
 

ÍS
L

E
N

S
K

 ú
tg

á
fa

 

 

EES-viðbætir 
við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins 

ISSN 1022-9337 

Nr. 81 

25. árgangur 

29.11.2018 

 

 I EES-STOFNANIR  

 1. Sameiginlega EES-nefndin  

2018/EES/81/01  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 46/2017 frá 17. mars 2017 um breytingu á  

I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn  ...............................................  1 

2018/EES/81/02  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 47/2017 frá 17. mars 2017 um breytingu á  

I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn  ...............................................  3 

2018/EES/81/03  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 48/2017 frá 17. mars 2017 um breytingu á  

I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn  ...............................................  5 

2018/EES/81/04  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 49/2017 frá 17. mars 2017 um breytingu á 

II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn  ........  7 

2018/EES/81/05  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 50/2017 frá 17. mars 2017 um breytingu á  

I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, 

prófanir og vottun) við EES-samninginn  ..............................................................................  16 

2018/EES/81/06  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 51/2017 frá 17. mars 2017 um breytingu á  

I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, 

prófanir og vottun) við EES-samninginn  ..............................................................................  18 

2018/EES/81/07  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 52/2017 frá 17. mars 2017 um breytingu á 

II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-sa mninginn  .......  20 

2018/EES/81/08  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 53/2017 frá 17. mars 2017 um breytingu á 

II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn  ........  21 

2018/EES/81/09  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 54/2017 frá 17. mars 2017 um breytingu á 

II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn  ........  22 

2018/EES/81/10  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 55/2017 frá 17. mars 2017 um breytingu á 

II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn  ........  24 

2018/EES/81/11  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 56/2017 frá 17. mars 2017 um breytingu á 

II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn  ........  26 

2018/EES/81/12  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 57/2017 frá 17. mars 2017 um breytingu á 

II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn  ........  28 



2018/EES/81/13  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 58/2017 frá 17. mars 2017 um breytingu á 

II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn  ........  30 

2018/EES/81/14  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 59/2017 frá 17. mars 2017 um breytingu á 

XI. viðauka (Rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið) við  

EES-samninginn.  ..................................................................................................................  31 

2018/EES/81/15  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 60/2017 frá 17. mars 2017 um breytingu á 

XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn  ......................................................  32 

2018/EES/81/16  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 61/2017 frá 17. mars 2017 um breytingu á 

XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn  ......................................................  33 

2018/EES/81/17  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 62/2017 frá 17. mars 2017 um breytingu á 

XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn .......................................................  34 

2018/EES/81/18  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 63/2017 frá 17. mars 2017 um breytingu á 

XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn  ......................................................  35 

2018/EES/81/19  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2017 frá 17. mars 2017 um breytingu á 

XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn  ......................................................  36 

2018/EES/81/20  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 65/2017 frá 17. mars 2017 um breytingu á 

XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn  ......................................................  37 

2018/EES/81/21  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 66/2017 frá 17. mars 2017 um breytingu á 

XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn  ..........................................................  38 

2018/EES/81/22  Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 67/2017 frá 17. mars 2017 um breytingu á 

XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn  ..........................................................  39 

 II EFTA-STOFNANIR  

 1. Fastanefnd EFTA-ríkjanna  

 2. Eftirlitsstofnun EFTA  

 3. EFTA-dómstóllinn  

 III ESB-STOFNANIR  

 1. Framkvæmdastjórnin  



29.11.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 81/1 

 2
9

.1
1

.2
0
1

8
 

E
E

S
-v

ið
b

æ
tir v

ið
 S

tjó
rn

artíð
in

d
i E

v
ró

p
u

sam
b

an
d

sin
s 

N
r. 8

1
/1

 

EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 46/2017 

frá 17. mars 2017 

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) 

2016/1917 frá 27. október 2016 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrárnar 

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

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

gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og 

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 39. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/821/EB) í hluta 1.2 í 

I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 D 1917: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1917 frá  

27. október 2016 (Stjtíð. ESB L 296, 1.11.2016, bls. 17).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1917, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 18. mars 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 296, 1.11.2016, bls. 17. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/81/01 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 17. mars 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 47/2017 

frá 17. mars 2017 

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) 

2016/1898 frá 26. október 2016 um breytingu á ákvörðun 2013/764/ESB um varnarráðstafanir 

vegna heilbrigðis dýra í tengslum við svínapest í tilteknum aðildarríkjum (1). 

2) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um lifandi dýr önnur en fisk og eldisdýr og dýraafurðir s.s. egg, 

fósturvísa og sæði. Ísland er undanþegið löggjöf á þessu sviði eins og segir 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 er bætt við 48. lið (framkvæmdarákvörðun 2013/764/ESB) undir fyrirsögninni „GERÐIR 

SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í hluta 

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

„, eins og henni var breytt með: 

– 32016 D 1898: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1898 frá  

26. október 2016 (Stjtíð. ESB L 293, 28.10.2016, bls. 39). 

Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“ 

2. gr. 

Norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2016/1898, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 18. mars 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 293, 28.10.2016, bls. 39. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/81/02 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 17. mars 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 48/2017 

frá 17. mars 2017 

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) 

2016/1964 frá 9. nóvember 2016 um leyfi fyrir blöndu með dólómítmagnesíti fyrir mjólkurkýr og 

önnur jórturdýr til framleiðslu á mjólkurafurðum, fráfærugrísi og eldissvín og blöndu með 

montmórillónítillíti fyrir allar dýrategundir sem fóðuraukefni (1). 

2) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um matvæli. 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 liður bætist við á eftir 176. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/1833) í II. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„177. 32016 R 1964: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1964 frá  

9. nóvember 2016 um leyfi fyrir blöndu með dólómítmagnesíti fyrir mjólkurkýr og önnur jórturdýr 

til framleiðslu á mjólkurafurðum, fráfærugrísi og eldissvín og blöndu með montmórillónítillíti 

fyrir allar dýrategundir sem fóðuraukefni (Stjtíð. ESB L 303, 10.11.2016, bls. 7).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/1964, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 18. mars 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 303, 10.11.2016, bls. 7. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/81/03 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 17. mars 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 49/2017 

frá 17. mars 2017 

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 ráðsins (EB) nr. 834/2007 frá 28. júní 2007 um lífræna 

framleiðslu og merkingu lífrænna vara og til niðurfellingar á reglugerð (EBE) nr. 2092/91 (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 889/2008 frá  

5. september 2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 um 

lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna vara að því er varðar lífræna framleiðslu, merkingar og 

eftirlit (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð ráðsins (EB) nr. 967/2008 frá 29. september 2008 um 

breytingu á reglugerð (EB) nr. 834/2007 um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna vara (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1235/2008 frá  

8. desember 2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því 

er varðar fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1254/2008 frá  

15. desember 2008 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 889/2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd 

reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna vara að því er 

varðar lífræna framleiðslu, merkingar og eftirlit (5). 

6) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 537/2009 frá  

19. júní 2009 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 að því er varðar skrána yfir þriðju lönd 

þar sem tilteknar landbúnaðarafurðir, sem eru lífræn framleiðsla, verða að vera upprunnar til að 

setja megi þær á markað í Bandalaginu (6). 

7) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 710/2009 frá  

5. ágúst 2009 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 889/2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd 

reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar að mæla fyrir um ítarlegar reglur um lífræn 

lagareldisdýr og framleiðslu á þangi og þara (7). 

8) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr 271/2010 frá  

24. mars 2010 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 889/2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd 

reglugerðar ráðsins (EB) nr 834/2007 að því er varðar kennimerki Evrópusambandsins fyrir lífræna 

framleiðslu (8).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 189, 20.7.2007, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 250, 18.9.2008, bls. 1. 

(3) Stjtíð. ESB L 264, 3.10.2008, bls. 1. 

(4) Stjtíð. ESB L 334, 12.12.2008, bls. 25. 

(5) Stjtíð. ESB L 337, 16.12.2008, bls. 80. 

(6) Stjtíð. ESB L 159, 20.6.2009, bls. 6. 

(7) Stjtíð. ESB L 204, 6.8.2009, bls. 15. 

(8) Stjtíð. ESB L 84, 31.3.2010, bls. 19. 

2018/EES/81/04 
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9) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 471/2010 frá  

31. maí 2010 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 að því er varðar skrána yfir þriðju lönd 

þar sem tilteknar landbúnaðarafurðir, sem eru lífræn framleiðsla, verða að vera upprunnar til að 

setja megi þær á markað í Sambandinu (9). 

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

nr. 344/2011 frá 8. apríl 2011 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 889/2008 um ítarlegar reglur um 

framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna 

vara að því er varðar lífræna framleiðslu, merkingar og eftirlit (10). 

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

nr. 426/2011 frá 2. maí 2011 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 889/2008 um ítarlegar reglur um 

framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna 

vara að því er varðar lífræna framleiðslu, merkingar og eftirlit (11). 

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

nr. 590/2011 frá 20. júní 2011 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um 

framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi 

lífrænna afurða frá þriðju löndum (12). 

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

nr. 1084/2011 frá 27. október 2011 um breytingu og leiðréttingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 

um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar 

fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum (13). 

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

nr. 1267/2011 frá 6. desember 2011 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar 

reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á 

innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum (14). 

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

nr. 126/2012 frá 14. febrúar 2012 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 889/2008 að því er varðar 

skrifleg sönnunargögn og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 að því er varðar 

fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá Bandaríkjum Ameríku (15). 

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

nr. 203/2012 frá 8. mars 2012 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 889/2008 um ítarlegar reglur um 

framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar ítarlegar reglur um lífrænt  

vín (16). 

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

nr. 505/2012 frá 14. júní 2012 um breytingu og leiðréttingu á reglugerð (EB) nr. 889/2008 um 

ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 um lífræna framleiðslu og 

merkingu lífrænna vara að því er varðar lífræna framleiðslu, merkingar og eftirlit (17).  

  

(9) Stjtíð. ESB L 134, 1.6.2010, bls. 1. 

(10) Stjtíð. ESB L 96, 9.4.2011, bls. 15. 

(11) Stjtíð. ESB L 113, 3.5.2011, bls. 1. 

(12) Stjtíð. ESB L 161, 21.6.2011, bls. 9. 

(13) Stjtíð. ESB L 281, 28.10.2011, bls. 3. 

(14) Stjtíð. ESB L 324, 7.12.2011, bls. 9. 

(15) Stjtíð. ESB L 41, 15.2.2012, bls. 5. 

(16) Stjtíð. ESB L 71, 9.3.2012, bls. 42. 

(17) Stjtíð. ESB L 154, 15.6.2012, bls. 12. 
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18) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 508/2012 frá 20. júní 2012 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um 

framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi 

lífrænna afurða frá þriðju löndum (18). 

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

nr. 751/2012 frá 16. ágúst 2012 um leiðréttingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur 

um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi 

lífrænna afurða frá þriðju löndum (19). 

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

nr. 125/2013 frá 13. febrúar 2013 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur 

um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi 

á lífrænum vörum frá þriðju löndum (20).  

21) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 392/2013 frá 29. apríl 2013 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 889/2008 að því er varðar eftirlitskerfið fyrir lífræna  

framleiðslu (21).  

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

nr. 567/2013 frá 18. júní 2013 um leiðréttingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur 

um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi 

lífrænna afurða frá þriðju löndum (22).  

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

nr. 586/2013 frá 20. júní 2013 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um 

framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi 

lífrænna afurða frá þriðju löndum og um undanþágu frá reglugerð (EB) nr. 1235/2008 að því er 

varðar framlagningardag ársskýrslunnar (23).  

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

nr. 1030/2013 frá 24. október 2013 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 889/2008 um ítarlegar reglur 

um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 um lífræna framleiðslu og merkingu 

lífrænna vara að því er varðar lífræna framleiðslu, merkingar og eftirlit (24). 

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

nr. 1364/2013 frá 17. desember 2013 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 889/2008 þar sem mælt er 

fyrir um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar 

notkun á ungviði lagareldisdýra sem ekki er úr lífrænu eldi og ungviði samlokna sem ekki er úr 

lífrænu eldi (25). 

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

nr. 354/2014 frá 8. apríl 2014 um breytingu og leiðréttingu á reglugerð (EB) nr. 889/2008 um 

ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 um lífræna framleiðslu og 

merkingu lífrænna vara að því er varðar lífræna framleiðslu, merkingar og eftirlit (26). 

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

nr. 355/2014 frá 8. apríl 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um 

framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi á 

lífrænum vörum frá þriðju löndum (27).  

  

(18) Stjtíð. ESB L 162, 21.6.2012, bls. 1. 

(19) Stjtíð. ESB L 222, 18.8.2012, bls. 5. 

(20) Stjtíð. ESB L 43, 14.2.2013, bls. 1. 

(21) Stjtíð. ESB L 118, 30.4.2013, bls. 5. 

(22) Stjtíð. ESB L 167, 19.6.2013, bls. 30. 

(23) Stjtíð. ESB L 169, 21.6.2013, bls. 51. 

(24) Stjtíð. ESB L 283, 25.10.2013, bls. 15. 

(25) Stjtíð. ESB L 343, 19.12.2013, bls. 29. 

(26) Stjtíð. ESB L 106, 9.4.2014, bls. 7. 

(27) Stjtíð. ESB L 106, 9.4.2014, bls. 15. 
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28) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 442/2014 frá 30. apríl 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 að því er varðar 

beiðnir um færslu á skrá yfir þriðju lönd sem eru viðurkennd að því er varðar jafngildi í tengslum 

við innflutning á lífrænum vörum (28). 

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

nr. 644/2014 frá 16. júní 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um 

framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi 

lífrænna afurða frá þriðju löndum (29). 

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

nr. 829/2014 frá 30. júlí 2014 um breytingu og leiðréttingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um 

ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar 

fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum (30). 

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

nr. 836/2014 frá 31. júlí 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 889/2008 um ítarlegar reglur um 

framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna 

vara að því er varðar lífræna framleiðslu, merkingar og eftirlit (31). 

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

nr. 1287/2014 frá 28. nóvember 2014 um breytingu og leiðréttingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 

um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar 

fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum (32), eins og henni var breytt með 

Stjtíð. ESB L 28, 4.2.2015, bls. 48.  

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

nr. 1358/2014 frá 18. desember 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 889/2008 þar sem mælt er 

fyrir um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar 

uppruna lagareldisdýra úr lífrænu eldi, búskaparhætti í lagareldi, fóður fyrir lagareldisdýr úr 

lífrænu eldi og vörur og efni sem leyfilegt er að nota við lífrænt lagareldi (33).  

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

nr. 2015/131 frá 23. janúar 2015 um breytingu og leiðréttingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um 

ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar 

fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum (34), eins og henni var breytt með 

Stjtíð. ESB L 241, 17.9.2015, bls. 51.  

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

nr. 2015/931 frá 17. júní 2015 um breytingu og leiðréttingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um 

ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar 

fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum (35). 

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

nr. 2015/1980 frá 4. nóvember 2015 um leiðréttingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar 

reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á 

innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum (36). 

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

2015/2345 frá 15. desember 2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur 

um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi 

lífrænna afurða frá þriðju löndum (37).  

  

(28) Stjtíð. ESB L 130, 1.5.2014, bls. 39. 

(29) Stjtíð. ESB L 177, 17.6.2014, bls. 11. 

(30) Stjtíð. ESB L 228, 31.7.2014, bls. 9. 

(31) Stjtíð. ESB L 230, 1.8.2014, bls. 10. 

(32) Stjtíð. ESB L 348, 4.12.2014, bls. 1. 

(33) Stjtíð. ESB L 365, 19.12.2014, bls. 97. 

(34) Stjtíð. ESB L 23, 29.1.2015, bls. 1. 

(35) Stjtíð. ESB L 151, 18.6.2015, bls. 1. 

(36) Stjtíð. ESB L 289, 5.11.2015, bls. 6. 

(37) Stjtíð. ESB L 330, 16.12.2015, bls. 29. 
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38) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/459 

frá 18. mars 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd 

reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða 

frá þriðju löndum (38). 

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

nr. 2016/673 frá 29. apríl 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 889/2008 um ítarlegar reglur um 

framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna 

vara að því er varðar lífræna framleiðslu, merkingar og eftirlit (39). 

40) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/910 

frá 9. júní 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd 

reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða 

frá þriðju löndum (40). 

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

2016/1330 frá 2. ágúst 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um 

framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi 

lífrænna afurða frá þriðju löndum (41). 

42) Framkvæmdarreglugerð (EB) 889/2008 fellir úr gildi reglugerðir framkvæmdastjórnarinnar (EBE) 

nr. 207/93 (42), (EB) nr. 223/2003 (43) og (EB) nr. 1452/2003 (44), en þær gerðir hafa verið felldar 

inn í EES-samninginn og ber því að fella þær brott úr samningnum. 

43) Reglugerð (EB) 1235/2008 fellir niður reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 345/2008 (45), 

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

44) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1788/2001 (46), sem hefur verið felld inn í EES-

samninginn, hefur verið felld úr gildi í Evrópusambandinu og því ber að fella gerðina á brott úr 

samningnum. 

45) 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. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn er breytt í samræmi við það sem tekið er fram í viðauka við 

þessa ákvörðun:  

  

(38) Stjtíð. ESB L 80, 31.3.2016, bls. 14. 

(39) Stjtíð. ESB L 116, 30.4.2016, bls. 8.  

(40) Stjtíð. ESB L 153, 10.6.2016, bls. 23. 

(41) Stjtíð. ESB L 210, 4.8.2016, bls. 43. 

(42) Stjtíð. ESB L 25, 2.2.1993, bls. 5. 

(43) Stjtíð. ESB L 31, 6.2.2003, bls. 3. 

(44) Stjtíð. ESB L 206, 15.8.2003, bls. 17. 

(45) Stjtíð. ESB L 108, 18.4.2008, bls. 8. 

(46) Stjtíð. ESB L 243, 13.9.2001, bls. 3. 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (EB) nr. 834/2007, (EB) nr. 889/2008, (EB) nr. 967/2008, (EB)  

nr. 1235/2008, (EB) nr. 1254/2008, (EB) nr. 537/2009, (EB) nr. 710/2009, (ESB) nr. 271/2010, og (ESB) 

nr. 471/2010 og framkvæmdarreglugerða (ESB) nr. 344/2011, (ESB) nr. 426/2011, (ESB) nr. 590/2011, 

(ESB) nr.1084/2011, (ESB) nr. 1267/2011, (ESB) nr. 126/2012, (ESB) nr. 203/2012, (ESB) nr. 505/2012, 

(ESB) nr. 508/2012, (ESB) nr. 751/2012, (ESB) nr. 125/2013, (ESB) nr. 392/2013, (ESB) nr.  567/2013, 

(ESB) nr. 586/2013, (ESB) nr. 1030/2013, (ESB) nr. 1364/2013, (ESB) nr. 354/2014, (ESB) nr. 355/2014, 

(ESB) nr. 442/2014, (ESB) nr. 644/2014, (ESB) nr. 829/2014, (ESB) nr. 836/2014, (ESB) nr. 1287/2014, 

(ESB) nr. 1358/2014, (ESB) 2015/131, (ESB) 2015/931, (ESB) 2015/1980, (ESB) 2015/2345, (ESB) 

2016/459, (ESB) 2016/673, (ESB) 2016/910 og (ESB) 2016/1330, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 18. mars 2017, 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 17. mars 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður.  

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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VIÐAUKI 

við ákvörðun Sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 49/2017 

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

1. Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 54b (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 2092/91): 

„– 32007 R 0834: Reglugerð ráðsins (EB) nr. 834/2007 frá 28. júní 2007 um lífræna framleiðslu 

og merkingu lífrænna vara og til niðurfellingar á reglugerð (EBE) nr. 2092/91 (Stjtíð. ESB  

L 189, 20.7.2007, bls. 7), eins og henni var breytt með: 

– 32008 R 0967: Reglugerð ráðsins (ESB) 967/2008 frá 29. september 2008 (Stjtíð. ESB L 264, 

3.10.2008, bls. 1). 

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

Eftirfarandi er bætt við viðaukann: 

„IS: lífrænt.  

NO: økologisk. ““ 

2. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 54b (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 834/2007): 

„54ba. 32008 R 0889: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 889/2008 frá 5. september 2008 

um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 um lífræna 

framleiðslu og merkingu lífrænna vara að því er varðar lífræna framleiðslu, merkingar og 

eftirlit (Stjtíð. ESB L 250, 18.9.2008, bls. 1), eins og henni var breytt með: 

– 32008 R 1254: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 1254/2008 frá  

15. desember 2008 (Stjtíð. ESB L 337, 16.12.2008, bls. 80), 

– 32009 R 0710: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 710/2009 frá 5. ágúst 2009 

(Stjtíð. ESB L 204, 6.8.2009, bls. 15), 

– 32010 R 0271: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 271/2010 frá  

24. mars 2010 (Stjtíð. ESB L 84, 31.3.2010, bls. 19), 

– 32011 R 0344: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 344/2011 

frá 8. apríl 2011 (Stjtíð. ESB L 96, 9.4.2011, bls. 15), 

– 32011 R 0426: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 426/2011 

frá 2. maí 2011 (Stjtíð. ESB L 113, 3.5.2011, bls. 1), 

– 32012 R 0126: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 126/2012 

frá 14. febrúar 2012 (Stjtíð. ESB L 41, 15.2.2012, bls. 5), 

– 32012 R 0203: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 203/2012 

frá 8. mars 2012 (Stjtíð. ESB L 71, 9.3.2012, bls. 42), 

– 32012 R 0505: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 505/2012 

frá 14. júní 2012 (Stjtíð. ESB L 154, 15.6.2012, bls. 12),  

– 32013 R 0392: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 392/2013 

frá 29. apríl 2013 (Stjtíð. ESB L 118, 30.4.2013, bls. 5),  

– 32013 R 1030: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 1030/2013 

frá 24. október 2013 (Stjtíð. ESB L 283, 25.10.2013, bls. 15), 

– 32013 R 1364: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1364/2013 

frá 17. desember 2013 (Stjtíð. ESB L 343, 19.12.2013, bls. 29),  
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– 32014 R 0354: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 354/2014 

frá 8. apríl 2014 (Stjtíð. ESB L 106, 9.4.2014, bls. 7), 

– 32014 R 0836: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 836/2014 frá 

31. júlí 2014 (Stjtíð. ESB L 230, 1.8.2014, bls. 10),  

– 32014 R 1358: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1358/2014 

frá 18. desember 2014 (Stjtíð. ESB L 365, 19.12.2014, bls. 97), 

– 32016 R 0673: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/673 frá 

29. apríl 2016 (Stjtíð. ESB L 116, 30.4.2016, bls. 8). 

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

a) Í 9. mgr. 95. gr. koma orðin „fyrir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-

nefndarinnar nr. 49/2017 frá 17. mars 2017“ í staðinn fyrir orðin „fyrir 1. júlí 2010“. 

b) Í viðauka XIIb er eftirfarandi bætt við: 

„– á íslensku: Dýraafurðir sem eru framleiddar án notkunar á sýklalyfjum. 

– á norsku: Animalske produkter som er produsert uten bruk av antibiotika.“ 

54bb. 32008 R 1235: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1235/2008 frá 8. desember 2008 

um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar 

fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum (Stjtíð. ESB L L 334, 

12.12.2008, bls. 25), eins og henni var breytt með: 

– 32009 R 0537: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 537/2009 frá 19. júní 2009 

(Stjtíð. ESB L 159, 20.6.2009, bls. 6), 

– 32010 R 0471: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 471/2010 frá 31. maí 2010 

(Stjtíð. ESB L 134, 1.6.2010, bls. 1), 

– 32011 R 0590: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 590/2011 frá 20. júní 2011 

(Stjtíð. ESB L 161, 21.6.2011, bls. 9), 

– 32011 R 1084: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 1084/2011 

frá 27. október 2011 (Stjtíð. ESB L 281, 28.10.2011, bls. 3), 

– 32011 R 1267: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1267/2011 

frá 6. desember 2011 (Stjtíð. ESB L 324, 7.12.2011, bls. 9),  

– 32012 R 0126: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 126/2012 

frá 14. febrúar 2012 (Stjtíð. ESB L 41, 15.2.2012, bls. 5),  

– 32012 R 0508: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 508/2012 

frá 20. júní 2012 (Stjtíð. ESB L 162, 21.6.2012, bls. 1), 

– 32012 R 0751: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 751/2012 frá 

16. ágúst 2012 (Stjtíð. ESB L 222, 18.8.2012, bls. 5), 

– 32013 R 0125: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 125/2013 

frá 13. febrúar 2013 (Stjtíð. ESB L 43, 14.2.2013, bls. 1), 

– 32013 R 0567: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 567/2013 

frá 18. júní 2013 (Stjtíð. ESB L 167, 19.6.2013, bls. 30), 

– 32013 R 0586: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 586/2013 

frá 20. júní 2013 (Stjtíð. ESB L 169, 21.6.2013, bls. 51),  
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– 32014 R 0355: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 355/2014 

frá 8. apríl 2014 (Stjtíð. ESB L 106, 9.4.2014, bls. 15), 

– 32014 R 0442: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 442/2014 

frá 30. apríl 2014 (Stjtíð. ESB L 130, 1.5.2014, bls. 39), 

– 32014 R 0644: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 644/2014 

frá 16. júní 2014 (Stjtíð. ESB L 177, 17.6.2014, bls. 42), 

– 32014 R 0829: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 829/2014 frá 

30. júlí 2014 (Stjtíð. ESB L 228, 31.7.2014, bls. 9), 

– 32014 R 1287: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 1287/2014 

frá 28. nóvember 2014 (Stjtíð. ESB L 348, 4.12.2014, bls. 1),  

– 32015 R 0131: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/131 frá 

23. janúar 2015 (Stjtíð. ESB L 23, 29.1.2015, bls. 1), 

– 32015 R 0931: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/931 frá 

17. júní 2015 (Stjtíð. ESB L 151, 18.6.2015, bls. 1), 

– 32015 R 1980: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1980 

frá 4. nóvember 2015 (Stjtíð. ESB L 289, 5.11.2015, bls. 6), 

– 32015 R 2345: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/2345 

frá 15. desember 2015 (Stjtíð. ESB L 330, 16.12.2015, bls. 29), 

– 32016 R 0459: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/459 frá 

18. mars 2016 (Stjtíð. ESB L 80, 31.3.2016, bls. 14), 

– 32016 R 0910: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/910 frá 

9. júní 2016 (Stjtíð. ESB L 153, 10.6.2016, bls. 23), 

– 32016 R 1330: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1330 

frá 2. ágúst 2016 (Stjtíð. ESB L 210, 4.8.2016, bls. 43). 

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

Eftirfarandi er bætt við 2. mgr. 16. gr.: 

„Framkvæmdastjórnin getur óskað eftir því að EFTA-ríki taki jafnframt að sér hlutverk 

skýrslugjafa. Hlutaðeigandi EFTA-ríki getur samþykkt verkefnið að eigin ákvörðun.““ 

3. Texti í liðum 54e (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 207/93), 54zzf (reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1788/2001), 54zzg (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  

nr. 223/2003), 54zzq (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1452/2003) og 54zzzx (reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 345/2008) fellur brott. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 50/2017 

frá 17. mars 2017 

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 reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1785 frá  

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

nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir sýmoxaníl, fosfan- og fosfíðsölt og natríum-

5-nítrógvæjakólat, natríum-o-nítrófenólat og natríum-p-nítrófenólat í eða á tilteknum afurðum (1). 

2) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um fóður og matvæli. Ákvæði löggjafar um fóður og matvæli skulu 

ekki gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og 

Sambandsríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og 

tilgreint er í aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í I. viðauka og í inngangsorðum 

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

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 1785: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/1785 frá 7. október 2016 

(Stjtíð. ESB L 273, 8.10.2016, bls. 10).“ 

2. gr. 

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

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 1785: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/1785 frá 7. október 2016 

(Stjtíð. ESB L 273, 8.10.2016, bls. 10).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/1785, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 18. mars 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 273, 8.10.2016, bls. 10. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/81/05 
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5. gr. 

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

Gjört í Brussel 17. mars 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 51/2017 

frá 17. mars 2017 

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 framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1822 frá 13. október 2016 

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

að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir aklónífen, deltametrín, flúasínam, metómýl, súlkótríón og 

þíódíkarb í eða á tilteknum afurðum (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð  framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1866 frá  

17. október 2016 um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir 3-deken-2-ón, asíbensólar-S-metýl og 

hexaklórbensen í eða á tilteknum afurðum (2). 

3) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um fóður og matvæli. Ákvæði löggjafar um fóður og matvæli skulu 

ekki gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og 

Sambandsríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og 

tilgreint er í aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í I. viðauka og í inngangsorðum 

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

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliðum er bætt við í 40. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005) í II. 

kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 1822: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/1822 frá 13. október 2016 

(Stjtíð. ESB L 281, 18.10.2016, bls. 1), 

– 32016 R 1866: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/1866 frá 17. október 2016 

(Stjtíð. ESB L 286, 21.10.2016, bls. 4).“ 

2. gr. 

Eftirfarandi undirliðum er bætt við í lið 54zzy (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 1822: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/1822 frá 13. október 2016 

(Stjtíð. ESB L 281, 18.10.2016, bls. 1), 

– 32016 R 1866: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/1866 frá 17. október 2016 

(Stjtíð. ESB L 286, 21.10.2016, bls. 4).“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 281, 18.10.2016, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 286, 21.10.2016, bls. 4. 

2018/EES/81/06 
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3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2016/1822 og (ESB) 2016/1866, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 18. mars 2017, 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 17. mars 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 52/2017 

frá 17. mars 2017 

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) 2016/1834 frá 17. október 2016 

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

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við 13. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 37/2010) í XIII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 1834: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1834 frá  

17. október 2016 (Stjtíð. ESB L 280, 18.10.2016, bls. 22).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/1834, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 18. mars 2017, 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 17. mars 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 280, 18.10.2016, bls. 22. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/81/07 



29.11.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 81/21 

 2
9

.1
1

.2
0
1

8
 

E
E

S
-v

ið
b

æ
tir v

ið
 S

tjó
rn

artíð
in

d
i E

v
ró

p
u

sam
b

an
d

sin
s 

N
r. 8

1
/2

1
 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 53/2017 

frá 17. mars 2017 

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) 

2016/1936 frá 4. nóvember 2016 um að samþykkja kalsíumoxíð (brennt kalk) sem fyrirliggjandi 

virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 2 og 3 (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 12zzzzg (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/1950) í XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„12zzzzh. 32016 R 1936: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1936 frá  

4. nóvember 2016 um að samþykkja kalsíumoxíð (brennt kalk) sem fyrirliggjandi virkt efni til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 2 og 3 (Stjtíð. ESB L 299, 5.11.2016, bls. 48).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/1936, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 18. mars 2017, 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 17. mars 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 299, 5.11.2016, bls. 48. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/81/08 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 54/2017 

frá 17. mars 2017 

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) 

2016/2288 frá 16. desember 2016 um að samþykkja píperónýlbútoxíð sem fyrirliggjandi virkt efni 

til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 (1). 

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

2016/2289 frá 16. desember 2016 um að samþykkja epsílon-momflúortrín sem fyrirliggjandi virkt 

efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 (2). 

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

nr. 2016/2290 frá 16. desember 2016 um að samþykkja perediksýru sem fyrirliggjandi virkt efni til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 11 og 12 (3). 

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

2016/2291 frá 16. desember 2016 um að samþykkja L(+)-mjólkursýru sem virkt efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 1 (4). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

2016/1936) í XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„12zzzzi. 32016 R 2288: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2288 frá  

16. desember 2016 um að samþykkja píperónýlbútoxíð sem fyrirliggjandi virkt efni til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 (Stjtíð. ESB L 344, 17.12.2016, bls. 65). 

12zzzzj.  32016 R 2289: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2289 frá  

16. desember 2016 um að samþykkja epsílon-momflúortrín sem fyrirliggjandi virkt efni til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 (Stjtíð. ESB L 344, 17.12.2016, bls. 68). 

12zzzzk.  32016 R 2290: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/2290 frá  

16. desember 2016 um að samþykkja perediksýru sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokkum 11 og 12 (Stjtíð. ESB L 344, 17.12.2016, bls. 71). 

12zzzzl.  32016 R 2291: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2291 frá  

16. desember 2016 um að samþykkja L(+)-mjólkursýru sem virkt efni til notkunar í sæfivörur í 

vöruflokki 1  (Stjtíð. ESB L 344, 17.12.2016, bls. 74).“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 344, 17.12.2016, bls. 65. 

(2) Stjtíð. ESB L 344, 17.12.2016, bls. 68. 

(3) Stjtíð. ESB L 344, 17.12.2016, bls. 71. 

(4) Stjtíð. ESB L 344, 17.12.2016, bls. 74. 

2018/EES/81/09 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2016/2288, (ESB) 2016/2289, (ESB) 

2016/2290 og (ESB) 2016/2291, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 

telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 18. mars 2017, 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 17. mars 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 81/24 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 29.11.2018 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 55/2017 

frá 17. mars 2017 

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) 2016/950 

frá 15. júní 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar 

framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin 2,4-DB, betasýflútrín, karfentrasónetýl, 

Coniothyrium minitans af stofni CON/M/91-08 (DSM 9660), sýasófamíð, deltametrín, 

dímetenamíð-P, etófúmesat, fenamídón, flúfenaset, flúrtamón, foramsúlfúrón, fosþíasat, ímasamox, 

joðsúlfúrón, ípródíón, ísoxaflútól, línúrón, malínhýdrasíð, mesótríón, oxasúlfúrón, pendímetalín, 

píkoxýstróbín, silþíófam og trífloxýstróbín (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/952 frá 15. júní 2016 um 

samþykki fyrir áhættulitla virka efninu Saccharomyces cerevisiae af stofni LAS02, í samræmi við 

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

og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 540/2011 (2). 

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

2016/1424 frá 25. ágúst 2016 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu þífensúlfúrónmetýli, í 

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

plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð 

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

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

2016/1429 frá 26. ágúst 2016 um samþykki fyrir virka efninu Bacillus amyloliquefaciens af stofni 

MBI 600, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu 

plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (4). 

5) 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 0950: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/950 frá  

15. júní 2016 (Stjtíð. ESB L 159, 16.6.2016, bls. 3), 

– 32016 R 0952: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/952 frá  

15. júní 2016 (Stjtíð. ESB L 159, 16.6.2016, bls. 10),  

  

(1) Stjtíð. ESB L 159, 16.6.2016, bls. 3. 

(2) Stjtíð. ESB L 159, 16.6.2016, bls. 10. 

(3) Stjtíð. ESB L 231, 26.8.2016, bls. 25. 

(4) Stjtíð. ESB L 232, 27.8.2016, bls. 1. 

2018/EES/81/10 
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– 32016 R 1424: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1424 frá  

25. ágúst 2016 (Stjtíð. ESB L 231, 26.8.2016, bls. 25), 

– 32016 R 1429: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1429 frá  

26. ágúst 2016 (Stjtíð. ESB L 232, 27.8.2016, bls. 1).“ 

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

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1426): 

„13zzzzzzo. 32016 R 0952: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/952 frá 

15. júní 2016 um samþykki fyrir áhættulitla virka efninu Saccharomyces cerevisiae af 

stofni LAS02, 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. 10). 

13zzzzzzp. 32016 R 1424: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1424 

frá 25. ágúst 2016 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu þífensúlfúrónmetýli, 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 

231, 26.8.2016, bls. 25). 

13zzzzzzq. 32016 R 1429: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1429 

frá 26. ágúst 2016 um samþykki fyrir virka efninu Bacillus amyloliquefaciens af stofni 

MBI 600, 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 

232, 27.8.2016, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2016/950, (ESB) 2016/952, (ESB) 2016/1424 

og (ESB) 2016/1429, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst 

fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 18. mars 2017, 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 17. mars 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 81/26 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 29.11.2018 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 56/2017 

frá 17. mars 2017 

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) 

2016/1978 frá 11. nóvember 2016 um samþykki fyrir grunnefninu sólblómaolíu, 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 1978: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1978 frá  

11. nóvember 2016 (Stjtíð. ESB L 305, 12.11.2016, bls. 23).“ 

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

(ESB) 2016/1429): 

„13zzzzzzr. 32016 R 1978: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1978 frá 

11. nóvember 2016 um samþykki fyrir grunnefninu sólblómaolíu, í samræmi við 

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

verndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011  (Stjtíð. ESB L 305, 12.11.2016,  

bls. 23).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2016/1978, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 18. mars 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 305, 12.11.2016, bls. 23. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/81/11 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 17. mars 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 



Nr. 81/28 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 29.11.2018 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 57/2017 

frá 17. mars 2017 

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) 2016/635 

frá 22. apríl 2016 um breytingu á viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 2870/2000 að því er varðar 

tilteknar tilvísunaraðferðir fyrir greiningu brenndra drykkja (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 undirlið er bætt við 8. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 2870/2000) í XXVII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 0635: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/635 frá  

22. apríl 2016 (Stjtíð. ESB L 108, 23.4.2016, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/635, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 18. mars 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 108, 23.4.2016, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/81/12 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 17. mars 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 



Nr. 81/30 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 29.11.2018 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 58/2017 

frá 17. mars 2017 

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) 2017/1 

frá 3. janúar 2017 um verklagsreglur um auðkenni fara á sjó samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins 

og ráðsins 2013/53/ESB um skemmtibáta og einmenningsför á sjó (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir 2. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/53/EB) í 

XXXI. viðauka við EES-samninginn: 

„3. 32017 R 0001: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1 frá  

3. janúar 2017 um verklagsreglur um auðkenni fara á sjó samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2013/53/ESB um skemmtibáta og einmenningsför á sjó (Stjtíð. ESB L 1, 4.1.2017,  

bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2017/1, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 18. mars 2017, 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 17. mars 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 1, 4.1.2017, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/81/13 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 59/2017 

frá 17. mars 2017 

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 tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/37/ESB frá 26. júní 2013 

um breytingu á tilskipun 2003/98/EB um endurnotkun upplýsinga frá hinu opinbera (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við í lið 5k (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/98/EB) í XI. viðauka við EES-

samninginn: 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32013 L 0037: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/37/ESB frá 26. júní 2013 (Stjtíð. ESB 

L 175, 27.6.2013, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2013/37/ESB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 18. mars 2017, 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 17. mars 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 175, 27.6.2013, bls. 1. 

() Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/81/14 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 60/2017 

frá 17. mars 2017 

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 framkvæmdstjórnarinnar (ESB) 2016/2309 frá  

16. desember 2016 um fjórðu aðlögun á viðaukunum við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2008/68/EB um flutning á hættulegum farmi á landi og skipgengum vatnaleiðum að framförum á 

sviði vísinda og tækni (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 13c (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/68/EB) í XIII. viðauka 

við EES-samninginn: 

„– 32016 L 2309: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2309 frá 16. desember 2016 

(Stjtíð. ESB L 345, 20.12.2016, bls. 48).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (EB) 2016/2309, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 18. mars 2017, 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 17. mars 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 345, 20.12.2016, bls. 48. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/81/15 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 61/2017 

frá 17. mars 2017 

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 ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1945 frá  

14. október 2016 um jafngildi milli flokka ökuskírteina (1). 

2) Ákvörðun (ESB) 2016/1945 fellir úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/209/ESB (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 kemur í stað texta liðar 24fb (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/209/ESB) í 

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 D 1945: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1945 frá 14. október 2016 um 

jafngildi milli flokka ökuskírteina (Stjtíð. ESB L 302, 9.11.2016, bls. 62).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar (ESB) 2016/1945, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 18. mars 2017, 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 17. mars 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 302, 9.11.2016, bls. 62. 

(2) Stjtíð. ESB L 120, 23.4.2014, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/81/16 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 62/2017 

frá 17. mars 2017 

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 skrá yfir þriðju lönd sem eru viðurkennd að því er varðar kerfi fyrir 

þjálfun og útgáfu skírteina farmanna samkvæmt tilskipun 2008/106/EB (Staðan 1. ágúst 2015) 

(2015/C 261/04) (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 56js (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2014/935/ESB) í XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„56jt. 52015XC0808(02): Skrá yfir þriðju lönd sem eru viðurkennd að því er varðar kerfi fyrir þjálfun 

og útgáfu skírteina farmanna samkvæmt tilskipun 2008/106/EB (Staðan 1. ágúst 2015) (2015/ 

C 261/04) (Stjtíð. ESB C 261, 8.8.2015, bls. 25).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti skrár 2015/C 261/04, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 18. mars 2017, 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 17. mars 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB C 261, 8.8.2015, bls. 25. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/81/17 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 63/2017 

frá 17. mars 2017 

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 eglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2096 frá  

30. nóvember 2016 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1254/2009 að því er varðar tilteknar 

viðmiðanir sem gera aðildarríkjunum kleift að veita undanþágur frá sameiginlegum grunnkröfum 

um flugvernd í almenningsflugi og að samþykkja annars konar verndarráðstafanir (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi bætist við lið 66hd (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1254/2009) í XIII. viðauka 

við EES-samninginn: 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32016 R 2096: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2096 frá 30. nóvember 2016 

(Stjtíð. ESB L 326, 1.12.2016, bls. 7).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/2096, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 18. mars 2017, 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 17. mars 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 326, 1.12.2016, bls. 7. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/81/18 



Nr. 81/36 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 29.11.2018 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 64/2017 

frá 17. mars 2017 

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) 

2016/2120 frá 2. desember 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1033/2006 að því er varðar 

ákvæðin sem um getur í 1. mgr. 3. gr. (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við lið 66wc (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1033/2006) í 

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 2120: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2120 frá  

2. desember 2016 (Stjtíð. ESB L 329, 3.12.2016, bls. 70).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/2120, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 18. mars 2017, 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 17. mars 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 329, 3.12.2016, bls. 70. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2018/EES/81/19 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 65/2017 

frá 17. mars 2017 

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) 

2016/2345 frá 14. desember 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 262/2009 og fram-

kvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1079/2012 að því er varðar tilvísanir í ákvæði Alþjóðaflugmála-

stofnunarinnar (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 66we (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 1079/2012): 

„– 32016 R 2345: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/2345 frá  

14. desember 2016 (Stjtíð. ESB L 348, 21.12.2016, bls. 11).“ 

2. Eftirfarandi bætist við lið 66wh (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 262/2009): 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32016 R 2345: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/2345 frá  

14. desember 2016 (Stjtíð. ESB L 348, 21.12.2016, bls. 11).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/2345, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 18. mars 2017, 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 17. mars 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 348, 21.12.2016, bls. 11. 

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

nr. 66/2017 

frá 17. mars 2017 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1872 frá  

6. október 2016 um gerð vöruskrár ESB yfir iðnaðarvörur fyrir árið 2016 eins og kveðið er á um í 

reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3924/91 (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 4an (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1711 í XXI. 

viðauka við EES-samninginn: 

„4ao. 32016 R 1872: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1872 frá 6. október 2016 um 

gerð vöruskrár ESB yfir iðnaðarvörur fyrir árið 2016 eins og kveðið er á um í reglugerð ráðsins 

(EBE) nr. 3924/91 (Stjtíð. ESB L 290, 25.10.2016, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/1872, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 18. mars 2017, 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 17. mars 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 290, 25.10.2016, bls. 1. 

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

nr. 67/2017 

frá 17. mars 2017 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2016/2236 frá 12. desember 2016 þar sem tilgreind eru tækniatriði viðhengisins fyrir árið 2018 um 

samþættingu vinnu og fjölskyldulífs (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 18av (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/8) í XXI. viðauka við EES-samninginn: 

„18aw. 32016 R 2236: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2236 frá  

12. desember 2016 þar sem tilgreind eru tækniatriði viðhengisins fyrir árið 2018 um samþætt-

ingu vinnu og fjölskyldulífs (Stjtíð. ESB L 337, 13.12.2016, bls. 6).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/2236, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 18. mars 2017, 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 17. mars 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 337, 13.12.2016, bls. 6. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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