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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 30/2019 

hefur verið afturkölluð og er því skilin eftir auð. 

2019/EES/57/01 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 31/2019 

frá 29. mars 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/138 

frá 29. janúar 2019 um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 1356/2004, (EB) nr. 1464/2004, (EB)  

nr. 786/2007, (EB) nr. 971/2008, (ESB) nr. 1118/2010 og (ESB) nr. 169/2011 og framkvæmdar-

reglugerðum (ESB) nr. 888/2011 og (ESB) nr. 667/2013 að því er varðar heiti leyfishafa fyrir 

fóðuraukefnum (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/146 

frá 30. janúar 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/502 um leyfi fyrir blöndu 

með Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 sem fóðuraukefni fyrir mjólkurkýr (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/221 

frá 6. febrúar 2019 um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 785/2007, (EB) nr. 379/2009, (EB)  

nr. 1087/2009, (ESB) nr. 9/2010 og (ESB) nr. 337/2011 og framkvæmdarreglugerðum (ESB)  

nr. 389/2011, (ESB) nr. 528/2011, (ESB) nr. 840/2012, (ESB) nr. 1021/2012, (ESB) 2016/899, 

(ESB) 2016/997, (ESB) 2017/440 og (ESB) 2017/896 að því er varðar heiti leyfishafa og nafn 

fulltrúa leyfishafa fyrir tiltekin fóðuraukefni (3). 

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

varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um 

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

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

ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við liði 1zz (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1356/2004), 

1zzc (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1464/2004), 1zzzw (reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (EB) nr. 786/2007), 1zzzzt (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 971/2008), 2q 

(reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1118/2010, 2zo (framkvæmdarreglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 888/2011) og 2zv (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 169/2011): 

„– 32019 R 0138: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/138 frá  

29. janúar 2019 (Stjtíð. ESB L 26, 30.1.2019, bls. 1).“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 26, 30.1.2019, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 27, 31.1.2019, bls. 12. 

(3) Stjtíð. ESB L 35, 7.2.2019, bls. 28. 

2019/EES/57/02 
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2. Eftirfarandi undirlið er bætt við 86. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 667/2013): 

„, breytt með: 

– 32019 R 0138: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/138 frá  

29. janúar 2019 (Stjtíð. ESB L 26, 30.1.2019, bls. 1).“ 

3. Eftirfarandi er bætt við lið 1zzzv (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 785/2007), lið 1zzzzz 

(reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 379/2009), lið 1zzzzzr (reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (EB) nr. 1087/2009), lið 2y (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 337/2011), 

lið 2zd (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 389/2011), lið 2zh (fram-

kvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 528/2011), 62. lið (framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 840/2012), 69. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 1021/2012), 167. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2016/899), 171. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/997), 205. 

lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/440) og 211. lið (framkvæmdar-

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/896): 

„, breytt með: 

– 32019 R 0221: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/221 frá  

6. febrúar 2019 (Stjtíð. ESB L 35, 7.2.2019, bls. 28).“ 

4. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 1zzzzzx (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 9/2010): 

„– 32019 R 0221: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/221 frá  

6. febrúar 2019 (Stjtíð. ESB L 35, 7.2.2019, bls. 28).“ 

5. Eftirfarandi er bætt við 129. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/502): 

„, breytt með: 

– 32019 R 0146: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/146 frá  

30. janúar 2019 (Stjtíð. ESB L 27, 31.1.2019, bls. 12).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2019/138, (ESB) 2019/146 og (ESB) 2019/221, 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 29. mars 2019, 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 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 32/2019 

frá 29. mars 2019 

um breytingu á VI. viðauka við EES-samninginn (Félagslegt öryggi) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/500 frá  

25. mars 2019 um viðbúnaðarráðstafanir á sviði samræmingar almannatrygginga í kjölfar úrsagnar 

Sameinaðs konungsríkis Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir 1. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 883/2004) í VI. 

viðauka við EES-samninginn: 

„1a. 32019 R 0500: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/500 frá 25. mars 2019 um að 

koma á fót viðbúnaðarráðstöfunum að því er varðar samræmingu almannatrygginga í kjölfar 

úrsagnar Bretlands úr Sambandinu (Stjtíð. ESB L 85I, 27.3.2019, bls. 35).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/500 sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 29. mars 2019, eða daginn eftir að síðasta tilkynning samkvæmt 1. mgr.  

103. gr. EES-samningsins hefur farið fram, eftir því hvor dagsetningin er síðar (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 85I, 27.3.2019, bls. 35. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/57/03 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 33/2019 

hefur verið afturkölluð og er því skilin eftir auð. 

2019/EES/57/04 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 34/2019 

hefur verið afturkölluð og er því skilin eftir auð. 

2019/EES/57/05 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 35/2019 

frá 29. mars 2019 

um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (Fjármálaþjónusta) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2017/1857 frá 13. október 2017 um viðurkenningu á að fyrirkomulag laga, eftirlits og framfylgdar í 

Bandaríkjum Ameríku fyrir afleiðuviðskipti sem eru undir eftirliti Commodity Futures Trading 

Commission jafngildi tilteknum kröfum í 11. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár (1). 

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

2018/2031 frá 19. desember 2018 um ákvörðun á jafngildi regluramma sem gildir í takmarkaðan 

tíma um miðlæga mótaðila í Sameinaða konungsríkinu Stóra-Bretlandi og Norður-Írlandi í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 (2). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 31bcau (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/2278) í IX. viðauka við EES-samninginn: 

„31bcav. 32017 D 1857: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1857 frá  

13. október 2017 um viðurkenningu á að fyrirkomulag laga, eftirlits og framfylgdar í 

Bandaríkjum Ameríku fyrir afleiðuviðskipti sem eru undir eftirliti Commodity Futures Trading 

Commission jafngildi tilteknum kröfum í 11. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár (Stjtíð. ESB L 265, 

14.10.2017, bls. 23). 

31bcaw.  32018 D 2031: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2031 frá  

19. desember 2018 um ákvörðun á jafngildi regluramma sem gildir í takmarkaðan tíma um 

miðlæga mótaðila í Sameinaða konungsríkinu Stóra-Bretlandi og Norður-Írlandi í samræmi 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB L 325, 20.12.2018, 

bls. 50).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvarðana (ESB) 2017/1857 og (ESB) 2017/2031, sem verður 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 29. mars 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 265, 14.10.2017, bls. 23. 

(2) Stjtíð. ESB L 325, 20.12.2018, bls. 50. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/57/06 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 36/2019 

frá 29. mars 2019 

um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (Fjármálaþjónusta) 

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 (ESB) 2019/396 frá 19. desember 2018 um 

breytingu á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2205, framseldri reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/592 og framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2016/1178 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því 

er varðar daginn þegar stöðustofnunarskyldan tekur gildi fyrir tilteknar gerðir samninga (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við liði 31bcp (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 2015/2205), lið 31bcq (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/592) og lið 31bcr 

(framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1178) í IX. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32019 R 0396: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/396 frá  

19. desember 2018 (Stjtíð. ESB L 71, 13.3.2019, bls. 11).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/396, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 29. mars 2019, eða daginn eftir að síðasta tilkynning samkvæmt 1. mgr.  

103. gr. EES-samningsins hefur farið fram, eftir því hvor dagsetningin er síðar (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 71, 13.3.2019, bls. 11. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/57/07 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 37/2019 

frá 29. mars 2019 

um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (Fjármálaþjónusta) 

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) 2019/397 frá 

19. desember 2018 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/2251 um viðbætur við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar til hvaða dags mótaðilar 

geta beitt áhættustýringarferli sínu fyrir tiltekna OTC-afleiðusamninga sem miðlægur mótaðili 

hefur ekki stöðustofnað (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 31bcs (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/2251) í IX. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32019 R 0397: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/397 frá  

19. desember 2018 (Stjtíð. ESB L 71, 13.3.2019, bls. 15).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/397, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 29. mars 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

103. gr. EES-samningsins hafi borist () eða á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 

sem fellir reglugerð (ESB) nr. 2016/2251 inn í EES-samninginn, eftir því hvor dagsetningin er síðar. 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 71, 13.3.2019, bls. 15. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/57/08 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 38/2019 

frá 29. mars 2019 

um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (Fjármálaþjónusta) 

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) 

2018/2030 frá 19. desember 2018 um ákvörðun á jafngildi regluramma sem gildir í takmarkaðan 

tíma um verðbréfamiðstöðvar í Sameinaða konungsríkinu Stóra-Bretlandi og Norður-Írlandi í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 31bff (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/394) í XI. viðauka við EES-samninginn: 

„31bfg. 32018 D 2030: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2030 frá  

19. desember 2018 um ákvörðun á jafngildi regluramma sem gildir í takmarkaðan tíma um 

verðbréfamiðstöðvar í Sameinaða konungsríkinu Stóra-Bretlandi og Norður-Írlandi í samræmi 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 (Stjtíð. ESB L 325, 20.12.2018, 

bls. 47).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2030, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 29. mars 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

103. gr. samningsins hafi farið fram (), eða á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar  

nr. 18/2019 frá 8. febrúar 2019 (2), eftir því hvor dagsetningin er síðar. 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 325, 20.12.2018, bls. 47. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2) Stjtíð. ESB L 60, 28.2.2019, bls. 31, og EES-viðbætir nr. 17. frá 28.2.2019 bls. 8. 

2019/EES/57/09 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 39/2019 

hefur verið afturkölluð og er því skilin eftir auð. 

2019/EES/57/10 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 40/2019 

hefur verið afturkölluð og er því skilin eftir auð. 

2019/EES/57/11 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 41/2019 

frá 29. mars 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/413 

frá 14. mars 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) 2015/1998 að því er varðar þriðju lönd sem 

viðurkennt er að beiti flugverndarkröfum sem jafngilda sameiginlegum grunnkröfum um flugvernd 

í almenningsflugi (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 66he (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/1998) í XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32019 R 0413: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/413 frá  

14. mars 2019 (Stjtíð. ESB L 73, 15.3.2019, bls. 98).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/413, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 29. mars 2019, eða daginn eftir að síðasta tilkynning samkvæmt 1. mgr.  

103. gr. EES-samningsins hefur farið fram, eftir því hvor dagsetningin er síðar (). 

5. gr. 

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

Gjört í Brussel 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 73, 15.3.2019, bls. 98. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/57/12 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 42/2019 

frá 29. mars 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/494 frá  

25. mars 2019 um tiltekna þætti flugöryggis að því er varðar útgöngu Sameinaða konungsríkisins 

Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Sambandinu (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 66nk (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/395) í XIII. 

viðauka við EES-samninginn: 

„66nl. 32019 R 0494: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/494 frá 25. mars 2019 um 

tiltekna þætti flugöryggis að því er varðar útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og 

Norður-Írlands úr Sambandinu (Stjtíð. ESB L 85I, 27.3.2019, bls. 11).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/494, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 29. mars 2019, eða daginn eftir að síðasta tilkynning samkvæmt 1. mgr.  

103. gr. EES-samningsins hefur farið fram, eftir því hvor dagsetningin er síðar (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 85I, 27.3.2019, bls. 11. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/57/13 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 43/2019 

frá 29. mars 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/225 frá  

6. febrúar 2019 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 748/2009 að því er varðar umráðendur loftfara 

sem Bretland er tilgreint sem ábyrgðaraðildarríki fyrir (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 21as (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 748/2009) í XX. 

viðauka við EES-samninginn: 

„– 32019 R 0225: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2019/225 frá 6. febrúar 2019 

(Stjtíð. ESB L 41, 12.2.2019, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/225, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 29. mars 2019, 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 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 41, 12.2.2019, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/57/14 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 44/2019 

hefur verið afturkölluð og er því skilin eftir auð. 

2019/EES/57/15 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 45/2019 

hefur verið afturkölluð og er því skilin eftir auð. 

2019/EES/57/16 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 64/2019 

frá 29. mars 2019 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1718 frá  

14. nóvember 2018 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 726/2004 að því er varðar aðsetur Lyfja-

stofnunar Evrópu (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 15zb (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 726/2004) í XIII. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 1718: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1718 frá 14. nóvember 2018 

(Stjtíð. ESB L 291, 16.11.2018, bls. 3).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/1718, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 2019, 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 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 291, 16.11.2018, bls. 3. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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Nr. 57/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.7.2019 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 99/2019 

frá 11. apríl 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/591 

frá 11. apríl 2019 um breytingu á V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 136/2004 að því er varðar að 

færa Sameinaða konungsríkið Stóra-Bretland og Norður-Írland og hjálendur krúnunnar á skrá yfir 

þriðju lönd, yfirráðasvæði eða hluta þeirra þaðan sem leyfður er aðflutningur á sendingum af heyi 

og hálmi til Sambandsins (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/589 

frá 11. apríl 2019 um breytingu á III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1251/2008 að því er varðar að 

færa Sameinaða konungsríkið Stóra-Bretland og Norður-Írland og hjálendur krúnunnar á skrá yfir 

þriðju lönd, yfirráðasvæði eða hluta þeirra þaðan sem leyfður er aðflutningur á sendingum af 

lagareldisdýrum til Evrópusambandsins (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/599 

frá 11. apríl 2019 um breytingu á viðaukanum við ákvörðun 2007/453/EB að því er varðar stöðu 

Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands og hjálendna krúnunnar með tilliti 

til kúariðu (3). 

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

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

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

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

þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við 115. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 136/2004) í 

hluta 1.2: 

„– 32019 R 0591: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2019/591 frá 11. apríl 2019 

(Stjtíð. ESB L 100I, 11.4.2019, bls. 20)“. 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við 86. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1251/2008) í 

hluta 4.2: 

„– 32019 R 0589: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2019/589 frá 11. apríl 2019 

(Stjtíð. ESB L 100I, 11.4.2019, bls. 14)“.  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 100I, 11.4.2019, bls. 20. 

(2)  Stjtíð. ESB L 100I, 11.4.2019, bls. 14. 

(3)  Stjtíð. ESB L 103, 12.4.2019, bls. 31. 
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3. Eftirfarandi undirlið er bætt við 49. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/453/EB) í hluta 7.2: 

„– 32019 D 0599: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2019/599 frá 11. apríl 2019 

(Stjtíð. ESB L 103, 12.4.2019, bls. 31)“. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2019/589 og (ESB) 2019/591 og fram-

kvæmdarákvörðunar (ESB) 2019/599, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 12. apríl 2019, 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 11. apríl 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 57/22 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.7.2019 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 100/2019 

frá 11. apríl 2019 

um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (Fjármálaþjónusta) 

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) 2019/462 frá 

30. janúar 2019 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2017/1799 að því er varðar undanþágu 

Englandsbanka frá kröfunum um gagnsæi fyrir og eftir viðskipti sem settar eru fram í reglugerð 

(ESB) nr. 600/2014 (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 31bazt (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/1799) í IX. viðauka við EES-samninginn: 

„, breytt með: 

– 32019 R 0462: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/462 frá 30. janúar 2019 

(Stjtíð. ESB L 80, 22.3.2019, bls. 13).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/462, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. apríl 2019, eða daginn eftir að síðasta tilkynning skv. 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hefur farið fram (), eða á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 85/2019 frá 29. mars 2019 (2), eftir því hvor dagsetningin er síðar. 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 11. apríl 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 80, 22.3.2019, bls. 13. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2)  Óbirt. 

2019/EES/57/19 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 101/2019 

frá 11. apríl 2019 

um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (Fjármálaþjónusta) 

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) 2019/460 frá 

30. janúar 2019 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er 

varðar skrána yfir aðila sem njóta undanþágu (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við lið 31bc (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012) í IX. viðauka 

við EES-samninginn: 

„, breytt með: 

– 32019 R 0460: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/460 frá 30. janúar 2019 

(Stjtíð. ESB L 80, 22.3.2019, bls. 8).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/460, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. apríl 2019, eða daginn eftir að síðasta tilkynning samkvæmt 1. mgr.  

103. gr. EES-samningsins hefur farið fram, eftir því hvor dagsetningin er síðar (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 11. apríl 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 80, 22.3.2019, bls. 8. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/57/20 



Nr. 57/24 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.7.2019 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 102/2019 

frá 11. apríl 2019 

um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (Fjármálaþjónusta) 

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) 2019/544 

frá 3. apríl 2019 um breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2018/2031 um ákvörðun á jafngildi 

regluramma sem gildir í takmarkaðan tíma um miðlæga mótaðila í Sameinaða konungsríkinu 

Stóra-Bretlandi og Norður-Írlandi í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 648/2012 (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við lið 31bcaw (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2031) 

í XI. viðauka við EES-samninginn: 

„, breytt með: 

– 32019 D 0544: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/544 frá  

3. apríl 2019 (Stjtíð. ESB L 95, 4.4.2019, bls. 9).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/544, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. apríl 2019, 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 11. apríl 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 95, 4.4.2019, bls. 9. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/57/21 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 103/2019 

frá 11. apríl 2019 

um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (Fjármálaþjónusta) 

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) 2019/565 frá 

28. mars 2019 um breytingu á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2205, 

framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/592 og framseldri reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1178 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 648/2012 að því er varðar daginn þegar stöðustofnunarskyldan tekur gildi fyrir tilteknar 

gerðir samninga (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 31bcp (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 2015/2205), lið 31bcq (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/592) og lið 31bcr 

(framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1178) í IX. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32019 R 0565: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/565 frá 28. mars 2019 

(Stjtíð. ESB L 99, 10.4.2019, bls. 6).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/565, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. apríl 2019, 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 11. apríl 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 99, 10.4.2019, bls. 6. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/57/22 



Nr. 57/26 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.7.2019 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 104/2019 

frá 11. apríl 2019 

um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (Fjármálaþjónusta) 

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) 2019/564 frá 

28. mars 2019 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/2251 um viðbætur við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar til hvaða dags mótaðilar geta beitt 

áhættustýringarferli sínu fyrir tiltekna OTC-afleiðusamninga sem miðlægur mótaðili hefur ekki 

stöðustofnað (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 31bcs (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/2251) í IX. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32019 R 0564: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/564 frá 28. mars 2019 

(Stjtíð. ESB L 99, 10.4.2019, bls. 3).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/565, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. apríl 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

103. gr. samningsins hafi farið fram (), eða á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 83/2019 frá 29. mars 2019 (2), eftir því hvor dagsetningin er síðar. 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 11. apríl 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 99, 10.4.2019, bls. 3. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2)  Óbirt. 

2019/EES/57/23 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 105/2019 

frá 11. apríl 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/501 frá  

25. mars 2019 um sameiginlegar reglur til að tryggja grunntengjanleika í vöruflutningum og 

farþegaflutningum á vegum að því er varðar útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands 

og Norður-Írlands úr Sambandinu (1). 

2) Ákvörðun þessi varðar upptöku í EES-samninginn á einhliða viðbúnaðarráðstöfunum Evrópu-

sambandsins sem samþykktar hafa verið til þess að tryggja góða framkvæmd innri markaðarins ef 

svo færi að Bretland segði sig úr ESB án þess að samningur næðist (útganga án samnings). EES-

samningnum er ekki ætlað að fjalla um samskipti EES-ríkjanna og Bretlands sem þriðja ríkis. Því 

er þessi upptaka samþykkt með sérstakri undantekningu og því skilyrði að beiting viðbúnaðar-

ráðstafananna takmarkist við mjög stutt tímabil eftir úrsögnina. Ekki er unnt að líta á upptöku þessa 

sem fordæmisgefandi hér eftir eða í öðrum tilvikum sem varða ráðstafanir ESB sem hafa áhrif á 

þriðju lönd. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 26e (felldur brott) í XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„26f. 32019 R 0501: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/501 frá 25. mars 2019 um 

sameiginlegar reglur til að tryggja grunntengjanleika í vöruflutningum og farþegaflutningum á 

vegum að því er varðar útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr 

Sambandinu (Stjtíð. ESB L 85I, 27.3.2019, bls. 39). 

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

a)  Ákvæði 5. gr. gildir ekki að því er varðar EFTA-ríkin. 

b)  Í 11. gr. er orðunum „og EFTA-ríki“ bætt við á eftir orðinu „aðildarríki“.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/501, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. apríl 2019, eða daginn eftir að síðasta tilkynning samkvæmt 1. mgr.  

103 gr. EES-samningsins hefur farið fram, eftir því hvor dagsetningin er síðar ().  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 85I, 27.3.2019, bls. 39. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/57/24 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 11. apríl 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 106/2019 

frá 11. apríl 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/502 frá  

25. mars 2019 um sameiginlegar reglur til að tryggja grunntengjanleika í flugsamgöngum að því er 

varðar útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Sambandinu (1).  

2) Ákvörðun þessi varðar upptöku í EES-samninginn á einhliða viðbúnaðarráðstöfunum Evrópu-

sambandsins sem samþykktar hafa verið til þess að tryggja góða framkvæmd innri markaðarins ef 

svo færi að Bretland segði sig úr ESB án þess að samningur næðist (útganga án samnings). EES-

samningnum er ekki ætlað að fjalla um samskipti EES-ríkjanna og Bretlands sem þriðja ríkis. Því 

er þessi upptaka samþykkt með sérstakri undantekningu og því skilyrði að beiting viðbúnaðar-

ráðstafananna takmarkist við mjög stutt tímabil eftir úrsögnina. Ekki er unnt að líta á upptöku þessa 

sem fordæmisgefandi hér eftir eða í öðrum tilvikum sem varða ráðstafanir ESB sem hafa áhrif á 

þriðju lönd. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 64c (tilskipun ráðsins 96/67/EB) í XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„64d. 32019 R 0502: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/502 frá 25. mars 2019 um 

sameiginlegar reglur til að tryggja grunntengjanleika í flugsamgöngum að því er varðar útgöngu 

Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Sambandinu (Stjtíð. ESB L 851, 

27.3.2019, bls. 49). 

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

a)  Ákvæði 3. mgr. 4. gr. gildir ekki að því er varðar EFTA-ríkin. 

b)  Eftirfarandi málsgrein er bætt við 15. gr.: 

„4. EFTA-ríkin skulu taka fullan þátt í störfum nefndarinnar sem sett er á stofn skv. 1. mgr. 

og hafa þar sömu réttindi og skyldur og aðildarríki Evrópusambandsins, þó án 

atkvæðisréttar.““ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/502, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. apríl 2019, eða daginn eftir að síðasta tilkynning samkvæmt 1. mgr.  

103 gr. EES-samningsins hefur farið fram, eftir því hvor dagsetningin er síðar ().  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 85I, 27.3.2019, bls. 49. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/57/25 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 11. apríl 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 110/2019 

frá 8. maí 2019 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/26 frá  

8. janúar 2019 um viðbót við löggjöf Sambandsins um gerðarviðurkenningu að því er varðar 

útgöngu Bretlands úr Sambandinu (1), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 11, 14.1.2019, 

bls. 34. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir 49. lið (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/79) í 

I. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„50. 32019 R 0026: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/26 frá 8. janúar 2019 um viðbót 

við löggjöf Sambandsins um gerðarviðurkenningu að því er varðar útgöngu Bretlands úr 

Sambandinu (Stjtíð. ESB L 8I, 10.1.2019, bls. 1), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 11, 

14.1.2019, bls. 34.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/26, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 11, 

14.1.2019, bls. 34, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst 

fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2019, 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 8. maí 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 8I, 10.1.2019, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/57/26 
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