) í XI. viðauka við EES-samninginn: 

„5czm. 32016 D 0687: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/687 frá 

28. apríl 2016 um samræmingu á tíðnisviðinu 694 -790 MHz fyrir landstöðvakerfi sem eru fær

um að veita þráðlausa, háhraða, rafræna fjarskiptaþjónustu og fyrir sveigjanlega landsbundna 

notkun innan Sambandsins (Stjtíð. ESB L 118, 4.5.2016, bls. 4).“ 

2. gr.

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2016/687, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. desember 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 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

(1) Stjtíð. ESB L 118, 4.5.2016, bls. 4. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/56/27 
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TILKYNNING TIL LESENDA 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 243/2016 

hefur verið afturkölluð og er því skilin eftir auð. 

2018/EES/56/28 



Nr. 56/52 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.8.2018 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 244/2016 

frá 2. desember 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 tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/76/ESB frá

27. september 2011 um breytingu á tilskipun 1999/62/EB um álagningu gjalda á þungaflutninga-

bifreiðar fyrir notkun á tilteknum grunnvirkjum (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

Lið 18a (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/62/EB) í XIII. viðauka við EES-samninginn er breytt 

sem hér segir: 

1. Eftirfarandi undirliður bætist við:

„– 32011 L 0076: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/76/ESB frá 27. september 2011 

(Stjtíð. ESB L 269, 14.10.2011, bls. 1).“ 

2. Eftirfarandi kemur í stað d-liðar og e-liðar:

„e)  Eftirfarandi undirgreinum er bætt við í 2. mgr. 7. gr. i: 

„Heimila má beitingu núverandi fyrirkomulags afsláttar eða lækkunar á tollum fyrir reglulega 

notendur fyrirkomulags vegatolla sem þegar er til staðar, að því er varðar fyrirkomulag vegatolla 

á samevrópska vegakerfinu í öðrum hlutum Noregs en suðaustur-Noregi, á gildistökudegi 

ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 129/2012 frá 13. júlí 2012 (1) að því tilskildu að 

hlutfall alþjóðlegrar þungaflutningaumferðar á viðkomandi grunnvirkjaneti sé lægra en 30%. 

Hvað varðar vegatollafyrirkomulag sem tekið er upp eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu 

EES-nefndarinnar nr. 129/2012, má afsláttur eða lækkun tolls fyrir reglulega notendur vera hærri 

en þrepið sem sett er fram í c-lið 2. mgr. 7. gr. i þessarar tilskipunar, að því tilskildu að: 

– hlutfall alþjóðlegrar þungaflutningaumferðar á viðkomandi grunnvirkjaneti sé ekki hærra en

5%, 

– að þrep slíks afsláttar eða lækkunar réttlætist af sérstökum aðstæðum, einkum þegar

grunnvirkjanetið samanstendur af brúm eða göngum sem koma í staðinn fyrir ferju.

(1) Stjtíð. ESB L 309, 24.11.2012, bls. 8.‘“ 

3. F-liður er endurtölusettur sem d-liður og í stað „9. mgr. 7. gr.“ kemur „1. mgr. 7. gr.“.

(1) Stjtíð. ESB L 269, 14.10.2011, bls. 1. 

2018/EES/56/29 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2011/76/ESB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. desember 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 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður.  

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 56/54 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.8.2018 

 

Yfirlýsing EFTA-ríkjanna 

vegna ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 244/2016 sem tekur tilskipun 2011/76/ESB 

upp í EES-samninginn 

Upptaka b-liðar 2. gr., c-liðar 7. gr., 4. og 5. töluliðar 7. gr. f, iv. töluliðar 1. töluliðar 7. gr. g, 3. og 4. 

töluliðar 7. gr. h, 1. töluliðar 7. gr. 1, 3. og 4. töluliðar 7. gr. j, a- og d-liðar 1. töluliðar 11. gr. og III. 

viðauka a og III. viðauka b við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/62/EB frá 17. júní 1999 um 

álagningu gjalda á þungaflutningabifreiðar fyrir notkun á tilteknum grunnvirkjum (2) eins og henni var 

breytt með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/76/ESB frá 27. september 2011 um breytingu á 

tilskipun 1999/62/EB um álagningu gjalda á þungaflutningabifreiðar fyrir notkun á tilteknum 

grunnvirkjum (3) er gerð með fyrirvara um gildissvið EES-samningsins. 

  

(2)  Stjtíð. ESB L 187, 20.7.1999, bls. 42. 

(3)  Stjtíð. ESB L 269, 14.10.2011, bls. 1. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 245/2016 

frá 2. desember 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) 2016/472

frá 31. mars 2016 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 72/2010 að því er varðar skilgreininguna

„skoðunarmaður framkvæmdastjórnarinnar“ (1).

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða gerðar á lið 66hc (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2007/72) í 

XIII. viðauka við EES-samninginn:

1. Eftirfarandi er bætt við:

„, eins og henni var breytt með: 

– 32016 R 0472: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/472 frá

31. mars 2016 (Stjtíð. ESB L 85, 1.4.2016, bls. 28).“

2. Í stað aðlögunartexta b) kemur eftirfarandi:

„Eftirfarandi bætist við 2. mgr. 6. gr.: 

Eftirlitsstofnun EFTA getur kallað til innlenda úttektarmenn sem eru á lista aðildarríkja ESB, auk 

úttektarmanna sem framkvæmdastjórnin hefur ráðið til starfa.“ 

2. gr.

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2016/472, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. desember 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

(1) Stjtíð. ESB L 85, 1.4.2016, bls. 28. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/56/30 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 246/2016 

frá 2. desember 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 reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1158 frá

15. júlí 2016 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 452/2014 að því er varðar niðurfellingu sniðmáta

fyrir heimildir sem gefnar eru út til flugrekenda frá þriðja landi og tilheyrandi forskrifta (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

Eftirfarandi bætist við í lið 66ng (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 452/2014) í XIII. 

viðauka við EES-samninginn: 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32016 R 1158: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1158 frá 15. júlí 2016 (Stjtíð.

ESB L 192, 16.7.2016, bls. 21).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/1158, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. desember 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 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður.  

(1) Stjtíð. ESB L 192, 16.7.2016, bls. 21. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/56/31 



Nr. 56/58 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.8.2018 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 247/2016 

frá 2. desember 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)

2016/1185 frá 20. júlí 2016 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 923/2012 að því er varðar

uppfærslu og fullvinnslu sameiginlegra flugregla og rekstrarákvæða varðandi þjónustu og

verklagsreglur fyrir flugleiðsögu (SERA C-hluti) og um niðurfellingu á reglugerð (EB)

nr. 730/2006 (1).

2) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1185 fellir úr gildi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)

nr. 730/2006 (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 undirliður bætist við í lið 66wk (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)

nr. 923/2012):

„– 32016 R 1185: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1185 frá 

20. júlí 2016 (Stjtíð. ESB L 196, 21.7.2016, bls. 3).“

2. Texti liðar 66wa (reglugerð framkvæmdarstjórnarinnar (EB) nr. 730/2006) fellur brott.

2. gr.

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2016/1185, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. desember 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

(1) Stjtíð. ESB L 196, 21.7.2016, bls. 3. 

(2) Stjtíð. ESB L 128, 16.5.2006, bls. 3. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/56/32 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 



Nr. 56/60 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.8.2018 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 248/2016 

frá 2. desember 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 ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2099 frá

18. nóvember 2015 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir

ræktunarefni, jarðvegsbæta og efni sem eru notuð til að þekja jarðveg (1). 

2) Ákvörðun (ESB) 2015/2099 fellir niður ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar 2006/799/EB (2) og

2007/64/EB (3) sem hafa verið felldar inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðirnar brott úr

samningnum.

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. Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 2d (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/799/EB) kemur

eftirfarandi:

„– 32015 D 2099: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2099 frá 18. nóvember 2015 

um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir ræktunarefni, jarðvegs-

bæta og efni sem eru notuð til að þekja jarðveg (Stjtíð. ESB L 303, 20.11.2015, bls. 75).“ 

2. Texti liðar 2da (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/64/EB) fellur brott.

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar (ESB) nr. 2015/2099, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. desember 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

(1) Stjtíð. ESB L 303, 20.11.2015, bls. 75. 

(2) Stjtíð. ESB L 325, 24.11.2006, bls. 28. 

(3) Stjtíð. ESB L 32, 6.2.2007, bls. 137. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/56/33 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 



Nr. 56/62 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.8.2018 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 249/2016 

frá 2. desember 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 ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1796 frá

7. júlí 2016 um breytingu á ákvörðunum 2011/263/ESB, 2011/264/ESB, 2012/720/ESB og

2012/721/ESB til að taka tillit til þróunar í flokkun efna (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við liði 2e (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/264/ESB), 2h 

(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/263/ESB), 2zg (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2012/720/ESB) og 2zh (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/721/ESB) í XX. viðauka við EES-

samninginn: 

„– 32016 D 1796: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1796 frá 7. júlí 2016 (Stjtíð. ESB 

L 274, 11.10.2016, bls. 55).“ 

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar (ESB) nr. 2016/1796, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. desember 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 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

(1) Stjtíð. ESB L 274, 11.10.2016, bls. 55. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/56/34 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 250/2016 

frá 2. desember 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 ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1349 frá

5. ágúst 2016 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir skófatnað (1).

2) Fella ber inn í EES-samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1371 frá

10. ágúst 2016 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir einkatölvur,

fistölvur og spjaldtölvur (2). 

3) Ákvörðun (ESB) 2016/1349 fellir úr gildi tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/563/EB, sem

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

4) Ákvörðun (ESB) 2016/1371 fellir úr gildi ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar 2011/183/ESB og

2011/337/ESB sem hafa verið felldar inn í EES-samninginn og ber því að fella þær brott úr

samningnum.

5) 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. Eftirfarandi kemur í stað liðar 2g (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/563/EB) kemur

eftirfarandi:

„– 32016 D 1349: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1349 frá 5. ágúst 2016 um 

vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir skófatnað (Stjtíð. ESB L 

214, 9.8.2016, bls. 16).“ 

2. Eftirfarandi kemur í stað liðar 2q (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar  2011/337/ESB) kemur

eftirfarandi:

„– 32016 D 1371: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1371 frá 10. ágúst 2016 um 

vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir einkatölvur, fistölvur og 

spjaldtölvur (Stjtíð. ESB L 217, 12.8.2016, bls. 9).“ 

3. Texti liðar 2s (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/330/ESB) fellur brott.

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvarðana (ESB) 2016/1349 og (ESB) 2016/1371, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

(1) Stjtíð. ESB L 214, 9.8.2016, bls. 16. 

(2) Stjtíð. ESB L 217, 12.8.2016, bls. 9. 

2018/EES/56/35 
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3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. desember 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 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  
nr. 251/2016 

frá 2. desember 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 ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1332 frá  

28. júlí 2016 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir húsgögn (1). 

2) Ákvörðun (ESB) 2016/1332 fellir úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/894 (2), sem 

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

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 2zd (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/894/EB) í 

XX. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 D 1332: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1332 frá 28. júlí 2016 um 

vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir húsgögn (Stjtíð. ESB L 210, 

4.8.2016, bls. 100).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar (ESB) nr. 2016/1332, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. desember 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 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 210, 4.8.2016, bls. 100. 

(2) Stjtíð. ESB L 320, 5.12.2009, bls. 23. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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Nr. 56/66 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.8.2018 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 252/2016 

frá 2. desember 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 (ESB) 2016/775

frá 18. maí 2016 um viðmiðun vegna úthlutunar heimilda til losunar gróðurhúsalofttegunda án

endurgjalds til umráðenda loftfara skv. 5. mgr. 3. gr. f í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins

nr. 2003/87/EB (1).

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

Eftirfarandi liður er bætt við á eftir lið 21alh (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 1123/2013 í XX. 

viðauka við EES-samninginn: 

„21ali. 32016 D 0775: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/775 frá 

18. maí 2016 um viðmiðun vegna úthlutunar heimilda til losunar gróðurhúsalofttegunda án

endurgjalds til umráðenda loftfara skv. 5. mgr. 3. gr. f í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

nr. 2003/87/EB (Stjtíð. ESB L 128, 19.5.2016, bls. 10).“ 

2. gr.

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2016/775, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. desember 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 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður.  

(1) Stjtíð. ESB L 128, 19.5.2016, bls. 10. 

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

nr. 253/2016 

frá 2. desember 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) 2016/1703 frá

22. desember 2016 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, IFRS-staðla 10 og 12, og 

alþjóðlegan reikningsskilastaðal, IAS-staðal 28 (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:

„– 32016 R 1703: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1703 frá 22. september 2016 

(Stjtíð. ESB L 257, 23.9.2016, bls. 1).“ 

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/1703, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. desember 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 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður.  

(1) Stjtíð. ESB L 257, 23.9.2016, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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Nr. 56/68 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.8.2018 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 254/2016 

frá 2. desember 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 samningsaðilanna þannig að það taki til ákvörðunar Evrópuþingsins og

ráðsins (ESB) 2016/344 frá 9. mars 2016 um að koma á fót evrópskum vettvangi til að efla

samstarf við að taka á svartri atvinnustarfsemi (1).

2) Því ber að breyta bókun 31 við EES-samninginn svo aukið umfang samstarfsins geti átt sér stað.

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

Eftirfarandi kemur í stað texta 9. mgr. 15. gr. bókunar 31 við EES-samninginn: 

„EFTA-ríkin skulu taka þátt í samstarfinu sem kveðið er á um í eftirfarandi gerðum ESB: 

– 32014 D 0573: Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 573/2014/ESB frá 15. maí 2014 um aukið

samstarf milli opinberra vinnumiðlana (Stjtíð. ESB L 159, 28.5.2014, bls. 32).

EFTA-ríkin skulu taka fullan þátt, án atkvæðisréttar, í stjórn nets opinberra vinnumiðlana.

– 32016 D 0344: Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/344 frá 9. mars 2016 um að

koma á fót evrópskum vettvangi til að efla samstarf við að taka á svartri atvinnustarfsemi (Stjtíð.

ESB L 65, 11.3.2016, bls. 12).“

2. gr.

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

hefur farið fram (). 

3. gr.

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

Gjört í Brussel 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður.  

(1) Stjtíð. ESB L 65, 11.3.2016, bls. 12. 

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

nr. 255/2016 

frá 2. desember 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 86. og 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framseldar reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/765

frá 11. mars 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 606/2009 að því er varðar tilteknar

vínfræðilegar vinnsluaðferðir (1).

2) 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.

3) Bókun 47 við EES-samninginn breytist því í samræmi við það.

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr.

Eftirfarandi lið er bætt við 10. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 606/2009) í 1. viðbæti 

við bókun 47 við EES-samninginn: 

„– 32016 R 0765: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/765 frá 11. mars 2016 

(Stjtíð. ESB L 127, 18.5.2016, bls. 1).“ 

2. gr.

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2016/765, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. desember 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 2. desember 2016. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Bergdís Ellertsdóttir 

formaður. 

(1) Stjtíð. ESB L 127, 18.5.2016, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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