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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 193/2017 

frá 27. október 2017 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2017/1178 frá 2. júní 2017 um breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2016/2008 um varnarráð-

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

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

egg, fósturvísa og sæði. Ísland er undanþegið löggjöf á þessu sviði eins og segir í 2. mgr. 

inngangsorða I. kafla I. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Íslands. 

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

gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og 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 bætist við í 152. lið (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/2008) 

í hluta 1.2 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„, breytt með: 

– 32017 D 1178: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1178 frá  

2. júní 2017 (Stjtíð. ESB L 170, 1.7.2017, bls. 98).“ 

2. gr. 

Norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2017/1178, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. október 2017,  að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (*).  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 170, 1.7.2017, bls. 98. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/68/01 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 27. október 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 194/2017 

frá 27. október 2017 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2017/1145 frá 8. júní 2017 um töku tiltekinna fóðuraukefna af markaði, sem voru heimiluð 

samkvæmt tilskipunum ráðsins 70/524/EBE og 82/471/EBE, og um niðurfellingu á úreltum 

ákvæðum sem heimila þessi fóðuraukefni (1). 

2) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1145 fellur úr gildi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 

nr. 937/2001 (2), EB) nr. 871/2003 (3), EB) nr. 277/2004 (4), EB) nr. 278/2004 (5), EB)  

nr. 1332/2004 (6), EB) nr. 1463/2004 (7), EB) nr. 1465/2004 (8), EB) nr. 833/2005 (9), EB)  

nr. 492/2006 (10), EB) nr. 1443/2006 (11), EB) nr. 1743/2006 (12), EB) nr. 757/2007 (13) og EB)  

nr. 828/2007 (14), sem hafa verið teknar upp í EES-samninginn og ber því að fella þær brott úr 

samningnum. 

3) 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. 

4) 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 er bætt við lið 1aa (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2316/98), 1p (reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1353/2000), 1zzt (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 252/2006), 1zzw (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 773/2006), 1zzzzzv (reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1270/2009, 35. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 2188/2002) og 38. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 261/2003): 

„, breytt með:  

  

(1) Stjtíð. ESB L 166, 29.6.2017, bls. 1. 

(2)  Stjtíð. ESB L 130, 12.5.2001, bls. 25. 

(3) Stjtíð. ESB L 125, 21.5.2003, bls. 3. 

(4) Stjtíð. ESB L 47, 18.2.2004, bls. 20. 

(5) Stjtíð. ESB L 47, 18.2.2004, bls. 22. 

(6) Stjtíð. ESB L 247, 21.7.2004, bls. 8. 

(7) Stjtíð. ESB L 270, 18.8.2004, bls. 5. 

(8) Stjtíð. ESB L 270, 18.8.2004, bls. 11. 

(9) Stjtíð. ESB L 138, 1.6.2005, bls. 5. 

(10) Stjtíð. ESB L 89, 28.3.2006, bls. 6. 

(11) Stjtíð. ESB L 271, 30.9.2006, bls. 12. 

(12) Stjtíð. ESB L 329, 25.11.2006, bls. 16. 

(13) Stjtíð. ESB L 172, 30.6.2007, bls. 43. 

(14) Stjtíð. ESB L 184, 14.7.2007, bls. 12. 

2019/EES/68/02 
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– 32017 R 1145: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1145 frá  

8. júní 2017 (Stjtíð. ESB L 166, 29.6.2017, bls. 1).“ 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 1zq (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1334/2003), 1zs 

(reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1259/2004), 1zt (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(EB) nr. 1288/2004), 1zw (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1453/2004), 1zze (reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2148/2004), 1zzf (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  

nr. 255/2005), 1zzg (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 358/2005), 1zzi (reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 521/2005), 1zzj (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  

nr. 600/2005), 1zzl (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 943/2005), 1zzn (reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar( EB) nr. 1206/2005), 1zzo (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  

nr. 1458/2005), 1zzq (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1810/2005), lzzr (reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1811/2005), lzzs (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  

nr. 2036/2005) og 1zzx (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1284/2006): 

„– 32017 R 1145: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1145 frá  

8. júní 2017 (Stjtíð. ESB L 166, 29.6.2017, bls. 1).“ 

3. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir 207. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/455): 

„208. 32017 R 1145: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1145 frá  

8. júní 2017 um töku tiltekinna fóðuraukefna af markaði, sem voru heimiluð samkvæmt 

tilskipunum ráðsins 70/524/EBE og 82/471/EBE, og um niðurfellingu á úreltum ákvæðum 

sem heimila þessi fóðuraukefni (Stjtíð. ESB L 166, 29.6.2017, bls. 1).“ 

4. Texti liðar 1u (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 937/2001), 1zf (reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 871/2003), 1zk (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  

nr. 277/2004), 1zl (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 278/2004), 1zu (reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1332/2004), 1zx (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  

nr. 1465/2004), 1zzb (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1463/2004), 1zzk (reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 833/2005), 1zzv (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  

nr. 492/2006), 1zzy (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1443/2006), 1zzzd (reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1743/2006), 1zzzu (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  

nr. 757/2007) og 1zzzx (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 828/2007) fellur brott. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2017/1145, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. október 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 27. október 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

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

nr. 195/2017 

frá 27. október 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) 2017/1432 frá  

7. ágúst 2017 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu 

plöntuverndarvara á markað að því er varðar viðmiðanir fyrir samþykki á áhættulitlum virkum  

efnum (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/855 

frá 18. maí 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar 

skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu díflúbensúróni (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/856 

frá 18. maí 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar 

skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu flúroxýpýri (3). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við 13. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1107/2009):  

„– 32017 R 1432: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1432 frá 7. ágúst 2017 

(Stjtíð. ESB L 205, 8.8.2017, bls. 59).“ 

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

nr. 540/2011):  

„– 32017 R 0855: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/855 frá  

18. maí 2017 (Stjtíð. ESB L 128, 19.5.2017, bls. 10), 

– 32017 R 0856: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/856 frá  

18. maí 2017 (Stjtíð. ESB L 128, 19.5.2017, bls. 14).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/1432 og framkvæmdarreglugerða (ESB) 2017/855 og 

(ESB) 2017/856 sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. október 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 205, 8.8.2017, bls. 59. 

(2) Stjtíð. ESB L 128, 19.5.2017, bls. 10. 

(3) Stjtíð. ESB L 128, 19.5.2017, bls. 14. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/68/03 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 27. október 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 196/2017 

frá 27. október 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) 2017/1224 frá  

6. júlí 2017 um breytingu á V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 

1223/2009 um snyrtivörur (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 (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1223/2009) í XVI. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 1224: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1224 frá 6. júlí 2017 (Stjtíð. 

ESB L 174, 7.7.2017, bls. 16).“  

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/1224 sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. október 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 27. október 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 174, 7.7.2017, bls. 16. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/68/04 



Nr. 68/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.8.2019 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 197/2017 

frá 27. október 2017 

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

og IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/254 frá 

30. nóvember 2016 um breytingu á framseldu reglugerðunum (ESB) nr. 1059/2010, (ESB)  

nr. 1060/2010, (ESB) nr. 1061/2010, (ESB) nr. 1062/2010, (ESB) nr. 626/2011, (ESB)  

nr. 392/2012, (ESB) nr. 874/2012, (ESB) nr. 665/2013, (ESB) nr. 811/2013, (ESB) nr. 812/2013, 

(ESB) nr. 65/2014, (ESB) nr. 1254/2014, (ESB) 2015/1094, (ESB) 2015/1186 og (ESB) 2015/1187 

að því er varðar beitingu vikmarka í sannprófunaraðferðum (1). 

2) II. og IV. viðauki við EES-samninginn breytast því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 4c (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  

nr. 392/2012), 4e (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 874/2012), 4i (framseld 

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1059/2010), 4j (framseld reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (EB) nr. 1060/2010), 4k (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  

nr. 1061/2010), 4l (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1062/2010), 4m (framseld 

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 626/2011), 4n (framseld reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (EB) nr. 665/2013), 4s (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  

nr. 811/2013) og 4t (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 812/2013):  

„– 32017 R 0254: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/254 frá  

30. nóvember 2016 (Stjtíð. ESB L 38, 15.2.2017, bls. 1).“  

2. Eftirfarandi er bætt við liði 4o (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1254/2014), 4p 

(framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2015/1186), 4q (framseld reglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2015/1187), 4r (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  

nr. 2015/1094) og 4u (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 65/2014): 

„, breytt með: 

– 32017 R 0254: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/254 frá  

30. nóvember 2016 (Stjtíð. ESB L 38, 15.2.2017, bls. 1).“  

2. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 11c (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 392/2012), 11e (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 874/2012), 11i (framseld 

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1059/2010), 11j (framseld reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 1060/2010), 11k (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 1061/2010), 11l (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1062/2010), 11m  

(framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 626/2011), 11n (framseld reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 665/2013), 11s (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 811/2013) og 11t (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 812/2013):  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 38, 15.2.2017, bls. 1. 

2019/EES/68/05 
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„– 32017 R 0254: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/254 frá  

30. nóvember 2016 (Stjtíð. ESB L 38, 15.2.2017, bls. 1).“  

2. Eftirfarandi er bætt við lið 11o (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1254/2014), 

11p (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/1186), 11q (framseld reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/1187), 11r (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 2015/1094) og 11u (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 65/2014): 

„, breytt með: 

– 32017 R 0254: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/254 frá  

30. nóvember 2016 (Stjtíð. ESB L 38, 15.2.2017, bls. 1).“  

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/254, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. október 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

5. gr. 

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

Gjört í Brussel 27. október 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

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

nr. 198/2017 

frá 27. október 2017 

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

og IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2282 frá  

30. nóvember 2016 um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 1275/2008, (EB) nr. 107/2009, (EB)  

nr. 278/2009, (EB) nr. 640/2009, (EB) nr. 641/2009, (EB) nr. 642/2009, (EB) nr. 643/2009, (ESB) 

nr. 1015/2010, (ESB) nr. 1016/2010, (ESB) nr. 327/2011, (ESB) nr. 206/2012, (ESB)  

nr. 547/2012, (ESB) nr. 932/2012, (ESB) nr. 617/2013, (ESB) nr. 666/2013, (ESB) nr. 813/2013, 

(ESB) nr. 814/2013, (ESB) nr. 66/2014, (ESB) nr. 548/2014, (ESB) nr. 1253/2014, (ESB) 

2015/1095, (ESB) 2015/1185, (ESB) 2015/1188, (ESB) 2015/1189 og (ESB) 2016/2281 að því er 

varðar beitingu vikmarka í sannprófunaraðferðum (1). 

2) II. og IV. viðauki við EES-samninginn breytast því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 6d (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 327/2011), 8 

(reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 1275/2008), 12 (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(EB) 278/2009), 13 (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 640/2009), 14 (reglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (EB) 641/2009) og 15 (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 642/2009):  

„– 32016 R 2282: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2282 frá 30. nóvember 2016 

(Stjtíð. ESB L 346, 20.12.2016, bls. 51).“ 

2. Eftirfarandi er bætt við 6a (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 206/2012), 6b (reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) 1015/2010), 6c (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 

1016/2010), 6e (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 932/2012), 6f (reglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (ESB) 547/2012), 6h (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 548/2014), 6i 

(reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 617/2013), 6j (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 666/2013), 6k (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 66/2014), 6l (reglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (ESB) 1253/2014), 6m (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1185), 

6n (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1189), 6o (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2015/1095), 6p (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1188), 6q (reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2281), 9 (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 107/2009) 

og 16 (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 643/2009): 

„, breytt með: 

– 32016 R 2282: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2282 frá 30. nóvember 2016 

(Stjtíð. ESB L 346, 20.12.2016, bls. 51).“  

2. gr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 346, 20.12.2016, bls. 51. 

2019/EES/68/06 
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1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 26e (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 327/2011), 31 

(reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 1275/2008), 35 (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(EB) 278/2009), 36 (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 640/2009), 37 (reglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (EB) 641/2009) og 38 (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 642/2009):  

„– 32016 R 2282: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2282 frá 30. nóvember 2016 

(Stjtíð. ESB L 346, 20.12.2016, bls. 51).“ 

2. Eftirfarandi er bætt við lið 26b (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 206/2012), 26c (reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) 1015/2010), 26d (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 

1016/2010), 26f (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 932/2012), 26g (reglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (ESB) 547/2012), 26i (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 548/2014), 

26j (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 617/2013), 26k (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 666/2013), 26l (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 66/2014), 26m (reglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (ESB) 1253/2014), 26n (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/1185), 26o (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1189), 26p (reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1095), 26q (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/1188), 26r (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2281), 32 (reglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (EB) 107/2009) og 39 (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 643/2009): 

„, breytt með: 

– 32016 R 2282: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2282 frá 30. nóvember 2016 

(Stjtíð. ESB L 346, 20.12.2016, bls. 51).“  

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/2282 sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. október 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

nr. 142/2017 frá 7. júlí 2017 (2), hvort sem ber upp síðar. 

5. gr. 

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

Gjört í Brussel 27. október 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2) Stjtíð. ESB L 128, 16.5.2019, bls. 41, og EES-viðbætir nr. 40, 16.5.2019 bls. 41. 



Nr. 68/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.8.2019 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 199/2017 

frá 27. október 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 framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/1412 frá 1. ágúst 2017 um viðurkenningu á Fiji samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og 

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

2) Tilskipun ráðsins 98/90/EB (2) var felld úr gildi með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/90/ESB (3), sem hafa verið felldar inn í EES-samninginn, og ber því að fella tilvísun til 

tilskipunar 98/90/EB brott úr samningnum. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 56ju (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/727): 

„56jv. 32017 D 1412: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1412 frá  

1. ágúst 2017 um viðurkenningu á Fiji samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

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

L 202, 3.8.2017, bls. 6).“ 

2. Texti liðar 56d (tilskipun ráðsins 96/98/EB) fellur brott. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1412, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. október 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1)  Stjtíð. ESB L 202, 3.8.2017, bls. 6. 

(2)  Stjtíð. ESB L 46, 17.2.1997, bls. 25. 

(3) Stjtíð. ESB L 257, 28.8.2014, bls. 146. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/68/07 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 27. október 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 



Nr. 68/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.8.2019 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 200/2017 

frá 27. október 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) 2017/815 

frá 12. maí 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/1998 að því er varðar nánari 

útlistun, samræmingu og einföldun á tilteknum flugverndarráðstöfunum (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar C(2017) 3030 

frá 15.5.2017 um breytingu á framkvæmdarákvörðun C(2015) 8005 að því er varðar nánari 

útlistun, samræmingu og einföldun á tilteknum sértækum flugverndarráðstöfunum. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

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

nr. 2015/1998): 

„– 32017 R 0815: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/815 frá  

12. maí 2017 (Stjtíð. ESB L 122, 13.5.2017, bls. 1).“ 

2. Eftirfarandi bætist við í lið 66hf (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar C(2015) 8005): 

„, breytt með: 

– 32017 D 3030: Framkvæmdarákvörðun C(2017) 3030 frá 15.5.2017.“  

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2017/815, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. október 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1)  Stjtíð. ESB L 122, 13.5.2017, bls. 1. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/68/08 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 27. október 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 



Nr. 68/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.8.2019 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 201/2017 

frá 27. október 2017 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/363 frá  

1. mars 2017 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 965/2012 að því er varðar sérstakt samþykki fyrir 

starfrækslu eins hreyfils flugvéla með hverfihreyfli að næturlagi eða við blindflugsskilyrði og að 

því er varðar samþykkiskröfur fyrir þjálfun vegna hættulegs varnings fyrir sérstaka starfrækslu í 

ábataskyni, starfrækslu flókinna, vélknúinna loftfara, sem er ekki í ábataskyni, og sérstaka 

starfrækslu flókinna, vélknúinna loftfara sem er ekki í ábataskyni (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 66nf (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 965/2012) í 

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 0363: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/363 frá 1. mars 2017 (Stjtíð. 

ESB L 55, 2.3.2017, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/363, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. október 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 27. október 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 55, 2.3.2017, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/68/09 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 202/2017 

frá 27. október 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) 2017/386 

frá 6. mars 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1207/2011 um kröfur um afköst 

og rekstrarsamhæfi kögunar í samevrópska loftrýminu (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

nr. 1207/2011) í XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 0386: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/386 frá  

6. mars 2017 (Stjtíð. ESB L 59, 7.3.2017, bls. 34).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2017/386, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. október 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 27. október 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 59, 7.3.2017, bls. 34. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/68/10 



Nr. 68/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.8.2019 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 203/2017 

frá 27. október 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) 2017/1392 frá  

25. júlí 2017 um breytingu á ákvörðun 2014/350/ESB um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu 

umhverfismerkis ESB fyrir textílvörur (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við lið 2zn (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/350/ESB) í XX. viðauka við 

EES-samninginn: 

„, breytt með: 

– 32017 D 1392: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1392 frá 25. júlí 2017 (Stjtíð. 

ESB L 195, 27.7.2017, bls. 36).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar (ESB) nr. 2017/1392, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. október 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 27. október 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 195, 27.7.2017, bls. 36. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2019/EES/68/11 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 204/2017 

frá 27. október 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 framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/748 frá 

14. desember 2016 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 510/2011 til að taka tillit til þróunar á massa nýrra léttra atvinnuökutækja sem skráð voru 2013, 

2014 og 2015 (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 21ay (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 510/2011) í III. 

kafla XX. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 0748: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/748 frá  

14. desember 2016 (Stjtíð. ESB L 113, 29.4.2017, bls. 9).“  

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/748, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. október 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

nr. 111/2017 frá 16. júní 2017 (2), hvort sem ber upp síðar. 

4.. gr. 

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

Gjört í Brussel 27. október 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 113, 29.4.2017, bls. 9. 

(*)  Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2) Stjtíð. ESB L 142, 7.6.2018 bls. 45, og EES-viðbætir nr. 37, 7.6.2018, bls. 14. 

2019/EES/68/12 



Nr. 68/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.8.2019 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 205/2017 

frá 27. október 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 framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2072 

frá 22. september 2016 um sannprófunarstörf og faggildingu sannprófenda samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/757 um vöktun, skýrslugjöf og sannprófun á losun 

koltvísýrings frá sjóflutningum (1). 

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

2016/1927 frá 4. nóvember 2016 um sniðmát fyrir vöktun áætlana, losunarskýrslur og 

samræmisskjöl samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/757 um vöktun, 

skýrslugjöf og sannprófun á losun koltvísýrings frá sjóflutningum (2). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 21aw (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2015/757) í 

XX. viðauka við EES-samninginn: 

„21awa. 32016 R 2072: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2072 frá  

22. september 2016 um sannprófunarstörf og faggildingu sannprófenda samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/757 um vöktun, skýrslugjöf og sannprófun á losun 

koltvísýrings frá sjóflutningum (Stjtíð. ESB L 320, 26.11.2016, bls. 5). 

21awb. 32016 R 1927: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1927 frá  

4. nóvember 2016 um sniðmát fyrir vöktun áætlana, losunarskýrslur og samræmisskjöl 

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/757 um vöktun, skýrslugjöf og 

sannprófun á losun koltvísýrings frá sjóflutningum (Stjtíð. ESB L 299, 5.11.2016, p. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2016/2072 og reglugerðar (ESB) 2016/1927, 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. október 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 320, 26.11.2016, bls. 5. 

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

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/68/13 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 27. október 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 



Nr. 68/22 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.8.2019 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 206/2017 

frá 27. október 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 ráðsins (ESB) 2017/997 frá 8. júní 2017 um breytingu á 

III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/ESB að því er varðar hættuflokkinn 

HP 14 „visteitraður“ (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 32ff (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB) í XX. viðauka 

við EES-samninginn: 

„– 32017 R 0997: Reglugerð ráðsins (ESB) 2017/997 frá 8. júní 2017 (Stjtíð. ESB L 150, 14.6.2017, 

bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/997, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. október 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 27. október 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

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

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/68/14 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 207/2017 

frá 27. október 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 tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/996 frá  

19. maí 2015 um að koma á sameiginlegum matsaðferðum fyrir hávaða samkvæmt tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2002/49/EB (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 32g (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/49/EB) í XX. viðauka 

við EES-samninginn: 

„32ga. 32015 L 0996: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/996 frá 19. maí 2015 um að 

koma á sameiginlegum matsaðferðum fyrir hávaða samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2002/49/EB (Stjtíð. ESB L 168, 1.7.2015, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar (ESB) 2015/996, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. október 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 27. október 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 168, 1.7.2015, bls. 1. 

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

nr. 208/2017 

frá 27. október 2017 

um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn, um samvinnu á sérstökum sviðum utan marka 

fjórþætta frelsisins 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Rétt er að auka samstarf þeirra sem eiga aðild að EES-samningnum þannig að það taki til aðgerða á 

vegum Sambandsins, sem eru fjármagnaðar með fjármunum úr almennum sjóðum Evrópu-

sambandsins, að því er varðar undirbúningsaðgerð fyrir rannsóknir á sviði varnarmála. 

2) Rétt er að þátttaka EFTA-ríkjanna í starfsemi sem fjármögnuð er í gegnum fjárlagalið 02 04 77 03 

hefjist frá og með 11. apríl 2017, jafnvel þótt þessi ákvörðun sé samþykkt, eða stjórnskipuleg 

skilyrði fyrir ákvörðunina, ef við á, hafi verið tilkynnt eftir 10. júlí 2017. 

3) Stofnanir, fyrirtæki, stjórnunarheildir og ríkisborgarar EFTA-ríkjanna ættu að eiga rétt á að taka 

þátt í starfsemi sem byrjar fyrir gildistöku þessarar ákvörðunar. Telja ber kostnað sem fellur til 

vegna þátttöku í slíkri starfsemi, sem byrjar eftir 11. apríl 2017, hæfan með sömu skilyrðum og 

þeim sem gilda um kostnað sem fellur til hjá stofnunum, fyrirtækjum, stjórnunarheildum og 

ríkisborgurum EFTA-ríkjanna, að því tilskildu að þessi ákvörðun hafi tekið gildi fyrir lok 

undirbúningsstarfseminnar sem um ræðir. 

4) Af þessum sökum ber að breyta bókun 31 við EES-samninginn til þess að þetta aukna samstarf geti 

hafist frá 11. apríl 2017. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi málsgrein er bætt við 1. gr. bókunar 31 við EES-samninginn: 

„13. a)  EFTA-ríkin skulu frá 11. apríl 2017 taka þátt í aðgerðum á vegum Sambandsins sem tengjast 

eftirtöldum lið á fjárlögum Evrópusambandsins fyrir fjárhagsárið 2017: 

– Fjárlagaliður 02 04 77 03: „Undirbúningsaðgerðir fyrir rannsóknir á sviði varnarmála“. 

b)  EFTA-ríkin skulu leggja fjármagn til starfseminnar sem vísað er til í a-lið í samræmi við a-lið  

1. mgr. 82. gr. samningsins. 

c)  Telja ber kostnað sem fellur til vegna þátttöku í starfsemi sem vísað er til í a-lið, sem byrjar eftir 

11. apríl 2017 hæfan með sömu skilyrðum og þeim sem gilda um kostnað sem fellur til hjá 

stofnunum, fyrirtækjum, stjórnunarheildum og ríkisborgurum EFTA-ríkjanna, og í samræmi við 

viðkomandi samstarfssamning eða ákvörðun um samstarf, að því tilskildu að þessi ákvörðun 

sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 208/2017 frá 27. október 2017 hafi tekið gildi fyrir lok 

undirbúningsaðgerðanna sem um ræðir. 

d)  Ísland og Liechtenstein skulu ekki taka þátt í þessum undirbúningsaðgerðum og skulu ekki 

leggja fjármagn til starfseminnar sem vísað er til í a-lið.“  

2019/EES/68/16 
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2. gr. 

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

hefur farið fram (). 

Hún gildir frá 11. apríl 2017. 

3. gr. 

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

Gjört í Brussel 27. október 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður.  

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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Yfirlýsing EFTA-ríkjanna 

vegna ákvörðunar nr. 208/2017 um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn til þess að auka 

samstarf samningsaðilanna þannig að EFTA-ríkin taki þátt í undirbúningsaðgerðum fyrir 

rannsóknir á sviði varnarmála 

Með ákvörðun þessari er samstarf samningsaðilanna aukið svo EFTA-ríkin taki þátt í undirbúnings-

aðgerðum fyrir rannsóknir á sviði varnarmála. EFTA-ríkin telja að varnarmál falli utan við gildissvið 

EES-samningsins og því víkkar ákvörðun þessi ekki út gildissvið EES-samningsins svo það taki til 

varnarmála umfram þessa þátttöku EFTA-ríkjanna í viðkomandi undirbúningsaðgerðum. EFTA-ríkin 

leggja einnig áherslu á að Ísland og Liechtenstein muni ekki taka þátt í eða leggja fjármagn til þessara 

undirbúningsaðgerða. 


	EES-STOFNANIR
	Sameiginlega EES-nefndin
	Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  nr. 193/2017 frá 27. október 2017 um breytingu á I. viðauka við EES-samninginn (Heilbrigði dýra og plantna)
	Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  nr. 194/2017 frá 27. október 2017 um breytingu á I. viðauka við EES-samninginn (Heilbrigði dýra og plantna)
	Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  nr. 195/2017 frá 27. október 2017 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir, staðlar,  prófanir og vottun)
	Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  nr. 196/2017 frá 27. október 2017 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir,  staðlar, prófanir og vottun)
	Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  nr. 197/2017 frá 27. október 2017 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)  og IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn
	Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  nr. 198/2017 frá 27. október 2017 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)  og IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn
	Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  nr. 199/2017 frá 27. október 2017 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn
	Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  nr. 200/2017 frá 27. október 2017 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn
	Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  nr. 201/2017 frá 27. október 2017 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn
	Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  nr. 202/2017 frá 27. október 2017 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn
	Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  nr. 203/2017 frá 27. október 2017 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn
	Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  nr. 204/2017 frá 27. október 2017 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn
	Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  nr. 205/2017 frá 27. október 2017 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn
	Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  nr. 206/2017 frá 27. október 2017 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn
	Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  nr. 207/2017 frá 27. október 2017 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn
	Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  nr. 208/2017 frá 27. október 2017 um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn, um samvinnu á sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins



