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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 173/2018 

frá 21. september 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) 2018/307 

frá 28. febrúar 2018 um rýmkun á sérstökum ábyrgðum varðandi Salmonella spp., sem mælt er 

fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004, svo að þær nái til kjöts af 

holdakjúklingum (Gallus gallus) sem á að flytja til Danmerkur (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 lið er bætt við á eftir lið 17a (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 427/2012) í hluta 6.1 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„17b. 32018 R 0307: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/307 frá  

28. febrúar 2018 um rýmkun á sérstökum ábyrgðum varðandi Salmonella spp., sem mælt er fyrir 

um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004, svo að þær nái til kjöts af holda-

kjúklingum (Gallus gallus) sem á að flytja til Danmerkur (Stjtíð. ESB L 60, 2.3.2018, bls. 5).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/307, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 22. september 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. 5. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/15/01 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 21. september 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 174/2018 

frá 21. september 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) 2018/829 frá 

15. febrúar 2018 um breytingu og leiðréttingu á framseldri reglugerð (ESB) 2015/208 um viðbætur 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 167/2013 að því er varðar kröfur um 

notkunaröryggi fyrir ökutæki vegna viðurkenningar á ökutækjum fyrir landbúnað og skógrækt (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við 41. lið (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/208) í 

II. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 0829: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/829 frá 15. febrúar 2018 

(Stjtíð. ESB L 140, 6.6.2018, bls. 8).“  

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/829, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 22. september 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 21. september 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 140, 6.6.2018, bls. 8. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/15/02 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 175/2018 

frá 21. september 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) 

2017/2329 frá 14. desember 2017 um breytingu og leiðréttingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um 

ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrir-

komulag á innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum (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 54bb (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1235/2008) í XII. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 2329: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2329 frá 

14. desember 2017 (Stjtíð. ESB L 333, 15.12.2017, bls. 29).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2017/2329, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 22. september 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 333, 15.12.2017, bls. 29. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/15/03 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 21. september 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 176/2018 

frá 21. september 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) 2018/677 frá 3. maí 2018 

um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er 

varðar notkun támatíns (E 957) sem bragðaukandi efni í tilteknum matvælaflokkum (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/678 frá 3. maí 2018 

um breytingu og leiðréttingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1334/2008 að því er varðar tiltekin bragðefni (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/681 frá 4. maí 2018 

um breytingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 231/2012 um nákvæmar skilgreiningar á 

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

ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er varðar nákvæmar skilgreiningar á pólývínýlalkóhóli sem 

hefur verið grætt á pólýetýlenglýkól (E 1209) (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/682 frá 4. maí 2018 

um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er 

varðar notkun pólýglýserólpólýrísínóleats (E 476) í ýrðar sósur (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 inngangs-

orðum 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 undirliðum er bætt við lið 54zzzzr (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1333/2008): 

„– 32018 R 0677: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/677 frá 3. maí 2018 (Stjtíð. 

ESB L 114, 4.5.2018, bls. 10), 

– 32018 R 0682: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/682 frá 4. maí 2018 (Stjtíð. 

ESB L 116, 7.5.2018, bls. 5).“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 114, 4.5.2018, bls. 10. 

(2) Stjtíð. ESB L 114, 4.5.2018, bls. 13. 

(3) Stjtíð. ESB L 116, 7.5.2018, bls. 1. 

(4) Stjtíð. ESB L 116, 7.5.2018, bls. 5. 

2021/EES/15/04 
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2. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 54zzzzs (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1334/2008): 

„– 32018 R 0678: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/678 frá 3. maí 2018 (Stjtíð. 

ESB L 114, 4.5.2018, bls. 13).“ 

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

„– 32018 R 0681: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/681 frá 4. maí 2018 (Stjtíð. 

ESB L 116, 7.5.2018, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2018/677, (ESB) 2018/678, (ESB) 2018/681 og (ESB) 

2018/682, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 22. september 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 21. september 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. 177/2018 

frá 21. september 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) 2018/831 frá 5. júní 2018 

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 10/2011 um efnivið og hluti úr plasti sem ætlað er að komast í 

snertingu við matvæli (1). 

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

er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

orðum 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 55. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 10/2011) í XII. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 0831: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/831 frá 5. júní 2018 (Stjtíð. 

ESB L 140, 6.6.2018, bls. 35).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/831, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 22. september 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 21. september 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 140, 6.6.2018, bls. 35. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/15/05 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 178/2018 

frá 21. september 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) 2018/456 

frá 19. mars 2018 um stig sem varða málsmeðferð í samráðsferlinu til að ákvarða stöðu nýfæðis 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 inngangs-

orðum 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 124c (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/2468) í XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„124d. 32018 R 0456: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/456 frá  

19. mars 2018 um stig sem varða málsmeðferð í samráðsferlinu til að ákvarða stöðu nýfæðis í 

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

L 77, 20.3.2018, bls. 6).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/456, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 22. september 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 77, 20.3.2018, bls. 6. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/15/06 



Nr. 15/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 4.3.2021 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 21. september 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 179/2018 

frá 21. september 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) 2018/199 frá  

9. febrúar 2018 um synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar hvorki til 

minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna (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 inngangs-

orðum 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 134. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/469) í XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„135. 32018 R 0199: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/199 frá 9. febrúar 2018 um 

synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar hvorki til minnkunar á sjúkdóms-

áhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna (Stjtíð. ESB L 38, 10.2.2018, bls. 9).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/199, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 22. september 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 38, 10.2.2018, bls. 9. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/15/07 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 21. september 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 180/2018 

frá 21. september 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) 2018/669 frá  

16. apríl 2018 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um 

flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna í því skyni að laga hana að tæknilegum og 

vísindalegum framförum (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 0669: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/669 frá 16. apríl 2018 (Stjtíð. 

ESB L 115, 4.5.2018, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/669, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 22. september 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 21. september 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 115, 4.5.2018, bls. 1. 

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

nr. 181/2018 

frá 21. september 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 framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/622 

frá 20. apríl 2018 um að samþykkja ekki klórófen sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 3 (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 12zzzzzh (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/2334) í XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„12zzzzzi. 32018 D 0622: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/622 frá  

20. apríl 2018 um að samþykkja ekki klórófen sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 3 (Stjtíð. ESB L 102, 23.4.2018, bls. 80).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2018/622, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 22. september 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 21. september 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 102, 23.4.2018, bls. 80. 

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

nr. 182/2018 

frá 21. september 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) 2018/613 

frá 20. apríl 2018 um að samþykkja PHMB (1415; 4.7) sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokkum 2 og 4 (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/614 

frá 20. apríl 2018 um að samþykkja asoxýstróbín sem virkt efni til notkunar í sæfivörur í 

vöruflokkum 7, 9 og 10 (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/619 

frá 20. apríl 2018 um að samþykkja ekki PHMB (1415; 4.7) sem fyrirliggjandi virkt efni til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 1, 5 og 6 (3). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 12zzzzzi (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2018/622) í XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„12zzzzzj. 32018 R 0613: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/613 frá  

20. apríl 2018 um að samþykkja PHMB (1415; 4.7) sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokkum 2 og 4 (Stjtíð. ESB L 102, 23.4.2018, bls. 1). 

12zzzzzk. 32018 R 0614: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/614 frá  

20. apríl 2018 um að samþykkja asoxýstróbín sem virkt efni til notkunar í sæfivörur í 

vöruflokkum 7, 9 og 10 (Stjtíð. ESB L 102, 23.4.2018, bls. 5). 

12zzzzzl. 32018 D 0619: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/619 frá  

20. apríl 2018 um að samþykkja ekki PHMB (1415; 4.7) sem fyrirliggjandi virkt efni til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 1, 5 og 6 (Stjtíð. ESB L 102, 23.4.2018, bls. 21).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2018/613 og (ESB) 2018/614 og fram-

kvæmdarákvörðunar (ESB) 2018/619, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins, telst fullgiltur.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 102, 23.4.2018, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 102, 23.4.2018, bls. 5. 

(3) Stjtíð. ESB L 102, 23.4.2018, bls. 21. 

2021/EES/15/10 



Nr. 15/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 4.3.2021 

 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 22. september 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 21. september 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



4.3.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 15/17 

 4
.3

.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

5
/1

7
 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 183/2018 

frá 21. september 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) 2018/605 frá  

19. apríl 2018 um breytingu á II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1107/2009 með því að setja fram 

vísindalegar viðmiðanir til að ákvarða innkirtlatruflandi eiginleika (1), sbr. leiðréttingar sem birtust 

í Stjtíð. ESB L 111, 2.5.2018, bls. 10. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við 13. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009) í XV. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 0605: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605 frá 19. apríl 2018 (Stjtíð. 

ESB L 101, 20.4.2018, bls. 33), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 111, 2.5.2018, 

bls. 10.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/605, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 111, 

2.5.2018, bls. 10, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 22. september 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 21. september 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 101, 20.4. 2018, bls. 33. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/15/11 



Nr. 15/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 4.3.2021 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 184/2018 

frá 21. september 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) 2018/291 

frá 26. febrúar 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar 

skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu bífentríni (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/296 

frá 27. febrúar 2018 um að samþykkja ekki virka efnið kjarna úr risasúru í samræmi við reglugerð 

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

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/309 

frá 1. mars 2018 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu própínebi, 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) II. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

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

nr. 540/2011): 

„– 32018 R 0291: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/291 frá  

26. febrúar 2018 (Stjtíð. ESB L 55, 27.2. 2018, bls. 30), 

 32018 R 0309: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/309 frá  

1. mars 2018 (Stjtíð. ESB L 60, 2.3.2018, bls. 16).“ 

2. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 13zzzzzzzzn (framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2018/113): 

„13zzzzzzzzo. 32018 R 0296: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/296 

frá 27. febrúar 2018 um að samþykkja ekki virka efnið kjarna úr risasúru í samræmi 

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

verndarvara á markað (Stjtíð. ESB L 56, 28.2.2018, bls. 31). 

13zzzzzzzzp. 32018 R 0309: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/309 

frá 1. mars 2018 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu própínebi, 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 60, 2.3.2018, 

bls. 16).“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 55, 27.2.2018, bls. 30.  

(2) Stjtíð. ESB L 56, 28.2.2018, bls. 31. 

(3) Stjtíð. ESB L 60, 2.3.2018, bls. 16. 

2021/EES/15/12 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2018/291, (ESB) 2018/296 og (ESB) 2018/309, 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 22. september 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 21. september 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 15/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 4.3.2021 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 185/2018 

frá 21. september 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) 2018/524 

frá 28. mars 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar 

framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin Bacillus subtilis (Cohn 1872), stofn QST 

713, eins og stofn AQ 713, klódínafóp, klópýralíð, sýpródiníl, díklórpróp-P, fosetýl, mepanípýrím, 

metkónasól, metrafenón, pírimíkarb, Pseudomonas chlororaphis stofn: MA 342, pýrimetaníl, 

kínoxýfen, rimsúlfúrón, spínósað, þíaklópríð, þíametoxam, þíram, tólklófosmetýl, tríklópýr, 

trínexapak, trítíkónasól og síram (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:  

1. gr.  

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 13a (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 540/2011) í XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 0524: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/524 frá  

28. mars 2018 (Stjtíð. ESB L 88, 4.4.2018, bls. 4).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/524, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 22. september 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 21. september 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 88, 4.4.2018, bls. 4. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

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

nr. 186/2018 

frá 21. september 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) 2018/676 frá 3. maí 2018 

um leiðréttingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 546/2011 um framkvæmd 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 að því er varðar samræmdar megin-

reglur um mat á og leyfi fyrir plöntuverndarvörum (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við lið 13d (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 546/2011) í XV. kafla  

II. viðauka við EES-samninginn: 

„, breytt með: 

– 32018 R 0676: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/676 frá 3. maí 2018 (Stjtíð. ESB 

L 114, 4.5.2018, bls. 8).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/676, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 22. september 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 21. september 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 114, 4.5.2018, bls. 8. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/15/14 



Nr. 15/22 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 4.3.2021 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 187/2018 

frá 21. september 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) 2018/885 frá  

20. júní 2018 um breytingu á VI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1223/2009 um snyrtivörur (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 0885: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/885 frá 20. júní 2018 (Stjtíð. 

ESB L 158, 21.6.2018, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/885, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 22. september 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 21. september 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 158, 21.6.2018, bls. 1.  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

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

nr. 188/2018 

frá 21. september 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) 2018/978 frá  

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

nr.1223/2009 um snyrtivörur (1), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 183, 19.7.2018, 

bls. 27. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 0978: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/978 frá 9. júlí 2018 (Stjtíð. ESB 

L 176, 12.7.2018, bls. 3), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 183, 19.7.2018, bls. 27.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/978, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 183, 

19.7.2018, bls. 27, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst 

fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 22. september 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 21. september 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 176, 12.7.2018, bls. 3. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/15/16 



Nr. 15/24 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 4.3.2021 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 189/2018 

frá 21. september 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 ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/779 frá 

19. febrúar 2018 um viðeigandi kerfi til að meta og sannprófa stöðugleika nothæfis málmklæddra 

samlokueininga til notkunar í burðarvirki samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 305/2011 (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 1zzl (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/1475) í XXI. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„1zzm. 32018 D 0779: Framseld ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/779 frá 19. febrúar 2018 

um viðeigandi kerfi til að meta og sannprófa stöðugleika nothæfis málmklæddra samlokueininga 

til notkunar í burðarvirki samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/2011 

(Stjtíð. ESB L 131, 29.5.2018, bls. 23).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar ákvörðunar (ESB) 2018/779, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 22. september 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 21. september 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 131, 29.5.2018, bls. 23. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/15/17 



4.3.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 15/25 

 4
.3

.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

5
/2

5
 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 190/2018  

frá 21. september 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) 2018/725 frá  

16. maí 2018 um breytingu á 13. lið í III. hluta II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2009/48/EB um öryggi leikfanga, að því er varðar króm VI, í því skyni að laga viðaukann að þróun 

á sviði tækni og vísinda (1).  

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 L 0725: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/725 frá 16. maí 2018 (Stjtíð. ESB 

L 122, 17.5.2018, bls. 29).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar (ESB) 2018/725, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 22. september 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 21. september 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 122, 17.5.2018, bls. 29. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/15/18 



Nr. 15/26 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 4.3.2021 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 191/2018 

frá 21. september 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 tilmæli framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1936 frá  

18. október 2017 um tafarlausar ráðstafanir til að koma í veg fyrir misnotkun forefna sprengiefna (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við á eftir 6. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 98/2013) í XXIX. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„GERÐIR SEM SAMNINGSAÐILAR SKULU TAKA MIÐ AF 

Samningsaðilar taka mið af inntaki eftirfarandi gerða: 

1.  32017 H 1936: Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1936 frá 18. október 2017 um 

tafarlausar ráðstafanir til að koma í veg fyrir misnotkun forefna sprengiefna (Stjtíð. ESB L 273, 

24.10.2017, bls. 12).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilmæla (ESB) 2017/1936, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 22. september 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 21. september 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 273, 24.10.2017, bls. 12. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/15/19 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 192/2018 

frá 21. september 2018 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/633 

frá 24. apríl 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1800 um tæknilega 

framkvæmdarstaðla að því er varðar röðun lánshæfismats utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtækja 

á hlutlægan kvarða lánshæfisþrepa í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2009/138/EB (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við lið 1w (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1800) í  

IX. viðauka við EES-samninginn: 

„, breytt með: 

 32018 R 0633: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/633 frá 24. apríl 2018 

(Stjtíð. ESB L 105, 25.4.2018, bls. 6).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/633, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 22. september 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

nefndarinnar nr. 62/2018 frá 23. mars 2018 (2), eftir því hvor dagsetningin er síðar. 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 21. september 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 105, 25.4.2018, bls. 6. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2)  Stjtíð. ESB L 26, 30.1.2020, bls. 50 og EES-viðbætir nr. 6, 30.1.2020, bls. 41. 

2021/EES/15/20 



Nr. 15/28 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 4.3.2021 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 193/2018 

frá 21. september 2018 

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

og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/637 

frá 20. apríl 2018 um breytingu á ákvörðun 2009/766/EB um samræmingu á tíðnisviðunum 

900 MHz og 1800 MHz fyrir landstöðvakerfi sem eru fær um að veita samevrópska, rafræna 

fjarskiptaþjónustu innan Bandalagsins að því er varðar viðeigandi tæknileg skilyrði fyrir Net 

hlutanna (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 1a (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/766/EB) í XI. viðauka 

við EES-samninginn: 

„– 32018 D 0637: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/637 frá  

20. apríl 2018 (Stjtíð. ESB L 105, 25.4.2018, bls. 27).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2018/637, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 22. september 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 21. september 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 105, 25.4.2018, bls. 27. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/15/21 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 194/2018 

frá 21. september 2018 

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

myndmiðlun og upplýsingasamfélagið)  

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/661 

frá 26. apríl 2018 um breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2017/750 um samræmingu á 

tíðnisviðinu 1452-1492 MHz fyrir landstöðvakerfi sem eru fær um að veita rafræna fjarskiptaþjónustu 

innan Sambandsins að því er varðar rýmkun ákvörðunarinnar þannig að hún taki til samhæfðra 

tíðnisviða 1427-1452 MHz og 1492-1517 MHz (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við lið 5czk (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/750) í XI. 

viðauka við EES-samninginn: 

„, breytt með: 

 32018 D 0661: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/661 frá  

26. apríl 2018 (Stjtíð. ESB L 110, 30.4.2018, bls. 127).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2018/661, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 22. september 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 21. september 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 110, 30.4.2018, bls. 127. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/15/22 



Nr. 15/30 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 4.3.2021 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 195/2018 

frá 21. september 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 framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/674 frá 

17. nóvember 2017 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/94/ESB að því er 

varðar hleðslustöðvar fyrir vélknúin ökutæki í L-flokki, afhendingu rafmagns frá landi fyrir skip í 

siglingum á skipgengum vatnaleiðum og áfyllingarstöðvar fyrir fljótandi jarðgas fyrir flutninga á 

vatnaleiðum, og um breytingu á þeirri tilskipun að því er varðar tengibúnað fyrir vélknúin ökutæki 

fyrir áfyllingu loftkennds vetnis (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi er bætt við lið 5a (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/94/ESB): 

„, breytt með: 

 32018 R 0674: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/674 frá 

17. nóvember 2017 (Stjtíð. ESB L 114, 4.5.2018, bls. 1).“ 

2. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 5a (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/94/ESB): 

„5b. 32018 R 0674: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/674 frá 

17. nóvember 2017 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/94/ESB að því 

er varðar hleðslustöðvar fyrir vélknúin ökutæki í L-flokki, afhendingu rafmagns frá landi fyrir 

skip í siglingum á skipgengum vatnaleiðum og áfyllingarstöðvar fyrir fljótandi jarðgas fyrir 

flutninga á vatnaleiðum, og um breytingu á þeirri tilskipun að því er varðar tengibúnað fyrir 

vélknúin ökutæki fyrir áfyllingu loftkennds vetnis (Stjtíð. ESB L 114, 4.5.2018, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/674, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 22. september 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

nr. 23/2018 frá 9. febrúar 2018 (2), eftir því hvor dagsetningin er síðar.  

  

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

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2)  Stjtíð. ESB L 323, 12.12.2019, bls. 47, og EES-viðbætir nr. 98, 12.12.2019, bls. 43. 

2021/EES/15/23 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 21. september 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 



Nr. 15/32 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 4.3.2021 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 196/2018 

frá 21. september 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) 2017/373 

frá 1. mars 2017 um sameiginlegar kröfur fyrir veitendur þjónustu á sviði rekstrarstjórnunar 

flugumferðar/flugleiðsöguþjónustu og á sviði starfsemi neta fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar og 

eftirlit með þeim, um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 482/2008, framkvæmdarreglugerðum (ESB) 

nr. 1034/2011, (ESB) nr. 1035/2011 og (ESB) 2016/1377 og um breytingu á reglugerð (ESB) 

nr. 677/2011 (1). 

2) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/373 fellir úr gildi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 

nr. 482/2008 (2), framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1034/2011 (3) og 

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1035/2011 (4), sem hafa verið teknar upp 

í EES-samninginn og ber því að fella gerðirnar brott úr samningnum. 

3) Sum ákvæði reglugerðar (ESB) 2017/373 má rekja til ákvæða Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO) 

sem gilda einungis um Evrópusvæði Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO EUR) sem Ísland er ekki 

hluti af sökum landfræðilegrar legu sinnar.  

4) Sum ákvæði reglugerðar (ESB) 2017/373 vísa til reglna ESB sem takmarkast að gildissviði við 

Evrópusvæði og Afríku- og Indlandshafssvæði Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO AFI) og má 

því ekki beita þeim á Íslandi.  

5) Ísland er staðsett á Norður-Atlantshafssvæði Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO NAT) og er 

bundið af því að uppfylla og fara að viðbótarákvæðum Norður-Atlantshafssvæðis Alþjóðaflugmála-

stofnunarinnar á svæðisvísu.  

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 66xf (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 390/2013): 

„66xg. 32017 R 0373: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/373 frá 

1. mars 2017 um sameiginlegar kröfur fyrir veitendur þjónustu á sviði rekstrarstjórnunar 

flugumferðar/flugleiðsöguþjónustu og á sviði starfsemi neta fyrir rekstrarstjórnun 

flugumferðar og eftirlit með þeim, um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 482/2008, 

framkvæmdarreglugerðum (ESB) nr. 1034/2011, (ESB) nr. 1035/2011 og (ESB) 2016/1377 

og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 677/2011 (Stjtíð. ESB L 62, 8.3.2017, bls. 1).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 62, 8.3.2017, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 141, 31.5.2008, bls. 5. 

(3) Stjtíð. ESB L 271, 18.10.2011, bls. 15. 

(4) Stjtíð. ESB L 271, 18.10.2011, bls. 23. 

2021/EES/15/24 
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Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir: 

a) Sé í reglugerðinni og viðurkenndum aðferðum hennar til að uppfylla kröfur (AMC)/ 

leiðbeiningarefni (GM), vísað til ákvæða Alþjóðaflugmálastofnunarinnar sem gilda um 

Evrópusvæði Alþjóðaflugmálastofnunarinnar ber að skilja það svo að ákvæðin taki ekki til Íslands 

þar sem Ísland heyrir undir svæðisbundin viðbótarákvæði Atlantshafssvæðis Alþjóðaflugmála-

stofnunarinnar. Ákvæði sem gilda um Atlantshafssvæði Alþjóðaflugmálastofnunarinnar teljast vera 

viðurkenndar aðferðir til að uppfylla kröfur og leiðbeiningarefni fyrir Ísland.  

b) Sé í reglugerðinni vísað til Evrópureglna sem takmarkast að gildissviði við Evrópusvæði og Afríku- 

og Indlandshafssvæði Alþjóðaflugmálastofnunarinnar ber að skilja það svo að reglurnar taki ekki til 

Íslands nema Ísland hafi tekið sérstaklega fram að slíkar reglur eigi að gilda um Ísland. Að öðrum 

kosti skulu reglur aðildarríkis eða viðeigandi ákvæði Alþjóðaflugmálastofnunarinnar gilda.  

c) Ekki ætti að þurfa að beita öðrum aðferðum til að uppfylla kröfur (AltMOC) ef Ísland hlítir 

svæðisbundnum viðbótarákvæðum Norður-Atlantshafssvæðis Alþjóðaflugmálastofnunarinnar.  

d) Í b-lið ATM/ANS.AR.A.025 í II. viðauka er orðunum „, Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á eftir 

orðinu „aðildarríkjum“.  

e) Í 1. lið e-liðar ATM/ANS.AR.C.050 í II. viðauka er orðunum „og Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á 

eftir orðinu „framkvæmdastjórnina“. 

f) Í c-lið ATM/ANS.OR.D.005 í III. viðauka er orðunum „og Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við 

á,“ bætt við á eftir orðinu „framkvæmdastjórnina“. 

g) Í c-lið ATM/ANS.OR.D.025 í III. viðauka er orðunum „, fastanefnd EFTA-ríkjanna, Eftirlitsstofnun 

EFTA“ bætt við á eftir orðinu „framkvæmdastjórnina“ og 

i) í e-lið er orðunum „, Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðinu 

„framkvæmdastjórninni“. 

ii) í e-lið er orðunum „, Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðinu 

„framkvæmdastjórninni“.“ 

2. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 66wn (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 677/2011): 

a) Eftirfarandi undirlið er bætt við: 

„– 32017 R 0373: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/373 frá 

1. mars 2017 (Stjtíð. ESB L 62, 8.3.2017, bls. 1).“ 

b)  j-liður fellur brott. 

3. Texti liðar 66wf (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 482/2008), liðar 66xb (framkvæmdar-

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1034/2011) og liðar 66xc (framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1035/2011) fellur brott: 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2017/373, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 22. september 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 21. september 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 197/2018 

frá 21. september 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) 2017/2119 frá 

22. nóvember 2017 um gerð vöruskrár ESB yfir iðnaðarvörur eins og kveðið er á um í reglugerð 

ráðsins (EBE) nr. 3924/91 (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 4ao (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1872) í XXI. 

viðauka við EES-samninginn: 

„4ap. 32017 R 2119: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2119 frá 22. nóvember 2017 um 

gerð vöruskrár ESB yfir iðnaðarvörur eins og kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EBE) 

nr. 3924/91 (Stjtíð. ESB L 325, 8.12.2017, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/2119, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 22. september 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 21. september 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 325, 8.12.2017, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/15/25 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 198/2018 

frá 21. september 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) 2016/2119 frá 

2. desember 2016 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 471/2009 og 

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 113/2010 að því er varðar aðlögun að skránni um 

tollferli og skilgreiningu gagna (1). 

2) Reglugerðir (EB) nr. 2020/2001 (2), (EB) nr. 1779/2002 (3), (EB) nr. 2081/2003 (4) og (EB) 

nr. 750/2005 (5), sem hafa verið teknar upp í EES-samninginn, hafa úrelst og því ber að fella þær brott 

úr EES-samningnum. 

3) 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 breytingar eru gerðar á 8. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 471/2009): 

a) eftirfarandi undirlið er bætt við: 

„– 32016 R 2119: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2119 frá  

2. desember 2016 (Stjtíð. ESB L 329, 3.12.2016, bls. 66).“, 

b) eftirfarandi kemur í stað aðlögunartexta b-liðar: 

„Allar tilvísanir til tollkerfis með miðlægri tollafgreiðslu ásamt tilheyrandi ákvæða skulu ekki 

hafa þýðingu að því er EFTA-ríkin varðar.“. 

2. Eftirfarandi kemur í stað liðar 8ab (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 113/2010): 

a) eftirfarandi er bætt við: 

„, breytt með: 

– 32016 R 2119: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2119 frá  

2. desember 2016 (Stjtíð. ESB L 329, 3.12.2016, bls. 66).“, 

b)  eftirfarandi kemur í stað aðlögunartexta c-liðar: 

„Tilvísanir til skráningar- og auðkenniskerfis rekstraraðila gilda ekki um EFTA-ríkin.“.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 329, 3.12.2016, bls. 66. 

(2) Stjtíð. EB L 273, 16.10.2001, bls. 6. 

(3)  Stjtíð. EB L 269, 5.10.2002, bls. 6. 

(4)  Stjtíð. ESB L 313, 28.11.2003, bls. 11. 

(5)  Stjtíð. ESB L 126, 19.5.2005, bls. 12. 

2021/EES/15/26 
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3. Texti liðar 9 (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2020/2001) til liðar 9c (reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 750/2003) fellur brott. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/2119, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 22. september 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 21. september 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. 199/2018 

frá 21. september 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 framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/2384 frá 19. desember 2017 þar sem tilgreind eru tækniatriði viðhengisins fyrir árið 2019 um 

vinnuskipulag og tilhögun vinnutíma að því er varðar vinnumarkaðskönnunina samkvæmt 

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 lið er bætt við á eftir lið 18ax (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/1851) í XXI. viðauka við EES-samninginn: 

„18ay. 32017 R 2384: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2384 frá 

19. desember 2017 þar sem tilgreind eru tækniatriði viðhengisins fyrir árið 2019 um 

vinnuskipulag og tilhögun vinnutíma að því er varðar vinnumarkaðskönnunina samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 (Stjtíð. ESB L 340, 20.12.2017, bls. 35).“  

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2017/2384, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 22. september 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 21. september 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 340, 20.12.2017, bls. 35. 

(*)  Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2021/EES/15/27 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 200/2018 

frá 21. september 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) 2018/174 frá  

2. febrúar 2018 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1177/2003 um 

hagskýrslur Bandalagsins um tekjur og lífskjör (EU-SILC), að því er varðar skrána yfir 

aukamarkbreytur um arf bágrar stöðu milli kynslóða, samsetningu heimila og þróunar tekna fyrir 

2019 (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 18if (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/114) í XXI. 

viðauka við EES-samninginn: 

„18ig. 32018 R 0174: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/174 frá 2. febrúar 2018 um 

framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1177/2003 um hagskýrslur 

Bandalagsins um tekjur og lífskjör (EU-SILC), að því er varðar skrána yfir aukamarkbreytur um arf 

bágrar stöðu milli kynslóða, samsetningu heimila og þróunar tekna fyrir 2019 (Stjtíð. ESB L 32, 

6.2.2018, bls. 35).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/174, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 22. september 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 21. september 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 32, 6.2.2018, bls. 35. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/15/28 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 201/2018 

frá 21. september 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) 2017/310 frá 

22. febrúar 2017 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1177/2003 um 

hagskýrslur Bandalagsins um tekjur og lífskjör (EU-SILC), að því er varðar skrána yfir 

aukamarkbreytur um skort á efnislegum gæðum, vellíðan og húsnæðisvandamál fyrir árið 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 18ig (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/174) í XXI. 

viðauka við EES-samninginn: 

„18ih. 32017 R 0310: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/310 frá 22. febrúar 2017 um 

framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1177/2003 um hagskýrslur 

Bandalagsins um tekjur og lífskjör (EU-SILC), að því er varðar skrána yfir aukamarkbreytur um 

skort á efnislegum gæðum, vellíðan og húsnæðisvandamál fyrir árið 2018 (Stjtíð. ESB L 45, 

23.2.2017, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/310, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 22. september 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 21. september 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 45, 23.2.2017, bls. 1. 

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

nr. 202/2018 

frá 21. september 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 framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/543 

frá 22. mars 2017 um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 763/2008 

um manntal og húsnæðistal, að því er varðar tækniforskriftir efnisþáttanna og sundurliðanir  

þeirra (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 18yc (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1151/2010) í 

XXI. viðauka við EES-samninginn: 

„18yd. 32017 R 0543: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/543 frá  

22. mars 2017 um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 763/2008 

um manntal og húsnæðistal, að því er varðar tækniforskriftir efnisþáttanna og sundurliðanir 

þeirra (Stjtíð. ESB L 78, 23.3.2017, bls. 13).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2017/543, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 22. september 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 21. september 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 78, 23.3.2017, bls. 13. 

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

nr. 203/2018 

frá 21. september 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) 2017/712 frá  

20. apríl 2017 um að ákvarða viðmiðunarár og áætlun um hagskýrslugögn og lýsigögn um  

manntal og húsnæðistal, eins og kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 763/2008 (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 18yd (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/543) í XXI. viðauka við EES-samninginn: 

„18ye. 32017 R 0712: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/712 frá 20. apríl 2017 um að 

ákvarða viðmiðunarár og áætlun um hagskýrslugögn og lýsigögn um manntal og húsnæðistal, 

eins og kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 763/2008 (Stjtíð. ESB 

L 105, 21.4.2017, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/712, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 22. september 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 21. september 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 105, 21.4.2017, bls. 1. 

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

nr. 204/2018 

frá 21. september 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) 2017/269 frá 

16. febrúar 2017 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1185/2009 um 

hagskýrslur um varnarefni, að því er varðar skrána yfir virk efni (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við lið 24d (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1185/2009) í XXI. viðauka 

við EES-samninginn: 

„, breytt með: 

– 32017 R 0269: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/269 frá 16. febrúar 2017 (Stjtíð. 

ESB L 40, 17.2.2017, bls. 4).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/269, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 22. september 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 21. september 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 40, 17.2. 2017, bls. 4. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/15/32 



Nr. 15/44 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 4.3.2021 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 205/2018 

frá 21. september 2018 

um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (Félagaréttur) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/182 frá  

7. febrúar 2018 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna, 

alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1606/2002 að því er varðar alþjóðlegan reikningsskilastaðal, IAS-staðal 28, og alþjóðlega 

reikningsskilastaðla, IFRS-staðla 1 og 12 (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/289 frá 

26. febrúar 2018 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna 

alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1606/2002 að því er varðar alþjóðlegan reikningsskilastaðal, IFRS-staðal 2, „eignarhlutatengd 

greiðsla“ (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/400 frá  

14. mars 2018 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra 

reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 að því 

er varðar alþjóðlegan reikningsskilastaðal, IAS-staðal 40 (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/519 frá  

28. mars 2018 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra 

reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 að því 

er varðar 22. túlkun alþjóðlegu túlkunarnefndinnar um reikningsskil (IFRIC-túlkun 22) (4). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliðum er bætt við lið 10ba (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008) í 

XXII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 0182: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/182 frá 7. febrúar 2018 (Stjtíð. 

ESB L 34, 8.2.2018, bls. 1), 

– 32018 R 0289: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/289 frá 26. febrúar 2018 (Stjtíð. 

ESB L 55, 27.2.2018, bls. 21), 

– 32018 R 0400: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/400 frá 14. mars 2018 (Stjtíð. 

ESB L 72, 15.3.2018, bls. 13), 

– 32018 R 0519: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/519 frá 28. mars 2018 (Stjtíð. 

ESB L 87, 3.4.2018, bls. 3).“  

  

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

(2) Stjtíð. ESB L 55, 27.2.2018, bls. 21. 

(3) Stjtíð. ESB L 72, 15.3.2018, bls. 13. 

(4) Stjtíð. ESB L 87, 3.4.2018, bls. 3. 

2021/EES/15/33 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2018/182, (ESB) 2018/289, (ESB) 2018/400 og (ESB) 

2018/519, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 22. september 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 21. september 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 15/46 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 4.3.2021 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 206/2018 

frá 21. september 2018 

um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (Félagaréttur) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/498 frá  

22. mars 2018 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra 

reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 að því er 

varðar alþjóðlegan reikningsskilastaðal, IFRS-staðal 9 (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 10ba (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008) í 

XXII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 0498: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/498 frá 22. mars 2018 (Stjtíð. 

ESB L 82, 26.3.2018, bls. 3).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/498, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 22. september 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 21. september 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 82, 26.3.2018, bls. 3. 

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

nr. 207/2018  

hefur verið afturkölluð og er því skilin eftir auð. 

2021/EES/15/35 
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