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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 118/2017 

frá 7. júlí 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) 

2016/1843 frá 18. október 2016 um umbreytingarráðstafanir vegna beitingar reglugerðar Evrópu-

þingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 að því er varðar faggildingu opinberra rannsóknarstofa sem 

annast opinberar prófanir vegna tríkínu (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 lið er bætt við á eftir 152. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/2008) í hluta 1.2 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„153.  32016 R 1843: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1843 frá  

18. október 2016 um umbreytingarráðstafanir vegna beitingar reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 882/2004 að því er varðar faggildingu opinberra rannsóknarstofa sem annast 

opinberar prófanir vegna tríkínu (Stjtíð. ESB 282, 19.10.2016, bls. 38).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1843, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 8. júlí 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. EES-

samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 282, 19.10.2016, bls. 38. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/40/01 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 7. júlí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 119/2017 

frá 7. júlí 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) 2017/185 frá  

2. febrúar 2017 um umbreytingarráðstafanir vegna beitingar tiltekinna ákvæða reglugerða Evrópu-

þingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 og (EB) nr. 854/2004 (1). 

2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1079/2013 (2), sem hefur verið felld inn í EES-

samninginn, féll úr gildi 31. desember 2016 og ber því að fella tilvísun til reglugerðarinnar brott úr 

EES-samningnum. 

3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/680/ESB (3), sem hefur verið felld inn í EES-

samninginn, verður afnumin með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/478 (4) frá 1. janúar 2018 og ber því að fella hana brott úr EES-samningnum.  

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 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. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1.  Eftirfarandi kemur í stað 20. liðar í hluta 6.1 í I. kafla (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 1079/2013):  

„32017 R 0185: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/185 frá 2. febrúar 2017 um 

umbreytingarráðstafanir vegna beitingar tiltekinna ákvæða reglugerða Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 853/2004 og (EB) nr. 854/2004 (Stjtíð. ESB 29, 3.2.2017, bls. 21).“ 

2. Í 2. hluta III. kafla fellur brott 82. liður (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/680/EB) undir 

yfirskriftinni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA SKULU TAKA 

TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ frá og með 1. janúar 2018. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/185, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 29, 3.2.2017, bls. 21. 

(2) Stjtíð. ESB L 292, 1.11.2013, bls. 10. 

(3) Stjtíð. ESB L 292, 10.11.2010, bls. 57. 

(4) Stjtíð. ESB L 73, 18.3.2017, bls. 29. 

2019/EES/40/02 
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3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 8. júlí 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 7. júlí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

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

nr. 120/2017 

frá 7. júlí 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) 2017/53 

frá 14. desember 2016 um leyfi fyrir bútan-1-óli, hexan-1-óli, oktan-1-óli, nónan-1-óli, dódekan-1-

óli, heptan-1-óli, dekan-1-óli, pentan-1-óli, etanóli, asetaldehýði, própanali, bútanali, pentanali, 

hexanali, oktanali, dekanali, dódekanali, nónanali, heptanali, úndekanali, 1,1-díetoxýetani, 

maurasýru, ediksýru, própíónsýru, valerínsýru, hexansýru, oktansýru, dekansýru, dódekansýru, 

olíusýru, hexadekansýru, tetradekansýru, heptansýru, nónansýru, etýlasetati, própýlasetati, 

bútýlasetati, hexýlasetati, oktýlasetati, nónýlasetati, dekýlasetati, dódekýlasetati, heptýlasetati, 

metýlasetati, metýlbútýrati, bútýlbútýrati, pentýlbútýrati, hexýlbútýrati, oktýlbútýrati, 

etýldekanóati, etýlhexanóati, própýlhexanóati, pentýlhexanóati, hexýlhexanóati, metýlhexanóati, 

etýlformati, etýldódekanóati, etýltetradekanóati, etýlnónanóati, etýloktanóati, etýlprópíonati, 

metýlprópíónati, etýlvalerati, bútýlvalerati, etýlhex-3-enóati, etýlhexadekanóati, etýltrans-2-

bútenóati, etýlúndekanóati, bútýlísóvalerati, hexýlísóbútýrati, metýl-2-metýlbútýrati, hexýl-2-

metýlbútýrati, tríetýlsítrati, hexýlísóvalerati og metýl-2-metýlvalerati sem fóðuraukefni fyrir allar 

dýrategundir (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/54 

frá 14. desember 2016 um leyfi fyrir 2-metýlprópan-1-óli, ísópentanóli, 3,7-dímetýloktan-1-óli, 2-

etýlhexan-1-óli, 2-metýlprópanali, 3-metýlbútanali, 2-metýlbútýraldehýði, 3-metýlsmjörsýru, 2-

metýlvalerínsýru, 2-etýlsmjörsýru, 2-metýlsmjörsýru, 2-metýlheptansýru, 4-metýlnónansýru, 4-

metýloktansýru, ísóbútýlasetati, ísóbútýlbútýrati, 3-metýlbútýlhexanóati, 3-metýlbútýldódekanóati, 

3-metýlbútýloktanóati, 3-metýlbútýlprópíónati, 3-metýlbútýformati, glýserýltríbútýrati, ísóbútýlí-

sóbútýrati, ísópentýlísóbútýrati, ísóbútýlísóvalerati, ísópentýl-2-metýlbútýrati, 2-metýlbútýlí-

sóvalerati og 2-metýlbútýlbútýrati, sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/56 

frá 14. desember 2016 um leyfi fyrir mjólkursýru, 4-oxóvalerínsýru, rafsýru, fúmarsýru, 

etýlasetóasetati, etýllaktati, bútýllaktati, etýl-4-oxóvalerati, díetýlsúksínati, díetýlmalónati, bútýl-o-

bútýrýllaktati, hex-3-enýllaktati, hexýllaktati, bútýró-1,4-laktóni, dekanó-1,5-laktóni, úndekanó-

1,5-laktóni, pentanó-1,4-laktóni, nónanó-1,5-laktóni, oktanó-1,5-laktóni, heptanó-1,4-laktóni og 

hexanó-1,4-laktóni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/62 

frá 14. desember 2016 um leyfi fyrir 3-(metýlþíó)própíónaldehýði, metýl-3-(metýlþíó)própíónati, 

allýlþíóli, dímetýlsúlfíði, díbútýlsúlfíði, díallýldísúlfíði, díallýltrísúlfíði, dímetýltrísúlfíði, 

díprópýldísúlfíði, allýlísóþíósýanati, dímetýldísúlfíði, 2-metýlbensen-1-þíóli, S-metýlbútanþíóati, 

allýlmetýldísúlfíði, 3-(metýlþíó)própan-1-óli, 3-(metýlþíó)hexan-1-óli, 1-própan-1-þíóli, 

díallýlsúlfíði, 2,4-díþíapentani, 2-metýl-2-(metýldíþíó)própanali, 2-metýlprópan-1-þíóli, metýls-

úlfínýlmetani, própan-2-þíóli, 3,5-dímetýl-1,2,4-tríþíólani og 2-metýl-4-própýl-1,3-oxaþíani sem 

fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/63 

frá 14. desember 2016 um leyfi fyrir bensýlalkóhóli, 4-ísóprópýlbensýlalkóhóli, bensaldehýði, 4-

ísóprópýlbensaldehýði, salisýlaldehýði, p-tólúaldehýði, 2-metoxýbensaldehýði, bensósýru, 

  

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

(2) Stjtíð. ESB L 13, 17.1.2017, bls. 80. 

(3) Stjtíð. ESB L 13, 17.1.2017, bls. 129. 

(4) Stjtíð. ESB L 13, 17.1.2017, bls. 186. 
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bensýlasetati, bensýlbútýrati, bensýlformati, bensýlprópíónati, bensýlhexanóati, bensýlísóbútýrati, 

bensýlísóvalerati, hexýlsalisýlati, bensýlfenýlasetati, metýlbensóati, etýlbensóati, ísópentýl-

bensóati, pentýlsalisýlati og ísóbútýlbensóati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir og fyrir 

veratraldehýði og galleplasýru sem fóðuraukefni fyrir tilteknar dýrategundir (5). 

6) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/307 

frá 21. febrúar 2017 um leyfi fyrir þurrkuðum útdrætti úr þrúgum af tegundinni Vitis vinifera spp. 

vinifera sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir, að undanskildum hundum (6). 

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

varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um 

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

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

þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 195. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/219) í II. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„196. 32017 R 0053: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/53 frá  

14. desember 2016 um leyfi fyrir bútan-1-óli, hexan-1-óli, oktan-1-óli, nónan-1-óli, dódekan-1-óli, 

heptan-1-óli, dekan-1-óli, pentan-1-óli, etanóli, asetaldehýði, própanali, bútanali, pentanali, 

hexanali, oktanali, dekanali, dódekanali, nónanali, heptanali, úndekanali, 1,1-díetoxýetani, 

maurasýru, ediksýru, própíónsýru, valerínsýru, hexansýru, oktansýru, dekansýru, dódekansýru, 

olíusýru, hexadekansýru, tetradekansýru, heptansýru, nónansýru, etýlasetati, própýlasetati, 

bútýlasetati, hexýlasetati, oktýlasetati, nónýlasetati, dekýlasetati, dódekýlasetati, heptýlasetati, 

metýlasetati, metýlbútýrati, bútýlbútýrati, pentýlbútýrati, hexýlbútýrati, oktýlbútýrati, 

etýldekanóati, etýlhexanóati, própýlhexanóati, pentýlhexanóati, hexýlhexanóati, metýlhexanóati, 

etýlformati, etýldódekanóati, etýltetradekanóati, etýlnónanóati, etýloktanóati, etýlprópíonati, 

metýlprópíónati, etýlvalerati, bútýlvalerati, etýlhex-3-enóati, etýlhexadekanóati, etýltrans-2-

bútenóati, etýlúndekanóati, bútýlísóvalerati, hexýlísóbútýrati, metýl-2-metýlbútýrati, hexýl-2-

metýlbútýrati, tríetýlsítrati, hexýlísóvalerati og metýl-2-metýlvalerati sem fóðuraukefni fyrir allar 

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

197. 32017 R 0054: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/54 frá 14. 

desember 2016 um leyfi fyrir 2-metýlprópan-1-óli, ísópentanóli, 3,7-dímetýloktan-1-óli, 2-

etýlhexan-1-óli, 2-metýlprópanali, 3-metýlbútanali, 2-metýlbútýraldehýði, 3-metýlsmjörsýru, 2-

metýlvalerínsýru, 2-etýlsmjörsýru, 2-metýlsmjörsýru, 2-metýlheptansýru, 4-metýlnónansýru, 4-

metýloktansýru, ísóbútýlasetati, ísóbútýlbútýrati, 3-metýlbútýlhexanóati, 3-metýl-

bútýldódekanóati, 3-metýlbútýloktanóati, 3-metýlbútýlprópíónati, 3-metýlbútýformati, glýserýltr-

íbútýrati, ísóbútýlísóbútýrati, ísópentýlísóbútýrati, ísóbútýlísóvalerati, ísópentýl-2-metýlbútýrati, 

2-metýlbútýlísóvalerati og 2-metýlbútýlbútýrati, sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. 

ESB L 13, 17.1.2017, bls. 80). 

198. 32017 R 0056: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/56 frá  

14. desember 2016 um leyfi fyrir mjólkursýru, 4-oxóvalerínsýru, rafsýru, fúmarsýru, 

etýlasetóasetati, etýllaktati, bútýllaktati, etýl-4-oxóvalerati, díetýlsúksínati, díetýlmalónati, bútýl-

o-bútýrýllaktati, hex-3-enýllaktati, hexýllaktati, bútýró-1,4-laktóni, dekanó-1,5-laktóni, úndekanó-

1,5-laktóni, pentanó-1,4-laktóni, nónanó-1,5-laktóni, oktanó-1,5-laktóni, heptanó-1,4-laktóni og 

hexanó-1,4-laktóni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 13, 17.1.2017,  

bls. 129).  

  

(5) Stjtíð. ESB L 13, 17.1.2017, bls. 214. 

(6) Stjtíð. ESB L 44, 22.2.2017, bls. 1. 
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199. 32017 R 0062: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/62 frá  

14. desember 2016 um leyfi fyrir 3-(metýlþíó)própíónaldehýði, metýl-3-(metýlþíó)própíónati, 

allýlþíóli, dímetýlsúlfíði, díbútýlsúlfíði, díallýldísúlfíði, díallýltrísúlfíði, dímetýltrísúlfíði, 

díprópýldísúlfíði, allýlísóþíósýanati, dímetýldísúlfíði, 2-metýlbensen-1-þíóli, S-metýlbútanþíóati, 

allýlmetýldísúlfíði, 3-(metýlþíó)própan-1-óli, 3-(metýlþíó)hexan-1-óli, 1-própan-1-þíóli, 

díallýlsúlfíði, 2,4-díþíapentani, 2-metýl-2-(metýldíþíó)própanali, 2-metýlprópan-1-þíóli, metýls-

úlfínýlmetani, própan-2-þíóli, 3,5-dímetýl-1,2,4-tríþíólani og 2-metýl-4-própýl-1,3-oxaþíani sem 

fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 13, 17.1.2017, bls. 186). 

200. 32017 R 0063: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/63 frá  

14. desember 2016 um leyfi fyrir bensýlalkóhóli, 4-ísóprópýlbensýlalkóhóli, bensaldehýði, 4-

ísóprópýlbensaldehýði, salisýlaldehýði, p-tólúaldehýði, 2-metoxýbensaldehýði, bensósýru, 

bensýlasetati, bensýlbútýrati, bensýlformati, bensýlprópíónati, bensýlhexanóati, bensýlísóbútýrati, 

bensýlísóvalerati, hexýlsalisýlati, bensýlfenýlasetati, metýlbensóati, etýlbensóati, ísópentýl-

bensóati, pentýlsalisýlati og ísóbútýlbensóati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir og fyrir 

veratraldehýði og galleplasýru sem fóðuraukefni fyrir tilteknar dýrategundir (Stjtíð. ESB  

L 13, 17.1.2017, bls. 214). 

201. 32017 R 0307: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/307 frá  

21. febrúar 2017 um leyfi fyrir þurrkuðum útdrætti úr þrúgum af tegundinni Vitis vinifera spp. 

vinifera sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir, að undanskildum hundum (Stjtíð. ESB L 44, 

22.2.2017, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2017/53, (ESB) 2017/54, (ESB) 2017/56, 

(ESB) 2017/62, (ESB) 2017/63 og (ESB) 2017/307, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 8. júlí 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 7. júlí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

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

nr. 121/2017 

frá 7. júlí 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) 2017/410 

frá 8. mars 2017 um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 184/2007 og (ESB) nr. 104/2010 að því er 

varðar nafn leyfishafa fyrir kalíumdíformat (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/420 

frá 9. mars 2017 um leyfi fyrir blöndu með timjanolíu, tilbúinni stjörnuanísolíu og dufti af sáputré 

sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur og 

aukafuglategundir til eldis og sem eru aldar til varps (leyfishafi er Delacon Biotechnik GmbH) (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/429 

frá 10. mars 2017 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,3(4)-betaglúkanasa, sem er framleiddur með 

Aspergillus aculeatinus (áður flokkaður sem Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endó-1,4-

betaglúkanasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei (áður flokkaður sem Trichoderma 

longibrachiatum) (CBS 592.94), alfaamýlasa, sem er framleiddur með Bacillus amyloliquefaciens 

(DSM 9553), og endó-1,4-betaxýlanasa, sem er framleiddur með Trichoderma viride (NIBH 

FERM BP4842), sem fóðuraukefni fyrir allar fuglategundir og um breytingu á reglugerðum (EB) 

nr. 358/2005 og (EB) nr. 1284/2006 og um niðurfellingu á reglugerð (ESB) nr. 516/2010 

(leyfishafi er Kemin Europa NV) (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/439 

frá 13. mars 2017 um leyfi fyrir L-lýsínsúlfati, sem er framleitt með Escherichia coli, sem 

fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/440 

frá 13. mars 2017 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus 

amyloliquefaciens (NRRL B-50013) og Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) sem 

fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur, aukategundir 

alifugla til eldis og aukategundir alifugla sem eru aldir til varps (leyfishafi er Danisco (UK) Ltd, 

viðskipti fara fram undir heitinu Danisco Animal Nutrition) (5). 

6) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/447 

frá 14. mars 2017 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis (DSM 5750) og Bacillus 

licheniformis (DSM 5749) sem fóðuraukefni fyrir gyltur, fráfærugrísi, eldissvín, kálfa til eldis og 

eldiskalkúna og um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 1453/2004, (EB) nr. 2148/2004 og (EB)  

nr. 600/2005 (leyfishafi er Chr. Hansen A/S) Hansen A/S) (6). 

7) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/455 

frá 15. mars 2017 um leyfi fyrir blöndu með Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), 

Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) og Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) sem 

fóðuraukefni fyrir hunda (7).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 63, 9.3.2017, bls. 98. 

(2) Stjtíð. ESB L 64, 10.3.2017, bls. 7. 

(3) Stjtíð. ESB L 66, 11.3.2017, bls. 4. 

(4) Stjtíð. ESB L 67, 14.3.2017, bls. 70. 

(5) Stjtíð. ESB L 67, 14.3.2017, bls. 74. 

(6) Stjtíð. ESB L 69, 15.3.2017, bls. 18. 

(7) Stjtíð. ESB L 71, 16.3.2017, bls. 15. 

2019/EES/40/04 
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8) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/429 fellir úr gildi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 516/2010 (8), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr 

samningnum. 

9) 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. 

10) 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 undirlið er bætt við lið 1zzzj (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 184/2007): 

„– 32017 R 0410: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/410 frá  

8. mars 2017 (Stjtíð. ESB L 63, 9.3.2017, bls. 98).“ 

2. Eftirfarandi er bætt við lið 1zzzzzy (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 104/2010): 

„, breytt með: 

– 32017 R 0410: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/410 frá  

8. mars 2017 (Stjtíð. ESB L 63, 9.3.2017, bls. 98).“ 

3. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 1zzg (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 358/2005): 

„– 32017 R 0429: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/429 frá  

10. mars 2017 (Stjtíð. ESB L 66, 11.3.2017, bls. 4).“ 

4. Eftirfarandi er bætt við lið 1zzx (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1284/2006): 

„, breytt með: 

– 32017 R 0429: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/429 frá  

10. mars 2017 (Stjtíð. ESB L 66, 11.3.2017, bls. 4).“ 

5. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 1zw (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1453/2004), lið 

1zze (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2148/2004) og lið 1zzj (reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 600/2005): 

„– 32017 R 0447: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/447 frá  

14. mars 2017 (Stjtíð. ESB L 69, 15.3.2017, bls. 18).“ 

6. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 201. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 2017/307): 

„202. 32017 R 0420: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/420 frá  

9. mars 2017 um leyfi fyrir blöndu með timjanolíu, tilbúinni stjörnuanísolíu og dufti af sáputré 

sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur og 

aukafuglategundir til eldis og sem eru aldar til varps (leyfishafi er Delacon Biotechnik GmbH) 

(Stjtíð. ESB L 64, 10.3.2017, bls. 7). 

203. 32017 R 0429: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/429 frá  

10. mars 2017 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,3(4)-betaglúkanasa, sem er framleiddur með 

Aspergillus aculeatinus (áður flokkaður sem Aspergillus culeatus) (CBS 589.94), endó-1,4-

betaglúkanasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei (áður flokkaður sem Trichoderma 

  

(8) Stjtíð. ESB L 150, 16.6.2010, bls. 46. 
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longibrachiatum) (CBS 592.94), alfaamýlasa, sem er framleiddur með Bacillus 

amyloliquefaciens (DSM 9553), og endó-1,4-betaxýlanasa, sem er framleiddur með 

Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842), sem fóðuraukefni fyrir allar fuglategundir og um 

breytingu á reglugerðum (EB) nr. 358/2005 og (EB) nr. 1284/2006 og um niðurfellingu á 

reglugerð (ESB) nr. 516/2010 (leyfishafi er Kemin Europa NV) (Stjtíð. ESB L 66, 11.3.2017, 

bls. 4). 

204. 32017 R 0439: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/439 frá  

13. mars 2017 um leyfi fyrir L-lýsínsúlfati, sem er framleitt með Escherichia coli, sem 

fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 67, 14.3.2017, bls. 70). 

205. 32017 R 0440: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/440 frá  

13. mars 2017 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus 

amyloliquefaciens (NRRL B-50013) og Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) sem 

fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur, aukategundir 

alifugla til eldis og aukategundir alifugla sem eru aldir til varps (leyfishafi er Danisco (UK) 

Ltd, viðskipti fara fram undir heitinu Danisco Animal Nutrition) (Stjtíð. ESB L 67, 14.3.2017, 

bls. 74). 

206. 32017 R 0447: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/447 frá  

14. mars 2017 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis (DSM 5750) og Bacillus 

licheniformis (DSM 5749) sem fóðuraukefni fyrir gyltur, fráfærugrísi, eldissvín, kálfa til eldis 

og eldiskalkúna og um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 1453/2004, (EB) nr. 2148/2004 og 

(EB) nr. 600/2005 (leyfishafi er Chr. Hansen A/S) (Stjtíð. ESB L 69, 15.3.2017, bls. 18). 

207. 32017 R 0455: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/455 frá  

15. mars 2017 um leyfi fyrir blöndu með Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), 

Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) og Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) sem 

fóðuraukefni fyrir hunda (Stjtíð. ESB L 71, 16.3.2017, bls. 15).“ 

7. Texti liðar 2g (reglugerð framkvæmdarstjórnarinnar (EB) nr. 516/2010) fellur brott. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/410, (ESB) 

2017/420, (ESB) 2017/429, (ESB) 2017/439, (ESB) 2017/440, (ESB) 2017/447 og (ESB) 2017/455, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 8. júlí 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 7. júlí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

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

nr. 122/2017 

frá 7. júlí 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 framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/686 frá 

1. febrúar 2017 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2015/96 að því er varðar kröfur um 

vistvænleika og afköst knúningseiningar ökutækja fyrir landbúnað og skógrækt (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við lið 40c (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/96) í II. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 0686: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/686 frá 1. febrúar 2017 

(Stjtíð. ESB L 99, 12.4.2017, bls. 16).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/96, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 8. júlí 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 7. júlí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 99, 12.4.2017, bls. 16. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/40/05 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 123/2017 

frá 7. júlí 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) nr. 1327/2014 frá  

12. desember 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1881/2006 að því er varðar hámarksgildi 

fjölhringa, arómatískra vetniskolefna í kjöti og kjötafurðum sem eru reykt á hefðbundinn hátt og í 

fiski og lagarafurðum sem eru reykt á hefðbundinn hátt (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 breytingar verða gerðar á lið 54zzzz (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 

í XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við:  

„– 32014 R 1327:  Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1327/2014 frá  

12. desember 2014 (Stjtíð. ESB L 358, 13.12.2014, bls. 13).“ 

2. Fyrirliggjandi aðlögunartexti er tölusettur sem a). 

3. Eftirfarandi aðlögunartexta er bætt við eftir aðlögunartexta a):  

„b) Í 6. og 7. mgr. 7. gr. skal Íslandi og Noregi bætt við á lista yfir lönd sem falla undir 

undanþáguna frá 1. gr.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 1327/2014, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 8. júlí 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. EES-

samningsins hafi farið fram (*).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 358, 13.12.2014, bls. 13. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/40/06 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 7. júlí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 124/2017 

frá 7. júlí 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) 2017/324 frá  

24. febrúar 2017 um breytingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 231/2012 um nákvæmar 

skilgreiningar á aukefnum í matvælum sem eru tilgreind í II. og III. viðauka við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er varðar nákvæmar skilgreiningar á basískri 

metakrýlatsamfjölliðu (E 1205) (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/335 frá  

27. febrúar 2017 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1333/2008 að því er varðar notkun á stevíólglýkósíðum (E 960) sem sætuefni í tiltekið 

orkuskert sælgæti (2). 

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

er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við 69. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012): 

„– 32017 R 0324: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/324 frá 24. febrúar 2017 

(Stjtíð. ESB L 49, 25.2.2017, bls. 4).“ 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 54zzzzr (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1333/2008): 

„– 32017 R 0335: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/335 frá 27. febrúar 2017 

(Stjtíð. ESB L 50, 28.2.2017, bls. 15).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2017/324 og (ESB) 2017/335, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 8. júlí 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. EES-

samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 49, 25.2.2017, bls. 4. 

(2) Stjtíð. ESB L 50, 28.2.2017, bls. 15. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/40/07 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 7. júlí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 125/2017 

frá 7. júlí 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) 2017/378 frá  

3. mars 2017 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1334/2008 að því er varðar tiltekin bragðefni (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 undirlið er bætt við lið 54zzzzs (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1334/2008) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 0378: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/378 frá 3. mars 2017 (Stjtíð. 

ESB L 58, 4.3.2017, bls. 14).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/378, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 8. júlí 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 7. júlí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 58, 4.3.2017, bls. 14. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/40/08 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 126/2017 

frá 7. júlí 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 Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 frá  

25. nóvember 2015 um nýfæði, um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 1169/2011 og um niðurfellingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 258/97 og 

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1852/2001 (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) Reglugerð (ESB) nr. 2015/2283 fellir úr gildi reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 258/97 

(2) og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1852/2001 (3) frá og með 1. janúar. Báðar 

gerðirnar hafa verið teknar upp í EES-samninginn og ber því að fella þær brott úr samningnum frá 

1. janúar 2018. 

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 123. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/236): 

„124. 32015 R 2283: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 frá 25. nóvember 2015 

um nýfæði, um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1169/2011 og um 

niðurfellingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 258/97 og reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1852/2001 (Stjtíð. ESB L 137, 11.12.2015, bls. 1).“ 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við 86. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1169/2011): 

„– 32015 R 2283: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 frá 25. nóvember 2015 

(Stjtíð. ESB L 137, 11.12.2015, bls. 1).“ 

3. Texti 96. liðar (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 258/97) og 97. liðar (reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1852/2001) fellur brott frá og með 1. janúar 2018. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/2283, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 137, 11.12.2015, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 43, 14.2.1997, bls. 1. 

(3) Stjtíð. ESB L 253, 21.9.2001, bls. 17. 

2019/EES/40/09 



Nr. 40/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 16.5.2019 

 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 8. júlí 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 7. júlí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

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

nr. 127/2017 

frá 7. júlí 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) 2017/644 frá  

5. apríl 2017 um aðferðir við sýnatöku og greiningu vegna eftirlits með innihaldi díoxína, 

díoxínlíkra PCB-efna og ódíoxínlíkra PCB-efna í tilteknum matvælum og um niðurfellingu 

reglugerðar (ESB) nr. 589/2014 (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 breytingar eru gerðar á XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við á eftir 124. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 2015/2283): 

„125. 32017 R 0644: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/644 frá 5. apríl 2017 um 

aðferðir við sýnatöku og greiningu vegna eftirlits með innihaldi díoxína, díoxínlíkra PCB-efna 

og ódíoxínlíkra PCB-efna í tilteknum matvælum og um niðurfellingu reglugerðar (ESB)  

nr. 589/2014 (Stjtíð. ESB L 92, 6.4.2017, bls. 9).“ 

2. Texti 87. liðar (reglugerð framkvæmdarstjórnarinnar (EB) nr. 589/2014) fellur brott. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/644, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 8. júlí 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. EES-

samningsins hafi farið fram (*).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 92, 6.4.2017, bls. 9. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/40/10 



Nr. 40/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 16.5.2019 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 7. júlí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 128/2017 

frá 7. júlí 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) 2017/201 

frá 6. febrúar 2017 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 til að flokka efnið flúralaner með 

tilliti til hámarksgildis leifa (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við 13. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 37/2010) í XIII. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 0201: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/201 frá  

6. febrúar 2017 (Stjtíð. ESB L 32, 7.2.2017, bls. 17).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2017/201, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 8. júlí 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 7. júlí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 32, 7.2.2017, bls. 17. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/40/11 



Nr. 40/22 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 16.5.2019 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 129/2017 

frá 7. júlí 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. 699/2014 frá 24. júní 2014 um hönnun á sameiginlega kennimerkinu til að sanngreina aðila sem 

bjóða almenningi lyf í fjarsölu og um tækni- og raftæknilegar kröfur og dulkóðunarkröfur varðandi 

sannprófun á ósvikni þess (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir 18. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 536/2014) í XIII. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„19. 32014 R 0699: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 699/2014 frá  

24. júní 2014 um hönnun á sameiginlega kennimerkinu til að sanngreina aðila sem bjóða 

almenningi lyf í fjarsölu og um tækni- og raftæknilegar kröfur og dulkóðunarkröfur varðandi 

sannprófun á ósvikni þess (Stjtíð. ESB L 184, 25.6.2014, bls. 5).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 699/2014, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 8. júlí 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 7. júlí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 184, 25.6.2014, bls. 5. 

() Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/40/12 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 130/2017 

frá 7. júlí 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) 2017/706 frá  

19. apríl 2017 um breytingu á VII. viðauka (viðvíkjandi húðnæmingu) við reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er 

varðar efni (efnareglurnar (REACH)) og um niðurfellingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2016/1688 (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Lið 12zs (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006) í XV. kafla II. viðauka við EES-

samninginn er breytt sem hér segir: 

1. 39. liður (reglugerð (ESB) nr. 2016/1688) fellur brott. 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við: 

„– 32017 R 0706: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/706 frá 19. apríl 2017 

(Stjtíð. ESB L 104, 20.4.2017, bls. 8).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/706, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 8. júlí 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 7. júlí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 104, 20.4.2017, bls. 8. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/40/13 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 131/2017 

frá 7. júlí 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) 2017/542 frá  

22. mars 2017 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um 

flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna með því að bæta við viðauka um samræmdar 

upplýsingar um viðbúnað í neyðartilvikum sem varða lýðheilsu (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við lið 12zze (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008) í 

XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 0542: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/542 frá 22. mars 2017 (Stjtíð. 

ESB L 78, 23.3.2017, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/542, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 8. júlí 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 7. júlí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 78, 23.3.2017, bls. 1. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/40/14 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 132/2017 

frá 7. júlí 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) 

2016/1826 frá 14. október 2016 um að samþykkja ekki virka efnið trísýklasól í samræmi við 

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

markað (1). 

2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2016 frá 17. nóvember 2016 um 

breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á 

samþykkistímabilum fyrir virku efnin asetamípríð, bensósýru, flasasúlfúrón, mekópróp-P, 

mepanípýrím, mesósúlfúrón, própíneb, própoxýkarbasón, própýsamíð, própíkónasól, Pseudomonas 

chlororaphis stofn: MA 342, pýraklóstróbín, kínoxýfen, þíaklópríð, þíram, síram og soxamíð MA 

342, pýraklóstróbín, kínoxýfen, þíaklópríð, þíram, síram og soxamíð (2). 

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

2016/2035 frá 21. nóvember 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að 

því er varðar samþykkistímabil fyrir virku efnin fípróníl og maneb (3). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

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

nr. 540/2011): 

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

17. nóvember 2016 (Stjtíð. ESB L 312, 18.11.2016, bls. 21), 

– 32016 R 2035: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2035 frá  

21. nóvember 2016 (Stjtíð. ESB L 314, 22.11.2016, bls. 7).“ 

2. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 13zzzzzzr (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(EB) nr. 2016/1978): 

„13zzzzzzs. 32016 R 1826: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1826 frá 

14. október 2016 um að samþykkja ekki virka efnið trísýklasól í samræmi við reglugerð 

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

(Stjtíð. ESB L 279, 15.10.2016, bls. 88).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) nr. 2016/1826, (ESB) 2016/2016 og (ESB) 

2016/2035, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 279, 15.10.2016, bls. 88. 

(2) Stjtíð. ESB L 312, 18.11.2016, bls. 21. 

(3) Stjtíð. ESB L 314, 22.11.2016, bls. 7. 

2019/EES/40/15 
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3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 8. júlí 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 7. júlí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

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

nr. 133/2017 

frá 7. júlí 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) 2017/157 

frá 30. janúar 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu þíabendasóli, í samræmi við 

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

og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 540/2011 (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2017/239 frá  

10. febrúar 2017 um samþykki fyrir virka efninu oxaþíapíprólíni, í samræmi við reglugerð 

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

breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 540/2011 (2). 

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

nr. 2017/243 frá 10. febrúar 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 686/2012 að 

því er varðar meðskýrslugjafaraðildarríkið fyrir virka efnið metaldehýð (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/244 

frá 10. febrúar 2017 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu línúróni, í samræmi við 

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

og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 540/2011 (4). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirliðir bætast við lið 13a (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 540/2011): 

„– 32017 R 0157: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/157 frá  

30. janúar 2017 (Stjtíð. ESB L 25, 31.1.2017, bls. 5), 

 32017 R 0239: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/239 frá  

10. febrúar 2017 (Stjtíð. ESB L 36, 11.2.2017, bls. 39), 

 32017 R 0244: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/244 frá  

10. febrúar 2017 (Stjtíð. ESB L 36, 11.2.2017, bls. 54).“ 

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

nr. 686/2012):  

„– 32017 R 0243: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/243 frá  

10. febrúar 2017 (Stjtíð. ESB L 36, 11.2.2017, bls. 53).“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 25, 31.1.2017, bls. 5. 

(2) Stjtíð. ESB L 36, 11.2.2017, bls. 39. 

(3) Stjtíð. ESB L 36, 11.2.2017, bls. 53. 

(4) Stjtíð. ESB L 36, 11.2.2017, bls. 54. 
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3. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 13zzzzzzs (framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2016/1826): 

„13zzzzzzt. 32017 R 0157: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/157 frá 

30. janúar 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu þíabendasóli, í samræmi 

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

verndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 25, 31.1.2017, bls. 5). 

13zzzzzzu. 32017 R 0239: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/239 frá 

10. febrúar 2017 um samþykki fyrir virka efninu oxaþíapíprólíni, í samræmi við 

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

verndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 36, 11.2.2017, bls. 39). 

13zzzzzzv. 32017 R 0244: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/244 frá 

10. febrúar 2017 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu línúróni, í samræmi 

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

verndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011  (Stjtíð. ESB L 36, 11.2.2017, bls. 54).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) nr. 2017/157, (ESB) nr. 2017/239, (ESB) nr. 2017/243 og 

(ESB) nr. 2017/244, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst 

fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 8. júlí 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 7. júlí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

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

nr. 134/2017 

frá 7. júlí 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 2017/195 frá 3. febrúar 2017 um breytingu 

á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum 

fyrir nokkur virk efni sem eru skráð í B-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB)  

nr. 686/2012 (endurnýjunaráætlun AIR IV) (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/240 

frá 10. febrúar 2017 um að samþykkja ekki Satureja montana L. ilmkjarnaolíu sem grunnefni í 

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

verndarvara á markað (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/241 

frá 10. febrúar 2017 um að samþykkja ekki Origanum vulgare L. ilmkjarnaolíu sem grunnefni í 

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

erndarvara á markað (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/407 

frá 8. mars 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu joðsúlfúróni, í samræmi við 

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

og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 540/2011 (4). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

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

nr. 540/2011): 

„– 32017 R 0195: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/195 frá  

3. febrúar 2017 (Stjtíð. ESB L 31, 4.2.2017, bls. 21), 

 32017 R 0407: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/407 frá  

8. mars 2017 (Stjtíð. ESB L 63, 9.3.2017, bls. 87).“ 

2. Eftirfarandi liðir bætast við á eftir lið 13zzzzzzv (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 

nr. 2017/244): 

„13zzzzzzw. 32017 R 0240: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/240 frá 

10. febrúar 2017 um að samþykkja ekki Satureja montana L. ilmkjarnaolíu sem 

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

setningu plöntuverndarvara á markað (Stjtíð. ESB L 36, 11.2.2017, bls. 43).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 31, 4.2.2017, bls. 21. 

(2) Stjtíð. ESB L 36, 11.2.2017, bls. 43. 

(3) Stjtíð. ESB L 36, 11.2.2017, bls. 45. 

(4) Stjtíð. ESB L 63, 9.3.2017, bls. 87. 
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13zzzzzzx.  32017 R 0241:  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/241 frá 

10. febrúar 2017 um að samþykkja ekki Origanum vulgare L. ilmkjarnaolíu sem 

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

setningu plöntuverndarvara á markað (Stjtíð. ESB L 36, 11.2.2017, bls. 45). 

13zzzzzzy.  32017 R 0407: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/407 frá 

8. mars 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu joðsúlfúróni, í samræmi við 

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

verndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 63, 9.3.2017, bls. 87).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) nr. 2017/195, (ESB) nr. 2017/240, (ESB) nr. 2017/241 og 

(ESB) nr. 2017/407, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst 

fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 8. júlí 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 7. júlí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

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

nr. 135/2017 

frá 7. júlí 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) 2017/237 frá  

10. febrúar 2017 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1223/2009 um snyrtivörur (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/238 frá  

10. febrúar 2017 um breytingu á VI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1223/2009 um snyrtivörur (2).  

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliðum er bætt við lið 1a (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1223/2009) í 

XVI. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 0237: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/237 frá 10. febrúar 2017 (Stjtíð. 

ESB L 36, 11.2.2017, bls. 12), 

– 32017 R 0238: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/238 frá 10. febrúar 2017 (Stjtíð. 

ESB L 36, 11.2.2017, bls. 37).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2017/237 og (ESB) 2017/238, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 8. júlí 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 7. júlí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 36, 11.2.2017, bls. 12. 

(2) Stjtíð. ESB L 36, 11.2.2017, bls. 37. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/40/18 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 136/2017 

frá 7. júlí 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) 2017/500 

frá 21. mars 2017 um viðurkenningu á „Bonsucro EU voluntary scheme“ til að sýna fram á að 

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

2009/28/EB hafi verið fylgt (1). 

2) Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/439/ESB (2), sem hefur verið felld inn í 

EES-samninginn, féll úr gildi 9. ágúst 2016 og því ber að fella tilvísun til reglugerðarinnar brott úr 

EES-samningnum. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 6ae (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2011/439/ESB) í XVII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„32017 D 0500: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/500 frá 21. mars 2017 um 

viðurkenningu á „Bonsucro EU voluntary scheme“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni 

samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt (Stjtíð. ESB 

L 76, 22.3.2017, bls. 40).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/500, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 8. júlí 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 7. júlí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 76, 22.3.2017, bls. 40. 

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

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/40/19 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 137/2017 

frá 7. júlí 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 framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/433 frá  

7. mars 2017 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/43/EB að því er varðar 

skrána yfir varnartengdar vörur (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 3q (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/43/EB) í XIX. kafla II. 

viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 L 0433: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/433 frá 7. mars 2017 (Stjtíð. 

ESB L 70, 15.3.2017, bls. 1).“  

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar (ESB) 2017/433, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 8. júlí 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 7. júlí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 70, 15.3.2017, bls. 1.  

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

nr. 138/2017 

frá 7. júlí 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) 2017/306 

frá 6. febrúar 2017 um tilgreiningu hönnunar-, smíða- og nothæfiskrafna sem og prófunarstaðla 

fyrir búnað um borð í skipum (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir 2. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/90/EB) í XXXII. kafla 

II. viðauka við EES-samninginn: 

„3.  32017 R 0306: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/306 frá  

6. febrúar 2017 um tilgreiningu hönnunar-, smíða- og nothæfiskrafna sem og prófunarstaðla fyrir 

búnað um borð í skipum (Stjtíð. ESB L 48, 24.2.2017, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2017/306, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 8. júlí 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 7. júlí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 48, 24.2.2017, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/40/21 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 139/2017 

frá 7. júlí 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) 2017/140 frá  

26. janúar 2017 um tilnefningu á tilvísunarrannsóknarstofu ESB fyrir rannsóknir á sjúkdómum af 

völdum fjár- og geitabóluveira (húðþrymlaveiki og fjár- og geitabóla), um frekari skyldur og 

verkefni fyrir þá rannsóknarstofu og um breytingu á VII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 882/2004 (1). 

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

heilbrigði dýra, fóður og matvæli skulu ekki gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði 

samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka 

einnig til Liechtensteins, eins og tilgreint er í aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í I. 

viðauka og í inngangsorðum XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki 

að taka til Liechtenstein. 

3) I. og II. viðauka við EES-samninginn er því breytt í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við 11. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004) í 

hluta 1.1 í I. kafla: 

„– 32017 R 0140:  Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/140 frá 26. janúar 2017 

(Stjtíð. ESB L 22, 27.1.2017, bls. 10).“ 

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

kafla: 

„– 32017 R 0140: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/140 frá 26. janúar 2017 

(Stjtíð. ESB L 22, 27.1.2017, bls. 10).“ 

2. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 54zzzi (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004) í XII. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 0140: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/140 frá 26. janúar 2017 (Stjtíð. 

ESB L 22, 27.1.2017, bls. 10).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/140, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 22, 27.1.2017, bls. 10. 

2019/EES/40/22 
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4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 8. júlí 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 7. júlí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



16.5.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 40/37 

 1
6

.5
.2

0
1
9

 
E

E
S

-v
ið

b
æ

tir v
ið

 S
tjó

rn
artíð

in
d

i E
v

ró
p

u
sam

b
an

d
sin

s 
N

r. 4
0
/3

7
 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 140/2017 

frá 7. júlí 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) 2017/212 frá  

7. febrúar 2017 um tilnefningu á tilvísunarrannsóknarstofu ESB fyrir rannsóknir á fjárpest, um 

frekari skyldur og verkefni fyrir þá rannsóknarstofu og um breytingu á VII. viðauka við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/228 frá  

9. febrúar 2017 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 að því er 

varðar  heiti og verksvið sérfræðinganefnda á vegum Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2). 

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

heilbrigði dýra, fóður og matvæli skulu ekki gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði 

samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka 

einnig til Liechtensteins, eins og tilgreint er í aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í I. 

viðauka og í inngangsorðum XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki 

að taka til Liechtenstein. 

4) I. og II. viðauka við EES-samninginn er því breytt í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við 11. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004) í 

hluta 1.1 í I. kafla og í lið 31j (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004) í II. kafla: 

„– 32017 R 0212: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/212 frá 7. febrúar 2017 

(Stjtíð. ESB L 33, 8.2.2017, bls. 27).“ 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við 13. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002) í 

hluta 7.1 í I. kafla og í 41. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002) í II. kafla: 

„– 32017 R 0228: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/228 frá 9. febrúar 2017 

(Stjtíð. ESB L 35, 10.2.2017, bls. 10).“ 

2. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 54zzzi (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004): 

„– 32017 R 0212: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/212 frá 7. febrúar 2017 

(Stjtíð. ESB L 33, 8.2.2017, bls. 27).“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 33, 8.2.2017, bls. 27. 

(2) Stjtíð. ESB L 35, 10.2.2017, bls. 10. 

2019/EES/40/23 
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2. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 54zzzc (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002): 

„– 32017 R 0228: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/228 frá 9. febrúar 2017 

(Stjtíð. ESB L 35, 10.2.2017, bls. 10).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2017/212 og (ESB) 2017/228, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 8. júlí 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 7. júlí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

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

nr. 141/2017 

frá 7. júlí 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) 2017/170 frá  

30. janúar 2017 um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir bífentrín, karbetamíð, sinídónetýl, 

fenprópímorf og tríflúsúlfúrón í eða á tilteknum afurðum (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/171 frá  

30. janúar 2017 um breytingu á II., III., og IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir amínópýralíð, asoxýstróbín, 

sýantranilípról, sýflúfenamíð, sýprókónasól, díetófenkarb, díþíókarbamöt, flúasífóp-P, flúópýram, 

haloxýfóp, ísófetamíð, metalaxýl, próhexadíón, própakvisafóp, pýrimetaníl, Trichoderma 

atroviride af stofni SC1 og soxamíð í eða á tilteknum afurðum (2). 

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

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

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

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

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

4) I. og II. viðauka við EES-samninginn er því breytt í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 0170: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/170 frá 30. janúar 2017 (Stjtíð. 

ESB L 30, 3.2.2017, bls. 1), 

– 32017 R 0171: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/171 frá 30. janúar 2017 (Stjtíð. 

ESB L 30, 3.2.2017, bls. 45).“ 

2. gr. 

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

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 0170: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/170 frá 30. janúar 2017 (Stjtíð. 

ESB L 30, 3.2.2017, bls. 1), 

– 32017 R 0171: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/171 frá 30. janúar 2017 (Stjtíð. 

ESB L 30, 3.2.2017, bls. 45).“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 30, 3.2.2017, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 30, 3.2.2017, bls. 45. 

2019/EES/40/24 
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3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2017/170 og (ESB) 2017/171, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 8. júlí 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 7. júlí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

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

nr. 142/2017 

frá 7. júlí 2017 

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

(Orka) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

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) 2016/2281 frá  

30. nóvember 2016 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB um ramma 

til að setja fram kröfur varðandi visthönnun að því er varðar orkutengdar vörur með tilliti til krafna 

varðandi visthönnun á vörum til lofthitunar, vörum til kælingar, vökvakælum fyrir vinnslukerfi 

með hátt úttakshitastig og hitaspírala (1). 

2) II. og IV. viðaukum við EES-samninginn verður því breytt í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við á eftir lið 6p (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/1188) í 

IV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„6q. 32016 R 2281: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2281 frá 30. nóvember 2016 um 

framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB um ramma til að setja fram 

kröfur varðandi visthönnun að því er varðar orkutengdar vörur með tilliti til krafna varðandi 

visthönnun á vörum til lofthitunar, vörum til kælingar, vökvakælum fyrir vinnslukerfi með hátt 

úttakshitastig og hitaspírala (Stjtíð. ESB L 346, 20.12.2016, bls. 1).“ 

2. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 26q (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1188) í IV. 

viðauka við EES-samninginn: 

„26r. 32016 R 2281: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2281 frá 30. nóvember 2016 um 

framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB um ramma til að setja fram 

kröfur varðandi visthönnun að því er varðar orkutengdar vörur með tilliti til krafna varðandi 

visthönnun á vörum til lofthitunar, vörum til kælingar, vökvakælum fyrir vinnslukerfi með hátt 

úttakshitastig og hitaspírala (Stjtíð. ESB L 346, 20.12.2016, bls. 1).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/2281, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 8. júlí 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

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

fellir reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2016/2282 inn í EES-samninginn, eftir því hvor 

dagsetningin er síðar.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 346, 20.12.2016, bls. 1. 

2019/EES/40/25 
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5. gr. 

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

Gjört í Brussel 7. júlí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

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

nr. 143/2017 

frá 7. júlí 2017 

um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn (Rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og 

upplýsingasamfélagið) 

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) 

2016/2317 frá 16. desember 2016 um breytingu á ákvörðun 2008/294/EB og framkvæmd-

arákvörðun 2013/654/ESB í því skyni að einfalda starfrækslu farsímafjarskipta um borð í loftförum 

(MCA-þjónustu) í Sambandinu (1). 

2) XI. viðauka við EES-samninginn verður því breytt í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar verða gerðar á lið 5czc (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/294/EB) í 

XI. viðauka við EES-samninginn: 

1. Eftirfarandi er bætt við undirliðinn (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2013/654/ESB): 

„, breytt með: 

– 32016 D 2317: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2317 frá  

16. desember 2016 (Stjtíð. ESB L 345, 20.12.2016, bls. 67).“ 

2. Eftirfarandi undirlið verður bætt við: 

„– 32016 D 2317: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2317 frá  

16. desember 2016 (Stjtíð. ESB L 345, 20.12.2016, bls. 67).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2317, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 8. júlí 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 345, 20.12.2016, bls. 67. 

2019/EES/40/26 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 7. júlí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

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

nr. 144/2017 

frá 7. júlí 2017 

um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn (Rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og 

upplýsingasamfélagið) 

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) 

2016/1250 frá 12. júlí 2016 samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB um 

fullnægjandi vernd sem Evrópusambandið og Bandaríkin hafa gert samkomulag um til varnar 

friðhelgi einkalífsins (1). 

2) XI. viðauka við EES-samninginn verður því breytt í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 5ep (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2013/65/ESB) í XI. viðauka við EES-samninginn: 

„5eq. 32016 D 1250: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1250 frá  

12. júlí 2016 samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB um fullnægjandi vernd 

sem Evrópusambandið og Bandaríkin hafa gert samkomulag um til varnar friðhelgi einkalífsins 

(Stjtíð. ESB L 207, 1.8.2016, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1250, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 8. júlí 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 7. júlí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 207, 1.8.2016, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/40/27 
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Sameiginleg yfirlýsing samningsaðila 

vegna ákvörðunar nr. 144/2017 sem fellir inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1250 samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

95/46/EB um fullnægjandi vernd sem Evrópusambandið og Bandaríkin hafa gert samkomulag um 

til varnar friðhelgi einkalífsins 

Með framkvæmdarákvörðun (EBS) 2016/1250 er kveðið á um, hvað varðar vinnslu starfsmanna-

upplýsinga sem teknar eru saman í tengslum við ráðningarsamband, eða þegar viðkomandi fyrirtæki hefur 

að eigin frumkvæði gengist undir eftirlit persónuverndaryfirvalda, að fyrirtæki vottuð samkvæmt 

friðhelgisamkomulagi ESB og Bandaríkjanna verði að fylgja ráðum evrópskra persónuverndaryfirvalda. 

Þessi ráðgjöf verður veitt fyrir milligöngu óformlegrar nefndar persónuverndaryfirvalda, sem komið er á 

fót á vettvangi Sambandsins af hálfu persónuverndaryfirvaldanna á grundvelli umboðs þeirra til að 

skipuleggja vinnu sína og eiga samstarf sín á milli.  

Að því er varðar mál sem falla undir valdsvið umboðsmanns friðhelgisamkomulagsins, munu einstakar 

kvartanir og frekari samskipti fara í gegnum miðlæga kvörtunarþjónustu í Evrópusambandinu sem verður 

skipuð persónuverndaryfirvöldum Sambandsins.  

Er það skilningur samningsaðila að þátttaka persónuverndaryfirvalda í slíkum stofnunum sé nauðsynleg 

með tilliti til heimilda viðkomandi yfirvalda til þess að fjalla um kvartanir sem aðilar hafa lagt fram og 

varða vernd réttinda þeirra og frelsis, að því er viðvíkur vinnslu persónuupplýsinga, og til beitingar þeirra 

rannsóknarheimilda og heimilda til íhlutunar sem þeim er veitt með tilskipun 95/46/EB.  

Tilskipun 95/46/EB hefur verið felld inn í EES-samninginn og því ber EFTA-ríkjunum skylda til þess að 

tryggja að persónuverndaryfirvöld þeirra nýti eftirlitsheimildir sínar að fullu, m.a. að því er varðar 

flutning persónuupplýsinga til þriðju landa. Er það skilningur samningsaðilanna að persónuverndar-

yfirvöld EFTA-ríkjanna eigi að geta tekið þátt í óformlegri nefnd persónuverndaryfirvalda og kvörtun-

arþjónustu ESB sem um getur í friðhelgissamkomulagi ESB og Bandaríkjanna svo tryggja megi samleitni 

eftirlitsaðferða og samræmda vernd réttinda og frelsis einstaklinga á EES-svæðinu.  

Samkvæmt skilmálum framkvæmdarákvörðunar (EBS) 2016/1250 munu skráðir aðilar í Evrópusam-

bandinu hafa aðgang að málskotsleið með endanlegri úrlausn, gerðardóm friðhelgissamkomulagsins, að 

því er varðar eftirstæðar kröfur sem ekki hefur verið leyst úr með samráði við viðkomandi fyrirtæki eða 

fyrir tilstilli persónuverndarstofnunar viðkomandi eða viðskiptaráðuneytis Bandaríkjanna. Gerðardómur 

verður skipaður gerðardómurum sem aðilarnir velja af lista sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins 

og viðskiptaráðuneyti Bandaríkjanna setja saman.  

Er það skilningur samningsaðilanna að framkvæmdastjórnin muni hafa samráð við EFTA-ríkin varðandi 

samsetningu listans yfir gerðardómara og taka tillit til afstöðu EFTA-ríkjanna, áður en viðkomandi 

gerðardómarar eru tilnefndir. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 145/2017 

frá 7. júlí 2017 

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

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) 2017/548 

frá 23. mars 2017 um staðlað eyðublað fyrir skriflega yfirlýsingu um að innsigli ökurita hafi verið 

fjarlægt eða rofið (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 21bb (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/799) í XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„21bc. 32017 R 0548: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/548 frá  

23. mars 2017 um staðlað eyðublað fyrir skriflega yfirlýsingu um að innsigli ökurita hafi verið 

fjarlægt eða rofið (Stjtíð. ESB L 79, 24.3.2017, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðarinnar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2017/548, 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 8. júlí 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

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

nr. 122/2016 frá 3. júní 2016 (2), eftir því hvor dagsetningin er síðar. 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 7. júlí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 79, 24.3.2017, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2) Stjtíð. ESB L 308, 23.11.2017, bls. 27, og EES-viðbætir nr. 76, 23.11.2017, bls. 32. 

2019/EES/40/28 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 146/2017 

frá 7. júlí 2017 

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

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) 2017/727 

frá 23. mars 2017 um viðurkenningu á Montenegró samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2008/106/EB að því er varðar kerfi fyrir þjálfun og útgáfu skírteina farmanna (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 56jt (Skrá yfir þriðju lönd sem eru viðurkennd að því er varðar kerfi 

fyrir þjálfun og útgáfu skírteina farmanna samkvæmt tilskipun 2008/106/EB) í XIII. viðauka við EES-

samninginn:  

„56ju. 32017 D 0727: Framkvæmdarákvörðun  framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/727 frá  

23. mars 2017 um viðurkenningu á Montenegró samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2008/106/EB að því er varðar kerfi fyrir þjálfun og útgáfu skírteina farmanna (Stjtíð. ESB L 107, 

25.4.2017, bls. 31).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/727, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 8. júlí 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 7. júlí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 107, 25.4.2017, bls. 31. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/40/29 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 147/2017 

frá 7. júlí 2017 

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

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) 2017/294 frá  

20. febrúar 2017 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 748/2009 um skrána yfir umráðendur loftfara 

sem stunduðu flugstarfsemi sem tilgreind er í I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2003/87/EB, 1. janúar 2006 eða eftir þann dag, þar sem ábyrgðarríki hvers umráðanda loftfars er 

tilgreint (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 21as (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 748/2009) í XX. 

viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 0294: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2017/294 frá 20. febrúar 2017 

(Stjtíð. ESB L 43, 21.2.2017, bls. 3).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/294, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 8. júlí 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 7. júlí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 43, 21.2.2017, bls. 3. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/40/30 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 148/2017 

frá 7. júlí 2017 

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

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) 2017/302 

frá 15. febrúar 2017 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB, vegna þéttbærs eldis alifugla eða svína (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 1fn (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2016/1032/ESB) í XX. viðauka við EES-samninginn: 

„1fo. 32017 D 0302: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/302 frá  

15. febrúar 2017 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB, vegna þéttbærs eldis alifugla eða svína (Stjtíð. ESB  

L 43, 21.2.2017, bls. 231).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/302, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 8. júlí 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 7. júlí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 43, 21.2.2017, bls. 231. 

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

nr. 149/2017 

frá 7. júlí 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 86. og 

98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

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

Evrópusambandsins, að því er varðar frjálsa för launþega, samræmingu almannatryggingakerfa og 

ráðstafanir vegna innflytjenda, m.a. innflytjenda frá þriðju löndum. 

2) Því ber að breyta bókun 31 við EES-samninginn svo aukið umfang samstarfsins geti byrjað  

1. janúar 2017. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Í stað orðanna „og 2016“ í 5. og 13. mgr. 5. gr. bókunar 31 við EES-samninginn koma orðin „ ,2016 og 

2017“. 

2. gr. 

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

hefur farið fram (). 

Hún gildir frá 1. janúar 2017. 

3. gr. 

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

Gjört í Brussel 7. júlí 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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