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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 123/2018 

frá 6. júlí 2018 

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) 2018/313 

frá 28. febrúar 2018 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrárnar yfir 

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

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

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

ríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og kveðið er á 

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

Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 D 0313: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/313 frá  

28. febrúar 2018 (Stjtíð. ESB L 60, 2.3.2018, bls. 40).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/313, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 60, 2.3.2018, bls. 40. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/13/01 



Nr. 13/2 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 25.2.2021 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 124/2018 

frá 6. júlí 2018 

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) 2018/136 

frá 25. janúar 2018 um tilnefningu á tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins fyrir rannsóknir á 

gin- og klaufaveiki og um breytingu á II. viðauka við tilskipun ráðsins 92/119/EBE að því er varðar 

tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins fyrir rannsóknir á svínafári (1). 

2) Framkvæmdarákvörðun (ESB) 2018/136 fellir úr gildi, frá 1. janúar 2019, framkvæmdarákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2012/767/ESB (2), sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og ber því 

að fella gerðina brott úr samningnum frá 1. janúar 2019. 

3) 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. 

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 kveðið er á um 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 9. lið (tilskipun ráðsins 92/119/EBE) í hluta 3.1: 

„– 32018 D 0136: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/136 frá 

25. janúar 2018 (Stjtíð. ESB L 24, 27.1.2018, bls. 3).“ 

2. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir 47. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 415/2013) í 

hluta 3.2: 

„48. 32018 D 0136: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/136 frá 

25. janúar 2018 um tilnefningu á tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins fyrir 

rannsóknir á gin- og klaufaveiki og um breytingu á II. viðauka við tilskipun ráðsins 

92/119/EBE að því er varðar tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins fyrir rannsóknir á 

svínafári (Stjtíð. ESB. L 24, 27.1.2018, bls. 3). 

Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“ 

3. Texti 35. liðar (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/767/ESB) í hluta 3.2 fellur 

brott frá og með 1. janúar 2019.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 27.1.2018, bls. 3. 

(2) Stjtíð. ESB L 337, 11.12. 2012, bls. 54. 

2021/EES/13/02 
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2. gr. 

Norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2018/136, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, 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 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

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

nr. 125/2018 

frá 6. júlí 2018 

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) 2018/187 

frá 6. febrúar 2018 um breytingu á II. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB að því er varðar að 

samþykkja varnaráætlun um útrýmingu á Aujeszkys-veiki í héraðinu Emilia-Romagna á Ítalíu (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/193 

frá 7. febrúar 2018 um leyfi fyrir rannsóknarstofur í Brasilíu og Rússneska sambandsríkinu til að 

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

frettum (2). 

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

löggjöf á þessu sviði eins kveðið er á um í 2. mgr. inngangsorða I. kafla I. viðauka við EES-

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

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

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

ríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og kveðið er á 

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

Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á hluta 4.2 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við 84. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/185/EB): 

„– 32018 D 0187: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/187 frá 

6. febrúar 2018 (Stjtíð. ESB L 34, 8.2.2018, bls. 36).“ 

2. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir 104. lið (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/223): 

„105. 32018 D 0193: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/193 frá 

7. febrúar 2018 um leyfi fyrir rannsóknarstofur í Brasilíu og Rússneska sambandsríkinu til að 

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

frettum (Stjtíð. ESB L 36, 9.2.2018, bls. 18).  

Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 34, 8.2.2018, bls. 36. 

(2) Stjtíð. ESB L 36, 9.2.2018, bls. 18. 

2021/EES/13/03 
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2. gr. 

Norskur texti framkvæmdarákvarðana (ESB) 2018/187 og (ESB) 2018/193, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, 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 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

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

nr. 126/2018 

frá 6. júlí 2018 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/894 frá  

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

nr. 999/2001 að því er varðar arfgerðargreiningu sauðfjár (1). 

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

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

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

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

því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

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

„– 32017 R 0894: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/894 frá 24. maí 2017 (Stjtíð. 

ESB L 138, 25.5.2017, bls. 117).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/894, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, 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 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 138, 25.5.2017, bls. 117. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/13/04 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 127/2018 

frá 6. júlí 2018 

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 framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/338 frá 

7. mars 2018 um leyfi fyrir blöndu með 6-fýtasa, sem er framleiddur með Aspergillus niger (DSM 

25770), sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur, 

eldissvín, gyltur, aukategundir svína til eldis eða undaneldis, eldiskalkúna, kalkúna sem eru aldir til 

undaneldis, allar aðrar fuglategundir (að undanskildum varpfuglum) og fráfærugrísi (leyfishafi er 

BASF SE) (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/347 

frá 5. mars 2018 um leyfi fyrir blöndu með Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 sem 

fóðuraukefni fyrir smágrísi og gyltur og um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 1847/2003 og (EB) 

nr. 2036/2005 (leyfishafi er Danstar Ferment AG, fulltrúi er Lallemand SAS) (2). 

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 aðlögunarákvæðum vegna 

einstakra atvinnugreina í I. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að taka til 

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við liði 1zi (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1847/2003) og 

1zzs (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2036/2005): 

„– 32018 R 0347: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/347 frá  

5. mars 2018 (Stjtíð. ESB L 67, 9.3.2018, bls. 21).“ 

2. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 251. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2018/250): 

„252. 32018 R 0338: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/338 frá  

7. mars 2018 um leyfi fyrir blöndu með 6-fýtasa, sem er framleiddur með Aspergillus niger 

(DSM 25770), sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, kjúklinga sem eru aldir til að verða 

varphænur, eldissvín, gyltur, aukategundir svína til eldis eða undaneldis, eldiskalkúna, 

kalkúna sem eru aldir til undaneldis, allar aðrar fuglategundir (að undanskildum varpfuglum) 

og fráfærugrísi (leyfishafi er BASF SE) (Stjtíð. ESB L 65, 8.3.2018, bls. 17).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 65, 8.3.2018, bls. 17. 

(2) Stjtíð. ESB L 67, 9.3.2018, bls. 21. 

2021/EES/13/05 
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253. 32018 R 0347: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/347 frá  

5. mars 2018 um leyfi fyrir blöndu með Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 sem 

fóðuraukefni fyrir smágrísi og gyltur og um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 1847/2003 og 

(EB) nr. 2036/2005 (leyfishafi er Danstar Ferment AG, fulltrúi er Lallemand SAS) (Stjtíð. 

ESB L 67, 9.3.2018, bls. 21).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2018/338 og (ESB) 2018/347, sem verður 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, 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 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

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

nr. 128/2018 

frá 6. júlí 2018 

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) 2018/353 

frá 9. mars 2018 um leiðréttingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/1145 um töku tiltekinna fóðuraukefna af markaði, sem voru heimiluð samkvæmt tilskipunum 

ráðsins 70/524/EEB og 82/471/EEB, og um niðurfellingu á úreltum ákvæðum sem heimila þessi 

fóðuraukefni (1). 

2) Í framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/353 frá 9. mars 2018 er því lýst yfir að reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) 1443/2006 (2) hafi verið felld niður fyrir mistök. Reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1443/2006 var felld niður með ákvörðun sameiginlegu EES-

nefndarinnar nr. 194/2017 og ber því að taka hana aftur upp í EES-samninginn. 

3) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/353 frá 9. mars 2018 fellir niður reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (EB) nr. 1459/2005 (3) sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og ber því að fella 

gerðina brott úr samningnum. 

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 aðlögunarákvæðum vegna 

einstakra atvinnugreina í I. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að taka til 

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

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

„1zzy. 32006 R 1443: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1443/2006 frá  

29. september 2006 um varanlegt leyfi fyrir tilteknum aukefnum í fóðri og leyfi til 10 ára 

fyrir hníslalyfi (Stjtíð. ESB L 271, 30.9.2006, bls. 235), breytt með: 

– 32009 R 0887: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 887/2009 frá 

25. september 2009 (Stjtíð. ESB L 254, 26.9.2009, bls. 68), 

– 32018 R 0353: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/353 

frá 9. mars 2018 (Stjtíð. ESB L 68, 12.3.2018, bls. 3).“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 68, 12.3.2018, bls. 3. 

(2) Stjtíð. ESB L 271, 30.9.2006, bls. 16. 

(3) Stjtíð. ESB L 233, 9.9.2005, bls. 8. 

2021/EES/13/06 
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2. Eftirfarandi er bætt við 208. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/1145): 

„, breytt með: 

– 32018 R 0353: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/353 frá  

9. mars 2018 (Stjtíð. ESB L 68, 12.3.2018, bls. 3).“ 

3. Texti liðar lzzp (reglugerð framkvæmdarstjórnarinnar (EB) nr. 1459/2005) fellur brott. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/353, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, 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 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

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

nr. 129/2018 

frá 6. júlí 2018 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2017/2279 frá 

11. desember 2017 um breytingu á II., IV., VI., VII. og VIII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins (EB) nr. 767/2009 um setningu fóðurs á markað og notkun þess (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/129 frá 

25. janúar 2018 um leyfi fyrir L-arginíni, sem er framleitt með Corynebacterium glutamicum KCCM 

80099, sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/130 

frá 25. janúar 2018 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa (EC 3.2.1.8), sem er framleiddur 

með Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755), sem fóðuraukefni fyrir eldissvín (leyfishafi er Berg 

and Schmidt GmbH Co. KG) (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/183 

frá 7. febrúar 2018 að því er varðar synjun um leyfi fyrir formaldehýði, sem tilheyrir virku hópunum 

rotvarnarefni og efni sem bæta hollustusamlegt ástand, sem fóðuraukefni (4). 

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

Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um verslun 

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

einstakra atvinnugreina í I. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að taka til 

Liechtenstein. 

6) 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 48. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 767/2009): 

„– 32017 R 2279: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2279 frá 11. desember 2017 

(Stjtíð. ESB L 328, 12.12.2017, bls. 3).“ 

2. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 253. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2018/347): 

„254. 32018 R 0129: Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/129 frá 

25. janúar 2018 um leyfi fyrir L-arginíni, sem er framleitt með Corynebacterium glutamicum 

KCCM 80099, sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 22, 26.1.2018, 

bls. 21).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 328, 12.12.2017, bls. 3. 

(2) Stjtíð. ESB L 22, 26.1.2018, bls. 21. 

(3) Stjtíð. ESB L 22, 26.1.2018, bls. 25. 

(4) Stjtíð. ESB L 34, 8.2.2018, bls. 6. 

2021/EES/13/07 
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255. 32018 R 0130: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/130 frá  

25. janúar 2018 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa (EC 3.2.1.8), sem er 

framleiddur með Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755), sem fóðuraukefni fyrir eldissvín 

(leyfishafi er Berg and Schmidt GmbH Co. KG) 

256. 32018 R 0183: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/183 frá 

7. febrúar 2018 að því er varðar synjun um leyfi fyrir formaldehýði, sem tilheyrir virku 

hópunum rotvarnarefni og efni sem bæta hollustusamlegt ástand, sem fóðuraukefni (Stjtíð. 

ESB L 34, 8.2.2018, bls. 6).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/2279 og framkvæmdarreglugerða (ESB) 2018/129, 

(ESB) 2018/130 og (ESB) 2018/183, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, 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 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 13/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 25.2.2021 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 130/2018 

frá 6. júlí 2018 

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) 2018/327 

frá 5. mars 2018 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa (EC 3.2.1.8), sem er framleiddur 

með Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135), sem fóðuraukefni fyrir vatnakarpa (leyfishafi er 

Huvepharma NV) (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/328 

frá 5. mars 2018 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis DSM 29784 sem fóðuraukefni  

fyrir eldiskjúklinga og kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur (leyfishafi er Adisseo France 

SAS) (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/346 

frá 5. mars 2018 um leyfi fyrir blöndu með Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 sem fóðuraukefni 

fyrir allar dýrategundir (3). 

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

Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um verslun 

með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og tilgreint er í 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 liðum er bætt við á eftir 256. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/183) í II. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„257. 32018 R 0327: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/327 frá  

5. mars 2018 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa (EC 3.2.1.8), sem er framleiddur 

með Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135), sem fóðuraukefni fyrir vatnakarpa (leyfishafi 

er Huvepharma NV) (Stjtíð. ESB L 63, 6.3.2018, bls. 7). 

258. 32018 R 0328: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/328 frá  

5. mars 2018 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis DSM 29784 sem fóðuraukefni fyrir 

eldiskjúklinga og kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur (leyfishafi er Adisseo France 

SAS) (Stjtíð. ESB L 63, 6.3.2018, bls. 10). 

259. 32018 R 0346: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/346 frá  

5. mars 2018 um leyfi fyrir blöndu með Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 sem fóðurauk-

efni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 67, 9.3.2018, bls. 18).“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 63, 6.3.2018, bls. 7. 

(2) Stjtíð. ESB L 63, 6.3.2018, bls. 10. 

(3) Stjtíð. ESB L 67, 9.3.2018, bls. 18. 

2021/EES/13/08 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2018/327, (ESB) 2018/328 og (ESB) 2018/346, 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, 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 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 13/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 25.2.2021 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 131/2018 

frá 6. júlí 2018 

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar  

reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/221 frá  

15. febrúar 2018 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 og 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 að því er varðar tilvísunarrannsóknarstofu 

Evrópusambandsins fyrir rannsóknir á smitandi svampheilakvilla (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/222 frá  

15. febrúar 2018 um breytingu á VII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 882/2004 að því er varðar tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins sem annast vöktun á 

veiru- og bakteríumengun í samlokum (2). 

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

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

Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til 

Liechtenstein, eins og kveðið er á um í aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í I. viðauka 

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

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

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

„– 32018 R 0221: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/221 frá 15. febrúar 2018 

(Stjtíð. ESB L 43, 16.2.2018, bls. 6), 

– 32018 R 0222: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/222 frá 15. febrúar 2018 

(Stjtíð. ESB L 43, 16.2.2018, bls. 8).“ 

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

hluta 7.1 í I. kafla: 

„– 32018 R 0221: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/221 frá 15. febrúar 2018 

(Stjtíð. ESB L 43, 16.2.2018, bls. 6).“ 

2. gr. 

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

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn:  

  

(1) Stjtíð. ESB L 43, 16.2.2018, bls. 6. 

(2) Stjtíð. ESB L 43, 16.2.2018, bls. 8. 

2021/EES/13/09 
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„– 32018 R 0221: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/221 frá 15. febrúar 2018 (Stjtíð. 

ESB L 43, 16.2.2018, bls. 6), 

– 32018 R 0222: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/222 frá 15. febrúar 2018 (Stjtíð. 

ESB L 43, 16.2.2018, bls. 8).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2018/221 og (ESB) 2018/222, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, 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 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 13/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 25.2.2021 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 132/2018 

frá 6. júlí 2018 

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar  

reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/70 frá  

16. janúar 2018 um breytingu á II., III. og IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir ametóktradín, klórpýrifosmetýl, sýprókónasól, 

dífenókónasól, flúasínam, flútríafól, próhexadíón og natríumklóríð í eða á tilteknum afurðum (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/73 frá  

16. janúar 2018 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

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

afurðum (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/78 frá  

16. janúar 2018 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir 2-fenýlfenól, bensúlfúrónmetýl, dímetaklór og 

lúfenúrón í eða á tilteknum afurðum (3). 

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

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

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

aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í I. viðauka og í inngangsorðum XII. kafla  

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

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

II. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 0070: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/70 frá 16. janúar 2018 (Stjtíð. 

ESB L 12, 17.1.2018, bls. 24),  

– 32018 R 0073: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/73 frá 16. janúar 2018 (Stjtíð. 

ESB L 13, 18.1.2018, bls. 8), 

– 32018 R 0078: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/78 frá 16. janúar 2018 (Stjtíð. 

ESB L 14, 19.1.2018, bls. 6).“ 

2. gr. 

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

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn:  

  

(1) Stjtíð. ESB L 12, 17.1.2018, bls. 24. 

(2) Stjtíð. ESB L 13, 18.1.2018, bls. 8. 

(3) Stjtíð. ESB L 14, 19.1.2018, bls. 6. 

2021/EES/13/10 
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„– 32018 R 0070: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/70 frá 16. janúar 2018 (Stjtíð. 

ESB L 12, 17.1.2018, bls. 24), 

– 32018 R 0073: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/73 frá 16. janúar 2018 (Stjtíð. 

ESB L 13, 18.1.2018, bls. 8), 

– 32018 R 0078: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/78 frá 16. janúar 2018 (Stjtíð. 

ESB L 14, 19.1.2018, bls. 6).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2018/70, (ESB) 2018/73 og (ESB) 2018/78, sem verður birtur 

í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, 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 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 13/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 25.2.2021 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 133/2018 

frá 6. júlí 2018 

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar  

reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/62 frá  

17. janúar 2018 um að skipta út I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 396/2005 (1). 

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

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

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

kveðið er á um í aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í I. viðauka og í inngangs-

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 0062: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/62 frá 17. janúar 2018 (Stjtíð. 

ESB L 18, 23.1.2018, bls. 1).“ 

2. gr. 

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

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 0062: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/62 frá 17. janúar 2018 (Stjtíð. 

ESB L 18, 23.1.2018, bls. 1).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/62, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 18, 23.1.2018, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/13/11 
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5. gr. 

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

Gjört í Brussel 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 



Nr. 13/22 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 25.2.2021 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 134/2018 

frá 6. júlí 2018 

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

staðlar, prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/295 frá 

15. desember 2017 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) nr. 44/2014 að því er varðar kröfur 

um smíði ökutækja og almennar kröfur og framseldri reglugerð (ESB) nr. 134/2014 að því er 

varðar kröfur um vistvænleika og afköst knúningseininga vegna viðurkenningar á ökutækjum á 

tveimur eða þremur hjólum og fjórhjólum (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við liði 46b (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 44/2014) og 46d (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 134/2014) í I. kafla  

II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 0295: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/295 frá  

15. desember 2017 (Stjtíð. ESB L 56, 28.2.2018, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/295, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, 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 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 56, 28.2.2018, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/13/12 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 135/2018 

frá 6. júlí 2018 

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) 2018/290 frá 

26. febrúar 2018 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1881/2006 að því er varðar hámarksgildi 

glýsídýlfitusýruestra í jurtaolíum og fitu, ungbarnablöndum, stoðblöndum og matvælum sem eru 

notuð í sérstökum, læknisfræðilegum tilgangi sem eru ætluð fyrir ungbörn og smábörn (1). 

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

er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 0290: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/290 frá 26. febrúar 2018 (Stjtíð. 

ESB L 55, 27.2.2018, bls. 27).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/290, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, 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 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 55, 27.2.2018, bls. 27. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/13/13 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 136/2018 

frá 6. júlí 2018 

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) 2018/213 frá 

12. febrúar 2018 um notkun á bisfenóli A í lökk og yfirborðsmeðferðarefni sem ætlað er að komast 

í snertingu við matvæli og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 10/2011 að því er varðar notkunina 

á því efni í efnivið úr plasti sem kemst í snertingu við matvæli (1). 

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

er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

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

„– 32018 R 0213: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/213 frá 12. febrúar 2018 

(Stjtíð. ESB L 41, 14.2.2018, bls. 6).“ 

2. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir 129. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/660): 

„130. 32018 R 0213: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/213 frá 12. febrúar 2018 um 

notkun á bisfenóli A í lökk og yfirborðsmeðferðarefni sem ætlað er að komast í snertingu við 

matvæli og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 10/2011 að því er varðar notkunina á því efni í 

efnivið úr plasti sem kemst í snertingu við matvæli (Stjtíð. ESB L 41, 14.2.2018, bls. 6).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/213, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 41, 14.2.2018, bls. 6. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/13/14 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 



Nr. 13/26 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 25.2.2021 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 137/2018 

frá 6. júlí 2018 

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

staðlar, prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/561 frá 

29. janúar 2018 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/127 að því er varðar kröfur um 

prótín í stoðblöndum (1). 

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

er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og fram kemur í 

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við lið 77b (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/127) í  

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„, breytt með: 

– 32018 R 0561: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/561 frá 29. janúar 2018 

(Stjtíð. ESB L 94, 12.4.2018, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/561, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, 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 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 94, 12.4.2018, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/13/15 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 138/2018 

frá 6. júlí 2018 

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

staðlar, prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2017/2469 frá 20. desember 2017 um stjórnsýslu- og vísindakröfur vegna umsókna sem um getur í 

10. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 um nýfæði (1). 

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

2017/2470 frá 20. desember 2017 um að koma á fót skrá Sambandsins yfir nýfæði í samræmi við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 um nýfæði (2). 

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

er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 124. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„124a. 32017 R 2469: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2469 frá 

20. desember 2017 um stjórnsýslu- og vísindakröfur vegna umsókna sem um getur í 10. gr. 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 um nýfæði (Stjtíð. ESB L 351, 

30.12.2017, bls. 64). 

124b. 32017 R 2470: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 frá 

20. desember 2017 um að koma á fót skrá Sambandsins yfir nýfæði í samræmi við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 um nýfæði (Stjtíð. ESB L 351, 30.12.2017, 

bls. 72).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2017/2469 og (ESB) 2017/2470, sem verður 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 351, 30.12.2017, bls. 64. 

(2) Stjtíð. ESB L 351, 30.12.2017, bls. 72. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/13/16 



Nr. 13/28 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 25.2.2021 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 139/2018 

frá 6. júlí 2018 

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

staðlar, prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2468 

frá 20. desember 2017 um stjórnsýslu- og vísindakröfur varðandi hefðbundin matvæli frá þriðju 

löndum í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 um nýfæði (1). 

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

varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um 

verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og kveðið er á um í inngangsorðum 

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

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 124b (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/2470) í XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„124c. 32017 R 2468: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2468 frá 

20. desember 2017 um stjórnsýslu- og vísindakröfur varðandi hefðbundin matvæli frá þriðju 

löndum í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 um nýfæði (Stjtíð. 

ESB L 351, 30.12.2017, bls. 55).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2468, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, 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 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 351, 30.12.2017, bls. 55. 

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

nr. 140/2018 

frá 6. júlí 2018 

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

staðlar, prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/460 

frá 20. mars 2018 um leyfi til að setja á markað flórótannín úr Ecklonia cava sem nýfæði samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og um breytingu á framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/461 

frá 20. mars 2018 um leyfi fyrir rýmkun á notkun á taxifólínauðugum útdrætti sem nýfæði samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og um breytingu á framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/462 

frá 20. mars 2018 um leyfi fyrir rýmkun á notkun á L-ergóþíóneíni sem nýfæði samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og um breytingu á framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/469 

frá 21. mars 2018 um leyfi til að setja á markað útdrátt þriggja plönturóta (Cynanchum wilfordii 

Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz og Angelica gigas Nakai) sem nýfæði samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og um breytingu á framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (4). 

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

varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um 

verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og kveðið er á um í inngangsorðum 

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

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi er bætt við lið 124b (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/2470): 

„, breytt með: 

– 32018 R 0460: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/460 frá 

20. mars 2018 (Stjtíð. ESB L 78, 21.3.2018, bls. 2),  

  

(1) Stjtíð. ESB L 78, 21.3.2018, bls. 2. 

(2) Stjtíð. ESB L 78, 21.3.2018, bls. 7. 

(3) Stjtíð. ESB L 78, 21.3.2018, bls. 11. 

(4) Stjtíð. ESB L 79, 22.3.2018, bls. 11. 

2021/EES/13/18 



25.2.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 13/31 

 2
5

.2
.2

0
2
1

 
E

E
S

-v
ið

b
æ

tir v
ið

 S
tjó

rn
artíð

in
d

i E
v

ró
p

u
sam

b
an

d
sin

s 
N

r. 1
3
/3

1
 

– 32018 R 0461: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/461 frá 

20. mars 2018 (Stjtíð. ESB L 78, 21.3.2018, bls. 7), 

– 32018 R 0462: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/462 frá 

20. mars 2018 (Stjtíð. ESB L 78, 21.3.2018, bls. 11), 

– 32018 R 0469: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/469 frá 

21. mars 2018 (Stjtíð. ESB L 79, 21.3.2018, bls. 11).“ 

2. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 130. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/213): 

„131. 32018 R 0460: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/460 frá  

20. mars 2018 um leyfi til að setja á markað flórótannín úr Ecklonia cava sem nýfæði samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og um breytingu á framkvæmdar-

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (Stjtíð. ESB L 78, 21.3.2018, bls. 2). 

132. 32018 R 0461: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/461 frá  

20. mars 2018 um leyfi fyrir rýmkun á notkun á taxifólínauðugum útdrætti sem nýfæði 

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og um breytingu á fram-

kvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (Stjtíð. ESB L 78, 21.3.2018, 

bls. 7). 

133. 32018 R 0462: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/462 frá  

20. mars 2018 um leyfi fyrir rýmkun á notkun á L-ergóþíóneíni sem nýfæði samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og um breytingu á framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (Stjtíð. ESB L 78, 21.3.2018, bls. 11). 

134. 32018 R 0469: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/469 frá  

21. mars 2018 um leyfi til að setja á markað útdrátt þriggja plönturóta (Cynanchum wilfordii 

Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. og Angelica gigas Nakai) sem nýfæði samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og um breytingu á framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (Stjtíð. ESB L 79, 21.3.2018, bls. 11).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2018/460, (ESB) 2018/461, (ESB) 2018/462 og 

(ESB) 2018/469, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

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

nr. 138/2018 frá 6. júlí 2018, 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 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

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

nr. 141/2018 

frá 6. júlí 2018 

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) 2018/471 frá  

21. mars 2018 um breytingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 297/95 að því er varðar leiðréttingu á 

gjöldum til Lyfjastofnunar Evrópu með tilliti til verðbólgu, sem tekur gildi frá og með 1. apríl 2018 

(1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 15h (reglugerð ráðsins (EB) nr. 297/95) í XIII. kafla II. viðauka við 

EES-samninginn: 

„– 32018 R 0471: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/471 frá 21. mars 2018 (Stjtíð. 

ESB L 79, 22.3.2018, bls. 19).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/471, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, 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 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 79, 22.3.2018, bls. 19. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/13/19 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 142/2018 

frá 6. júlí 2018 

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

staðlar, prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/588 frá  

18. apríl 2018 um breytingu á XVII. viðauka (viðvíkjandi 1-metýl-2-pýrrólídóni) við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir 

að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)) (1). 

2) Fella ber inn EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/589 frá  

18. apríl 2018 um breytingu á XVII. viðauka (viðvíkjandi metanóli) við reglugerð Evrópuþingsins 

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

efni (efnareglurnar (REACH)) (2), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 102, 23.4.2018, 

bls. 99. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 0588: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/588 frá 18. apríl 2018 (Stjtíð. 

ESB L 99, 19.4.2018, bls. 3), 

– 32018 R 0589: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/589 frá 18. apríl 2018 (Stjtíð. 

ESB L 99, 19.4.2018, bls. 7), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 102, 23.4.2018, bls. 99.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2018/588 og (ESB) 2018/589, sbr. leiðréttingar sem birtust í 

Stjtíð. ESB L 102, 23.4.2018, bls. 99, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 99, 19.4.2018, bls. 3. 

(2) Stjtíð. ESB L 99, 19.4.2018, bls. 7. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/13/20 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 143/2018 

frá 6. júlí 2018 

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) 2018/675 frá  

2. maí 2018 um breytingu á viðbætunum við XVII. viðauka (viðvíkjandi efnum sem eru 

krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á æxlun) við reglugerð Evrópuþingsins og 

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

(efnareglurnar (REACH)) (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 0675: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/675 frá 2. maí 2018 (Stjtíð. ESB 

L 114, 4.5.2018, bls. 4).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/675, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, 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 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 114, 4.5.2018, bls. 4. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/13/21 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 144/2018 

frá 6. júlí 2018 

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

staðlar, prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

nr. 2018/84 frá 19. ágúst 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því 

er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin klórpýrifos, klórpýrifosmetýl, 

klóþíanidín, koparefnasambönd, dímoxýstróbín, mankóseb, mekópróp-p, metíram, oxamýl, 

petoxamíð, própíkónasól, própíneb, própýsamíð, pýraklóstróbín og soxamíð (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/112 

frá 24. janúar 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir áhættulitla virka efninu lamínaríni, í samræmi 

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

markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 540/2011 (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/113 

frá 24. maí 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu asetamípríði, í samræmi við 

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

og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 540/2011 (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/155 

frá 31. janúar 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 686/2012 um að úthluta til 

aðildarríkjanna mati á virku efnunum í tengslum við málsmeðferð við endurnýjun (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/184 frá 7. febrúar 2018 um 

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

istímabilunum fyrir virku efnin FEN 560 (einnig nefnt grikkjasmári eða duft úr grikkjasmára-

fræjum) og súlfúrýlflúoríð (5). 

6) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/185 

frá 7. febrúar 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar 

skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu penflúfen (6). 

7) 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) Stjtíð. ESB L 16, 20.1.2018, bls. 8. 

(2) Stjtíð. ESB L 20, 25.1.2018, bls. 3. 

(3) Stjtíð. ESB L 20, 25.1.2018, bls. 7. 

(4) Stjtíð. ESB L 29, 1.2.2018, bls. 8. 

(5) Stjtíð. ESB L 34, 8.2.2018, bls. 10. 

(6) Stjtíð. ESB L 34, 8.2.2018, bls. 13. 

2021/EES/13/22 
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1. Eftirfarandi undirliðum er bætt við lið 13a (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 540/2011): 

„– 32018 R 0084: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/84 frá  

19. janúar 2018 (Stjtíð. ESB L 16, 20.1.2018, bls. 8), 

– 32018 R 0112: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/112 frá  

24. janúar 2018 (Stjtíð. ESB L 20, 25.1.2018, bls. 3), 

– 32018 R 0113: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/113 frá  

24. janúar 2018 (Stjtíð. ESB L 20, 25.1.2018, bls. 7), 

– 32018 R 0184: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/184 frá  

7. febrúar 2018 (Stjtíð. ESB L 34, 8.2.2018, bls. 10), 

– 32018 R 0185: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/185 frá  

7. febrúar 2018 (Stjtíð. ESB L 34, 8.2.2018, bls. 13).“ 

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

nr. 686/2012): 

„– 32018 R 0155: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/155 frá  

31. janúar 2018 (Stjtíð. ESB L 29, 1.2.2018, bls. 8).“ 

3. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 13zzzzzzzzl (framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2017/2324): 

„13zzzzzzzzm. 32018 R 0112: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/112 

frá 24. janúar 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir áhættulitla virka efninu 

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

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

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

L 20, 25.1.2018, bls. 3). 

13zzzzzzzzn. 32018 R 0113: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/113 

frá 24. maí 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu asetamípríði, í 

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

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

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 20, 

25.1.2018, bls. 7).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2018/84, (ESB) 2018/112, (ESB) 2018/113, 

(ESB) 2018/155, (ESB) 2018/184 og (ESB) 2018/185, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 145/2018 

frá 6. júlí 2018 

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

staðlar, prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2017/1354 frá 20. júlí 2017 um hvernig eigi að leggja fram upplýsingarnar sem kveðið er á um í 

10. mgr. 10. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2014/53/ESB (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 4zzr (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/53/ESB) í  

XVIII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„4zzs. 32017 R 1354: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1354 frá  

20. júlí 2017 um hvernig eigi að leggja fram upplýsingarnar sem kveðið er á um í 10. mgr. 10. gr. 

tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2014/53/ESB (Stjtíð. ESB L 190, 21.7.2017, bls. 7). 

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

Í II. viðauka er eftirfarandi bætt við skammstafanirnar: 

„Ísland (IS) 

Liechtenstein (LI) 

Noregur (NO)“.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2017/1354, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 190, 21.7.2017, bls. 7. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/13/23 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 146/2018 

frá 6. júlí 2018 

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

staðlar, prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2054 frá 

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

skrána yfir varnartengdar vörur (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 L 2054: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2054 frá 8. nóvember 2017 um 

breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/43/EB (Stjtíð. ESB L 311, 25.11.2017, 

bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar (ESB) 2017/2054, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, 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 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 311, 25.11.2017, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/13/24 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 147/2018 

frá 6. júlí 2018 

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

staðlar, prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/414 frá 

9. janúar 2018 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/90/ESB að því er varðar 

auðkenningu tiltekinna hluta búnaðar um borð í skipum sem mögulegt er að merkja með rafrænum 

hætti (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

nr. 2018/773) í XXXII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„4. 32018 R 0414: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/414 frá 9. janúar 2018 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/90/ESB að því er varðar auðkenningu 

tiltekinna hluta búnaðar um borð í skipum sem mögulegt er að merkja með rafrænum hætti (Stjtíð. 

ESB L 75, 19.3.2018, bls. 3).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/414, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, 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 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 75, 19.3.2018, bls. 3. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/13/25 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 148/2018 

frá 6. júlí 2018 

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

og IV. viðauka (Orka) 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) nr. 813/2013 frá 

2. ágúst 2013 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB að því er varðar 

kröfur varðandi visthönnun hitara fyrir rými og sambyggðra hitara (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 6q (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2281) í  

IV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„6r. 32013 R 0813: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 813/2013 frá 2. ágúst 2013 um 

framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB að því er varðar kröfur varðandi 

visthönnun hitara fyrir rými og sambyggðra hitara (Stjtíð. ESB L 239, 6.9.2013, bls. 136).“ 

2. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 26r (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2281) í  

IV. viðauka við EES-samninginn: 

„26s. 32013 R 0813: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 813/2013 frá 2. ágúst 2013 um 

framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB að því er varðar kröfur varðandi 

visthönnun hitara fyrir rými og sambyggðra hitara (Stjtíð. ESB L 239, 6.9.2013, bls. 136). 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 813/2013, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 239, 6.9.2013, bls. 136. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/13/26 
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5. gr. 

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

Gjört í Brussel 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 149/2018 

frá 6. júlí 2018 

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

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) 2017/2356 

frá 15. desember 2017 um viðurkenningu á skýrslu Ástralíu um dæmigerða losun gróðurhúsaloft-

tegunda frá ræktun landbúnaðarhráefna samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins  

2009/28/EB (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir 41. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB) í IV. viðauka 

við EES-samninginn: 

„41a. 32017 D 2356: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2356 frá 

15. desember 2017 um viðurkenningu á skýrslu Ástralíu um dæmigerða losun gróðurhúsalofttegunda 

frá ræktun landbúnaðarhráefna samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB (Stjtíð. 

ESB L 336, 16.12.2017, bls. 55). 

Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Liechtenstein.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2356, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, 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 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 336, 16.12.2017, bls. 55. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/13/27 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 150/2018 

frá 6. júlí 2018 

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

upplýsingasamfélagið) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2017/2077 frá 10. nóvember 2017 um breytingu á ákvörðun 2005/50/EB um samhæfingu á 

tíðnisviðinu 24 GHz fyrir þráðlausar sendingar til tímabundinnar notkunar fyrir skammdrægan 

ratsjárbúnað í vélknúnum ökutækjum í Bandalaginu (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 5cr (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/50/EB) í XI. viðauka 

við EES-samninginn: 

„– 32017 D 2077: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2077 frá 

10. nóvember 2017 (Stjtíð. ESB L 295, 14.11.2017, bls. 75).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2017/2077, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, 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 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 295, 14.11.2017, bls. 75. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/13/28 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 151/2018 

frá 6. júlí 2018 

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

og upplýsingasamfélagið) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2311 

frá 13. desember 2017 um vegið meðaltal hæsta verðs fyrir lúkningu símtala í farsíma í Sambandinu 

og um niðurfellingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/2292 (1). 

2) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/2311 fellir úr gildi framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 2016/2292 (2), sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn, og ber því að 

fella gerðina brott úr samningnum.  

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 5cub (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/2292) í XI. viðauka við EES-samninginn: 

„32017 R 2311: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2311 frá  

13. desember 2017 um vegið meðaltal hæsta verðs fyrir lúkningu símtala í farsíma í Sambandinu og um 

niðurfellingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/2292 (Stjtíð. ESB L 331, 14.12.2017, bls. 39).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2017/2311, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, 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 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 331, 14.12. 2017, bls. 39. 

(2) Stjtíð. ESB L 344, 17.12.2016, bls. 77. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/13/29 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 152/2018 

frá 6. júlí 2018 

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

upplýsingasamfélagið) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/61/ESB frá 15. maí 2014 

um ráðstafanir til að lækka kostnað við uppbyggingu á háhraða rafrænum fjarskiptanetum (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 5czm (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/687) í XI. viðauka við EES-samninginn: 

„5czn. 32014 L 0061: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/61/ESB frá 15. maí 2014 um 

ráðstafanir til að lækka kostnað við uppbyggingu á háhraða rafrænum fjarskiptanetum (Stjtíð. 

ESB L 155, 23.5.2014, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2014/61/ESB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, 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 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 155, 23.5.2014, bls. 1. 

() Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/13/30 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 153/2018 

frá 6. júlí 2018 

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

upplýsingasamfélagið) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/899 frá  

17. maí 2017 um notkun tíðnisviðsins 470-790 MHz í Sambandinu (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 5czn (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/61/ESB) í 

XI. viðauka við EES-samninginn: 

„5czo. 32017 D 0899: Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/899 frá 17. maí 2017 um 

notkun tíðnisviðsins 470-790 MHz í Sambandinu (Stjtíð. ESB L 138, 25.5.2017, bls. 131).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar (ESB) 2017/899, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, 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 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 138, 25.5.2017, bls. 131. 

() Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/13/31 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 154/2018 

frá 6. júlí 2018 

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

upplýsingasamfélagið) og bókun 37 (sem inniheldur skrána sem kveðið er á um  

í 101. gr.) við EES-samninginn 

Þessi ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar var birt í EES-viðbæti nr. 46, 19.7.2018, bls. 1, og Stjtíð. 

ESB L 183, 19.7.2018, bls. 23. 

2021/EES/13/32 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 155/2018 

frá 6. júlí 2018 

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 tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1629 frá  

14. september 2016 um tæknilegar kröfur vegna skipa í siglingum á skipgengum vatnaleiðum, um 

breytingu á tilskipun 2009/100/EB og niðurfellingu á tilskipun 2006/87/EB (1). 

2) Reglugerð (ESB) 2016/1629 fellir úr gildi, frá og með 7. október 2018, tilskipun Evrópuþingsins 

og ráðsins 2006/87/EB (2), sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og ber því að fella gerðina 

brott úr samningnum frá og með 7. október 2018.  

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 47aa (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2013/49/ESB):  

„47b. 32016 L 1629: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1629 frá 14. september 2016 

um tæknilegar kröfur vegna skipa í siglingum á skipgengum vatnaleiðum, um breytingu á 

tilskipun 2009/100/EB og niðurfellingu á tilskipun 2006/87/EB (Stjtíð. ESB L 252, 16.9.2016, 

bls. 118).“ 

2. Eftirfarandi texta er bætt við 48. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/100/EB): 

„, breytt með: 

– 32016 L 1629: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1629 frá 14. september 2016 

(Stjtíð. ESB L 252, 16.9.2016, bls. 118).“ 

3. Texti liðar 47a (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/87/EB) fellur brott frá og með  

7. október 2018. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar (EB) 2016/1629, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 252, 16.9.2016, bls. 118. 

(2) Stjtíð. ESB L 389, 30.12.2006, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/13/33 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 156/2018 

frá 6. júlí 2018 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/501 

frá 22. mars 2018 um viðurkenningu á Soldánsveldinu Óman samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins 

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

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 56jw (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/1239) í XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„56jx.  32018 D 0501: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/501 frá  

22. mars 2018 um viðurkenningu á Soldánsveldinu Óman samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og 

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

L 82, 26.3.2018, bls. 15).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/501, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, 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 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 82, 26.3.2018, bls. 15. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/13/34 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 157/2018 

frá 6. júlí 2018 

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) 2018/55 

frá 9. janúar 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/1998 að því er varðar að 

bæta Lýðveldinu Singapúr við þau 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: 

„– 32018 R 0055: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/55 frá 9. janúar 2018 

(Stjtíð. ESB L 10, 13.1.2018, bls. 5).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/55, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, 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 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 10, 13.1.2018, bls. 5. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/13/35 
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AKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 158/2018 

frá 6. júlí 2018 

um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn (Hugverkaréttindi) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1128 frá  

14. júní 2017 um flytjanleika efnisveituþjónustu á Netinu yfir landamæri á innri markaðnum (1), 

sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 198, 28.7.2017, bls. 42. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við á eftir 11. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/26/ESB) í XVII. viðauka 

við EES-samninginn: 

„12. 32017 R 1128: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1128 frá 14. júní 2017 um 

flytjanleika efnisveituþjónustu á Netinu yfir landamæri á innri markaðnum (Stjtíð. ESB L 168, 

30.6.2017, bls. 1.), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 198, 28.7.2017, bls. 42. 

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

a)  Í 5. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar orðast „56. og 57. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópu-

sambandsins“ sem „36. og 37. gr. EES-samningsins“. 

b)  Í 2. mgr. 9. gr. reglugerðarinnar orðast „2. júní 2018“ sem „tveimur mánuðum og einum degi 

eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 158/2018 frá 6. júlí 2018“.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/1128, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 198, 

28.7.2017, bls. 42, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst 

fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 168, 30.6.2017, bls. 1. 

() Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/13/36 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 
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AKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 159/2018 

frá 6. júlí 2018 

um breytingu á XVIII. viðauka við EES-samninginn (Öryggi og hollustuhættir á  

vinnustöðum, vinnuréttur og jafnrétti kynjanna) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/164 frá  

31. janúar 2017 um gerð fjórðu skrár yfir leiðbeinandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi samkvæmt 

tilskipun ráðsins 98/24/EB og um breytingu á tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 91/322/EBE, 

2000/39/EB og 2009/161/ESB (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1.  Eftirfarandi undirlið er bætt við liði 3a (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 91/322/EBE) og 16j 

(tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/39/EB): 

„– 32017 L 0164: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/164 frá 31. janúar 2017 

(Stjtíð. ESB L 27, 1.2.2017, bls. 115).“ 

2. Eftirfarandi er bætt við lið 16jf (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/161/ESB): 

„, breytt með: 

– 32017 L 0164: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/164 frá 31. janúar 2017 

(Stjtíð. ESB L 27, 1.2.2017, bls. 115).“ 

3.  Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 16jg (tilskipun ráðsins 2010/32/ESB): 

„16jh.  32017 L 0164: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/164 frá 31. janúar 2017 um 

gerð fjórðu skrár yfir leiðbeinandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi samkvæmt tilskipun 

ráðsins 98/24/EB og um breytingu á tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 91/322/EBE, 

2000/39/EB og 2009/161/ESB (Stjtíð. ESB L 27, 1.2.2017, bls. 115).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar (EB) 2017/164, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 27, 1.2.2017, bls. 115. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/13/37 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 
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AKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 160/2018 

frá 6. júlí 2018 

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 ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2076 frá 

7. nóvember 2017 um breytingu á ákvörðun 2009/607/EB að því er varðar gildistíma vistfræðilegu 

viðmiðananna við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir harðar klæðningar (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 2k (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/607/EB) í XX. viðauka 

við EES-samninginn: 

„– 32017 D 2076: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2076 frá 7. nóvember 2017 

(Stjtíð. ESB L 295, 14.11.2017, bls. 74).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar (ESB) 2017/2076, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, 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 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 295, 14.11.2017, bls. 74. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/13/38 
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AKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 161/2018 

frá 6. júlí 2018 

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 ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/666 frá  

27. apríl 2018 um breytingu á ákvörðun 2014/312/ESB að því er varðar gildistíma vistfræðilegra 

viðmiðana við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir málningu og lökk til nota innan- og utanhúss (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 2v (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/312/ESB) í XX. viðauka 

við EES-samninginn: 

„– 32018 D 0666: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/666 frá 27. apríl 2018 (Stjtíð. 

ESB L 111, 2.5.2018, bls. 2).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar (ESB) 2018/666, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, 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 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 111, 2.5.2018, bls. 2.  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/13/39 
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AKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 162/2018 

frá 6. júlí 2018 

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 ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1525 frá  

4. september 2017 um breytingu á ákvörðun 2014/256/ESB í því skyni að lengja gildistíma 

vistfræðilegu viðmiðananna við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir umbreyttar pappírsafurðir (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við lið 2zl (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/256/ESB) í XX. viðauka við 

EES-samninginn: 

„, breytt með: 

– 32017 D 1525: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1525 frá 4. september 2017 

(Stjtíð. ESB L 230, 6.9.2017, bls. 28).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar (ESB) 2017/1525, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, 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 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 230, 6.9.2017, bls. 28. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/13/40 
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AKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 163/2018  

frá 6. júlí 2018 

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 ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/680 frá  

2. maí 2018 um að setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna hreingerningaþjónustu 

innanhúss (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 2zo (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/763/ESB) í 

XX. viðauka við EES-samninginn: 

„2zp. 32018 D 0680: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/680 frá 2. maí 2018 um að setja 

viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna hreingerningaþjónustu innanhúss (Stjtíð. ESB L 114, 

4.5.2018, bls. 22).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar (ESB) 2018/680, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, 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 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 114, 4.5.2018, bls. 22. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/13/41 
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AKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 164/2018 

frá 6. júlí 2018 

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 ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/229 frá  

12. febrúar 2018 um að ákvarða gildi fyrir flokkun í vöktunarkerfi aðildarríkjanna á grundvelli 

niðurstaðna úr millikvörðun samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/60/EB og um 

niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/480/ESB (1). 

2) Ákvörðun (ESB) 2018/229 fellir úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/480/ESB (2), 

sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr samningnum.  

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 13cab (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/480/ESB) í 

XX. viðauka við EES-samninginn: 

„32018 D 0229: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/229 frá 12. febrúar 2018 um að ákvarða 

gildi fyrir flokkun í vöktunarkerfi aðildarríkjanna á grundvelli niðurstaðna úr millikvörðun samkvæmt 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/60/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmda-

stjórnarinnar 2013/480/ESB (Stjtíð. ESB L 47, 20.2.2018, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar (ESB) 2018/229, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, 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 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 47, 20.2.2018, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 266, 8.10.2013, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/13/42 
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AKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 165/2018 

frá 6. júlí 2018 

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 ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/1814 frá  

6. október 2015 um að koma á fót og starfrækja markaðsstöðugleikavarasjóð fyrir kerfi 

Sambandsins fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda og um breytingu á 

tilskipun 2003/87/EB (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 21al (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB): 

„– 32015 D 1814: Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/1814 frá 6. október 2015 

(Stjtíð. ESB L 264, 9.10.2015, bls. 1).“ 

2. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 21ali (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/775): 

„21alj. 32015 D 1814: Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/1814 frá 6. október 2015 

um að koma á fót og starfrækja markaðsstöðugleikavarasjóð fyrir kerfi Sambandsins fyrir 

viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda og um breytingu á tilskipun 

2003/87/EB (Stjtíð. ESB L 264, 9.10.2015, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar (ESB) 2015/1814, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 264, 9.10.2015, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/13/43 



25.2.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 13/65 

 2
5

.2
.2

0
2
1

 
E

E
S

-v
ið

b
æ

tir v
ið

 S
tjó

rn
artíð

in
d

i E
v

ró
p

u
sam

b
an

d
sin

s 
N

r. 1
3
/6

5
 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 



Nr. 13/66 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 25.2.2021 

 

AKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 166/2018 

frá 6. júlí 2018 

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) 2018/336 frá  

8. mars 2018 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 748/2009 um skrána yfir umráðendur loftfara sem 

stunduðu flugstarfsemi sem tilgreind er í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB 1. janúar 2006 eða 

eftir þann dag þar sem ábyrgðarríki hvers umráðanda loftfars er tilgreint (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

XX. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 0336: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/336 frá 8. mars 2018 (Stjtíð. 

ESB L 70, 13.3.2018, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/336, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, 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 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 70, 13.3.2018, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/13/44 
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AKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 167/2018 

frá 6. júlí 2018 

um breytingu á XXI. viðauka við EES-samninginn (Hagskýrslugerð) 

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) 2016/1851 

frá 14. júní 2016 um samþykkt áætlunar um viðhengi fyrir árin 2019, 2020 og 2021 fyrir 

vinnumarkaðskönnunina sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 18a (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 577/98): 

„31998 R 0577: Reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 frá 9. mars 1998 um skipulag vinnumarkað-

skönnunar í Bandalaginu (Stjtíð. EB L 77, 14.3.1998, bls. 3), eins og henni var breytt með: 

– 32002 R 1991: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1991/2002 frá 8. október 2002 

(Stjtíð. EB L 308, 9.11.2002, bls. 1), 

– 32002 R 2104: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2104/2002 frá 28. nóvember 2002 

(Stjtíð. EB L 324, 29.11.2002, bls. 14), 

– 32003 R 2257: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2257/2003 frá 25. nóvember 2003 

(Stjtíð. ESB L 336, 23.12.2003, bls. 6), 

– 32007 R 1372: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1372/2007 frá 23. október 2007 

(Stjtíð. ESB L 315, 3.12.2007, bls. 42), 

– 32014 R 0545: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 545/2014 frá 15. maí 2014 

(Stjtíð. ESB L 163, 29.5.2014, bls. 10). 

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

a) Reglugerð þessi tekur ekki til Liechtenstein. 

b) Ísland skal undanþegið því að útvega gögnin sem tilgreind eru í viðhenginu sem tekur til ársins 

2021.“ 

2. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 18aw (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2016/2236): 

„18ax. 32016 R 1851: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1851 frá  

14. júní 2016 um samþykkt áætlunar um viðhengi fyrir árin 2019, 2020 og 2021 fyrir 

vinnumarkaðskönnunina sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 (Stjtíð. ESB 

L 284, 20.10.2016, bls. 1).“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 284, 20.10.2016, bls. 1. 

2021/EES/13/45 



Nr. 13/68 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 25.2.2021 

 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2016/1851, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, 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 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

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

nr. 168/2018 

frá 6. júlí 2018 

um breytingu á XXI. viðauka við EES-samninginn (Hagskýrslugerð) 

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) 2017/1515 frá  

31. ágúst 2017 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 808/2004 um 

hagskýrslur Bandalagsins um upplýsingasamfélagið fyrir viðmiðunarárið 2018 (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 28l (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2015) í  

XXI. viðauka við EES-samninginn: 

„28m. 32017 R 1515: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1515 frá 31. ágúst 2017 um 

framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 808/2004 um hagskýrslur 

Bandalagsins um upplýsingasamfélagið fyrir viðmiðunarárið 2018 (Stjtíð. ESB L 226, 1.9.2017, 

bls. 6).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/1515, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, 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 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 226, 1.9.2017, bls. 6. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/13/46 



Nr. 13/70 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 25.2.2021 

 

AKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 169/2018 

frá 6. júlí 2018 

um breytingu á bókun 30 við EES-samninginn um sérstök ákvæði varðandi skipulagningu 

samvinnu á sviði hagskýrslugerðar 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Rétt er að byggja hagskýrsluáætlun EES fyrir árin 2018-2020 á reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 99/2013 (1), síðast breytt með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2017/1951 frá 25. október 2017 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 99/2013 um evrópsku 

hagskýrsluáætlunina 2013-2017 með því að framlengja hana til 2020 (2), og láta hana taka til þeirra 

liða áætlunarinnar sem nauðsynlegir eru til þess að unnt sé að lýsa og fylgjast með öllum þeim 

efnahagslegu, félagslegu og umhverfislegu þáttum Evrópska efnahagssvæðisins sem máli skipta. 

2) Rétt er að bókun 30 taki til reglugerðar (ESB) 2017/1951 til að tryggja aukið samstarf til 2020. 

3) Af þessum sökum ber að breyta bókun 30 við EES-samninginn til þess að þetta aukna samstarf geti 

hafist frá 1. janúar 2018. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á bókun 30 við EES-samninginn: 

1. Í fyrirsögn 5. gr. komi orðið „2020“ í stað orðsins „2017“. 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við 1. mgr. 5. gr.: 

„– 32017 R 1951: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1951 frá 25. október 2017 

(Stjtíð. ESB L 284, 31.10.2017, bls. 1).“. 

3. Í 2. mgr. 5. gr. komi orðin „2013-2020“ og „31. desember 2020“ í stað orðanna „2013-2017“ og 

„31. desember 2017“. 

4. Í 3. mgr. 5. gr. komi orðin „2013-2020 í stað orðanna „2013-2017“. 

5. Eftirfarandi kemur í stað 4. mgr. 5. gr.:  

„EFTA-ríkin skulu greiða framlag, í samræmi við a-lið 1. mgr. 82. gr. samningsins og tilheyrandi 

fjármálareglugerðir, sem nemur 75% af fjárhæðinni sem tilgreind er í fjárlagaliðum 29 02 05 

(Evrópsk hagskýrsluáætlun 2013-2017) og 29 01 04 05 ( Evrópsk hagskýrsluáætlun 2013-2017) og 

29 01 04 05 (Stefna á sviði hagskýrslugagna – Kostnaður við rekstur stjórnsýslu) í fjárlögum 

Evrópusambandsins fyrir 2013 og sem nemur 75% af fjárhæðinni sem tilgreind er í fjárlagaliðum  

29 02 01 (Að leggja fram vandaðar hagskýrslur, að hrinda í framkvæmd nýjum aðferðum við 

hagskýrslugerð og að styrkja samstarf innan evrópska hagskýrslukerfisins) og 29 01 04 01 (Útgjöld til 

að styðja við evrópska hagskýrsluáætlun) í fjárlögum Evrópusambandsins 2014-2020.“.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 39, 9.2.2013, bls. 12. 

(2) Stjtíð. ESB L 284, 31.10.2017, bls. 1. 

2021/EES/13/47 
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2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (). 

Hún kemur til framkvæmda frá 1. janúar 2018. 

3. gr. 

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

Gjört í Brussel 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 13/72 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 25.2.2021 

 

AKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 170/2018 

frá 6. júlí 2018 

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 („EES-samningurinn“), einkum 86. gr. og 

98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Rétt er að auka umfang samstarf aðilanna að EES-samningnum þannig að það taki til ákvörðunar 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/864 frá 17. maí 2017 um Evrópuár menningararfsins (2018) 

(1). 

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

hafist frá 1. janúar 2018. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 5. gr. bókunar 31 við EES-samninginn: 

1. Í 5. mgr. er orðunum „í áætluninni sem um getur í fimmtánda undirlið frá 1. janúar 2018“ bætt við á 

eftir orðunum „í áætluninni sem um getur í fjórtánda undirlið frá 1. janúar 2014“. 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við 8. mgr.: 

„– 32017 D 0864: Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/864/ESB frá 17. maí 2017 

um Evrópuár menningararfsins (2018) (Stjtíð. ESB L 131, 20.5.2017, bls. 1).“ 

2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (). 

Hún kemur til framkvæmda frá 1. janúar 2018. 

3. gr. 

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

Gjört í Brussel 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 131, 20.5. 2017, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/13/48 
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AKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 171/2018 

frá 6. júlí 2018 

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 („EES-samningurinn“), einkum 86. gr. og 

98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

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

Evrópusambandsins, að því er varðar framkvæmd og uppbyggingu innri markaðarins fyrir vörur og 

þjónustu og stjórnunarverkfæri fyrir innri markaðinn. 

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

hafist frá 1. janúar 2018. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 7. gr. bókunar 31 við EES-samninginn: 

1. Í 12. mgr. komi orðin „, 2017 og 2018“ í stað orðanna „og 2017“. 

2. Í 14. mgr. komi orðin „fjárhagsárin 2017 og 2018“ í stað orðanna „fjárhagsárið 2017“. 

2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (). 

Hún kemur til framkvæmda frá 1. janúar 2018. 

3. gr. 

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

Gjört í Brussel 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/13/49 



Nr. 13/74 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 25.2.2021 

 

AKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 172/2018 

frá 6. júlí 2018 

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 („EES-samningurinn“), einkum 86. gr. og 

98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

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

Evrópusambandsins, að því er varðar félagarétt. 

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

hafist frá 1. janúar 2018. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Í 13. mgr. 7. gr. í bókun 31 komi orðin „, 2017 og 2018“ í stað orðanna „og 2017“. 

2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júlí 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (). 

Hún kemur til framkvæmda frá 1. janúar 2018. 

3. gr. 

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

Gjört í Brussel 6. júlí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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