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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 68/2017 

frá 5. maí 2017 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2016/2008 frá 15. nóvember 2016 um varnarráðstafanir vegna húðþrymlaveiki í tilteknum 

aðildarríkjum (1). 

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

egg, fósturvísa og sæði. Ísland er undanþegið löggjöf á þessu sviði eins og 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 lið er bætt við á eftir 151. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

636/2014) í hluta 1.2 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„152. 32016 D 2008: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2008 frá  

15. nóvember 2016 um varnarráðstafanir vegna húðþrymlaveiki í tilteknum aðildarríkjum (Stjtíð. 

ESB L 310, 17.11.2016, bls. 51). 

Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“ 

2. gr. 

Norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2016/2008, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. maí 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. EES-

samningsins hafi farið fram ().  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 310, 17.11.2016, bls. 51. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/11/01 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. maí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 69/2017 

frá 5. maí 2017 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2016/2002 frá 8. nóvember 2016 um breytingu á viðauka E við tilskipun ráðsins 91/68/EBE,  

III. viðauka við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/470/ESB og II. viðauka við ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2010/472/ESB að því er varðar viðskipti og innflutning til Sambandsins 

á sauðfé og geitum og sæði sauðfjár og geita í tengslum við forvarnir gegn, eftirlit með og 

útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar (1). 

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

egg, fósturvísa og sæði. Ísland er undanþegið löggjöf á þessu sviði eins og 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 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 breytingar verða gerðar á I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við 2. lið (tilskipun ráðsins 91/68/EBE) í hluta 4.1: 

„– 32016 D 2002: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2002 frá  

8. nóvember 2016 (Stjtíð. ESB L 308, 16.11.2016, bls. 29).“ 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við 93. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/470/ESB) í  

hluta 4.2: 

„– 32016 D 2002: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2002 frá  

8. nóvember 2016 (Stjtíð. ESB L 308, 16.11.2016, bls. 29).“ 

2. gr. 

Norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2016/2002, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 308, 16.11.2016, bls. 29. 

2019/EES/11/02 
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3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. maí 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. EES-

samningsins hafi farið fram (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. maí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 70/2017 

frá 5. maí 2017 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2016/1840 frá 14. október 2016 um breytingu á IV. viðauka við tilskipun ráðsins 2009/156/EB að 

því er varðar prófun til greiningar afríkuhrossapestar (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/9 

frá 4. janúar 2017 um leyfi fyrir tilteknar rannsóknarstofur í Marokkó og Taívan til að framkvæma 

sermiprófanir til að vakta skilvirkni bóluefna við hundaæði í hundum, köttum og frettum (2). 

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

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

gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og 

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

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

Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi er bætt við 3. lið (tilskipun ráðsins 2009/156/EB) í hluta 4.1: 

„,eins og henni var breytt með: 

– 32016 D 1840: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1840 frá  

14. október 2016 (Stjtíð. ESB L 280, 18.10.2016, bls. 33).“ 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við 2. lið (tilskipun ráðsins 2009/156/EB) í hluta 8.1: 

„– 32016 D 1840: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1840 frá  

14. október 2016 (Stjtíð. ESB L 280, 18.10.2016, bls. 33).“ 

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

2016/1235) í hluta 4.2:  

  

(1) Stjtíð. ESB L 280, 18.10.2016, bls. 33. 

(2) Stjtíð. ESB L 3, 6.1.2017, bls. 32. 

2019/EES/11/03 
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„103. 32017 D 0009: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/9 frá  

4. janúar 2017 um tilteknar rannsóknarstofur í Marokkó og Taívan til að framkvæma 

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

(Stjtíð. ESB L 3, 6.1.2017, bls. 32). 

Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“ 

2. gr. 

Norskur texti framkvæmdarákvarðana (ESB) nr. 2016/1840 og (ESB) nr. 2017/9, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. maí 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. EES-

samningsins hafi farið fram (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. maí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 71/2017 

frá 5. maí 2017 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/110 frá  

23. janúar 2017 um breytingu á IV. og X. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda 

smitandi heilahrörnunar (1). 

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

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

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

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

þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við 12. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001) í hluta 

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

„– 32017 R 0110: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/110 frá 23. janúar 2017 (Stjtíð. 

ESB L 18, 24.1.2017, bls. 42).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/110, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. maí 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. EES-

samningsins hafi farið fram (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. maí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 18, 24.1.2017, bls. 42. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/11/04 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 72/2017 

frá 5. maí 2017 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1396 frá  

18. ágúst 2016 um breytingu á tilteknum viðaukum við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda 

smitandi heilahrörnunar (1). 

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

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

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

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

þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við 12. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001) í 

hluta 7.1: 

„– 32016 R 1396: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1396 frá 18. ágúst 2016 

(Stjtíð. ESB L 225, 19.8.2016, bls. 76).“ 

2. Texti aðlögunarliðar H. í 12. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001) í hluta 7.1 

fellur brott. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/1396, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. maí 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. EES-

samningsins hafi farið fram (*).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 225, 19.8.2016, bls. 76. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna 

2019/EES/11/05 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. maí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 73/2017 

frá 5. maí 2017 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/851 

frá 26. maí 2016 um breytingu á viðauka við ákvörðun 2009/719/EB að því er varðar heimild fyrir 

Króatíu til þess að endurskoða árlega vöktunaráætlun sína vegna kúariðu (1). 

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

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

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

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

þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

3) Samningurinn um þátttöku Lýðveldisins Króatíu á Evrópska efnahagssvæðinu (2) („Samningurinn 

um stækkun EES frá 2014“), sem var undirritaður í Brussel 11. apríl 2014, hefur gilt til bráðabirgða 

um undirritunaraðila hans frá 12. apríl 2014 og þessi ákvörðun skal því gilda til bráðabirgða meðan 

beðið er gildistöku samningsins um stækkun EES frá 2014. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Lið 41b (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/719/EB) í hluta 7.2 í I. kafla I. viðauka við EES-

samninginn undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA SKULU TAKA 

TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ verður breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við: 

„– 32016 D 0851: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/851 frá  

26. maí 2016 (Stjtíð. ESB L 141, 28.5.2016, bls. 131).“ 

2. Eftirfarandi er bætt við á eftir aðlögunartextanum: 

„– Ísland“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/851, sem 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 141, 28.5.2016, bls. 131. 

(2) Stjtíð. ESB L 170, 11.6.2014, bls. 5. 

2019/EES/11/06 
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3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. maí 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (), eða á gildistökudegi samningsins um stækkun EES frá 2014, eftir 

því hvor dagsetningin er síðar. 

Meðan beðið er gildistöku samningsins um stækkun EES frá 2014 skal þessi ákvörðun gilda til 

bráðabirgða frá 6. maí 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. ESS-

samningsins hafi farið fram. 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. maí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 74/2017 

frá 5. maí 2017 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2016/2023 frá 18. nóvember 2016 um leyfi fyrir natríumbensóati, kalíumsorbati, maurasýru og 

natríumformati 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 177. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 2016/1964) í II. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„178. 32016 R 2023: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2023 frá  

18. nóvember 2016 um leyfi fyrir natríumbensóati, kalíumsorbati, maurasýru og natríumformati 

sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 313, 19.11.2016, bls. 14).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/2023, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. maí 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. EES-

samningsins hafi farið fram (*).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 313, 19.11.2016, bls. 14. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/11/07 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. maí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 



Nr. 11/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.2.2019 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 75/2017 

frá 5. maí 2017 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2016/2150 frá 7. desember 2016 um leyfi fyrir blöndum með Lactobacillus plantarum DSM 29025 

og Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (1). 

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

2016/2260 frá 15. desember 2016 um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 226/2007, (EB)  

nr. 1293/2008, (EB) nr. 910/2009, (EB) nr. 911/2009, (ESB) nr. 1120/2010, (ESB) nr. 212/2011 og 

framkvæmdarreglugerðum (ESB) nr. 95/2013 og (ESB) nr. 413/2013 að því er varðar nafn 

leyfishafa fyrir Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M og Saccharomyces cerevisiae CNCM 

I-1077 (2). 

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

2016/2261 frá 15. desember 2016 um leyfi fyrir kopar(I)oxíði sem fóðuraukefni fyrir allar 

dýrategundir (3). 

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

varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um 

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

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

því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirliður bætist við liði 1zzzl (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 226/2007) 

og 1zzzzzf (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1293/2008): 

„– 32016 R 2260: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2260 frá  

15. desember 2016 (Stjtíð. ESB L 342, 16.12.2016, bls. 14).“ 

2. Eftirfarandi er bætt við liði 1zzzzzp (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 910/2009), 1zzzzzq 

(reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 911/2009), 2s (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 1120/2010), 2w (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 212/2011), 75. lið (fram-

kvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 95/2013) og 83. lið (framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. No 413/2013): 

„,eins og henni var breytt með:   

  

(1) Stjtíð. ESB L 333, 8.12.2016, bls. 44. 

(2) Stjtíð. ESB L 342, 16.12.2016, bls. 14. 

(3) Stjtíð. ESB L 342, 16.12.2016, bls. 18. 

2019/EES/11/08 
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– 32016 R 2260: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2260 frá  

15. desember 2016 (Stjtíð. ESB L 342, 16.12.2016, bls. 14).“ 

3. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 178. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 2016/2023): 

„179. 32016 R 2150: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2150 frá  

7. desember 2016 um leyfi fyrir blöndum með Lactobacillus plantarum DSM 29025 og 

Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB 

L 333, 8.12.2016, bls. 44). 

180. 32016 R 2261: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2261 frá  

15. desember 2016 um leyfi fyrir kopar(I)oxíði sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir 

(Stjtíð. ESB L 342, 16.12.2015, bls. 18).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) nr. 2016/2150, (ESB) 2016/2260 og (ESB) 

2016/2261, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. maí 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. EES-

samningsins hafi farið fram (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. maí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 76/2017 

frá 5. maí 2017 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/55 

frá 14. desember 2016 um leyfi fyrir oktan-2-óli, ísóprópanóli, pentan-2-óli, oktan-3-óli, heptan-2-

óni, pentan-2-óni, 6-metýlhepta-3,5-díen-2-óni, nónan-3-óni, dekan-2-óni og ísóprópýltetra-

dekanóati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/57 

frá 14. desember 2016 um leyfi fyrir 1,8-síneóli, 3,4-díhýdrókúmaríni og 2-(2-metýlpróp-1-enýl)-4-

metýltetrahýdrópýrani sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/58 

frá 14. desember 2016 um leyfi fyrir alfaterpíneóli, nerólídóli, 2-(4-metýlfenýl) própan-2-óli, 

terpíneóli og línalýlasetati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/59 

frá 14. desember 2016 um leyfi fyrir 1,1-dímetoxý-2-fenýletani, fenetýlformati, fenetýloktanóati, 

fenetýlísóbútýrati, fenetýl 2-metýlbútýrati og fenetýlbensóati sem fóðuraukefni fyrir allar 

dýrategundir (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/60 

frá 14. desember 2016 um leyfi fyrir ísóevgenóli sem fóðuraukefni fyrir svín, jórturdýr og hesta, að 

undanskildum þeim sem gefa af sér mjólk til manneldis, og fyrir gæludýr (5). 

6) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/61 

frá 14. desember 2016 um leyfi fyrir 4-allýl-2,6-dímetoxýfenóli og evgenýlasetati sem fóðurau-

kefni fyrir allar dýrategundir, að undanskildum fiskum og alifuglum (6). 

7) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/64 

frá 14. desember 2016 um leyfi fyrir glýsyrrisínsýru, ammóníumformi, sem fóðuraukefni fyrir allar 

dýrategundir (7). 

8) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/65 

frá 14. desember 2016 um leyfi fyrir 1-ísóprópýl-4-metýlbenseni, pin-2(10)-eni, pin-2(3)-eni, 

betakarýófýlleni, kamfeni, 1-ísóprópenýl-4-metýlbenseni, delta-3-kareni og d-límóneni sem 

fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (8).  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 13, 17.1.2017, bls. 112. 

(2)  Stjtíð. ESB L 13, 17.1.2017, bls. 153. 

(3)  Stjtíð. ESB L 13, 17.1.2017, bls. 159. 

(4)  Stjtíð. ESB L 13, 17.1.2017, bls. 167. 

(5)  Stjtíð. ESB L 13, 17.1.2017, bls. 177. 

(6)  Stjtíð. ESB L 13, 17.1.2017, bls. 181. 

(7)  Stjtíð. ESB L 13, 17.1.2017, bls. 242. 

(8)  Stjtíð. ESB L 13, 17.1.2017, bls. 246. 

2019/EES/11/09 
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9) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/66 

frá 14. desember 2016 um leyfi fyrir tannínsýru sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (9). 

10) 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 aðlögun-

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

ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 180. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/2261) í II. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„181. 32017 R 0055: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/55 frá  

14. desember 2016 um leyfi fyrir oktan-2-óli, ísóprópanóli, pentan-2-óli, oktan-3-óli, heptan-2-

óni, pentan-2-óni, 6-metýlhepta-3,5-díen-2-óni, nónan-3-óni, dekan-2-óni og ísóprópýltetra-

dekanóati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 13, 17.1.2017, bls. 112). 

182. 32017 R 0057: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/57 frá  

14. desember 2016 um leyfi fyrir 1,8-síneóli, 3,4-díhýdrókúmaríni og 2-(2-metýlpróp-1-enýl)-4-

metýltetrahýdrópýrani sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 13, 17.1.2017,  

bls. 153). 

183. 32017 R 0058: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/58 frá  

14. desember 2016 um leyfi fyrir alfaterpíneóli, nerólídóli, 2-(4-metýlfenýl) própan-2-óli, 

terpíneóli og línalýlasetati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundi (Stjtíð. ESB L 13, 17.1.2017, 

bls. 159). 

184. 32017 R 0059: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/59 frá  

14. desember 2016 um leyfi fyrir 1,1-dímetoxý-2-fenýletani, fenetýlformati, fenetýloktanóati, 

fenetýlísóbútýrati, fenetýl 2-metýlbútýrati og fenetýlbensóati sem fóðuraukefni fyrir allar 

dýrategundir (Stjtíð. ESB L 13, 17.1.2017, bls. 167). 

185. 32017 R 0060: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/60 frá  

14. desember 2016 um leyfi fyrir ísóevgenóli sem fóðuraukefni fyrir svín, jórturdýr og hesta, að 

undanskildum þeim sem gefa af sér mjólk til manneldis, og fyrir gæludýr (Stjtíð. ESB L 13, 

17.1.2017, bls. 177). 

186. 32017 R 0061: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/61 frá  

14. desember 2016 um leyfi fyrir 4-allýl-2,6-dímetoxýfenóli og evgenýlasetati sem fóðuraukefni 

fyrir allar dýrategundir, að undanskildum fiskum og alifuglum (Stjtíð. ESB L 13, 17.1.2017,  

bls. 181). 

187. 32017 R 0064: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/64 frá  

14. desember 2016 um leyfi fyrir glýsyrrisínsýru, ammóníumformi, sem fóðuraukefni fyrir allar 

dýrategundir (Stjtíð. ESB L 13, 17.1.2017, bls. 242). 

188. 32017 R 0065: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/65 frá  

14. desember 2016 um leyfi fyrir 1-ísóprópýl-4-metýlbenseni, pin-2(10)-eni, pin-2(3)-eni, 

betakarýófýlleni, kamfeni, 1-ísóprópenýl-4-metýlbenseni, delta-3-kareni og d-límóneni sem 

fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 13, 17.1.2017, bls. 246).   

  

(9)  Stjtíð. ESB L 13, 17.1.2017, bls. 259. 
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189. 32017 R 0066: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/66 frá  

14. desember 2016 um leyfi fyrir tannínsýru sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB 

L 13, 17.1.2017, bls. 259).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2017/55, (ESB) 2017/57, (ESB) 2017/58, 

(ESB) 2017/59, (ESB) 2017/60, (ESB) 2017/61, (ESB) 2017/64, (ESB) 2017/65 og (ESB) 2017/66 sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. maí 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. EES-

samningsins hafi farið fram (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. maí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 77/2017 

frá 5. maí 2017 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/173 

frá 1. febrúar 2017 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1292/2008 og framkvæmdarreglugerð (ESB) 

nr. 887/2011 að því er varðar nafn leyfishafa fyrir Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 og 

Enterococcus faecium CECT 4515 (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/187 

frá 2. febrúar 2017 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis (DSM 28343) sem fóðuraukefni 

fyrir eldiskjúklinga (leyfishafi er Lactosan GmbH & Co. KG) (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/194 

frá 3. febrúar 2017 um leyfi fyrir blöndu með Lactobacillus diolivorans DSM 32074 sem 

fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/210 

frá 7. febrúar 2017 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa og endó-1,3(4)-betaglúkanasa, 

sem eru framleiddir með Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 og Talaromyces versatilis 

sp. nov. DSM 26702, sem fóðuraukefni fyrir varphænur (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/211 

frá 7. febrúar 2017 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa (EC 3.2.1.8), sem er 

framleiddur með Bacillus subtilis (LMG-S 15136), sem fóðuraukefni fyrir alifugla, fráfærugrísi og 

eldissvín og um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 1259/2004, (EB) nr. 1206/2005 og (EB)  

nr. 322/2009 og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 516/2007 (leyfishafi er Beldem, sem er deild 

í Puratos NV) (5).  

6) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/219 

frá 8. febrúar 2017 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis (DSM 27273) sem fóðuraukefni 

fyrir fráfærugrísi og fráfærugrísi af aukategundum svína (leyfishafi er Chr. Hansen A/S) Hansen 

A/S) (6). 

7) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/211 fellir úr gildi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 516/2007 (7), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr 

samningnum. 

8) 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 aðlögun-

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

ekki að taka til Liechtenstein.  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 28, 2.2.2017, bls. 5. 

(2)  Stjtíð. ESB L 29, 3.2.2017, bls. 35. 

(3)  Stjtíð. ESB L 31, 4.2.2017, bls. 18. 

(4) Stjtíð. ESB L 33, 8.2.2017, bls. 19. 

(5) Stjtíð. ESB L 33, 8.2.2017, bls. 23. 

(6) Stjtíð. ESB L 34, 9.2.2017, bls. 18. 

(7) Stjtíð. ESB L 122, 11.5.2007, bls. 22. 

2019/EES/11/10 
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9) 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 liði 1zs (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1259/2004), 

1zzn (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1206/2005) og 1zzzzx (reglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 322/2009): 

„– 32017 R 0211: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/211 frá  

7. febrúar 2017 (Stjtíð. ESB L 33, 8.2.2017, bls. 23).“ 

2. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 189. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 2017/66): 

„190. 32017 R 0173: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/173 frá  

1. febrúar 2017 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1292/2008 og framkvæmdarreglugerð 

(ESB) nr. 887/2011 að því er varðar nafn leyfishafa fyrir Bacillus amyloliquefaciens CECT 

5940 og Enterococcus faecium CECT 4515 (Stjtíð. ESB L 28, 2.2.2017, bls. 5). 

191. 32017 R 0187: Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/187 frá  

2. febrúar 2017 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis (DSM 28343) sem fóðuraukefni 

fyrir eldiskjúklinga (leyfishafi er Lactosan GmbH & Co. KG) (Stjtíð. ESB L 29, 3.2.2017,  

bls. 35). 

192. 32017 R 0194: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/194 frá  

3. febrúar 2017 um leyfi fyrir blöndu með Lactobacillus diolivorans DSM 32074 sem 

fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 31, 4.2.2017, bls. 18). 

193. 32017 R 0210: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/210 frá  

7. febrúar 2017 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa og endó-1,3(4)-

betaglúkanasa, sem eru framleiddir með Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 og 

Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702, sem fóðuraukefni fyrir varphænur (leyfishafi 

Adisseo France S.A.S.) (Stjtíð. ESB L 33, 8.2.2017, bls. 19). 

194. 32017 R 0211: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/211 frá  

7. febrúar 2017 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa (EC 3.2.1.8), sem er 

framleiddur með Bacillus subtilis (LMG-S 15136), sem fóðuraukefni fyrir alifugla, 

fráfærugrísi og eldissvín og um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 1259/2004, (EB)  

nr. 1206/2005 og (EB) nr. 322/2009 og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 516/2007 

(leyfishafi er Beldem, sem er deild í Puratos NV) (Stjtíð. ESB L 33, 8.2.2017, bls. 23). 

195. 32017 R 0219: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/219 frá  

8. febrúar 2017 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis (DSM 27273) sem fóðuraukefni 

fyrir fráfærugrísi og fráfærugrísi af aukategundum svína (leyfishafi er Chr. Hansen A/S) 

(Stjtíð. ESB L 34, 9.2.2017, bls. 18.)“ 

3. Texti liðar 1zzzq (reglugerð framkvæmdarstjórnarinnar (EB) nr. 516/2007) fellur brott. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2017/173, (ESB) 2017/187, (ESB) 2017/194, 

(ESB) 2017/210, (ESB) 2017/211 og (ESB) 2017/219, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.  
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3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. maí 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. EES-

samningsins hafi farið fram (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. maí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 78/2017 

frá 5. maí 2017 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2109 

frá 1. desember 2016 um breytingu á tilskipun ráðsins 66/401/EBE að því er varðar skráningu nýrra 

tegunda og grasafræðiheiti tegundarinnar Lolium x boucheanum Kunth (1). 

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

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

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

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

Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við 2. lið (tilskipun ráðsins 66/401/EBE) í hluta 1 í III. kafla I. viðauka við 

EES-samninginn: 

„– 32016 L 2109: Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2109 frá  

1. desember 2016 (Stjtíð. ESB L 327, 2.12.2016, bls. 59).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdartilskipunar (ESB) 2016/2109, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. maí 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. EES-

samningsins hafi farið fram (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. maí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 327, 2.12.2016, bls. 59. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/11/11 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 79/2017 

frá 5. maí 2017 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1914 

frá 31. október 2016 um breytingu á tilskipunum 2003/90/EB og 2003/91/EB um fram-

kvæmdarráðstafanir með tilliti til 7. gr. tilskipunar ráðsins 2002/53/EB og 7. gr. tilskipunar ráðsins 

2002/55/EB, í þeirri röð, að því er varðar þá eiginleika sem athugun skal að lágmarki taka til og 

lágmarksskilyrði vegna athugana á tilteknum yrkjum nytjaplantna og grænmetistegunda í 

landbúnaði (1). 

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

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

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

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

Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við 14. lið (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/90/EB) og 15. lið 

(tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/91/EB) í 1. hluta III. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 L 1914: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1914 frá  

31. október 2016 (Stjtíð. ESB L 296, 1.11.2016, bls. 7).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdartilskipunar (ESB) 2016/1914, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. maí 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. EES-

samningsins hafi farið fram (*).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 296, 1.11.2016, bls. 7. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna 

2019/EES/11/12 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. maí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 80/2017 

frá 5. maí 2017 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2016/2241 frá 9. desember 2016 þar sem kveðið er á um tímabundna markaðssetningu fræs af 

tilteknum stofnum af tegundinni Beta vulgaris L. sem fullnægir ekki kröfum í tilskipun ráðsins 

2002/54/EB (1). 

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

2016/2242 frá 9. desember 2016 þar sem kveðið er á um tímabundna markaðssetningu fræs, 

Hordeum vulgare L. af yrkinu Scrabble, sem fullnægir ekki kröfum í tilskipun ráðsins  

66/402/EBE (2). 

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

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

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

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

Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðir bætast við á eftir 59. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

2014/150/ESB) í 2. hluta III. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„60. 32016 D 2241: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2241 frá  

9. desember 2016 þar sem kveðið er á um tímabundna markaðssetningu fræs af tilteknum stofnum 

af tegundinni Beta vulgaris L. sem fullnægir ekki kröfum í tilskipun ráðsins 2002/54/EB (Stjtíð. 

ESB L 337, 13.12.2016, bls. 20). 

61. 32016 D 2242: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2242 frá  

9. desember 2016 þar sem kveðið er á um tímabundna markaðssetningu fræs, Hordeum vulgare L. 

af yrkinu Scrabble, sem fullnægir ekki kröfum í tilskipun ráðsins 66/402/EBE (Stjtíð. ESB L 337, 

13.12.2016, bls. 22).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) nr. 2016/2241 og (ESB) nr. 2016/2242, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. maí 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. EES-

samningsins hafi farið fram (*).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 337, 13.12.2016, bls. 20. 

(2) Stjtíð. ESB L 337, 13.12.2016, bls. 22. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna 

2019/EES/11/13 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. maí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 81/2017 

frá 5. maí 2017 

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

vottun) 

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) 2017/78 

frá 15. júlí 2016 um að setja stjórnsýsluákvæði vegna gerðarviðurkenningar á vélknúnum 

ökutækjum með tilliti til neyðarsímkerfa í ökutækjum, sem byggjast á neyðarnúmerinu 112 og 

samræmd skilyrði fyrir framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/758 með 

tilliti til friðhelgi einkalífsins og persónuverndar notenda slíkra kerfa (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/79 frá 

12. september 2016 um að ákvarða ítarlegar tæknilegar kröfur og prófunaraðferðir fyrir EB-

gerðarviðurkenningu á vélknúnum ökutækjum, með tilliti til neyðarsímkerfa í ökutækjum, sem 

byggjast á neyðarnúmerinu 112, á aðskildum tæknieiningum og íhlutum neyðarsímkerfa í 

ökutækjum, sem byggjast á neyðarnúmerinu 112 og um viðbætur og breytingar á reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/758 með tilliti til undanþáganna og gildandi staðla (2). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi er bætt við 47. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2015/758): 

„,eins og henni var breytt með: 

– 32017 R 0079: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/79 frá  

12. september 2016 (Stjtíð. ESB L 12, 17.1.2017, bls. 44).“ 

2. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 47. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 2015/758): 

„48.  32017 R 0078: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/78 frá  

15. júlí 2016 um að setja stjórnsýsluákvæði vegna EB-gerðarviðurkenningar á vélknúnum 

ökutækjum með tilliti til neyðarsímkerfa í ökutækjum, sem byggjast á neyðarnúmerinu 112 og 

samræmd skilyrði fyrir framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/758 

með tilliti til friðhelgi einkalífsins og persónuverndar notenda slíkra kerfa (Stjtíð. ESB L 12, 

17.1.2017, bls. 26).  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 12, 17.1.2017, bls. 26. 

(2)  Stjtíð. ESB L 12, 17.1.2017, bls. 44. 

2019/EES/11/14 
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49.  32017 R 0079: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/79 frá  

12. september 2016 um að ákvarða ítarlegar tæknilegar kröfur og prófunaraðferðir fyrir EB-

gerðarviðurkenningu á vélknúnum ökutækjum, með tilliti til neyðarsímkerfa í ökutækjum, sem 

byggjast á neyðarnúmerinu 112, á aðskildum tæknieiningum og íhlutum neyðarsímkerfa í 

ökutækjum, sem byggjast á neyðarnúmerinu 112 og um viðbætur og breytingar á reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/758 með tilliti til undanþáganna og gildandi staðla 

(Stjtíð. ESB L 12, 17.1.2017, bls. 44).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2017/78 og framseldrar reglugerðar (ESB) 

2017/79, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. maí 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. EES-

samningsins hafi farið fram (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. maí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 82/2017 

frá 5. maí 2017 

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

vottun) 

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) 2016/1776 frá  

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

nr. 1333/2008 að því er varðar notkun á súkralósa (E 955) sem bragðaukandi efni í tyggigúmmí 

með viðbættum sykri eða fjölalkóhóli (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 inngangs-

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 1776: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1776 frá 6. október 2016 (Stjtíð. 

ESB L 272, 7.10.2016, bls. 2).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/1776, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. maí 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. EES-

samningsins hafi farið fram (*).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 272, 7.10.2016, bls. 2. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/11/15 



Nr. 11/30 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.2.2019 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. maí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 83/2017 

frá 5. maí 2017 

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

vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

nr. 1337/2013 frá 13. desember 2013 um reglur vegna beitingar reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 1169/2011 að því er varðar tilgreiningu á upprunalandi eða upprunastað fyrir 

nýtt, kælt og fryst kjöt af svínum, sauðfé, geitum og alifuglum (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/63/ESB frá 15. maí 2014 

um breytingu á tilskipun ráðsins 2001/110/EB varðandi hunang (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 inngangs-

orðum 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 undirlið er bætt við á eftir 86. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 1169/2011): 

„86a.  32013 R 1337: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1337/2013 frá 

13. desember 2013 um reglur vegna beitingar reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 1169/2011 að því er varðar tilgreiningu á upprunalandi eða upprunastað fyrir nýtt, kælt og 

fryst kjöt af svínum, sauðfé, geitum og alifuglum (Stjtíð. ESB L 335, 14.12.2013, bls. 19).“ 

2. Eftirfarandi er bætt við lið 54zo (tilskipun ráðsins 2001/110/EB): 

„,eins og henni var breytt með: 

– 32014 L 0063: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/63/ESB frá 15. maí 2014 (Stjtíð. 

ESB L 164, 3.6.2014, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 1337/2013 og tilskipunar 2014/63/ESB, sem 

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

  

(1)  Stjtíð. ESB L 335, 14.12.2013, bls. 19. 

(2)  Stjtíð. ESB L 164, 3.6.2014, bls. 1. 

2019/EES/11/16 



Nr. 11/32 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.2.2019 

 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. maí 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. EES-

samningsins hafi farið fram (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. maí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 84/2017 

frá 5. maí 2017 

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

vottun) 

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) 2016/662 

frá 1. apríl 2016 um samræmda eftirlitsáætlun Sambandsins til margra ára fyrir árin 2017, 2018 og 

2019 til þess að tryggja að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi varnarefnaleifa og meta þau 

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

dýraríkinu (1). 

2) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/662 fellir úr gildi framkvæmdarreglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/595 (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 inngangs-

orðum 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 er bætt við á eftir 120. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1412) í XII. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„121. 32016 R 0662: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/662 frá  

1. apríl 2016 um samræmda eftirlitsáætlun Sambandsins til margra ára fyrir árin 2017, 2018 og 

2019 til þess að tryggja að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi varnarefnaleifa og meta þau 

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

dýraríkinu (Stjtíð. ESB L 115, 29.4.2016, bls. 2). 

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

 Eftirfarandi er bætt við 5. lið töflunnar í II. viðauka: 

IS 12  

NO 12 “ 

2. Texti 102. liðar (framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 2015/595) fellur brott.  

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/662, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 115, 29.4.2016, bls. 2. 

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

2019/EES/11/17 



Nr. 11/34 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.2.2019 

 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. maí 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. EES-

samningsins hafi farið fram (*). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. maí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 85/2017 

frá 5. maí 2017 

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

vottun) 

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 (ESB) 2015/2203 frá  

25. nóvember 2015 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi kasein og kaseinöt, sem eru 

ætluð til manneldis, og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 83/417/EBE (1). 

2) Tilskipun (ESB) 2015/2203 fellir úr gildi tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 83/417/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 inngangs-

orðum 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 lið er bætt við á eftir 121. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/662): 

„122. 32015 L 2203: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2203 frá 25. nóvember 2015 

um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi kasein og kaseinöt, sem eru ætluð til manneld-

is, og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 83/417/EBE (Stjtíð. ESB L 314, 1.12.2015, bls. 1).“ 

2. Texti 32. liðar (tilskipun ráðsins 83/417/EBE) fellur brott. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (EB) 2015/2203, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. maí 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. EES-

samningsins hafi farið fram (*).  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 314, 1.12.2015, bls. 1. 

(2)  Stjtíð. ESB L 237, 26.8.1983, bls. 25. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/11/18 



Nr. 11/36 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.2.2019 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. maí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 86/2017 

frá 5. maí 2017 

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

vottun) 

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) 2017/236 frá  

10. febrúar 2017 um synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar til minnkunar á 

sjúkdómsáhættu (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 lið er bætt við á eftir 122. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2015/2203) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„123. 32017 R 0236: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/236 frá 10. febrúar 2017 um 

synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar til minnkunar á sjúkdómsáhættu 

(Stjtíð. ESB L 36, 11.2.2017, bls. 9).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/236, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. maí 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. EES-

samningsins hafi farið fram (*).  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 36, 11.2.2017, bls. 9. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/11/19 



Nr. 11/38 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.2.2019 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. maí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 87/2017 

frá 5. maí 2017 

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

vottun) 

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) 

2016/2045 frá 23. nóvember 2016 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 að því er varðar 

efnið gamítrómýsín (1). 

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

2016/2074 frá 25. nóvember 2016 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 að því er varðar 

efnið basískt álsalisýlat (2). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 2045: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2045 frá  

23. nóvember 2016 (Stjtíð. ESB L 318, 24.11.2016, bls. 3), 

– 32016 R 2074: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2074 frá  

25. nóvember 2016 (Stjtíð. ESB L 320, 26.11.2016, bls. 29).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2016/2045 og (ESB) 2016/2074, sem verður 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. maí 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. EES-

samningsins hafi farið fram (*).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 318, 24.11.2016, bls. 3. 

(2) Stjtíð. ESB L 320, 26.11.2016, bls. 29. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/11/20 



Nr. 11/40 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.2.2019 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. maí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 88/2017 

frá 5. maí 2017 

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

vottun) 

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) 

2016/1658 frá 13. september 2016 um breytingu á ákvörðun 2008/911/EB um að taka saman skrá 

yfir jurtaefni, fullbúin jurtalyf og samsetningar þeirra til notkunar í jurtalyf sem hefð er fyrir (1). 

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

2016/1659 frá 13. september 2016 um breytingu á ákvörðun 2008/911/EB um að taka saman skrá 

yfir jurtaefni, fullbúin jurtalyf og samsetningar þeirra til notkunar í jurtalyf sem hefð er fyrir (2). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliðum er bætt við lið 15zl (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/911/EB) í XIII. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 D 1658: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1658 frá  

13. september 2016 (Stjtíð. ESB L 247, 15.9.2016, bls. 19), 

− 32016 D 1659: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1659 frá  

13. september 2016 (Stjtíð. ESB L 247, 15.9.2016, bls. 22).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) nr. 2016/1658 og (ESB) nr. 2016/1659, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. maí 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. EES-

samningsins hafi farið fram (*).  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 247, 15.9.2013, bls. 19. 

(2)  Stjtíð. ESB L 247, 15.9.2013, bls. 22. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/11/21 



Nr. 11/42 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.2.2019 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. maí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 89/2017 

frá 5. maí 2017 

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

vottun) 

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 EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/227 frá  

9. febrúar 2017 um breytingu á XVII. viðauka (viðvíkjandi bis(pentabrómfenýl)eter) 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 lið 12zc (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006) í XV. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 0227: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/227 frá 9. febrúar 2017 (Stjtíð. 

ESB L 35, 10.2.2017, bls. 6).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/227, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. maí 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. EES-

samningsins hafi farið fram (*).  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 35, 10.2.2017, bls. 6. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2019/EES/11/22 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. maí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 90/2017 

frá 5. maí 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) 2016/1726 frá  

27. september 2016 um breytingu á IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 396/2005 að því er varðar karvón, díammóníumfosfat, Saccharomyces cerevisiae af stofni 

LAS02 og mysu (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 1726: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1726 frá 27. september 2016 

(Stjtíð. ESB L 261, 28.9.2016, bls. 3).“ 

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 1726: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1726 frá 27. september 2016 

(Stjtíð. ESB L 261, 28.9.2016, bls. 3).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/1726, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. maí 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. EES-

samningsins hafi farið fram (*).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 261, 28.9.2016, bls. 3. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/11/23 
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5. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. maí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 91/2017 

frá 5. maí 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) 2016/1902 frá  

27. 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 asetamípríð, ametóktradín, asoxýstróbín, 

sýflútrín, díflúorediksýru, dímetómorf, fenpýrasamín, flóníkamíð, flúasínam, flúdíoxóníl, 

flúpýradífúrón, flútríafól, flúxapýroxað, metkónasól, prókínasíð, próþíókónasól, pýriproxýfen, 

spíródíklófen og trífloxýstróbín 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 1902: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1902 frá 27. október 2016 

(Stjtíð. ESB L 298, 4.11.2016, bls. 1).“ 

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 1902: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1902 frá 27. október 2016 

(Stjtíð. ESB L 298, 4.11.2016, bls. 1).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/1902, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 298, 4.11.2016, bls. 1. 

2019/EES/11/24 
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4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. maí 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. EES-

samningsins hafi farið fram (*). 

5. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. maí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 92/2017 

frá 5. maí 2017 

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

(Hugverkaréttindi) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

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 (EB) nr. 1901/2006 frá  

12. desember 2006 um lyf fyrir börn og um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 1768/92, tilskipun 

2001/20/EB, tilskipun 2001/83/EB og reglugerð (EB) nr. 726/2004 (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1902/2006 frá  

20. desember 2006 um breytingu á reglugerð 1901/2006 um lyf fyrir börn (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 469/2009 frá  

6. maí 2009 um vottorð um viðbótarvernd fyrir lyf (kerfisbundin útgáfa) (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 488/2012 frá  

8. júní 2012 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 658/2007 um fjárhagsleg viðurlög við brotum á 

tilteknum skyldum í tengslum við markaðsleyfi sem veitt eru samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins (EB) nr. 726/2004 (4), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 338, 12.12.2012, bls. 44. 

5) Reglugerð (ESB) nr. 469/2009 sem hefur verið felld inn í EES-samninginn fellir niður reglugerð 

ráðsins (EBE) nr. 1768/92 (5) og ber því að fella hana brott úr EES-samningnum. 

6) Reglugerð nr. 658/2007 mælir fyrir um reglur um fjárhagsleg viðurlög við brotum á tilteknum 

skyldum í tengslum við markaðsleyfi sem veitt eru samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 726/2004. Þegar framkvæmdastjórnin hefur veitt markaðsleyfi skulu EFTA-ríkin taka 

samsvarandi ákvarðanir innan 30 daga frá leyfisveitingunni. Vegna þeirra sérstöku aðstæðna, 

einkum þess að framkvæmdastjórnin veitir markaðsleyfi, brotin hafa áhrif á Sambandið og 

hagsmuni þess og flókins og tæknilegs eðlis málsmeðferðar vegna samningsbrota, skal Eftirlits-

stofnun EFTA vinna náið með framkvæmdastjórninni og bíða eftir mati framkvæmdastjórnarinnar 

og tillögu um aðgerðir áður en ákvörðun er tekin um að leggja févíti á markaðsleyfishafa sem hafa 

staðfestu í EFTA-ríki. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi texta er bætt við á eftir orðunum „nefndar um lyf við fátíðum sjúkdómum“ í 13. 

málsgrein inngangsorðanna:  

  

(1) Stjtíð. ESB L 378, 27.12.2006, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 378, 27.12.2006, bls. 20. 

(3) Stjtíð. ESB L 152, 16.6.2009, bls. 1. 

(4) Stjtíð. ESB L 150, 9.6.2012, bls. 68 

(5) Stjtíð. ESB L 182, 2.7.1992, bls. 1 

2019/EES/11/25 
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„,sérfræðinganefndar um lyf fyrir börn“  

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 15q (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB) og lið 15zb 

(reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 726/2004): 

„– 32006 R 1901: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1901/2006 frá  

12. desember 2006 (Stjtíð. ESB L 378, 27.12.2006, bls. 1).“ 

3. Eftirfarandi kemur í stað aðlögunartexta liðar 15zb (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 726/2004): 

 „Eftirlitsstofnun EFTA skal, í þeim tilvikum þar sem markaðsleyfishafi hefur staðfestu í EFTA-ríki, 

beita heimildum sem framkvæmdastjórninni hafa verið veittar í tengslum við málsmeðferð vegna 

samningsbrota sem gert er ráð fyrir í 3. mgr. 84. gr., m.a. heimild til þess að leggja févíti á handhafa 

markaðsleyfa, í náinni samvinnu við framkvæmdastjórnina. Áður en Eftirlitsstofnun EFTA tekur 

ákvörðun að því er varðar févíti skal framkvæmdastjórnin láta stofnuninni í té mat sitt og tillögu um 

hvernig bregðast megi við.“  

4. Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 15zj (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 658/2007): 

„32007 R 0658: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 658/2007 frá 14. júní 2007 um 

fjárhagsleg viðurlög við brotum á tilteknum skyldum í tengslum við markaðsleyfi sem veitt eru 

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 726/2004 (Stjtíð. ESB L 155, 15.6.2007,  

bls. 10), eins og henni var breytt með: 

– 32012 R 0488: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 488/2012 frá 8. júní 2012 (Stjtíð. 

ESB L 150, 9.6.2012, bls. 68), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 338, 12.12.2012, 

bls. 44. 

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

Eftirlitsstofnun EFTA skal, í þeim tilvikum þar sem markaðsleyfishafi hefur staðfestu í EFTA-ríki, 

beita heimildum sem framkvæmdastjórninni hafa verið veittar í tengslum við málsmeðferð vegna 

samningsbrota, m.a. heimild til þess að leggja févíti á handhafa markaðsleyfa, í náinni samvinnu við 

framkvæmdastjórnina. Framkvæmdastjórnin skal láta stofnuninni í té mat sitt og tillögu um hvernig 

bregðast megi við áður en Eftirlitsstofnun EFTA tekur ákvörðun að því er varðar févíti.“ 

5. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 15zq (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 520/2012): 

„15zr. 32006 R 1901: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1901/2006 frá  

12. desember 2006 um lyf fyrir börn og um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 1768/92, tilskipun 

2001/20/EB, tilskipun 2001/83/EB og reglugerð (EB) nr. 726/2004 (Stjtíð. ESB L 378, 

27.12.2006, bls. 1), eins og henni var breytt með: 

– 32006 R 1902: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1902/2006 frá  

20. desember 2006 (Stjtíð. ESB L 378, 27.12.2006, bls. 20). 

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

a) Beiting 3. mgr. 36. gr. skal ekki bundin við veitingu leyfis fyrir lyfið í Liechtenstein. 

b) Eftirlitsstofnun EFTA skal, í þeim tilvikum þar sem markaðsleyfishafi hefur staðfestu í 

EFTA-ríki, beita heimildum sem framkvæmdastjórninni hafa verið veittar í tengslum við 

málsmeðferð vegna samningsbrota sem gert er ráð fyrir í 3. mgr. 49. gr., m.a. heimild til 

þess að leggja févíti á handhafa markaðsleyfa, í náinni samvinnu við 

framkvæmdastjórnina. Framkvæmdastjórnin skal láta stofnuninni í té mat sitt og tillögu 

um hvernig bregðast megi við áður en Eftirlitsstofnun EFTA tekur ákvörðun að því er 

varðar févíti.“  
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2. gr. 

Eftirfarandi kemur í stað texta 6. liðar (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 1768/92) í 

XVII. viðauka við EES- 

„32009 R 0469: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 469/2009 frá 6. maí 2009 um vottorð um 

viðbótarvernd fyrir lyf (kerfisbundin útgáfa) (Stjtíð. ESB L 152, 16.6.2009, bls. 1). 

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

a) Eftirfarandi málsgreinum er bætt við 7. gr.: 

„6. 5. mgr. gildir ekki að því er varðar EFTA-ríkin. 

7. Þrátt fyrir 4. mgr. skal leggja umsókn um framlengingu á gildistíma vottorðs sem þegar hefur 

verið gefið út fram eigi síðar en sex mánuðum áður en vottorðið fellur úr gildi, í fimm ár eftir 

gildistöku reglugerðar (EB) nr. 1901/2006 í EFTA-ríkinu sem um ræðir.“ 

b) Eftirfarandi málsgreinum er bætt við 21. gr.: 

„3. Einungis er unnt að samþykkja umsókn um framlengingu á gildistíma vottorðs í EFTA-ríki ef 

vottorðið fellur úr gildi minna en sex mánuðum fyrir gildistöku reglugerðar (EB)  

nr. 1901/2006 í EFTA-ríkinu sem um ræðir. Í þeim tilvikum þar sem vottorðið fellur úr gildi 

fyrir gildistöku reglugerðar (EB) nr. 1901/2006 í EFTA-ríkinu sem um ræðir skal 

framlengingin á gildistíma einungis taka gildi að því er varðar tímann eftir bæði slíka 

gildistöku í EFTA-ríkinu sem um ræðir og dagsetningu birtingar umsóknarinnar um 

framlengingu. Hins vegar gildir 3. mgr. 13. gr. að því er varðar útreikning á lengd 

framlengingarinnar.  

4. Þrátt fyrir 7. mgr. 7. gr. skal, í þeim tilvikum er vottorð fellur úr gildi innan sjö mánaða frá 

gildistöku reglugerðar (EB) nr. 1901/2006 í EFTA-ríkinu sem um ræðir, ekki leggja inn 

umsókn um framlengingu vottorðs síðar en einum mánuði eftir gildistökuna í því EFTA-ríki 

sem um ræðir. Í slíkum tilfellum tekur framlengingin einungis gildi að því er varðar tímann 

eftir að umsókn um framlengingu hefur verið birt. Hins vegar gildir 3. mgr. 13. gr. að því er 

varðar útreikning á lengd framlengingarinnar. 

5. Umsókn um framlengingu gildistíma vottorðs sem lögð er inn í samræmi við 3. mgr. og 4. mgr. 

skal ekki koma í veg fyrir að hvaða þriðji aðili sem er, sem hefur, milli þess að vottorðið fellur 

úr gildi og umsókn um framlengingu gildistíma vottorðsins er birt, notað uppfinninguna í góðri 

trú í viðskiptatilgangi eða á að baki mikinn undirbúning að slíkri notkun, haldi slíkri notkun 

áfram.“ 

c) Með tilliti til einkaleyfasamstarfs Sviss og Liechtenstein skal Liechtenstein ekki afgreiða vottorð um 

viðbótarvernd lyfja eins og kveðið er á um í þessari reglugerð.“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (EB) nr. 1901/2006, (EB) nr. 1902/2006, (EB) nr. 469/2009 og 

reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 488/2012, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 

338, 12.12.2012, bls. 44, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst 

fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. maí 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

() Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 11/52 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.2.2019 

 

5. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. maí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 93/2017 

frá 5. maí 2017 

um breytingu á IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

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 (EB) nr. 713/2009 frá  

13. júlí 2009 um að koma á fót Samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 714/2009 frá  

13. júlí 2009 um skilyrði fyrir aðgangi að neti fyrir raforkuviðskipti yfir landamæri og um 

niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1228/2003 (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 715/2009 frá  

13. júlí 2009 um skilyrði fyrir aðgangi að flutningskerfum fyrir jarðgas og um niðurfellingu á 

reglugerð (EB) nr. 1775/2005 (3), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 229, 1.9.2009, bls. 29 og Stjtíð. 

ESB L 309, 24.11.2009, bls. 87. 

4) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 543/2013 frá  

14. júní 2013 um afhendingu og birtingu gagna á raforkumörkuðum og um breytingu á I. viðauka 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 714/2009 (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/72/EB frá 13. júlí 2009 

um sameiginlegar reglur um innri markaðinn fyrir raforku og um niðurfellingu á tilskipun 

2003/54/EB (5). 

6) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/73/EB frá 13. júlí 2009 

um sameiginlegar reglur um innri markaðinn fyrir jarðgas og um niðurfellingu á tilskipun 

2003/55/EB (6). 

7) Fella ber inn í EES-samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. nóvember 2010 um 

breytingu á 3. kafla I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 715/2009 um 

skilyrði fyrir aðgangi að flutningskerfum fyrir jarðgas (7). 

8) Fella ber inn í EES-samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/490/ESB frá  

24. ágúst 2012 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 715/2009 um skilyrði fyrir aðgangi að flutningskerfum fyrir jarðgas (8). 

9) Reglugerð (EB) nr. 714/2009 fellir úr gildi reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1228/2003 (9), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr 

samningnum. 

10) Reglugerð (ESB) nr. 715/2009 fellir úr gildi reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1775/2005 (10), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr 

samningnum.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 211, 14.8.2009, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 211, 14.8.2009, bls. 15. 

(3) Stjtíð. ESB L 211, 14.8.2009, bls. 36. 

(4) Stjtíð. ESB L 163, 15.6.2013, bls. 1. 

(5) Stjtíð. ESB L 211, 14.8.2009, bls. 55. 

(6) Stjtíð. ESB L 211, 14.8.2009, bls. 94. 

(7) Stjtíð. ESB L 293, 11.11.2010, bls. 67. 

(8) Stjtíð. ESB L 231, 28.8.2012, bls. 16. 

(9) Stjtíð. ESB L 176, 15.7.2003, bls. 1. 

(10) Stjtíð. ESB L 289, 3.11.2005, bls. 1. 

2019/EES/11/26 
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11) Tilskipun 2009/72/EB fellir úr gildi tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/54/EB (11), sem 

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

12) Tilskipun 2009/73/ESB fellir úr gildi tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/55/EB (12), sem 

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

13) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/280/ESB (13) fellir úr gildi ákvörðun framkvæmda-

stjórnarinnar 2003/796/EB (14), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella hana 

brott úr samningnum. 

14) Ekki ber að líta á flutningskerfisstjóra í EFTA-ríkjunum sem rekstraraðila í þriðja landi að því er 

varðar ENTSO, Evrópunet raforkuflutningskerfisstjóra, fyrir raforku og ENTSO fyrir gas. 

15) IV. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi kemur í stað texta 20. liðar (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1228/2003): 

„32009 R 0714: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 714/2009 frá 13. júlí 2009 um skilyrði 

fyrir aðgangi að neti fyrir raforkuviðskipti yfir landamæri og um niðurfellingu á reglugerð (EB)  

nr. 1228/2003 (Stjtíð. ESB L 211, 14.8.2009, bls. 15), eins og henni var breytt með: 

– 32013 R 0543: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 543/2013 frá 14. júní 2013 

(Stjtíð. ESB L 163, 15.6.2013, bls. 1). 

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

a)  Í 3. mgr. 3. gr. og 6. mgr. 15. gr. ber hvað EFTA-ríkin varðar að skilja orðið „fram-

kvæmdastjórnin“ og „framkvæmdastjórninni“ sem „Eftirlitsstofnun EFTA“. 

b) Að því er varðar mál þar sem um er að ræða EFTA-ríki koma eftirfarandi ákvæði í stað ákvæða 

sem varða bindandi ákvarðanir stofnunarinnar, sem um getur í 5. mgr. 17. gr.: 

„i) Í málum þar sem um er að ræða EFTA-ríki, eitt eða fleiri, skal Eftirlitsstofnun EFTA 

samþykkja ákvörðun sem beint er til eftirlitsyfirvalda í EFTA-ríkinu/ríkjunum sem um 

ræðir. 

ii) Stofnunin skal eiga rétt á að taka þátt í starfi Eftirlitsstofnunar EFTA og undirbúnings-

nefnda hennar þegar Eftirlitsstofnun EFTA sinnir störfum stofnunarinnar, að því er varðar 

EFTA-ríkin, eins og kveðið er á um í þessum samningi, þó án atkvæðisréttar. 

iii) Eftirlitsstofnun EFTA skal eiga rétt á að taka fullan þátt í starfi stofnunarinnar og 

undirbúningsnefndum hennar, þó án atkvæðisréttar. 

iv) Stofnunin og Eftirlitsstofnun EFTA skulu vinna náið saman þegar ákvarðanir, álit og 

tilmæli eru samþykkt. 

Ákvarðanir Eftirlitsstofnunar EFTA skulu, án ótilhlýðilegrar tafar, samþykktar á grundvelli 

draga sem stofnunin hefur samið að eigin frumkvæði eða að beiðni Eftirlitsstofnunar 

EFTA.  

  

(11) Stjtíð. ESB L 176, 15.7.2003, bls. 37. 

(12) Stjtíð. ESB L 176, 15.7.2003, bls. 57. 

(13) Stjtíð. ESB L 129, 17.5.2011, bls. 14. 

(14) Stjtíð. ESB L 296, 14.11.2003, bls. 34. 
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Þegar stofnunin semur drög fyrir Eftirlitsstofnun EFTA í samræmi við þessa reglugerð skal 

hún tilkynna það Eftirlitsstofnun EFTA. Hin síðarnefnda skal setja frest sem 

eftirlitsyfirvöld EFTA-ríkjanna hafa til þess að gefa álit sitt á málinu, að teknu fullu tilliti 

til þess hversu málið er brýnt og flókið og afleiðinga sem það kann mögulega að hafa. 

Eftirlitsyfirvöld EFTA-ríkjanna geta óskað eftir því að Eftirlitsstofnun EFTA taki 

ákvörðun sína til endurskoðunar. Eftirlitsstofnun EFTA skal senda slíka beiðni til stofnun-

arinnar. Ef þannig ber undir skal stofnunin íhuga að semja ný drög fyrir Eftirlitsstofnun 

EFTA og svara án ótilhlýðilegrar tafar. 

Ef stofnunin breytir eða afturkallar ákvörðun sem er hliðstæð ákvörðun sem Eftirlits-

stofnun EFTA hefur samþykkt, skal stofnunin, án ótilhlýðilegrar tafar, semja drög á sama 

veg fyrir Eftirlitsstofnun EFTA. 

v) Komi til ágreinings milli stofnunarinnar og Eftirlitsstofnunar EFTA að því er varðar 

framkvæmd þessara ákvæða skulu formaður stofnunarinnar og stjórn Eftirlitsstofnunar 

EFTA, að teknu tilliti til þess hversu málið er brýnt, boða til fundar án ótilhlýðilegrar tafar 

til þess að leita eftir samstöðu. Náist ekki samstaða, getur formaður stofnunarinnar eða 

stjórn Eftirlitsstofnunar EFTA farið þess á leit við samningsaðila að þeir vísi málinu til 

sameiginlegu EES-nefndarinnar sem skal fjalla um það í samræmi við 111. gr. þessa 

samnings, sem skal gilda að breyttu breytanda. Í samræmi við 2. gr. ákvörðunar 

sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 1/94 frá 8. febrúar 1994 um starfsreglur sameiginlegu 

EES-nefndarinnar (15), getur samningsaðili farið fram á að fundur verði kallaður saman án 

tafar þegar mikið liggur við. Þrátt fyrir ákvæði þessarar málsgreinar, getur samningsaðili 

hvenær sem er vísað málinu til sameiginlegu EES-nefndarinnar að eigin frumkvæði, í 

samræmi við 5. og 111. gr. þessa samnings. 

vi) EFTA-ríkin eða hvaða einstaklingur eða lögpersóna sem er getur hafið málarekstur gegn 

Eftirlitsstofnun EFTA fyrir EFTA-dómstólnum í samræmi við 36. og 37. gr. samningsins 

um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls.“. 

c) Eftirfarandi er bætt við 20. gr.: 

„Beiðni frá framkvæmdastjórninni að því er varðar upplýsingarnar sem getið er í 2. og 5. mgr. 

20. gr. skal hvað EFTA-ríkin varðar koma frá Eftirlitsstofnun EFTA til fyrirtækisins sem um 

ræðir.“. 

d) Eftirfarandi er bætt við 2. mgr. 22. gr.: 

„Fela skal verkefnin í 2. mgr. 22. gr. EFtirlitsstofnun EFTA, að því er varðar fyrirtækin sem um 

ræðir.“ 

e) Eftirfarandi er bætt við 23. gr.: 

„Fulltrúar EFTA-ríkjanna skulu taka fullan þátt í störfum nefndarinnar, sem um getur í 23. gr., þó 

án atkvæðisréttar.“. 

2. Eftirfarandi kemur í stað texta 22. liðar (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/54/EB): 

„32009 L 0072: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/72/EB frá 13. júlí 2009 um sameiginlegar 

reglur um innri markaðinn fyrir raforku og um niðurfellingu á tilskipun 2003/54/EB (Stjtíð. ESB  

L 211, 14.8.2009, bls. 55). 

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

a) Túlka ber tilvísanir til ákvæða sáttmálans sem tilvísanir til samsvarandi ákvæða samningsins. 

b) Tilskipunin skal ekki gilda um rafstrengi og tengd mannvirki frá tengipunkti á landi í mannvirki 

til olíuvinnslu.  

  

(15)  Stjtíð. ESB L 85, 30.3.1994, bls. 60. 
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c) Ákvæði j-liðar 2. mgr. 7. gr. gilda ekki að því er varðar EFTA-ríkin. 

d) Að því er EFTA-ríkin varðar gildir 1. mgr. 9. gr. frá því ár er liðið frá gildistöku ákvörðunar 

sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2017 frá 5. maí 2017. 

e) Í 7. mgr. 10. gr. ber hvað EFTA-ríkin varðar að skilja orðið „framkvæmdastjórnin“ sem 

„Eftirlitsstofnun EFTA“. 

f) Ákvæði b-liðar 3. mgr. 11. gr. og b-liðar 5. mgr. 11. gr. gilda ekki að því er varðar EFTA-ríkin. 

g) Orðin „Eftirlitsstofnunar EFTA“ koma í stað orðsins „stofnunarinnar“ í d-lið 1. mgr. 37. gr. 

h) Ákvæði s-liðar 1. mgr. 37. gr. gildir ekki að því er varðar EFTA-ríkin. 

i) Í 1. mgr. 40. gr. ber hvað EFTA-ríkin varðar að skilja orðið „framkvæmdastjórninni“ sem 

„Eftirlitsstofnun EFTA“. 

j) Eftirfarandi kemur í stað 2. mgr. 44. gr.:  

„Ákvæði 9. gr. gildir ekki um Kýpur, Lúxemborg, Möltu, Liechtenstein og/eða Ísland. Auk þess 

gilda 26. gr., 32. gr. og 33. gr. ekki. um Möltu 

Ef Ísland getur sýnt fram á, eftir að ákvörðun þessi hefur tekið gildi, að veruleg vandamál séu til 

staðar fyrir rekstur kerfa þess, er Íslandi heimilt að sækja um undanþágu frá 26., 32. og 33. gr., 

sem Eftirlitsstofnun EFTA getur veitt. Eftirlitsstofnun EFTA skal upplýsa EFTA-ríkin og 

framkvæmdastjórnina um slíkar umsóknir áður en ákvörðun er tekin, að teknu tilliti sjónarmiða 

um þagnarskyldu. Slík ákvörðun skal birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusam-

bandsins.“. 

k) Fulltrúar EFTA-ríkjanna skulu taka fullan þátt í störfum nefndarinnar sem sett var á laggirnar 

skv. 46. gr., þó án atkvæðisréttar.“. 

3. Eftirfarandi kemur í stað texta 23. liðar (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/55/EB): 

„32009 L 0073: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/73/EB frá 13. júlí 2009 um sameiginlegar 

reglur um innri markaðinn fyrir jarðgas og um niðurfellingu á tilskipun 2003/55/EB (Stjtíð. ESB  

L 211, 14.8.2009, bls. 94). 

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

a) Túlka ber tilvísanir til ákvæða sáttmálans sem tilvísanir til samsvarandi ákvæða samningsins. 

b) Tilskipun þessi gildir ekki um Ísland. 

c) Eftirfarandi er bætt við 11. mgr. 2. gr.: 

„„Aðstaða fyrir fljótandi jarðgas“ skal ekki ná yfir aðstöðu þar sem jarðgasi er breytt í vökva sem 

er hluti af olíu- eða gasvinnsluverkefni á hafsbotni á borð við Melkøya-stöðina.“. 

d) Eftirfarandi verður bætt við 12. mgr. 2. gr.:  

„„Kerfisstjóri fyrir fljótandi jarðgas“ skal ekki ná yfir rekstraraðila aðstöðu þar sem jarðgasi er 

breytt í vökva og sem er hluti af olíu- eða gasvinnsluverkefni á hafsbotni á borð við Melkøya-

stöðina.“. 

e) Ákvæði 6. gr. gilda ekki um EFTA-ríkin. 

f) Í 7. mgr. 10. gr. ber hvað EFTA-ríkin varðar að skilja orðið „framkvæmdastjórnin“ sem 

„Eftirlitsstofnun EFTA“. 

g) Ákvæði b-liðar 3. mgr. 11. gr., b-liðar 5. mgr. 11. gr. og 7. mgr. 11 gr. gilda ekki að því er varðar 

EFTA-ríkin.  
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h) Að því er varðar mál sem varðar EFTA-ríki koma eftirfarandi ákvæði í stað ákvæða sem varða 

bindandi ákvarðanir stofnunarinnar, sem um getur í þriðju undirgrein 4. mgr. 36. gr.: 

„i) Í málum sem varða EFTA-ríki, eitt eða fleiri, skal Eftirlitsstofnun EFTA samþykkja 

ákvörðun sem beint er til eftirlitsyfirvalda í EFTA-ríkinu/ríkjunum sem um ræðir. 

ii) Stofnunin skal eiga rétt á að taka þátt í starfi Eftirlitsstofnunar EFTA og undirbúningsnefnda 

hennar þegar Eftirlitsstofnun EFTA sinnir störfum stofnunarinnar, að því er varðar EFTA-

ríkin, eins og kveðið er á um í þessum samningi, þó án atkvæðisréttar. 

iii) Eftirlitsstofnun EFTA skal eiga rétt á að taka fullan þátt í starfi stofnunarinnar og 

undirbúningsnefndum hennar, þó án atkvæðisréttar. 

iv) Stofnunin og Eftirlitsstofnun EFTA skulu vinna náið saman þegar ákvarðanir, álit og tilmæli 

eru samþykkt. 

Ákvarðanir Eftirlitsstofnunar EFTA skulu, án ótilhlýðilegrar tafar, samþykktar á grundvelli 

draga sem stofnunin hefur samið að eigin frumkvæði eða að beiðni Eftirlitsstofnunar EFTA. 

Þegar stofnunin semur drög fyrir Eftirlitsstofnun EFTA í samræmi við þessa tilskipun skal 

hún tilkynna það Eftirlitsstofnun EFTA. Hin síðarnefnda skal setja frest sem eftirlitsyfirvöld 

EFTA-ríkjanna hafa til þess að gefa álit sitt á málinu, að teknu fullu tilliti til þess hversu 

málið er brýnt og flókið og afleiðinga sem það kann mögulega að hafa. 

Eftirlitsyfirvöld EFTA-ríkjanna geta óskað eftir því að Eftirlitsstofnun EFTA taki ákvörðun 

sína til endurskoðunar. Eftirlitsstofnun EFTA skal senda slíka beiðni til stofnunarinnar. Ef 

þannig ber undir skal stofnunin íhuga að semja ný drög fyrir Eftirlitsstofnun EFTA og svara 

án ótilhlýðilegrar tafar. 

Ef stofnunin breytir eða afturkallar ákvörðun sem er hliðstæð ákvörðun sem Eftirlitsstofnun 

EFTA hefur samþykkt, skal stofnunin, án ótilhlýðilegrar tafar, semja drög á sama veg fyrir 

Eftirlitsstofnun EFTA. 

v) Komi til ágreinings milli stofnunarinnar og Eftirlitsstofnunar EFTA að því er varðar 

framkvæmd þessara ákvæða skulu formaður stofnunarinnar og stjórn Eftirlitsstofnunar 

EFTA, að teknu tilliti til þess hversu málið er brýnt, boða til fundar án ótilhlýðilegrar tafar 

til þess að leita eftir samstöðu. Náist ekki samstaða, getur formaður stofnunarinnar eða 

stjórn Eftirlitsstofnunar EFTA farið þess á leit við samningsaðila að þeir vísi málinu til 

sameiginlegu EES-nefndarinnar sem skal fjalla um það í samræmi við 111. gr. þessa 

samnings, sem skal gilda að breyttu breytanda. Í samræmi við 2. gr. ákvörðunar 

sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 1/94 frá 8. febrúar 1994 um starfsreglur sameiginlegu 

EES-nefndarinnar (16), getur samningsaðili farið fram á að fundur verði kallaður saman án 

tafar þegar mikið liggur við. Þrátt fyrir ákvæði þessarar málsgreinar, getur samningsaðili 

hvenær sem er vísað málinu til sameiginlegu EES-nefndarinnar að eigin frumkvæði, í 

samræmi við 5. og 111. gr. þessa samnings. 

vi) EFTA-ríkin eða hvaða einstaklingur eða lögpersóna sem er getur hafið málarekstur gegn 

Eftirlitsstofnun EFTA fyrir EFTA-dómstólnum í samræmi við 36. og 37. gr. samningsins 

um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls.“. 

i) Í 8. og 9. mgr. 36. gr. ber hvað EFTA-ríkin varðar að skilja orðið „framkvæmdastjórnin/ 

framkvæmdastjórninni/framkvæmdastjórnarinnar“ sem „Eftirlitsstofnun EFTA“. 

j) Orðin „Eftirlitsstofnun EFTA“ koma í stað orðsins „stofnunarinnar“ í d-lið 1. mgr. 41. gr.  

  

(16) Stjtíð. ESB L 85, 30.3.1994, bls. 60. 
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k) Í 1. mgr. 44. gr. og 4. og 5. mgr. 49. gr. ber hvað EFTA-ríkin varðar að skilja orðið „fram-

kvæmdastjórninni/framkvæmdastjórnarinnar“ sem „Eftirlitsstofnun EFTA“. 

l) Eftirfarandi er bætt við 5. mgr. 49. gr.: 

„Eftirfarandi landfræðilega takmörkuð svæði í Noregi skulu undanþegin 24., 31. og 32. gr. í 20 ár 

að hámarki eftir gildistöku ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2017 frá  

5. maí 2017: 

i) Jæren og Ryfylke, 

ii) Hörðaland. 

Þörfin á frekari undanþágu verður metin af eftirlitsyfirvöldum í Noregi á fimm ára fresti eftir 

gildistöku ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2017 frá 5. maí 2017 að teknu tilliti 

til skilyrða þessarar greinar. Norska eftirlitsyfirvaldið skal tilkynna sameiginlegu EES-nefndinni 

og Eftirlitsstofnun EFTA um ákvörðun sína og matið sem hún er byggð á. Áður en tveir mánuðir 

eru liðnir frá þeim degi er ákvörðunin berst, getur Eftirlitsstofnun EFTA samþykkt ákvörðun þar 

sem gerð er krafa um að norska eftirlitsyfirvaldið breyti eða afturkalli ákvörðun sína. Unnt er að 

lengja þetta tímabil með samþykki bæði Eftirlitsstofnunar EFTA og norska eftirlitsyfirvaldsins. 

Norska eftirlitsyfirvaldið skal fullnægja kröfum ákvörðunar Eftirlitsstofnunar EFTA innan eins 

mánaðar og skal upplýsa sameiginlegu EES-nefndina og Eftirlitsstofnun EFTA í samræmi við 

það.“. 

m) Í stað 6. mgr. 49. gr. kemur eftirfarandi: 

„Ákvæði 9. gr. gildir ekki um Kýpur, Lúxemborg, Möltu og/eða Liechtenstein.“. 

n) Fulltrúar EFTA-ríkjanna skulu taka fullan þátt í störfum nefndarinnar sem sett var á laggirnar 

með 51. gr., þó án atkvæðisréttar.“. 

4. Eftirfarandi kemur í stað texta 27. liðar (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1775/2005): 

„32009 R 0715: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 715/2009 frá 13. júlí 2009 um skilyrði 

fyrir aðgangi að flutningskerfum fyrir jarðgas og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1775/2005 

(Stjtíð. ESB L 211, 14.8.2009, bls. 36), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 229, 1.9.2009, bls. 29 og 

Stjtíð. ESB L 309, 24.11.2009, bls. 87, eins og henni var breytt með: 

– 32010 D 0685: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/685/ESB frá 10. nóvember 2010 

(Stjtíð. ESB L 293, 11.11.2010, bls. 67),  

– 32012 D 0490: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/490/ESB frá 24. ágúst 2012 (Stjtíð. 

ESB L 231, 28.8.2012, bls. 16). 

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

a) Reglugerðin gildir ekki um Ísland. 

b) Í 3. mgr. 3. gr. og 20. gr. ber hvað EFTA-ríkin varðar að skilja orðið „framkvæmdastjórnin“ sem 

„Eftirlitsstofnun EFTA“. 

c) Fulltrúar EFTA-ríkjanna skulu taka fullan þátt í störfum nefndarinnar sem um getur í 28. gr., þó 

án atkvæðisréttar.“ 

d) Í 30. gr. ber hvað EFTA-ríkin varðar að skilja orðið „framkvæmdastjórnin“ sem „Eftirlitsstofnun 

EFTA“. 

5. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 46. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/114/ESB): 

„47. 32009 R 0713: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 713/2009 frá 13. júlí 2009 um 

að koma á fót Samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði (Stjtíð. ESB L 211, 14.8.2009, 

bls. 1).  
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Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir: 

a) Eftirlitsyfirvöld EFTA-ríkjanna skulu taka fullan þátt í vinnu Samstarfsstofnunar 

eftirlitsaðila á orkumarkaði, hér á eftir nefnd „stofnunin“, og allra undirbúningsnefnda, 

þ.m.t vinnuhópar, nefndir og átakshópar stofnunarinnar, stjórn og eftirlitsstjórn, þó án 

atkvæðisréttar. 

b) Þrátt fyrir ákvæði bókunar 1 við samninginn ber að skilja hugtakið „aðildarríki(n)“ í 

reglugerðinni þannig að það taki til EFTA-ríkjanna auk ríkja sem það tekur til samkvæmt 

reglugerðinni. 

c) Að því er varðar EFTA-ríkin skulu Eftirlitsstofnun EFTA eða fastanefndin, eftir því sem 

við á, njóta aðstoðar stofnunarinnar við þau verkefni sem þeim eru falin, hvernig og 

hvenær sem það á við. 

d) Að því er varðar mál sem varðar EFTA-ríki koma eftirfarandi ákvæði í stað ákvæða sem 

varða bindandi ákvarðanir stofnunarinnar, sem um getur í 7., 8. og 9. gr.: 

i) Í málum sem varða EFTA-ríki, eitt eða fleiri, skal Eftirlitsstofnun EFTA samþykkja 

ákvörðun sem beint er til eftirlitsyfirvalda í EFTA-ríkinu/ríkjunum sem um ræðir. 

ii) Stofnunin skal eiga rétt á að taka þátt í starfi Eftirlitsstofnunar EFTA og undirbúnings-

nefnda hennar þegar Eftirlitsstofnun EFTA sinnir störfum stofnunarinnar, að því er 

varðar EFTA-ríkin, eins og kveðið er á um í þessum samningi, þó án atkvæðisréttar. 

iii) Eftirlitsstofnun EFTA skal eiga rétt á að taka fullan þátt í starfi stofnunarinnar og 

undirbúningsnefndum hennar, þó án atkvæðisréttar. 

iv) Stofnunin og Eftirlitsstofnun EFTA skulu vinna náið saman þegar ákvarðanir, álit og 

tilmæli eru samþykkt. 

Ákvarðanir Eftirlitsstofnunar EFTA skulu, án ótilhlýðilegrar tafar, samþykktar á 

grundvelli draga sem stofnunin hefur samið að eigin frumkvæði eða að beiðni 

Eftirlitsstofnunar EFTA. 

Þegar stofnunin semur drög fyrir Eftirlitsstofnun EFTA í samræmi við þessa reglugerð 

skal hún tilkynna það Eftirlitsstofnun EFTA. Hin síðarnefnda skal setja frest sem 

eftirlitsyfirvöld EFTA-ríkjanna hafa til þess að gefa álit sitt á málinu, að teknu fullu 

tilliti til þess hversu málið er brýnt og flókið og afleiðinga sem það kann mögulega að 

hafa. 

Eftirlitsyfirvöld EFTA-ríkjanna geta óskað eftir því að Eftirlitsstofnun EFTA taki 

ákvörðun sína til endurskoðunar. Eftirlitsstofnun EFTA skal senda slíka beiðni til 

stofnunarinnar. Ef þannig ber undir skal stofnunin íhuga að semja ný drög fyrir 

Eftirlitsstofnun EFTA og svara án ótilhlýðilegrar tafar. 

Ef stofnunin breytir eða afturkallar ákvörðun sem er hliðstæð ákvörðun sem 

Eftirlitsstofnun EFTA hefur samþykkt, skal stofnunin, án ótilhlýðilegrar tafar, semja 

drög á sama veg fyrir Eftirlitsstofnun EFTA. 

v) Komi til ágreinings milli stofnunarinnar og Eftirlitsstofnunar EFTA að því er varðar 

framkvæmd þessara ákvæða skulu formaður stofnunarinnar og stjórn Eftirlitsstofnunar 

EFTA, að teknu tilliti til þess hversu málið er brýnt, boða til fundar án ótilhlýðilegrar 

tafar til þess að leita eftir samstöðu. Náist ekki samstaða, getur formaður 

stofnunarinnar eða stjórn Eftirlitsstofnunar EFTA farið þess á leit við samningsaðila að 

þeir vísi málinu til sameiginlegu EES-nefndarinnar sem skal fjalla um það í samræmi 

við 111. gr. þessa samnings, sem skal gilda að breyttu breytanda. Í samræmi við 2. gr. 

ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 1/94 frá 8. febrúar 1994 um 
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starfsreglur sameiginlegu EES-nefndarinnar (17), getur samningsaðili farið fram á að 

fundur verði kallaður saman án tafar þegar mikið liggur við. Þrátt fyrir ákvæði þessarar 

málsgreinar, getur samningsaðili hvenær sem er vísað málinu til sameiginlegu EES-

nefndarinnar að eigin frumkvæði, í samræmi við 5. og 111. gr. þessa samnings. 

vi) EFTA-ríkin eða hvaða einstaklingur eða lögpersóna sem er getur hafið málarekstur 

gegn Eftirlitsstofnun EFTA fyrir EFTA-dómstólnum í samræmi við 36. og 37. gr. 

samningsins um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls.“. 

e) Eftirfarandi er bætt við 12. gr.: 

„Eftirlitsyfirvöld EFTA-ríkjanna skulu taka fullan þátt í störfum stjórnarinnar, þó án 

atkvæðisréttar. Starfsreglum stjórnarinnar skal haga þannig að eftirlitsyfirvöld EFTA-

ríkjanna geti tekið fullan þátt í störfum hennar.“ 

f) Eftirfarandi er bætt við 14. gr.: 

„Eftirlitsyfirvöld EFTA-ríkjanna skulu taka fullan þátt í störfum eftirlitsstjórnarinnar og 

allra undirbúningsnefnda stofnunarinnar. Þau skulu ekki hafa atkvæðisrétt í eftirlits-

stjórninni. Starfsreglum eftirlitsstjórnarinnar skal haga þannig að EFTA-ríkin geti tekið 

fullan þátt í störfum hennar.“ 

g) Í stað ákvæða 19. gr. komi eftirfarandi: 

„Ef kæra varðar ákvörðun stofnunarinnar í máli þar sem ágreiningur tekur einnig til 

lögbærra yfirvalda eins eða fleiri EFTA-ríkja, skal kærunefndin bjóða eftirlitsyfirvöldum 

EFTA-ríkisins/ríkjanna sem um ræðir að gera athugasemdir við miðlun upplýsinga frá 

aðilum að kærumeðferðinni, innan tilgreindra tímamarka. Eftirlitsyfirvöld EFTA-

ríkisins/ríkjanna sem um ræðir skulu eiga rétt á því að gera athugasemdir munnlega. Ef 

kærunefndin breytir, fellir tímabundið niður eða fellir úr gildi ákvörðun sem er hliðstæð 

ákvörðun sem Eftirlitsstofnun EFTA hefur samþykkt, skal stofnunin, án ótilhlýðilegrar 

tafar, semja drög á sama veg fyrir Eftirlitsstofnun EFTA.“ 

h) Ákvæði 20. gr. gilda ekki að því er varðar málefni sem varða EFTA-ríkin, eitt eða fleiri. 

i) Eftirfarandi er bætt við 21. gr.: 

„EFTA-ríkin skulu taka þátt í fjármögnun stofnunarinnar. Í þessu skyni gilda 

málsmeðferðarreglurnar sem mælt er fyrir um í a-lið 1. mgr. 82. gr. samningsins og bókun 

32 við hann.“ 

j) Eftirfarandi er bætt við 27. gr.: 

„EFTA-ríkin skulu láta stofnunina njóta sérréttinda og friðhelgi með hliðstæðum hætti og 

kveðið er á um í Bókun um sérréttindi og friðhelgi Evrópusambandsins.“ 

k) Eftirfarandi er bætt við 28. gr.: 

„Þrátt fyrir ákvæði a-liðar 2. mgr. 12. gr. og a-liðar 3. mgr. 82. gr. ráðningarskilmála 

annarra starfsmanna Evrópubandalaganna er forstjóra stofnunarinnar heimilt að gera 

ráðningarsamning við ríkisborgara EFTA-ríkjanna sem njóta óskertra borgaralegra 

réttinda. 

Þrátt fyrir ákvæði e-liðar 2. mgr. 12. gr., e-liðar 3. mgr. 82. gr. og 3. mgr. 85. gr. í 

ráðningarskilmálum annarra starfsmanna, skal stofnunin, að því er varðar starfsfólk 

hennar, líta á tungumálin sem vísað er til í 1. mgr. 129. gr. EES-samningsins sem 

tungumál Sambandsins sem vísað er til í 1. mgr. 55. gr. sáttmálans um Evrópusambandið.“  

  

(17)  Stjtíð. ESB L 85, 30.3.1994, bls. 60. 
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l) Eftirfarandi er bætt við 1. mgr. 30. gr.: 

„Við beitingu þessarar reglugerðar skal reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1049/2001 frá 30. maí 2001 um almennan aðgang að skjölum Evrópuþingsins, ráðsins 

og framkvæmdastjórnarinnar einnig gilda um þau skjöl stofnunarinnar sem varða EFTA-

ríkin.“ 

m) Eftirfarandi er bætt við 32. gr.: 

„Fulltrúar EFTA-ríkjanna skulu taka fullan þátt í störfum nefndarinnar sem sett er á 

laggirnar með 32. gr., þó án atkvæðisréttar.“ 

6. Eftirfarandi lið er bætt við 47. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 713/2009): 

„48. 32013 R 0543: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 543/2013 frá 14. júní 2013 um 

afhendingu og birtingu gagna á raforkumörkuðum og um breytingu á I. viðauka við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 714/2009 (Stjtíð. ESB L 163, 15.6.2013, bls. 1).“ 

7. Texti 21. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/796/EB) fellur brott. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (EB) nr. 713/2009, (EB) nr. 714/2009, (EB) nr. 715/2009 sbr. 

leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 229, 1.9.2009, bls. 29 og Stjtíð. ESB L 309, 24.11.2009, bls. 87, 

og (ESB) nr. 543/2013, tilskipana 2009/72/EB og 2009/73/EB og ákvarðana 2010/685/ESB og 

2012/490/ESB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.  

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. maí 2017, eða daginn eftir að síðasta tilkynning samkvæmt 1. mgr. 103 gr. 

EES-samningsins hefur farið fram, eftir því hvor dagsetningin er síðar (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. maí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 94/2017 

frá 5. maí 2017 

um breytingu á VII. viðauka (Gagnkvæm viðurkenning á starfsmenntun og hæfi) og X. viðauka 

(Almenn þjónusta) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

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 2013/55/ESB frá  

20. nóvember 2013 um breytingu á tilskipun 2005/36/EB um viðurkenningu á faglegri menntun og 

hæfi og á reglugerð (ESB) nr. 1024/2012 um samvinnu á sviði stjórnsýslu fyrir tilstilli 

upplýsingakerfisins fyrir innri markaðinn (,,reglugerðin um IM-upplýsingakerfið") (1). 

2) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 213/2011 (2), sem hefur verið felld inn í EES-

samninginn, var sérnámi í krabbameinslækningum og læknisfræðilegri erfðafræði bætt við lista yfir 

sérgreinar læknisfræðinnar í V. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/36/EB (3), 

sem hefur verið felld inn í EES-samninginn, og ber því að breyta henni til samræmis við heiti þess 

náms sem við á í EFTA-ríkjunum. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

1. liður (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/36/EB) í VII. viðauka við EES-samninginn:  

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við: 

„– 32013 L 0055: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/55/ESB frá 20. nóvember 2013 

(Stjtíð. ESB L 354, 28.12.2009, bls. 132).“ 

2. Liður C) fellur brott. 

3. Liðir A), B), D) og E) verða endurtölusettir sem B), D), E) og F), í þeirri röð. 

4. Eftirfarandi liðum er bætt við: 

„A)  Í m-lið 1. mgr. 3. gr. er orðunum „og EFTA-dómstólsins, í samræmi við EES-samninginn“ bætt 

við á eftir orðunum „Evrópudómstólsins“. 

(…) 

C) Eftirfarandi undirgrein er bætt við 4. tölulið 21. gr. a: 

„Séu lög, reglugerðir og stjórnsýslufyrirmæli sem EFTA-ríki hefur tilkynnt í samræmi við 1. 

mgr. þessarar greinar í samræmi við skilyrðin sem sett eru fram í þessum kafla, skal 

Eftirlitsstofnun EFTA gefa út tilmæli um breytingar í VII. viðauka við EES-samninginn til þess 

að uppfæra heiti sem EFTA-ríkin hafa samþykkt sem vitnisburð um formlega menntun og hæfi, 

og, eftir því sem við á þeirri stofnun sem gefur út vitnisburðinn um formlega menntun og hæfi, 

  

(1) Stjtíð. ESB L 354, 28.12.2013, bls. 132. 

(2)  Stjtíð. ESB L 59, 4.3.2011, bls. 4. 

(3)  Stjtíð. ESB L 255, 30.9.2005, bls. 22. 

2019/EES/11/27 
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vottorði sem honum fylgir og samsvarandi starfsheiti. Sameiginlega EES-nefndin skal taka tillit 

til tilmæla sem Eftirlitsstofnun EFTA hefur gefið út við breytingar á VII. viðauka við EES-

samninginn.“ 

5. Eftirfarandi töflu er bætt við iii) tölulið liðar a) í E) lið: 

„Land 

Krabbameinslækningar 

Lágmarkslengd náms: 

5 ár 

Læknisfræðileg erfðafræði 

Lágmarkslengd náms: 

4 ár 

Heiti Heiti 

Ísland  Erfðalæknisfræði 

Liechtenstein   

Norge  Medisinsk genetikk“ 

2. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við 3. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1024/2012) í X. 

viðauka við EES-samninginn:  

„– 32013 L 0055: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/55/ESB frá 20. nóvember 2013 (Stjtíð. 

ESB L 354, 28.12.2009, bls. 132).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2013/55/ESB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. maí 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 5. maí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 95/2017 

frá 5. maí 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 framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/2295 frá 16. desember 2016 um breytingu á ákvörðunum 2000/518/EB, 2002/2/EB, 

2003/490/EB, 2003/821/EB, 2004/411/EB, 2008/393/EB, 2010/146/ESB, 2010/625/ESB, 

2011/61/ESB og framkvæmdarákvörðunum 2012/484/ESB, 2013/65/ESB um fullnægjandi vernd 

persónuupplýsinga í tilteknum löndum skv. 6. mgr. 25. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 

95/46/EB (1). 

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

2016/2297 frá 16. desember 2016 um breytingu á ákvörðunum 2001/497/EB og 2010/87/ESB um 

föst samningsákvæði um flutning persónuupplýsinga til þriðju landa og vinnsluaðila með staðfestu 

í þeim löndum í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB (2). 

3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/519/ESB (3), sem hefur verið felld inn í EES-

samninginn, er úrelt og því ber að fella hana brott úr EES-samningnum. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi er bætt við í liðum 5ea (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/518/EB), 5ee 

(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/2/EB), 5eg (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2003/490/EB), 5eh (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/821/EB), 5ei (ákvörðun framkvæmda-

stjórnarinnar 2004/411/EB), 5ek (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/393/EB), 5el (ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2010/146/ESB), 5em (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/625/ESB), 

5en (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/61/ESB), 5eo (framkvæmdarákvörðun framkvæmda-

stjórnarinnar 2012/484/ESB) and 5ep (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2013/65/ESB): 

„,eins og þeim var breytt með: 

– 32016 D 2295: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2295 frá  

16. desember 2016 (Stjtíð. ESB L 344, 17.12.2016, bls. 83).“ 

2. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 5ed (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/497/ESB): 

„– 32016 D 2297: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2297 frá  

16. desember 2016 (Stjtíð. ESB L 344, 17.12.2016, bls. 100).“ 

3. Eftirfarandi er bætt við lið 5ef (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/87/ESB): 

„,eins og henni var breytt með:  

  

(1) Stjtíð. ESB L 344, 17.12.2016, bls. 83. 

(2) Stjtíð. ESB L 344, 17.12.2016, bls. 100. 

(3)  Stjtíð. ESB L 215, 25.8.2000, bls. 4. 

2019/EES/11/28 
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– 32016 D 2297: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2297 frá  

16. desember 2016 (Stjtíð. ESB L 344, 17.12.2016, bls. 100).“ 

4. Texti liðar 5eb (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/519/EB) fellur brott. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) nr. 2016/2295 og (ESB) nr. 2016/2297, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. maí 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 5. maí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 96/2017 

frá 5. maí 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 reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/919 frá  

27. maí 2016 um tækniforskriftir um rekstrarsamhæfi að því er varðar undirkerfin „stjórn- og 

merkjakerfi“ í járnbrautakerfi Evrópusambandsins (1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 279, 

15.10.2016, bls. 94. 

2) Reglugerð (ESB) 2016/919 fellir úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/88/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 37i (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/88/ESB) í 

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„32016 R 0919: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/919 frá 27. maí 2016 um tækni-

forskriftir um rekstrarsamhæfi að því er varðar undirkerfin „stjórn- og merkjakerfi“ í járnbrautakerfi 

Evrópusambandsins (Stjtíð. ESB L 158, 15.6.2016, bls. 1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB 279, 

15.10.2016, bls. 94.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/919, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 279, 

15.10.2016, bls. 94, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst 

fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. maí 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 5. maí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 158, 15.6.2016, bls. 1. 

(2)  Stjtíð. ESB L 51, 23.2.2012, bls. 1. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/11/29 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 97/2017 

frá 5. maí 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 reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/2337 frá  

14. desember 2016 um niðurfellingu reglugerðar (EBE) nr. 1192/69 um sameiginlegar reglur til 

stöðlunar á reikningum járnbrautafyrirtækja (1). 

2) Reglugerð (ESB) 2016/2337 fellir úr gildi reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1192/69 (2), að 

undanskildum þeim ákvæðum sem gilda um stöðlun reikninga í flokki IV sem falla undir IV. 

viðauka við reglugerð (EBE) nr. 1192/69, sem gilda til 31. desember 2017. Reglugerð (EBE)  

nr. 1192/69 hefur verið felld inn í EES-samninginginn og ber því að fella hana úr samningnum frá 

og með 1. janúar 2018. 

3) Reglugerð (ESB) 2016/2337 úreldist eftir 31. desember 2017 og ber því að fella hana brott úr EES-

samningnum frá og með 1. janúar 2018. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 39. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 1192/69): 

„39a. 32016 R 2337: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/2337 frá 14. desember 2016 

um niðurfellingu reglugerðar (EBE) nr. 1192/69 um sameiginlegar reglur til stöðlunar á 

reikningum járnbrautafyrirtækja (Stjtíð. ESB L 354, 23.12.2016, bls. 20).“ 

2. Orðin „3. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1192/69“ í II. mgr. AÐLÖGUNAR VEGNA EINSTAKRA 

ATVINNUGREINA falla brott frá 1. janúar 2018. 

3. Texti 39. liðar (tilskipun ráðsins (EBE) nr. 1192/69) og liðar 39a (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2016/2337) fellur brott frá 1. janúar 2018. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/2337, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. maí 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (*).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 354, 23.12.2016, bls. 20. 

(2)  Stjtíð. ESB L 156, 28.6.1969, bls. 8. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna  

2019/EES/11/30 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. maí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 98/2017 

frá 5. maí 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) 

2016/2214 frá 8. desember 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 474/2006 um að stofna skrá 

Bandalagsins yfir flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur innan Bandalagsins (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

nr. 474/2006) í XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 2214: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2214 frá  

8. desember 2016 (Stjtíð. ESB L 334, 9.12.2016, bls. 6).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/2214, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. maí 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 5. maí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 334, 9.12.2016, bls. 6. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/11/31 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 99/2017 

frá 5. maí 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 Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1724 frá  

14. september 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 471/2009 um hagskýrslur Bandalagsins um 

utanríkisverslun við lönd utan Bandalagsins að því er varðar að fela framkvæmdastjórninni 

framselt vald og framkvæmdarvald til að samþykkja ákveðnar ráðstafanir (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi bætist við í 8. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 471/2009) í XXI. viðauka 

við EES-samninginn: 

„,eins og henni var breytt með: 

– 32016 R 1724: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1724 frá 14. september 2016 

(Stjtíð. ESB L 266, 30.9.2016, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/1724, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. maí 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 5. maí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 266, 30.9.2016, bls. 1. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna  

2019/EES/11/32 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 100/2017 

frá 5. maí 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) 

2016/1253 frá 29. júlí 2016 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 92/2010 að því er varðar 

upplýsingaskipti milli tollyfirvalda og innlendra hagskýrsluyfirvalda og samantekt hagskýrslna (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi bætist við lið 8aa (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 92/2010) í XXI. viðauka við 

EES-samninginn: 

„,eins og henni var breytt með: 

– 32016 R 1253: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1253 frá  

29. júlí 2016 (Stjtíð. ESB L 205, 30.7.2016, bls. 12).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/1253, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. maí 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 5. maí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  
(1) Stjtíð. ESB L 205, 30.7.2016, bls. 12. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna 

2019/EES/11/33 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 101/2017 

frá 5. maí 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) 

2016/2304 frá 19. desember 2016 um fyrirkomulag, uppbyggingu, tíðni og matsvísa gæðaskýrslna 

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 549/2013 (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 19zb (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/1365) í XXI. viðauka við EES-samninginn: 

„19zc. 32016 R 2304: Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2016/2337 frá 14. desember 2016 um niðurfellingu reglugerðar (EBE) nr. 1192/69 um 

sameiginlegar reglur til stöðlunar á reikningum járnbrautafyrirtækja (Stjtíð. ESB L 345, 

20.12.2016, bls. 27).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/2304, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. maí 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 5. maí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 345, 20.12.2016, bls. 27. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna 

2019/EES/11/34 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 102/2017 

frá 5. maí 2017 

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 nr. 1386/2013/ESB frá 20. nóvember 2013 um að koma á fót almennri aðgerðaáætlun 

Sambandsins á sviði umhverfismála til ársins 2020 ,,Gott líf innan marka plánetunnar okkar“ (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 málsgrein bætist við í 7. mgr. 3. gr. bókunar 31 við EES-samninginn:  

„e) 32013 D 1386: Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1386/2013/ESB frá 20. nóvember 2013 

um að koma á fót almennri aðgerðaáætlun Sambandsins á sviði umhverfismála til ársins 2020 

,,Gott líf innan marka plánetunnar okkar‘‘ (Stjtíð. ESB L 354, 28.12.2013, bls. 171).“ 

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 5. maí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 354, 28.12.2013, bls. 171. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/11/35 
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Yfirlýsing EFTA-ríkjanna 

vegna ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 102/2017 um að fella ákvörðun 

Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1386/2013/ESB inn í bókun 31 við EES-samninginn 

Í almennri aðgerðaáætlun Sambandsins á sviði umhverfismála til 2020 „Gott líf innan marka plánetunnar 

okkar“ eru þættir sem falla utan gildissviðs EES-samningsins. EFTA-ríkin leggja áherslu á að ákvörðunin 

um að fella áætlunina inn í bókun 31 við EES-samninginn er með fyrirvara um gildissvið samningsins. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 103/2017 

frá 5. maí 2017 

um breytingu á bókun 47 við EES-samninginn (Um afnám tæknilegra hindrana í 

viðskiptum með vín) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

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) 

2016/2147 frá 7. desember 2016 um að heimila hækkun marka fyrir auðgun víns sem framleitt er 

úr þrúgum úr uppskeru ársins 2016 í tilteknum vínræktarhéruðum í Þýskalandi og í öllum 

vínræktarhéruðum í Ungverjalandi (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 tilgreint er í 7. mgr. inngangsorða í 

bókun 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 liður bætist við á eftir 14. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

1271/2014) í I. viðauka við bókun 47 við EES-samninginn: 

„15. 32016 R 2147: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2147 frá  

7. desember 2016 um að heimila hækkun marka fyrir auðgun víns sem framleitt er úr þrúgum úr 

uppskeru ársins 2016 í tilteknum vínræktarhéruðum í Þýskalandi og í öllum vínræktarhéruðum í 

Ungverjalandi (Stjtíð. ESB L 333, 8.12.2016, bls. 30).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/2147, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. maí 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (*)  

  

(1) Stjtíð. ESB L 333, 8.12.2016, bls. 30. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/11/36 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. maí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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Leiðréttingar sem sameiginlega EES-nefndin hefur gefið gaum að 

Sameiginlega EES-nefndin hefur á fundi sínum 5. desember 2018 gefið gaum að eftirfarandi leiðrét-

tingum á lagagerðum Sambandsins: 

 Leiðrétting á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/90/ESB frá 23. júlí 2014 um búnað um borð 

í skipum og niðurfellingu á tilskipun ráðsins 96/98/EB 

Stjtíð. ESB L 146, 11.6.2018, bls. 8 

Sjá leiðréttingu: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32014L0090R(05)  

 Leiðrétting á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1824 frá 14. júlí 2016 um 

breytingu á framseldri reglugerð (ESB) nr. 3/2014, framseldri reglugerð (ESB) nr. 44/2014 og 

framseldri reglugerð (ESB) nr. 134/2014 að því er varðar kröfur um notkunaröryggi fyrir ökutæki, 

kröfur um smíði ökutækja og almennar kröfur og kröfur um vistvænleika og afköst knúningseininga 

Stjtíð. ESB L 144, 8.6.2018, bls. 7 

Sjá leiðréttingu: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016R1824R(03)  

 Leiðrétting á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/227 frá 9. febrúar 2017 um 

breytingu á XVII. viðauka (viðvíkjandi bis(pentabrómfenýl)eter) við reglugerð Evrópuþingsins og 

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

(efnareglurnar (REACH)) 

Stjtíð. ESB L 249, 4.10.2018, bls. 18 

Sjá leiðréttingu: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32017R0227R(01)  

2019/EES/11/37 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32014L0090R(05)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016R1824R(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32017R0227R(01)
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	Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  nr. 77/2017 frá 5. maí 2017 um breytingu á I. viðauka við EES-samninginn (Heilbrigði dýra og plantna)
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	Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  nr. 79/2017 frá 5. maí 2017 um breytingu á I. viðauka við EES-samninginn (Heilbrigði dýra og plantna)
	Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  nr. 80/2017 frá 5. maí 2017 um breytingu á I. viðauka við EES-samninginn (Heilbrigði dýra og plantna)
	Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  nr. 81/2017 frá 5. maí 2017 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
	Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  nr. 82/2017 frá 5. maí 2017 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
	Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  nr. 83/2017 frá 5. maí 2017 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
	Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  nr. 84/2017 frá 5. maí 2017 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
	Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  nr. 85/2017 frá 5. maí 2017 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
	Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  nr. 86/2017 frá 5. maí 2017 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
	Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  nr. 87/2017 frá 5. maí 2017 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
	Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  nr. 88/2017 frá 5. maí 2017 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
	Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  nr. 89/2017 frá 5. maí 2017 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
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	Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  nr. 95/2017 frá 5. maí 2017 um breytingu á XI. viðauka (Rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið) við EES-samninginn.
	Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  nr. 96/2017 frá 5. maí 2017 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn
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