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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 150/2017 

28. ágúst 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 og  

98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Rétt er að halda áfram samstarfi aðila að EES-samningnum þannig að það taki til aðgerða á vegum 

Evrópusambandsins, sem eru fjármagnaðar með fjármunum úr almennum sjóðum Sambandsins, að 

því er varðar framkvæmd og uppbyggingu innri markaðarins fyrir vörur og þjónustu. 

2) Auk þess ætti að auka umfang samstarfs aðilanna að EES-samningnum svo það taki til aðgerða á 

fjárlögum Evrópusambandsins sem varða stjórnunarverkfæri fyrir innri markaðinn. 

3) Því ber að breyta bókun 31 við EES-samninginn svo unnt sé að auka umfang samstarfsins frá  

1. janúar 2017. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

7. gr. bókunar 31 við EES-samninginn verður breytt sem hér segir: 

1. Í 12. mgr. koma orðin „fjárhagsárin 2016 og 2017“ í stað orðanna „fjárhagsárið 2016“. 

2. Eftirfarandi málsgrein er bætt við: 

„14. EFTA-ríkin skulu frá 1. janúar 2017 taka þátt í aðgerðum á vegum Sambandsins sem tengjast 

eftirtöldum lið á fjárlögum Evrópusambandsins fyrir fjárhagsárið 2017: 

– Fjárlagaliður 02 03 04: „Stjórnunarverkfæri fyrir innri markaðinn“.“ 

2. gr. 

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

hefur farið fram (). 

Hún kemur til framkvæmda 1. janúar 2017.  

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/52/01 
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3. gr. 

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

Gjört í Brussel 28. ágúst 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 151/2017 

frá 22. september 2017 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/800 

frá 8. maí 2017 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrárnar yfir 

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

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

gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og 

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

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

Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við 39. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/821/EB) í hluta 1.2 í I. 

kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 D 0800: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/800 frá  

8. maí 2017 (Stjtíð. ESB L 120, 11. 5.2017, bls. 22).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) nr. 2017/800, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1)  Stjtíð. ESB L 120, 11.5.2017, bls. 22. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/52/02 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 152/2017 

frá 22. september 2017 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/223 

frá 7. febrúar 2017 um leyfi fyrir rannsóknarstofu í Brasilíu til að framkvæma sermiprófanir til að 

vakta skilvirkni bóluefna við hundaæði í hundum, köttum og frettum (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/252 

frá 9. febrúar 2017 um breytingu á II. viðauka við ákvörðun 93/52/EBE að því er varðar viður-

kenningu á að sjálfstjórnarhéraðið Extremadura sé opinberlega laus við öldusótt (B. Melitensis) og 

um breytingu á viðaukunum við ákvörðun 2003/467/EB að því er varðar yfirlýsingu um að tiltekin 

svæði á Spáni séu opinberlega laus við berkla og opinberlega laus við öldusótt í tengslum við 

nautgripahjarðir og að Jersey sé opinberlega laus við smitandi hvítblæði í nautgripum (2). 

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

löggjöf á þessu sviði eins og fram kemur í 2. mgr. inngangsorða I. kafla I. viðauka við EES-

samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Íslands. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við 14. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/52/EBE) og 70. lið 

(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/467/EB) í hluta 4.2: 

„– 32017 D 0252: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/252 frá  

9. febrúar 2017 (Stjtíð. ESB L 37, 14.2.2017, bls. 19).“ 

2. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir 103. lið (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/9) í hluta 4.2: 

„104. 32017 D 0223: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/223 frá  

7. febrúar 2017 um leyfi fyrir rannsóknarstofu í Brasilíu til að framkvæma sermiprófanir til að 

vakta skilvirkni bóluefna við hundaæði í hundum, köttum og frettum (Stjtíð. ESB L 34, 

9.2.2017, bls. 34). 

Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 34, 9.2.2017, bls. 34. 

(2)  Stjtíð. ESB L 37, 14.2.2017, bls. 19. 

2019/EES/52/03 
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2. gr. 

Norskur texti framkvæmdarákvarðana (ESB) nr. 2017/223 og (ESB) nr. 2017/252, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 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 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

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

nr. 153/2017 

frá 22. september 2017 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2017/486 frá 17. mars 2017 um breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2004/558/EB að því er 

varðar viðurkenningu á því að Lúxemborg, sambandsríkin Hamborg og Schleswig-Holstein í 

Þýskalandi og Jersey séu laus við smitandi nef- og barkabólgu í nautgripum og um breytingu á II. 

viðauka við ákvörðun 2008/185/EB að því er varðar viðurkenningu á því að héraðið Friuli 

Venezia Giulia á Ítalíu sé laust við Aujeszkys-veiki (1). 

2) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um lifandi dýr önnur en fisk og eldisdýr. Ísland er undanþegið 

löggjöf á þessu sviði eins og fram kemur í 2. mgr. inngangsorða I. kafla I. viðauka við EES-

samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Íslands. 

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

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

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

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

þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við 80. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/558/EB) og 84. lið 

(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/185/EB) í 4.2 hluta I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 D 0486: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/486 frá  

17. mars 2017 (Stjtíð. ESB L 75, 21.3.2017, bls. 27).“ 

2. gr. 

Norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2017/486, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (*).  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 75, 21.3.2017, bls. 27. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/52/04 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 154/2017 

frá 22. september 2017 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/793 frá 10. maí 2017 um breytingu 

á reglugerð (EB) nr. 180/2008 að því er varðar framlengingu á tímabili tilnefninga á tilvísunar-

rannsóknarstofu Bandalagsins fyrir sjúkdóma í dýrum af hestaætt, aðra en afríkuhrossapest (1). 

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

2017/888 frá 22. maí 2017 um breytingu á ákvörðun 2003/467/EB að því er varðar opinbera 

viðurkenningu á því að héraðið Umbria á Ítalíu sé laust við berkla og viðurkenningu á því að 

Pólland sé laust við smitandi hvítblæði í nautgripum, um breytingu á ákvörðun 2004/558/EB að 

því er varðar viðurkenningu á því að Þýskaland sé laust við smitandi nef- og barkabólgu í 

nautgripum og um breytingu á ákvörðun 2008/185/EB að því er varðar viðurkenningu á því að 

tiltekin héruð í Póllandi séu laus við Aujeszkys-veiki og samþykkt áætlunar um útrýmingu á 

Aujeszkys-veiki í héraðinu Veneto á Ítalíu (2). 

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

löggjöf á þessu sviði eins og fram kemur í 2. mgr. inngangsorða I. kafla I. viðauka við EES-

samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Íslands. 

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. 

Hluta 4.2. í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn er breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við 90. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 180/2008): 

„– 32017 R 0793: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/793 frá  

10. maí 2017 (Stjtíð. ESB L 120, 11.5.2017, bls. 5).“ 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við 70. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/467/EB), 80. lið 

(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/558/EB) og 84. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2008/185/EB): 

„– 32017 D 0888: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/888 frá  

22. maí 2017 (Stjtíð. ESB L 135, 24.5.2017, bls. 27).“  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 120, 11.5.2017, bls. 5. 

(2)  Stjtíð. ESB L 135, 24.5.2017, bls. 27. 

2019/EES/52/05 



Nr. 52/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 27.6.2019 

 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2017/793 og framkvæmdarákvörðunar (ESB) 

2017/888, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 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 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

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

nr. 155/2017 

frá 22. september 2017 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/172 frá  

1. febrúar 2017 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar breytur fyrir 

ummyndun aukaafurða úr dýrum í lífgas eða moltu, skilyrði fyrir innflutningi á gæludýrafóðri og 

fyrir útflutningi á unnum húsdýraáburði (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/786 frá  

8. maí 2017 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar skilgreiningar á 

fiskimjöli og fisklýsi (2). 

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

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

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

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

þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliðum er bætt við lið 9c (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011) í 

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

„– 32017 R 0172: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/172 frá 1. febrúar 2017 (Stjtíð. 

ESB L 28, 2.2.2017, bls. 1), 

– 32017 R 0786: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/786 frá 8. maí 2017 (Stjtíð. ESB 

L 119, 9.5.2017, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2017/172 og (ESB) 2017/786, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (*).  

  

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

(2)  Stjtíð. ESB L 119, 9.5.2017, bls. 1. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/52/06 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 156/2017 

frá 22. september 2017 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/771 frá  

3. maí 2017 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 152/2009 að því er varðar aðferðir til að ákvarða 

innihald díoxína og fjölklóraðra bífenýla (1). 

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

varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um 

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

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

ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við í lið 31o (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 152/2009) í II. 

kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 0771: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/771 frá 3. maí 2017 (Stjtíð. ESB 

L 115, 4.5.2017, bls. 22).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/771, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (*).  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 115, 4.5.2017, bls. 22. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/52/07 



Nr. 52/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 27.6.2019 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 157/2017 

frá 22. september 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) 

2016/1842 frá 14. október 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 að því er varðar rafrænt 

skoðunarvottorð fyrir innfluttar lífrænar vörur og aðra tiltekna þætti og reglugerð (EB) nr. 889/2008 

að því er varðar kröfur um rotvarðar eða unnar lífrænar vörur og sendingu upplýsinga (1). 

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

er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 54ba (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 889/2008): 

„– 32016 R 1842: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1842 frá  

14. október 2016 (Stjtíð. ESB L 282, 19.10.2016, bls. 19).“ 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 54bb (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1235/2008): 

„– 32016 R 1842: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1842 frá  

14. október 2016 (Stjtíð. ESB L 282, 19.10.2016, bls. 19).“ 

3.  Aðlögunartexti liðar 54bb (reglugerð framkvæmdarstjórnarinnar (EB) nr. 1235/2008) er endurtölu-

settur sem liður a). 

4. Eftirfarandi er bætt við aðlögunartexta liðar 54bb (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  

nr. 1235/2008): 

„b) Orðunum „eða tollafgreiðsla í Noregi og Íslandi“ er bætt við á eftir tilvísuninni í reglugerð (ESB) 

nr. 952/2013 í c-lið 1. mgr. 13. gr., gr. 13b og 1. mgr. 14. gr. 

c) Orðunum „eða tollafgreiðsla í Noregi og Íslandi“ er bætt við á eftir tilvísunni í reglugerð (EBE)  

nr. 2913/92 í 2. mgr. 14. gr. 

d) Noregur og Ísland þurfa ekki að nota EORI-númer til auðkenningar í skoðunarvottorðum í V. og 

VI. viðauka.“  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 282, 19.10.2016, bls. 19. 

2019/EES/52/08 



Nr. 52/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 27.6.2019 

 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/1842, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 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 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

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

nr. 158/2017 

frá 22. september 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) 

2016/2259 frá 15. desember 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur 

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

lífrænna afurða frá þriðju löndum (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/838 

frá 17. maí 2017 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 889/2008 að því er varðar fóður fyrir tiltekin 

lagareldisdýr úr lífrænu eldi (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 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 lið 54bb (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1235/2008): 

„– 32016 R 2259: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2259 frá  

15. desember 2016 (Stjtíð. ESB L 342, 16.12.2016, bls. 4).“ 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 54ba (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 889/2008): 

„– 32017 R 0838: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/838 frá  

17. maí 2017 (Stjtíð. ESB L 125, 18.5.2017, bls. 5).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2016/2259 og (ESB) 2017/838, sem verður 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (*).  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 342, 16.12.2016, bls. 4. 

(2)  Stjtíð. ESB L 125, 18.5.2017, bls. 5. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/52/09 



Nr. 52/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 27.6.2019 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 159/2017 

frá 22. september 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) 2017/1203 frá  

5. júlí 2017 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/46/EB og reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (EB) nr. 1925/2006 að því er varðar lífrænan kísil (mónómetýlsílanetríól) og 

kalsíumfosfórýlfásykrur (POs-Ca®) sem bætt er í matvæli og notuð við framleiðslu á fæðubót-

arefnum (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1091 

frá 10. apríl 2017 um breytingu á viðaukanum við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 609/2013 að því er varðar skrá yfir efni sem heimilt er að bæta við unnin matvæli með korn sem 

uppistöðu og barnamat (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 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 lið 54zzi (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/46/EB) og lið 

54zzzu (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1925/2006): 

„– 32017 R 1203: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1203 frá 5. júlí 2017 (Stjtíð. 

ESB L 173, 6.7.2017, bls. 9).“ 

2. Eftirfarandi texta er bætt við 77. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 609/2013): 

„, breytt með: 

– 32017 R 1091: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1091 frá  

10. apríl 2017 (Stjtíð. ESB L 158, 21.6.2017, bls. 5).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/1203 og framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/1091, 

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

  

(1)  Stjtíð. ESB L 173, 6.7.2017, bls. 9. 

(2)  Stjtíð. ESB L 158, 21.6.2017, bls. 5. 

2019/EES/52/10 



Nr. 52/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 27.6.2019 

 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 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 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

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

nr. 160/2017 

frá 22. september 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) 2017/1237 frá  

7. júlí 2017 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1881/2006 að því er varðar hámarksgildi blásýru í 

óunnum heilum, möluðum, steyttum, brotnum eða söxuðum apríkósukjörnum sem settir eru á 

markað fyrir lokaneytendur (1). 

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

er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 54zzzz (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 1237: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1237 frá 7. júlí 2017 (Stjtíð. 

ESB L 177, 8.7.2017, bls. 36).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/1237, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (*).  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 177, 8.7.2017, bls. 36. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/52/11 



Nr. 52/22 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 27.6.2019 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 161/2017 

frá 22. september 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) 2017/839 frá  

17. maí 2017 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1333/2008 að því er varðar notkun nítríta (E 249-250) í „golonka peklowana“ (1). 

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

er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 54zzzzr (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 0839: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/839 frá 17. maí 2017 (Stjtíð. 

ESB L 125, 18.5.2017, bls. 7).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/839, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (*).  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 125, 18.5.2017, bls. 7. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/52/12 



Nr. 52/24 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 27.6.2019 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 162/2017 

frá 22. september 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) 2017/871 frá  

22. maí 2017 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1333/2008 að því er varðar notkun á fosfórsýru - fosfötum - dí - trí - og fjölfosfötum (E 338-

452) í tilteknar unnar kjötvörur (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/874 frá  

22. maí 2017 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1333/2008 að því er varðar notkun á bútani (E 943a), ísóbútani (E 943b) og própani (E 944) í 

litarefnablöndur (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 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 undirliðum er bætt við lið 54zzzzr (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008) 

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

„– 32017 R 0871: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/871 frá 22. maí 2017 (Stjtíð. 

ESB L 134, 23.5.2017, bls. 3), 

– 32017 R 0874: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/874 frá 22. maí 2017 (Stjtíð. 

ESB L 134, 23.5.2017, bls. 18).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2017/871 og (ESB) 2017/874, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (*).  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 134, 23.5.2017, bls. 3. 

(2)  Stjtíð. ESB L 134, 23.5.2017, bls. 18. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/52/13 



Nr. 52/26 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 27.6.2019 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 163/2017 

frá 22. september 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) 2017/1270 frá  

14. júlí 2017 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1333/2008 að því er varðar notkun á kalíumkarbónati (E 501) á skræld, skorin og rifin aldin og 

grænmeti (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1271 frá  

14. júlí 2017 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1333/2008 að því er varðar notkun á kísildíoxíði (E 551) í kalíumnítrat (E 252) (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 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 undirliðum er bætt við lið 54zzzzr (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008) 

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

„– 32017 R 1270: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1270 frá 14. júlí 2017 (Stjtíð. 

ESB L 184, 15.7.2017, bls. 1), 

– 32017 R 1271: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1271 frá 14. júlí 2017 (Stjtíð. 

ESB L 184, 15.7.2017, bls. 3).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2017/1270 og (ESB) 2017/1271, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (*).  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 184, 15.7.2017, bls. 1. 

(2)  Stjtíð. ESB L 184, 15.7.2017, bls. 3. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/52/14 



Nr. 52/28 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 27.6.2019 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 164/2017 

frá 22. september 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) 2017/672 

frá 7. apríl 2017 um leyfi fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar hvorki til minnkunar á 

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

nr. 432/2012 (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/676 

frá 10. apríl 2017 um leyfi fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar hvorki til minnkunar á 

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

nr. 432/2012 (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 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 undirliðum er bætt við lið 54zzzzzp (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 432/2012) í XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 0672: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/672 frá  

7. apríl 2017 (Stjtíð. ESB L 97, 8.4.2017, bls. 24), 

– 32017 R 0676: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/676 frá  

10. apríl 2017 (Stjtíð. ESB L 98, 11.4.2017, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2017/672 og (ESB) 2017/676, sem verður 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (*).  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 97, 8.4.2017, bls. 24. 

(2)  Stjtíð. ESB L 98, 11.4.2017, bls. 1. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/52/15 



Nr. 52/30 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 27.6.2019 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 165/2017 

frá 22. september 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) 2017/752 frá  

28. apríl 2017 um breytingu og leiðréttingu á reglugerð (ESB) nr. 10/2011 um efnivið og hluti úr 

plasti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli (1). 

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

er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við 55. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 10/2011) í XII. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 0752: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/752 frá 28. apríl 2017 (Stjtíð. 

ESB L 113, 29.4.2017, bls. 18).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/752, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (*).  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 113, 29.4.2017, bls. 18. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/52/16 



Nr. 52/32 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 27.6.2019 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 166/2017 

frá 22. september 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-saminginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1200 frá  

5. júlí 2017 um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til 

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

2) Fella ber inn í EES-saminginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1201 frá  

5. júlí 2017 um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til 

minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna (2). 

3) Fella ber inn í EES-saminginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1202 frá  

5. júlí 2017 um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til 

minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna (3). 

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

er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðir bætast við á eftir 125. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/644) í XII. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„126. 32017 R 1200: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1200 frá 5. júlí 2017 um synjun 

leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á 

sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna (Stjtíð. ESB L 173, 6.7.2016, bls. 1). 

127. 32017 R 1201: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1201 frá 5. júlí 2017 um synjun 

leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á 

sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna (Stjtíð. ESB L 173, 6.7.2017, bls. 4). 

128. 32017 R 1202: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1202 frá 5. júlí 2017 um synjun 

leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á 

sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna (Stjtíð. ESB L 173, 6.7.2017, bls. 6).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2017/1200, (ESB) 2017/1201 og (ESB) 2017/1202, sem 

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

  

(1)  Stjtíð. ESB L 173, 6.7.2017, bls. 1. 

(2)  Stjtíð. ESB L 173, 6.7.2017, bls. 4. 

(3)  Stjtíð. ESB L 173, 6.7.2017, bls. 6. 

2019/EES/52/17 



Nr. 52/34 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 27.6.2019 

 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 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 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

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

nr. 167/2017 

frá 22. september 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) 2017/880 frá  

23. maí 2017 um að setja reglur um notkun hámarksgildis leifa, sem ákvarðað hefur verið fyrir 

lyfjafræðilega virkt efni í tilteknum matvælum, fyrir önnur matvæli sem unnin eru úr sömu 

dýrategund og hámarksgildis leifa, sem ákvarðað hefur verið fyrir lyfjafræðilega virkt efni í einni 

eða fleiri dýrategundum, fyrir aðrar tegundir dýra í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 470/2009 (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 12. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 470/2009) í XIII. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„12a. 32017 R 0880: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/880 frá 23. maí 2017 um að setja 

reglur um notkun hámarksgildis leifa, sem ákvarðað hefur verið fyrir lyfjafræðilega virkt efni í 

tilteknum matvælum, fyrir önnur matvæli sem unnin eru úr sömu dýrategund og hámarksgildis 

leifa, sem ákvarðað hefur verið fyrir lyfjafræðilega virkt efni í einni eða fleiri dýrategundum, fyrir 

aðrar tegundir dýra í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 470/2009  

(Stjtíð. ESB L 135, 24.5.2017, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/880, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (*).  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 135, 24.5.2017, bls. 1. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/52/18 



Nr. 52/36 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 27.6.2019 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 168/2017 

frá 22. september 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 tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1009 frá 

13. mars 2017 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, 

að því er varðar undanþágu fyrir kadmíum og blý í glersíum og glerjum sem eru notuð í 

endurvarpsstöðlum, í því skyni að laga viðaukann að tækniframförum (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1010 frá 

13. mars 2017 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, 

að því er varðar undanþágu fyrir blý í legubökkum og -fóðringum fyrir tilteknar þjöppur sem 

innihalda kælimiðil, í því skyni að laga viðaukann að tækniframförum (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framselda tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1011 frá 

15. mars 2017 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, 

að því er varðar undanþágu fyrir blý í hvítum glerjum sem eru notuð í ljósbúnaði, í því skyni að 

laga viðaukann að tækniframförum (3). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliðum er bætt við lið 12q (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB) í XV. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 L 1009: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1009 frá 13. mars 2017 

(Stjtíð. ESB L 153, 16.6.2017, bls. 21), 

− 32017 L 1010: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1010 frá 13. mars 2017 

(Stjtíð. ESB L 153, 16.6.2017, bls. 23), 

− 32017 L 1011: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1011 frá 15. mars 2017 

(Stjtíð. ESB L 153, 16.6.2017, bls. 25).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldu tilskipananna (ESB) 2017/1009, (ESB) 2017/1010 og (ESB) 

2017/1011, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (*).  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 153, 16.6.2017, bls. 21. 

(2)  Stjtíð. ESB L 153, 16.6.2017, bls. 23. 

(3)  Stjtíð. ESB L 153, 16.6.2017, bls. 25. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/52/19 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 



27.6.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 52/39 

 2
7

.6
.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. 5
2
/3

9
 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 169/2017 

frá 22. september 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) 2017/698 frá 

3. febrúar 2017 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) nr. 1062/2014 um vinnuáætlunina um 

kerfisbundna athugun á öllum fyrirliggjandi virkum efnum sem sæfivörur innihalda og um getur í 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 að því er varðar að bjóða sæfivörur fram 

á markaði og um notkun þeirra (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við lið 12nza (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1062/2014) í 

XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„, breytt með: 

− 32017 R 0698: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/698 frá 3. febrúar 2017 

(Stjtíð. ESB L 103, 19.4.2017, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/698, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 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 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 103, 19.4.2017, bls. 1. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/52/20 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 170/2017 

frá 22. september 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) 2017/999 frá  

13. júní 2017 um breytingu á XIV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni 

(efnareglurnar (REACH)) (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1000 frá  

13. júní 2017 um breytingu á XVII. viðauka (viðvíkjandi perflúoroktansýru (PFOA), söltum hennar 

og skyldum efnum) við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, 

mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)) (2). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 0999: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/999 frá 13. júní 2017 (Stjtíð. 

ESB L 150, 14.6.2017, bls. 7), 

− 32017 R 1000: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1000 frá 13. júní 2017 (Stjtíð. 

ESB L 150, 14.6.2017, bls. 14).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2017/999 og (ESB) 2017/1000, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (*).  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 150, 14.6.2017, bls. 7. 

(2)  Stjtíð. ESB L 150, 14.6.2017, bls. 14. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/52/21 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 171/2017 

frá 22. september 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) 2017/735 frá  

14. febrúar 2017 um breytingu á viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 440/2008 þar sem mælt er 

fyrir um prófunaraðferðir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um 

skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni, í því skyni að laga hann að 

tækniframförum (efnareglurnar (REACH)) (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 12zza (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 440/2008) í XV. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 0735: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/735 frá 14. febrúar 2017 (Stjtíð. 

ESB L 112, 28.4.2017, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/735, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 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 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 112, 28.4.2017, bls. 1. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/52/22 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 172/2017 

frá 22. september 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) 2017/776 frá  

4. maí 2017 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, 

merkingu og pökkun efna og blandna í því skyni að laga hana að framförum í tækni og  

vísindum (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 12zze (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008) í 

XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 0776: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/776 frá 4. maí 2017 (Stjtíð. ESB 

L 116, 5.5.2017, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/776, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 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 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 116, 5.5.2017, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/52/23 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 173/2017 

frá 22. september 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) 2017/794 

frá 10. maí 2017 um að samþykkja kísiltvíoxíð (kísilgúr) sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 18 (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/795 

frá 10. maí 2017 um að samþykkja hitavaldandi, tilbúið, myndlaust, nanó, yfirborðsmeðhöndlað 

kísildíoxíð sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/796 

frá 10. maí 2017 um að samþykkja díklóflúaníð sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 21 (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/802 

frá 10. maí 2017 um að samþykkja ekki PHMB (1600; 1.8) sem fyrirliggjandi virkt efni til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokki 5 (4). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 12zzzzl (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/2291) í XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„12zzzzm. 32017 R 0794: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/794 frá  

10. maí 2017 um að samþykkja kísiltvíoxíð (kísilgúr) sem fyrirliggjandi virkt efni til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 (Stjtíð. ESB L 120, 11.5.2017, bls. 7). 

12zzzzn. 32017 R 0795: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/795 frá  

10. maí 2017 um að samþykkja hitavaldandi, tilbúið, myndlaust, nanó, yfirborðsmeðhöndlað 

kísildíoxíð sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 (Stjtíð. ESB  

L 120, 11.5.2017, bls. 10). 

12zzzzo. 32017 R 0796: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/796 frá  

10. maí 2017 um að samþykkja díklóflúaníð sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 21 (Stjtíð. ESB L 120, 11.5.2017, bls. 13). 

12zzzzp. 32017 D 0802: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/802 frá  

10. maí 2017 um að samþykkja ekki PHMB (1600; 1.8) sem fyrirliggjandi virkt efni til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokki 5 (Stjtíð. ESB L 120, 11.5.2017, bls. 29).“  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 120, 11.5.2017, bls. 7. 

(2)  Stjtíð. ESB L 120, 11.5.2017, bls. 10. 

(3)  Stjtíð. ESB L 120, 11.5.2017, bls. 13. 

(4)  Stjtíð. ESB L 120, 11.5.2017, bls. 29. 

2019/EES/52/24 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2017/794, (ESB) 2017/795, (ESB) 2017/796 og 

(ESB) 2017/802, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 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 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

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

nr. 174/2017 

frá 22. september 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) 2017/270 

frá 16. febrúar 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar 

skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu súlfúrýlflúoríði (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/357 

frá 28. febrúar 2017 um að samþykkja ekki virka efnið sýklanilípról í samræmi við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/358 

frá 28. febrúar 2017 um staðfestingu skilyrða fyrir samþykki fyrir virka efninu akrínatríni, eins og 

sett er fram í framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/359 

frá 28. febrúar 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar 

skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu oxýflúorfen (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/360 

frá 28. febrúar 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar 

skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu búprófesíni (5). 

6) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/375 

frá 2. mars 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu prósúlfúróni sem efni sem ráðgert er 

að skipta út, 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 (6). 

7) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/377 

frá 3. mars 2017 um að samþykkja ekki virka efnið Pseudozyma flocculosa af stofni ATCC 64874 í 

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

verndarvara á markað (7). 

8) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/406 

frá 8. mars 2017 um samþykki fyrir áhættulitla virka efninu vægu pepínómósaíkveirueinangri VX1, 

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

verndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (8). 

9) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/406 

frá 8. mars 2017 um samþykki fyrir áhættulitla virka efninu vægu pepínómósaíkveirueinangri VC1, 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 40, 17.2.2017, bls. 48. 

(2)  Stjtíð. ESB L 54, 1.3.2017, bls. 4. 

(3)  Stjtíð. ESB L 54, 1.3.2017, bls. 6. 

(4)  Stjtíð. ESB L 54, 1.3.2017, bls. 8. 

(5)  Stjtíð. ESB L 54, 1.3.2017, bls. 11. 

(6)  Stjtíð. ESB L 58, 4.3.2017, bls. 3. 

(7)  Stjtíð. ESB L 58, 4.3.2017, bls. 11. 

(8)  Stjtíð. ESB L 63, 9.3.2017, bls. 83. 

2019/EES/52/25 
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í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu-

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

kvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (9). 

10) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/409 

frá 8. mars 2017 um samþykki fyrir grunnefninu vetnisperoxíði, í samræmi við reglugerð Evrópu-

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

á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (10). 

11) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/419 

frá 9. mars 2017 um samþykki fyrir grunnefninu Urtica spp., í samræmi við reglugerð Evrópu-

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

á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (11). 

12) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/428 

frá 10. mars 2017 um samþykki fyrir grunnefninu leiruðum viðarkolum, 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 (12). 

13) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/438 

frá 13. mars 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar 

skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu abamektíni (13). 

14) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/555 

frá 24. mars 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) (14). 

15) 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 0270: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/270 frá  

16. febrúar 2017 (Stjtíð. ESB L 40, 17.2.2017, bls. 48), 

− 32017 R 0359: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/359 frá  

28. febrúar 2017 (Stjtíð. ESB L 54, 1.3.2017, bls. 8), 

− 32017 R 0360: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/360 frá  

28. febrúar 2017 (Stjtíð. ESB L 54, 1.3.2017, bls. 11), 

− 32017 R 0375: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/375 frá  

2. mars 2017 (Stjtíð. ESB L 58, 4.3.2017, bls. 3), 

− 32017 R 0406: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/406 frá  

8. mars 2017 (Stjtíð. ESB L 63, 9.3.2017, bls. 83),  

  

(9)  Stjtíð. ESB L 63, 9.3.2017, bls. 91. 

(10)  Stjtíð. ESB L 63, 9.3.2017, bls. 95. 

(11)  Stjtíð. ESB L 64, 10.3.2017, bls. 4. 

(12)  Stjtíð. ESB L 66, 11.3.2017, bls. 1. 

(13)  Stjtíð. ESB L 67, 14.3.2017, bls. 67. 

(14)  Stjtíð. ESB L 80, 25.3.2017, bls. 1. 
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− 32017 R 0408: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/408 frá  

8. mars 2017 (Stjtíð. ESB L 63, 9.3.2017, bls. 91), 

− 32017 R 0409: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/409 frá  

8. mars 2017 (Stjtíð. ESB L 63, 9.3.2017, bls. 95), 

− 32017 R 0419: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/419 frá  

9. mars 2017 (Stjtíð. ESB L 64, 10.3.2017, bls. 4), 

− 32017 R 0428: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/428 frá  

10. mars 2017 (Stjtíð. ESB L 66, 11.3.2017, bls. 1), 

− 32017 R 0438: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/438 frá  

13. mars 2017 (Stjtíð. ESB L 67, 14.3.2017, bls. 67), 

− 32017 R 0555: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/555 frá  

24. mars 2017 (Stjtíð. ESB L 80, 25.3.2017, bls. 1).“ 

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

(ESB) 2017/407): 

„13zzzzzzz. 32017 R 0357: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/357 frá 

28. febrúar 2017 um að samþykkja ekki virka efnið sýklanilípról í samræmi við 

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

verndarvara á markað (Stjtíð. ESB L 54, 1.3.2017, bls. 4). 

13zzzzzzza. 32017 R 0358: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/358 frá 

28. febrúar 2017 um staðfestingu skilyrða fyrir samþykki fyrir virka efninu akrínatríni, 

eins og sett er fram í framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 54, 

1.3.2017, bls. 6). 

13zzzzzzzb. 32017 R 0375: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/375 frá 

2. mars 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu prósúlfúróni sem efni sem 

ráðgert er að skipta út, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á 

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

(Stjtíð. ESB L 58, 4.3.2017, bls. 3). 

13zzzzzzzc. 32017 R 0377: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/377 frá 

3. mars 2017 um að samþykkja ekki virka efnið Pseudozyma flocculosa af stofni ATCC 

64874 í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um 

setningu plöntuverndarvara á markað (Stjtíð. ESB L 58, 4.3.2017, bls. 11). 

13zzzzzzzd. 32017 R 0406: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/406 frá 

8. mars 2017 um samþykki fyrir áhættulitla virka efninu vægu pepínómósaíkveiru-

einangri VX1, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 

um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við 

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

L 63, 9.3.2017, bls. 83). 

13zzzzzzze. 32017 R 0408: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/408 frá 

8. mars 2017 um samþykki fyrir áhættulitla virka efninu vægu pepínómósaíkveiru-

einangri VC1, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 

um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við 

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

L 63, 9.3.2017, bls. 91). 

13zzzzzzzf.  32017 R 0409: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/409 frá 

8. mars 2017 um samþykki fyrir grunnefninu vetnisperoxíði, í samræmi við reglugerð 

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

markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 63, 9.3.2017, bls. 95).  
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13zzzzzzzg. 32017 R 0419: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/419 frá 

9. mars 2017 um samþykki fyrir grunnefninu Urtica spp., í samræmi við reglugerð 

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

markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 64, 10.3.2017, bls. 4). 

13zzzzzzzh. 32017 R 0428: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/428 frá 

10. mars 2017 um samþykki fyrir grunnefninu leiruðum viðarkolum, 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 66, 11.3.2017, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2017/270, (ESB) 2017/357, (ESB) 2017/358, 

(ESB) 2017/359, (ESB) 2017/360, (ESB) 2017/375, (ESB) 2017/377, (ESB) 2017/406, (ESB) 2017/408, 

(ESB) 2017/409, (ESB) 2017/419, (ESB) 2017/428, (ESB) 2017/438 og (ESB) 2017/555 sem verður 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 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 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 52/50 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 27.6.2019 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 175/2017 

frá 22. september 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) 2017/725 

frá 24. apríl 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu mesótríóni, 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 (ESB) 2017/753 

frá 28. apríl 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu sýhalófópbútýli, 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) 2017/755 

frá 28. apríl 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu mesósúlfúróni, í samræmi við 

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

og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 540/2011 (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/781 

frá 5. maí 2017 um að afturkalla samþykki fyrir virka efninu metýlnónýlketóni, í samræmi við 

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

og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/805 

frá 11. maí 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu flasasúlfúróni, 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 (5). 

6) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/806 

frá 11. maí 2017 um samþykki fyrir áhættulitla virka efninu Bacillus amyloliquefaciens af stofni 

FZB24, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu 

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

kvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (6). 

7) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/831 

frá 16. maí 2017 um samþykki fyrir virka efninu Beauveria bassiana af stofni 147, 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 (7). 

8) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/840 

frá 17. maí 2017 um að samþykkja ekki virka efnið ortósúlfamúrón í samræmi við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað (8).  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 107, 25.4.2017, bls. 24. 

(2)  Stjtíð. ESB L 113, 29.4.2017, bls. 24. 

(3)  Stjtíð. ESB L 113, 29.4.2017, bls. 35. 

(4)  Stjtíð. ESB L 118, 6.5.2017, bls. 1. 

(5)  Stjtíð. ESB L 121, 12.5.2017, bls. 26. 

(6)  Stjtíð. ESB L 121, 12.5.2017, bls. 31. 

(7)  Stjtíð. ESB L 124, 17.5.2017, bls. 27. 

(8)  Stjtíð. ESB L 125, 18.5.2017, bls. 10. 

2019/EES/52/26 
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9) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/841 

frá 17. maí 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar 

framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin alfasýpermetrín, Ampelomyces quisqualis 

stofn: AQ 10, benalaxýl, bentasón, bífenasat, brómoxýníl, karfentrasónetýl, klórprófam, 

sýasófamíð, desmedífam, díkvat, DPX KE 459 (flúpýrsúlfúrón-metýl), etoxasól, famoxadón, 

fenamídón, flúmíoxasín, foramsúlfúrón, Gliocladium catenulatum stofn: J1446, ímasamox, 

ímasósúlfúrón, ísoxaflútól, lamínarín, metalaxýl-m, metoxýfenósíð, milbemektín, oxasúlfúrón, 

pendímetalín, fenmedífam, pýmetrósín, S-metólaklór og trífloxýstróbín (9). 

10) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/842 

frá 17. maí 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir áhættulitla virka efninu Coniothyrium minitans 

af stofni CON/M/91-08, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 

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

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (10). 

11) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/843 

frá 17. maí 2017 um samþykki fyrir virka efninu Beauveria bassiana af stofni NPP111B005, í 

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

verndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (11). 

12) 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 0725: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/725 frá  

24. apríl 2017 (Stjtíð. ESB L 107, 25.4.2017, bls. 24), 

− 32017 R 0753: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/753 frá  

28. apríl 2017 (Stjtíð. ESB L 113, 29.4.2017, bls. 24), 

− 32017 R 0755: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/755 frá  

28. apríl 2017 (Stjtíð. ESB L 113, 29.4.2017, bls. 35), 

− 32017 R 0781: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/781 frá  

5. maí 2017 (Stjtíð. ESB L 118, 6.5.2017, bls. 1), 

− 32017 R 0805: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/805 frá  

11. maí 2017 (Stjtíð. ESB L 121, 12.5.2017, bls. 26), 

− 32017 R 0806: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/806 frá  

11. maí 2017 (Stjtíð. ESB L 121, 12.5.2017, bls. 31), 

− 32017 R 0831: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/831 frá  

16. maí 2017 (Stjtíð. ESB L 124, 17.5.2017, bls. 27), 

− 32017 R 0841: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/841 frá  

17. maí 2017 (Stjtíð. ESB L 125, 18.5.2017, bls. 12), 

− 32017 R 0842: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/842 frá  

17. maí 2017 (Stjtíð. ESB L 125, 18.5.2017, bls. 16),  

  

(9)  Stjtíð. ESB L 125, 18.5.2017, bls. 12. 

(10)  Stjtíð. ESB L 125, 18.5.2017, bls. 16. 

(11)  Stjtíð. ESB L 125, 18.5.2017, bls. 21. 
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− 32017 R 0843: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/843 frá  

17. maí 2017 (Stjtíð. ESB L 125, 18.5.2017, bls. 21).“ 

2. Eftirfarandi liðir bætast við á eftir lið 13zzzzzzzh (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/428): 

„13zzzzzzzi. 32017 R 0725: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/725 frá 

24. apríl 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu mesótríóni, í samræmi við 

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

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

kvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 107, 25.4.2017, bls. 24). 

13zzzzzzzj. 32017 R 0753: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/753 frá 

28. apríl 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu sýhalófópbútýli, 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 113, 29.4.2017, bls. 24). 

13zzzzzzzk. 32017 R 0755: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/755 frá 

28. apríl 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu mesósúlfúróni, 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 113, 29.4.2017, bls. 35). 

13zzzzzzzl. 32017 R 0781: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/781 frá 

5. maí 2017 um að afturkalla samþykki fyrir virka efninu metýlnónýlketóni, í samræmi 

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

verndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 118, 6.5.2017, bls. 1). 

13zzzzzzzm. 32017 R 0805: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/805 frá 

11. maí 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu flasasúlfúróni, 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 121, 12.5.2017, bls. 26). 

13zzzzzzzn. 32017 R 0806: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/806 frá 

11. maí 2017 um samþykki fyrir áhættulitla virka efninu Bacillus amyloliquefaciens af 

stofni FZB24, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 

um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við 

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

L 121, 12.5.2017, bls. 31). 

13zzzzzzzo. 32017 R 0831: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/831 frá 

16. maí 2017 um samþykki fyrir virka efninu Beauveria bassiana af stofni 147, í 

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

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

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 124, 17.5.2017, 

bls. 27). 

13zzzzzzzp. 32017 R 0840: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/840 frá 

17. maí 2017 um að samþykkja ekki virka efnið ortósúlfamúrón í samræmi við 

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

verndarvara á markað (Stjtíð. ESB L 125, 18.5. 2017, bls. 10). 

13zzzzzzzq. 32017 R 0842: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/842 frá 

17. maí 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir áhættulitla virka efninu Coniothyrium 

minitans af stofni CON/M/91-08, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

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

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

(Stjtíð. ESB L 125, 18.5.2017, bls. 16).  
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13zzzzzzzr. 32017 R 0843: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/843 frá 

17. maí 2017 um samþykki fyrir virka efninu Beauveria bassiana af stofni 

NPP111B005, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 

um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við 

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

L 125, 18.5.2017, bls. 21).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2017/725, (ESB) 2017/753, (ESB) 2017/755, 

(ESB) 2017/781, (ESB) 2017/805, (ESB) 2017/806, (ESB) 2017/831, (ESB) 2017/840, (ESB) 2017/841, 

(ESB) 2017/842 og (ESB) 2017/843 sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusam-

bandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 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 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

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

nr. 176/2017 

frá 22. september 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. 1307/2014 frá  

8. desember 2014 um skilgreiningu á viðmiðunum og landfræðilegum mörkum graslendis þar sem 

líffræðileg fjölbreytni er mikil að því er varðar c-lið 3. mgr. 7 gr. b í tilskipun Evrópuþingsins  

og ráðsins 98/70/EB að því er varðar gæði bensíns og dísileldsneytis og c-lið 3. mgr. 17. gr í 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB um að auka notkun orku frá endurnýjanlegum 

orkugjöfum (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 6c (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/13/ESB) í XVII. kafla II. 

viðauka við EES-samninginn: 

„6d. 32014 R 1307: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1307/2014 frá 8. desember 2014 

um skilgreiningu á viðmiðunum og landfræðilegum mörkum graslendis þar sem líffræðileg 

fjölbreytni er mikil að því er varðar c-lið 3. mgr. 7 gr. b í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

98/70/EB að því er varðar gæði bensíns og dísileldsneytis og c-lið 3. mgr. 17. gr í tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB um að auka notkun orku frá endurnýjanlegum orkugjöfum 

(Stjtíð. ESB L 351, 9.12.2014, bls. 3). 

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

Þrátt fyrir 8. mgr. bókunar 1 við EES-samninginn skal ákvæði 2. gr. ekki gilda um graslendi sem 

staðsett er innan yfirráðasvæðis EFTA-ríkjanna.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 1307/2014, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1)  Stjtíð. ESB L 351, 9.12.2014, bls. 3. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/52/27 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 



Nr. 52/56 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 27.6.2019 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 177/2017 

frá 22. september 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 ráðsins (ESB) 2017/738 frá 27. mars 2017 um breytingu á 

II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/48/EB um öryggi leikfanga, að því er 

varðar blý, í því skyni að laga viðaukann að tækniframförum (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/898 frá  

24. maí 2017 um breytingu, að því er varðar samþykkt tiltekinna viðmiðunarmarka um íðefni, sem 

eru notuð í leikföng, á viðbæti C við II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2009/48/EB um öryggi leikfanga, að því er varðar bisfenól A (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 (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/48/EB) í XXIII. kafla 

II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 L 0738: Tilskipun ráðsins (ESB) 2017/738 frá 27. mars 2017 (Stjtíð. ESB L 110, 

27.4.2017, bls. 6), 

− 32017 L 0898: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/898 frá 24. maí 2017 (Stjtíð. ESB 

L 138, 25.5.2017, bls. 128).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipana (ESB) 2017/738 og (ESB) 2017/898, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 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 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 110, 27.4.2017, bls. 6. 

(2)  Stjtíð. ESB L 138, 25.5.2017, bls. 128. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/52/28 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 178/2017 

frá 22. september 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) 2017/774 frá  

3. maí 2017 um breytingu, að því er varðar samþykkt tiltekinna viðmiðunarmarka um íðefni, sem 

eru notuð í leikföng, á viðbæti C við II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2009/48/EB um öryggi leikfanga, að því er varðar fenól (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 1a (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/48/EB) í XXIII. kafla II. 

viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 L 0774: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/774 frá 3. maí 2017 (Stjtíð. ESB 

L 115, 4.5.2017, bls. 47).“  

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar (ESB) 2017/774, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 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 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 115, 4.5.2017, bls. 47. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/52/29 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 179/2017 

frá 22. september 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) 2017/670 frá 

31. janúar 2017 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 251/2014 að því 

er varðar leyfilega framleiðsluferla til framleiðslu kryddblandaðra vínafurða (1). 

2) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um brennda drykki. Ákvæði löggjafar um brennda drykki skulu ekki 

gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og 

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

tilgreint er í inngangsorðum XXVII. kafla II. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því 

ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 9b (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 251/2014) í 

XXVII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„9ba. 32017 R 0670: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/670 frá 31. janúar 2017 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 251/2014 að því er varðar 

leyfilega framleiðsluferla til framleiðslu kryddblandaðra vínafurða (Stjtíð. ESB L 97, 8.4.2017, 

bls. 5).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/670, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 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 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 97, 8.4.2017, bls. 5. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/52/30 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 180/2017 

frá 22. september 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) 2017/405 frá  

8. mars 2017 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir súlfoxaflór í eða á tilteknum afurðum (1). 

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

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

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

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

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

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 0405: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/405 frá 8. mars 2017 (Stjtíð. 

ESB L 63, 9.3.2017, bls. 71).“ 

2. gr. 

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

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 0405: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/405 frá 8. mars 2017 (Stjtíð. 

ESB L 63, 9.3.2017, bls. 71).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/405, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (*).  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 63, 9.3.2017, bls. 71. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/52/31 
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5. gr. 

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

Gjört í Brussel 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 181/2017 

frá 22. september 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) 2017/623 frá  

30. mars 2017 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 

396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir asekínósýl, amítras, kúmafos, díflúfeníkan, 

flúmekín, metríbúsín, permetrín, pýraklóstróbín og streptómýsín í eða á tilteknum afurðum (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/624 frá  

30. mars 2017 um breytingu á II. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 

396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir bífenasat, damínósíð og tólýlflúaníð í eða á 

tilteknum afurðum (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/626 frá  

31. mars 2017 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 

396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir asetamípríð, sýantranilípról, sýpermetrín, 

sýpródiníl, dífenókónasól, etefón, flúópýram, flútríafól, flúxapýroxað, imasapik, imasapýr, lambda-

sýhalótrín, mesótríón, prófenófos, própíkónasól, pýrimetaníl, spírótetramat, tebúkónasól, tríasófos 

og trífloxýstróbín í eða á tilteknum afurðum (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/627 frá  

3. apríl 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 fenpýroxímat, tríadímenól og tríadímefón í 

eða á tilteknum afurðum (4). 

5) 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. 

6) I. og II. viðauki við EES-samninginn breytast því 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 0623: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/623 frá 30. mars 2017 (Stjtíð. 

ESB L 93, 6.4.2017, bls. 1),  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 93, 6.4.2017, bls. 1.  

(2)  Stjtíð. ESB L 93, 6.4.2017, bls. 30. 

(3)  Stjtíð. ESB L 96, 7.4.2017, bls. 1. 

(4)  Stjtíð. ESB L 96, 7.4.2017, bls. 44. 

2019/EES/52/32 
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– 32017 R 0624: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/624 frá 30. mars 2017 (Stjtíð. 

ESB L 93, 6.4.2017, bls. 30), 

– 32017 R 0626: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/626 frá 31. mars 2017 (Stjtíð. 

ESB L 96, 7.4.2017, bls. 1), 

– 32017 R 0627: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/627 frá 3. apríl 2017 (Stjtíð. 

ESB L 96, 7.4.2017, bls. 44).“ 

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 0623: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/623 frá 30. mars 2017 (Stjtíð. 

ESB L 93, 6.4.2017, bls. 1), 

– 32017 R 0624: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/624 frá 30. mars 2017 (Stjtíð. 

ESB L 93, 6.4.2017, bls. 30), 

– 32017 R 0626: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/626 frá 31. mars 2017 (Stjtíð. 

ESB L 96, 7.4.2017, bls. 1), 

– 32017 R 0627: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/627 frá 3. apríl 2017 (Stjtíð. 

ESB L 96, 7.4.2017, bls. 44).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2017/623, (ESB) 2017/624, (ESB) 2017/626 og (ESB) 

2017/627, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 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 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

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

nr. 182/2017 

frá 22. september 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) 2017/671 frá  

7. apríl 2017 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

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

afurðum (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/693 frá  

7. apríl 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 bítertanól, klórmekvat og tebúfenpýrað í eða 

á tilteknum afurðum (2)sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 131, 20.5.2017, bls. 23. 

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

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

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

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

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

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 0671: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/671 frá 7. apríl 2017 (Stjtíð. 

ESB L 97, 8.4.2017, bls. 9), 

– 32017 R 0693: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/693 frá 7. apríl 2017 (Stjtíð. 

ESB L 101, 13.4.2017, bls. 1), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 131, 20.5.2017,  

bls. 23.“ 

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 0671: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/671 frá 7. apríl 2017 (Stjtíð. 

ESB L 97, 8.4.2017, bls. 9), 

– 32017 R 0693: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/693 frá 7. apríl 2017 (Stjtíð. 

ESB L 101, 13.4.2017, bls. 1), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 131, 20.5.2017,  

bls. 23.“  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 97, 8.4.2017, bls. 9. 

(2)  Stjtíð. ESB L 101, 13.4.2017, bls. 1. 

2019/EES/52/33 
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3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2017/671 og (ESB) 2017/693, sbr. leiðréttingar sem birtust í 

Stjtíð. ESB L 131, 20.5.2017, bls. 23, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusam-

bandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 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 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

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

nr. 183/2017 

frá 22. september 2017 

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

upplýsingasamfélagið) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/191/ESB frá 1. febrúar 2017 um 

breytingu á ákvörðun 2010/166/ESB í því skyni að innleiða nýja tækni og tíðnisvið fyrir 

farsímafjarskiptaþjónustu um borð í skipum (MCV-þjónustu) í Evrópusambandinu (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við lið 5czg (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/166/ESB) í XI. viðauka við 

EES-samninginn: 

„, breytt með: 

– 32017 D 0191: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/191 frá  

1. febrúar 2017 (Stjtíð. ESB L 29, 3.2.2017, bls. 63).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (EB) nr. 2017/191, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 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 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 29, 3.2.2017, bls. 63. 

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

nr. 184/2017 

frá 22. september 2017 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/830 

frá 15. maí 2017 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 474/2006 um skrá yfir flugrekendur sem er 

bannað að stunda flugrekstur eða sæta rekstrartakmörkunum innan Sambandsins (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við á eftir lið 66zab (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 474/2006) 

í XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 0830: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/830 frá  

15. maí 2017 (Stjtíð. ESB L 124, 17.5.2017, bls. 3).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2017/830, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 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 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 124, 17.5.2017, bls. 3. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/52/35 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 185/2017 

frá 22. september 2017 

um breytingu á XV. við EES-samninginn (Ríkisaðstoð) 

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) 2017/1084 frá  

14. júní 2017 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 651/2014 að því er varðar aðstoð vegna 

grunnvirkja hafna og flugvalla, tilkynningarmörk fyrir aðstoð vegna menningar og varðveislu 

menningararfleifðar og aðstoð vegna íþróttagrunnvirkja og fjölnota tómstundagrunnvirkja og 

svæðisbundin rekstraraðstoðarkerfi á ystu svæðum og breytingu á reglugerð (ESB) nr. 702/2014 að 

því er varðar útreikning á aðstoðarhæfum kostnaði (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við lið 1j (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 651/2014) í XV. viðauka við 

EES-samninginn: 

„, breytt með: 

– 32017 R 1084: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1084 frá 14. júní 2017 (Stjtíð. 

ESB L 156, 20.6.2017, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/1084, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 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 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 156, 20.6.2017, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/52/36 



Nr. 52/68 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 27.6.2019 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 186/2017 

frá 22. september 2017 

um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn (Hugverkaréttindi) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/26/ESB frá  

26. febrúar 2014 um sameiginlega umsýslu höfundarréttar og skyldra réttinda og leyfisveitingar 

yfir landamæri vegna netnotkunar á tónverkum á innri markaðnum (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við á eftir 10. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/28/ESB) í XVII. viðauka 

við EES-samninginn: 

„11. 32014 L 0026: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/26/ESB frá 26. febrúar 2014 um 

sameiginlega umsýslu höfundarréttar og skyldra réttinda og leyfisveitingar yfir landamæri vegna 

netnotkunar á tónverkum á innri markaðnum (Stjtíð. ESB L 84, 20.3.2014, bls. 72). 

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

a) Í stað orðanna „101. og 102. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins“ í 32. gr. kemur „53. 

og 54. gr. EES-samningsins“. 

b) EFTA-ríkin skulu eiga rétt á því að taka fullan þátt í sérfræðingahópnum sem komið er á fót með  

41. gr. tilskipunarinnar og skulu innan hans hafa sömu réttindi og skyldur og aðildarríki ESB, þó án 

atkvæðisréttar. 

c) Að því er EFTA-ríkin varðar koma orðin „sex mánuðum eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu 

EES-nefndarinnar nr. 186/2017 frá 22. september 2017“ í stað orðanna „10. október 2016“ í 8. mgr.  

5. gr. 

d) Að því er EFTA-ríkin varðar koma orðin „í eitt ár eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-

nefndarinnar nr. 186/2017 frá 22. september 2017“ í stað orðanna „10. apríl 2017“ í 31. gr. 

e) Að því er EFTA-ríkin varðar koma orðin „gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 186/2017 frá 22. september 2017“ í stað orðanna „10. apríl 2016“ í 3. mgr. 36. gr. 

f) Að því er EFTA-ríkin varðar koma orðin „18 mánuðum eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu 

EES-nefndarinnar nr. 186/2017 frá 22. september 2017“ í stað orðanna „10. október 2017“ í 3. mgr. 

38. gr. 

g) Að því er EFTA-ríkin varðar koma orðin „gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 186/2017 frá 22. september 2017“ í stað orðanna „10. apríl 2016“ í 39. gr. 

h) Að því er EFTA-ríkin varðar koma orðin „gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 186/2017 frá 22. september 2017“ í stað orðanna „10. apríl 2016“ í 43. gr.  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 84, 20.3.2014, bls. 72. 

2019/EES/52/37 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2014/26/ESB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 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 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

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

nr. 187/2017 

frá 22. september 2017 

um breytingu á XIX. viðauka (Neytendavernd) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2302 frá  

25. nóvember 2015 um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun og um breytingu á reglugerð (EB) 

nr. 2006/2004 og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/83/ESB og niðurfellingu á tilskipun 

ráðsins 90/314/EBE (1). 

2) Tilskipun (ESB) 2015/2302 fellir úr gildi, frá og með 1. júlí 2018, tilskipun framkvæmda-

stjórnarinnar 90/314/EBE (2), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella 

gerðina brott úr samningnum frá og með 1. júlí 2018. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Viðauka XIX. við EES-samninginn verður breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 7f (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2006/2004): 

„– 32015 L 2302: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2302 frá 25. nóvember 2015 

(Stjtíð. ESB L 326, 11.12.2015, bls. 1).“ 

2. Eftirfarandi texta er bætt við lið 7i (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/83/ESB): 

„, breytt með: 

– 32015 L 2302: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2302 frá 25. nóvember 2015 

(Stjtíð. ESB L 326, 11.12.2015, bls. 1).“ 

3. Eftirfarandi texta er bætt við á eftir lið 7k (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/11/ESB): 

„7l. 32015 L 2302: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2302 frá 25. nóvember 2015 

um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2006/2004 

og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/83/ESB og niðurfellingu á tilskipun ráðsins 

90/314/EBE (Stjtíð. ESB L 326, 11.12.2015, bls. 1). 

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

Að því er EFTA-ríkin varðar orðast „Sambandið“  í 4. mgr. 14. gr. sem „EFTA-ríki“.“ 

4. Texti 7. liðar (tilskipun ráðsins 90/314/EBE) fellur brott frá og með 1. júlí 2018.  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 326, 11.12.2015, bls. 1. 

(2)  Stjtíð. ESB L 158, 23.6. 1990, bls. 59. 

2019/EES/52/38 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar (ESB) 2015/2302, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 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 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

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

nr. 188/2017 

frá 22. september 2017 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/902 

frá 30. maí 2016 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB, varðandi sameiginlega hreinsun á skólpi og úrgangslofti 

og stjórnunarkerfi í íðefnageiranum (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 1fo (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/302) í XX. viðauka við EES-samninginn: 

„1fp. 32016 D 0902: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/902 frá  

30. maí 2016 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB, varðandi sameiginlega hreinsun á skólpi og úrgangslofti 

og stjórnunarkerfi í íðefnageiranum (Stjtíð. ESB L 152, 9.6.2016, bls. 23).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (EB) nr. 2016/902, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 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 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 152, 9.6.2016, bls. 23. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/52/39 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 189/2017 

frá 22. september 2017 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1214 frá  

23. júní 2017 um að setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna handuppþvottaefna (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1215 frá  

23. júní 2017 um að setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna þvottaefna fyrir 

uppþvottavélar til notkunar í iðnaði og á stofnunum (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1216 frá  

23. júní 2017 um að setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna þvottaefna fyrir 

uppþvottavélar (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1217 frá  

23. júní 2017 um að setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna hreingerningavara fyrir hörð 

yfirborð (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1218 frá  

23. júní 2017 um að setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna þvottaefna (5). 

6) Fella ber inn í EES-samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1219 frá  

23. júní 2017 um að setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna þvottaefna til notkunar í 

iðnaði og á stofnunum (6). 

7) Ákvörðun (ESB) 2017/1214 fellir úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/382/ESB (7), 

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

8) Ákvörðun (ESB) 2017/1215 fellir úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/720/ESB (8), 

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

9) Ákvörðun (ESB) 2017/1216 fellir úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/263/ESB (9), 

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

10) Ákvörðun (ESB) 2017/1217 fellir úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/383/ESB (10), 

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

11) Ákvörðun (ESB) 2017/1218 fellir úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/264/ESB (11), 

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

  

(1)  Stjtíð. ESB L 180, 12.7. 2017, bls. 1. 

(2)  Stjtíð. ESB L 180, 12.7. 2017, bls. 16. 

(3)  Stjtíð. ESB L 180, 12.7. 2017, bls. 31. 

(4)  Stjtíð. ESB L 180, 12.7. 2017, bls. 45. 

(5)  Stjtíð. ESB L 180, 12.7. 2017, bls. 63. 

(6)  Stjtíð. ESB L 180, 12.7. 2017, bls. 79. 

(7)  Stjtíð. ESB L 169, 29.6. 2011, bls. 40. 

(8)  Stjtíð. ESB L 326, 24.11. 2012, bls. 25. 

(9)  Stjtíð. ESB L 111, 30.4. 2011, bls. 22. 

(10)  Stjtíð. ESB L 169, 29.6. 2011, bls. 52. 

(11)  Stjtíð. ESB L 111, 30.4. 2011, bls. 34. 

2019/EES/52/40 



Nr. 52/74 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 27.6.2019 

 

12) Ákvörðun (ESB) 2017/1219 fellir úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/721/ESB (12), 

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

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Viðauka IV. við EES-samninginn verður breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 2e (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/264/ESB): 

„32017 D 1218: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1218 frá 23. júní 2017 um að setja 

viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna þvottaefna (Stjtíð. ESB L 180, 12.7.2017, bls. 63).“ 

2. Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 2h (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/263/ESB): 

„32017 D 1216: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1216 frá 23. júní 2017 um að setja 

viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna þvottaefna fyrir uppþvottavélar (Stjtíð. ESB L 180, 

12.7.2017, bls. 31).“ 

3. Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 2r (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/382/ESB): 

„32017 D 1214: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1214 frá 23. júní 2017 um að setja 

viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna handuppþvottaefna (Stjtíð. ESB L 180, 12.7.2017,  

bls. 1).“ 

4. Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 2t (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/383/ESB): 

„32017 D 1217: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1217 frá 23. júní 2017 um að setja 

viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna hreingerningavara fyrir hörð yfirborð (Stjtíð. ESB L 180, 

12.7.2017, bls. 45).“ 

5. Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 2zg (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/720/ESB): 

„32017 D 1215: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1215 frá 23. júní 2017 um að setja 

viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna þvottaefna fyrir uppþvottavélar til notkunar í iðnaði og á 

stofnunum (Stjtíð. ESB L 180, 12.7.2017, bls. 16).“ 

6. Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 2zh (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/721/ESB): 

„32017 D 1219: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1219 frá 23. júní 2017 um að setja 

viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna þvottaefna til notkunar í iðnaði og á stofnunum (Stjtíð. 

ESB L 180, 12.7.2017, bls. 79).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2017/1214, (ESB) 2017/1215, (ESB) 2017/1216, (ESB) 

2017/1217, (ESB) 2017/1218 og (ESB) 2017/1219, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (*).  

  

(12)  Stjtíð. ESB L 326, 24.11.2012, bls. 38. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 190/2017 

frá 22. september 2017 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/605 frá  

29. mars 2017 um breytingu á VI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1005/2009 um efni sem valda rýrnun ósonlagsins (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 21aa (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1005/2009) í XX. 

viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 0605: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/605 frá 29. mars 2017 (Stjtíð. 

ESB L 84, 30.3.2017, bls. 3).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/605, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 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 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 84, 30.3.2017, bls. 3. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/52/41 
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TILKYNNING TIL LESENDA 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 191/2017 

hefur verið afturkölluð og er því skilin eftir auð. 

2019/EES/52/42 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 192/2017 

frá 22. september 2017 

um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (Félagaréttur) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1905 frá  

22. september 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna 

alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1606/2002 að því er varðar alþjóðlegan reikningsskilastaðal, IFRS-staðal 15 (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 10ba (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008) í 

XXII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 1905: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/1905 frá 22. september 2016 

(Stjtíð. ESB L 295, 29.10.2016, bls. 19).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/1905, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 23. september 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 22. september 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 295, 29.10.2016, bls. 19. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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