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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 208/2018 

frá 26. október 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) 2018/718 

frá 14. maí 2018 um tímabundna niðurfellingu á þeirri stöðu Möltu að vera opinberlega viðurkennd 

sem laus við berkla, að því er varðar nautgripahjarðir, og um breytingu á I. viðauka við ákvörðun 

2003/467/EB (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/744 

frá 16. maí 2018 um breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2016/2008 um varnarráðstafanir 

vegna heilbrigðis dýra í tengslum við húðþrymlaveiki í tilteknum aðildarríkjum (2). 

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

Sambandsríkisins 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 í 152. lið (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/2008) í hluta 1.2: 

„– 32018 D 0744: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/744 frá  

16. maí 2018 (Stjtíð. ESB L 123, 18.5.2018, bls. 119).“ 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við 70. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/467/EB) í hluta 4.2: 

„– 32018 D 0718: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/718 frá  

14. maí 2018 (Stjtíð. ESB L 120, 16.5.2018, bls. 12).“ 

3. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir 105. lið (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/193) í hluta 4.2:  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 120, 16.5.2018, bls. 12. 

(2)  Stjtíð. ESB L 123, 18.5.2018, bls. 119. 

2021/EES/21/01 
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„106. 32018 D 0718: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/718 frá  

14. maí 2018 um tímabundna niðurfellingu á þeirri stöðu Möltu að vera opinberlega 

viðurkennd sem laus við berkla, að því er varðar nautgripahjarðir, og um breytingu á  

I. viðauka við ákvörðun 2003/467/EB (Stjtíð. ESB L 120, 16.5.2018, bls. 12). 

Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“ 

2. gr. 

Norskur texti framkvæmdarákvarðana (ESB) 2018/718 og (ESB) 2018/744, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 27. október 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 26. október 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. 209/2018 

frá 26. október 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) 2018/932 frá  

29. júní 2018 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 582/2011 að því er varðar ákvæði um prófanir 

með færanlegum mælikerfum fyrir losun (PEMS) og kröfur um gerðarviðurkenningu fyrir almennt 

eldsneyti (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 45zzl (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 582/2011) í I. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 0932: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/932 frá 29. júní 2018 (Stjtíð. 

ESB L 165, 2.7.2018, bls. 32).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/932, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 27. október 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 26. október 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 165, 2.7.2018, bls. 32. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/21/02 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 210/2018 

frá 26. október 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 tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/736 frá 

27. febrúar 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, 

að því er varðar undanþágu fyrir tiltekna rafmagns- og rafeindaíhluti sem innihalda blý, í gleri eða 

keramík, í því skyni að laga viðaukann að framförum á sviði vísinda og tækni (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/737 frá 

27. febrúar 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, 

að því er varðar undanþágu fyrir blý í lóðningarefni til lóðunar á skífulaga og flötum, marglaga 

keramíkþéttum með málmhúðuðum götum, í því skyni að laga viðaukann að framförum á sviði 

vísinda og tækni (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framselda tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/738 frá 

27. febrúar 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, 

að því er varðar undanþágu fyrir blý í málmkeramíkeiningum fyrir stilliviðnám, í því skyni að laga 

viðaukann að framförum á sviði vísinda og tækni (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framselda tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/739 frá 

1. mars 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að 

því er varðar undanþágu fyrir blý sem málmblendisþátt í stáli, í því skyni að laga viðaukann að 

framförum á sviði vísinda og tækni (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framselda tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/740 frá 

1. mars 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að 

því er varðar undanþágu fyrir blý sem málmblendisþátt í áli, í því skyni að laga viðaukann að 

framförum á sviði vísinda og tækni (5). 

6) Fella ber inn í EES-samninginn framselda tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/741 frá 

1. mars 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að 

því er varðar undanþágu fyrir blý sem málmblendisþátt í kopar, í því skyni að laga viðaukann að 

framförum á sviði vísinda og tækni (6). 

7) Fella ber inn í EES-samninginn framselda tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/742 frá 

1. mars 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að 

því er varðar undanþágu fyrir blý í lóðningarefni með háu bræðslumarki, í því skyni að laga 

viðaukann að framförum á sviði vísinda og tækni (7). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 123, 18.5.2018, bls. 94. 

(2)  Stjtíð. ESB L 123, 18.5.2018, bls. 97. 

(3)  Stjtíð. ESB L 123, 18.5.2018, bls. 100. 

(4)  Stjtíð. ESB L 123, 18.5.2018, bls. 103. 

(5)  Stjtíð. ESB L 123, 18.5.2018, bls. 106. 

(6)  Stjtíð. ESB L 123, 18.5.2018, bls. 109. 

(7)  Stjtíð. ESB L 123, 18.5.2018, bls. 112. 

2021/EES/21/03 
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1. gr. 

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

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 L 0736: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/736 frá 27. febrúar 2018 

(Stjtíð. ESB L 123, 18.5.2018, bls. 94), 

 32018 L 0737: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/737 frá 27. febrúar 2018 

(Stjtíð. ESB L 123, 18.5.2018, bls. 97), 

 32018 L 0738: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/738 frá 27. febrúar 2018 

(Stjtíð. ESB L 123, 18.5.2018, bls. 100), 

 32018 L 0739: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/739 frá 1. mars 2018 

(Stjtíð. ESB L 123, 18.5.2018, bls. 103), 

 32018 L 0740: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/740 frá 1. mars 2018 

(Stjtíð. ESB L 123, 18.5.2018, bls. 106), 

 32018 L 0741: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/741 frá 1. mars 2018 

(Stjtíð. ESB L 123, 18.5.2018, bls. 109), 

 32018 L 0742: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/742 frá 1. mars 2018 

(Stjtíð. ESB L 123, 18.5.2018, bls. 112).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldra tilskipana (ESB) 2018/736, (ESB) 2018/737, (ESB) 2018/738, 

(ESB) 2018/739, (ESB) 2018/740, (ESB) 2018/741 og (ESB) 2018/742, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 27. október 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 26. október 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. 211/2018 

frá 26. október 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) 2018/236 frá 

20. desember 2017 um leiðréttingu á eistnesku útgáfunni af framseldri reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2017/654 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2016/1628 að því er varðar tæknilegar kröfur og almennar kröfur með tilliti til losunarmarka og 

gerðarviðurkenningar brunahreyfla fyrir færanlegan vélbúnað til nota utan vega (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við lið 1f (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/654) í XXIV. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: „, breytt með: 

– 32018 R 0236: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/236 frá  

20. desember 2017 (Stjtíð. ESB L 50, 22.2.2018, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/236, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 27. október 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

nr. 61/2018 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 26. október 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 50, 22.2.2018, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2)  Stjtíð. ESB L 26, 30.1.2020, bls. 48, og EES-viðbætir nr. 6, 30.1.2020, bls. 39. 

2021/EES/21/04 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 212/2018 

frá 26. október 2018 

hefur verið afturkölluð og er því skilin eftir auð. 

2021/EES/21/05 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 213/2018 

frá 26. október 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) 2018/730 

frá 4. maí 2018 um tæknilegar upplýsingar fyrir útreikning á vátryggingaskuld og kjarnagjaldþoli 

vegna gagnaskila með viðmiðunardagsetningar frá 31. mars 2018 til 29. júní 2018 í samræmi við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB um stofnun og rekstur fyrirtækja á sviði 

vátrygginga og endurtrygginga (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 1y (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/165) í IX. viðauka við EES-samninginn: 

„1z. 32018 R 0730: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/730 frá  

4. maí 2018 um tæknilegar upplýsingar fyrir útreikning á vátryggingaskuld og kjarnagjaldþoli 

vegna gagnaskila með viðmiðunardagsetningar frá 31. mars 2018 til 29. júní 2018 í samræmi við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB um stofnun og rekstur fyrirtækja á sviði 

vátrygginga og endurtrygginga (Stjtíð. ESB L 123, 18.5.2018, bls. 6).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/730, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 27. október 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 26. október 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 123, 18.5.2018, bls. 6. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/21/06 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 214/2018 

frá 26. október 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 tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/97 frá  

20. janúar 2016 um dreifingu vátrygginga (endurútgefin) (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/411 frá  

14. mars 2018 um breytingu á tilskipun (ESB) 2016/97 að því er varðar hvaða dag lögleiðingar-

ráðstafanir aðildarríkjanna koma til framkvæmda (2). 

3) Tilskipun (ESB) 2016/97 fellir úr gildi tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/92/EB (3), sem 

hefur verið tekin upp í EES-samninginn, og ber því að fella gerðina brott úr samningnum.  

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Liður 13b (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/92/EB) fellur brott: 

2. Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 13d (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/9/EB): 

„13e. 32016 L 0097: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/97 frá 20. janúar 2016 um 

dreifingu vátrygginga (endurútgefin) (Stjtíð. ESB L 26, 2.2.2016, bls. 19), breytt með:  

 32018 L 0411: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/411 frá 14. mars 2018 

(Stjtíð. ESB L 76, 19.3.2018, bls. 28). 

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

a)  Þrátt fyrir ákvæði bókunar 1 við samning þennan, og nema kveðið sé á um annað í þessum 

samningi, ber að skilja hugtökin „aðildarríki/n“ og „lögbær yfirvöld“ þannig að þau taki til 

EFTA-ríkjanna og lögbærra yfirvalda þeirra til viðbótar við merkingu þeirra í tilskipuninni, í 

þeirri röð. 

b)  Vísanir í aðrar gerðir í tilskipuninni teljast eiga við, að því marki og á þann hátt sem þær gerðir 

hafa verið teknar upp í samninginn. 

c)  Í fjórðu undirgrein 1. mgr. 5. gr., annarri undirgrein 3. mgr. 8. gr. og 2. mgr. 9. gr. koma orðin 

„eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á“ á eftir orðunum „Evrópska vátrygginga- og 

lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin“. 

d)  Í 3. mgr. 5. gr. og 5. mgr. 8. gr. er orðunum „,Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á eftir orðunum 

Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnuninni“.   

  

(1) Stjtíð. ESB L 26, 2.2.2016, bls. 19. 

(2)  Stjtíð. ESB L 76, 19.3.2018, bls. 28. 

(3)  Stjtíð. ESB L 9, 15.1.2003, bls. 3. 

2021/EES/21/07 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipana (ESB) 2016/97 og (ESB) 2018/411, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 27. október 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 26. október 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

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

nr. 215/2018 

frá 26. október 2018 

um breytingu á X. viðauka (Almenn þjónusta) og XVIII. viðauka (Öryggi og hollustuhættir á 

vinnustöðum, vinnuréttur og jafnrétti kynjanna) 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 2014/67/ESB frá 15. maí 2014 

um framfylgd tilskipunar 96/71/EB um störf útsendra starfsmanna í tengslum við veitingu þjónustu 

og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1024/2012 um samvinnu á sviði stjórnsýslu fyrir tilstilli 

upplýsingakerfisins fyrir innri markaðinn („reglugerðin um IM-upplýsingakerfið“) (1). 

2) X. og XVIII. viðauki við EES-samninginn breytast því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við 3. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1024/2012) í  

X. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32014 L 0067: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/67/ESB frá 15. maí 2014 (Stjtíð. ESB 

L 159, 28.5.2014, bls. 11).“ 

2. gr. 

Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 30a (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/17/EB) í XVIII. viðauka 

við EES-samninginn: 

„30b. 32014 L 0067: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/67/ESB frá 15. maí 2014 um framfylgd 

tilskipunar 96/71/EB um störf útsendra starfsmanna í tengslum við veitingu þjónustu og um 

breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1024/2012 um samvinnu á sviði stjórnsýslu fyrir tilstilli 

upplýsingakerfisins fyrir innri markaðinn („reglugerðin um IM-upplýsingakerfið“) (Stjtíð. ESB 

L 159, 28.5.2014, bls. 11). 

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

Í c-lið 3. mgr. 4. gr., að því er varðar EFTA-ríkin, gilda orðin „skv. reglugerð (EB) nr. 593/2008 

(Róm I) og/eða Rómarsáttmálanum“ ekki.“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2014/67/ESB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast 27. október 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 159, 28.5.2014, bls. 11. 

() Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/21/08 
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5. gr. 

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

Gjört í Brussel 26. október 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður.  
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Yfirlýsing EFTA-ríkjanna 

vegna ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 215/2018 sem fellir  

tekur 2014/67/ESB upp í EES-samninginn 

Tilskipun 2014/67/ESB frá 15. maí 2014 um framfylgd tilskipunar 96/71/EB um störf útsendra 

starfsmanna í tengslum við veitingu þjónustu gerir ráð fyrir ákvæðum um framfylgd milli landa vegna 

fjárhagslegra stjórnsýsluviðurlaga og sekta. Innleiðing þessarar tilskipunar er gerð með fyrirvara um 

innleiðingu gerða í framtíðinni sem innihalda ákvæði um framfylgd milli landa vegna fjárhagslegra 

stjórnsýsluviðurlaga og sekta. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 216/2018 

frá 26. október 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 tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/970 frá 

18. apríl 2018 um breytingu á II., III. og V. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2016/1629 um tæknilegar kröfur vegna skipa í siglingum á skipgengum vatnaleiðum (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við lið 47b (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1629) í XIII. viðauka við 

EES-samninginn: 

„, breytt með: 

 32018 L 0970: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/970 frá 18. apríl 2018 

(Stjtíð. ESB L 174, 10.7.2018, bls. 15).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar tilskipunar (ESB) 2018/970, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 27. október 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 26. október 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 174, 10.7.2018, bls. 15. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/21/09 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 217/2018 

frá 26. október 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 reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1065 frá  

27. júlí 2018 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1178/2011 að því er varðar sjálfvirka fullgildingu 

flugliðaskírteina í Sambandinu og þjálfun í flugtaki og lendingu (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 66ne (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1178/2011) í 

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 1065: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1065 frá 27. júlí 2018 (Stjtíð. 

ESB L 192, 30.7.2018, bls. 31).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/1065, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 27. október 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 26. október 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 192, 30.7.2018, bls. 31. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/21/10 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 218/2018 

frá 26. október 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 reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/750 frá  

22. maí 2018 um leiðréttingu á pólsku útgáfunni af reglugerð (ESB) nr. 1321/2014 um áframhaldandi 

lofthæfi loftfara og annarra framleiðsluvara, hluta og búnaðar til flugs og um samþykki fyrir 

fyrirtækjum og starfsfólki á þessu sviði (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 66q (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1321/2014) í XIII. 

viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 0750: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/750 frá 22. maí 2018 (Stjtíð. 

ESB L 126, 23.5.2018, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/750, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 27. október 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 26. október 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 126, 23.5.2018, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/21/11 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 219/2018 

frá 26. október 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) 2018/871 

frá 14. júní 2018 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 474/2006 um skrá yfir flugrekendur sem er 

bannað að stunda flugrekstur eða sæta rekstrartakmörkunum innan Sambandsins (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við í lið 66zab (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 474/2006) í 

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 0871: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/871 frá  

14. júní 2018 (Stjtíð. ESB L 152, 15.6.2018, bls. 5).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/871, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 27. október 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 26. október 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 152, 15.6.2018, bls. 5. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/21/12 



Nr. 21/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 25.3.2021 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 220/2018 

frá 26. október 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 framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/840 

frá 5. júní 2018 um að koma á vöktunarskrá yfir efni sem á að vakta í öllu Sambandinu með tilliti 

til stefnu í vatnsmálum samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/105/EB og um 

niðurfellingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2015/495 (1). 

2) Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/840 fellir úr gildi framkvæmdar-

ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/495 (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 13caf (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/495) í XX. viðauka við EES-samninginn: 

„32018 D 0840: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/840 frá 5. júní 2018 um að 

koma á vöktunarskrá yfir efni sem á að vakta í öllu Sambandinu með tilliti til stefnu í vatnsmálum 

samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/105/EB og um niðurfellingu á framkvæmdarákvörðun 

(ESB) 2015/495 (Stjtíð. ESB L 141, 7.6.2018, bls. 9).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/840, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 27. október 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 26. október 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 141, 7.6.2018, bls. 9. 

(2)  Stjtíð. ESB L 78, 24.3.2015, bls. 40. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

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

nr. 221/2018 

frá 26. október 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., 

að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Rétt er að auka að umfangi samstarf aðilanna að EES-samningnum þannig að það taki til tilmæla 

ráðsins frá 15. mars 2018 um evrópskan ramma um gæði og skilvirkni námssamninga (1). 

2) Bókun 31 við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við í 8. mgr. 4. gr. bókunar 31 við EES-samninginn: 

„– 32018 H 0502: Tilmæli ráðsins 2018/153 frá 15. mars 2018 um evrópskan ramma um gæði og 

skilvirkni námssamninga (Stjtíð. ESB C 153, 2.5.2018, bls. 1).“ 

2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn eftir að síðasta tilkynning til sameiginlegu EES-nefndarinnar 

samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hefur farið fram (). 

3. gr. 

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

Gjört í Brussel 26. október 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB C 153, 2.5.2018, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/21/14 



Nr. 21/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 25.3.2021 

 

Leiðréttingar sem hafa verið lagðar fyrir sameiginlegu EES-nefndina 

Eftirfarandi leiðréttingar voru lagðar fyrir sameiginlegu EES-nefndina á fundi nefndarinnar  

11. desember 2020: 

– Leiðrétting á íslenskri útgáfu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 49/2014 um breytingu á 

VI. viðauka við EES-samninginn (Félagslegt öryggi) 

Í 1. gr. koma orðin „32013 D 0927(02)“ í stað orðanna „52013 XX 0927(01)“. 

– Leiðrétting á íslenskri útgáfu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 38/2019 um breytingu á 

IX. viðauka við EES-samninginn (Fjármálaþjónusta) 

Í 1. gr. koma orðin „IX. viðauka“ í stað orðanna „XI. viðauka“. 

– Leiðrétting á íslenskri útgáfu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 41/2019 um breytingu á 

XIII. viðauka við EES-samninginn (Flutningastarfsemi) 

Í ákvörðuninni kemur „4. gr.“ í stað „5. gr.“. 

Sameiginlega EES-nefndin hefur einnig veitt athygli eftirfarandi leiðréttingum á lagagerðum 

Sambandsins: 

– Leiðrétting á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/390 frá 11. nóvember 2016 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla um tilteknar varfærniskröfur fyrir verðbréfamiðstöðvar og tilnefndar lánastofnanir sem 

bjóða viðbótarbankaþjónustu 

Stjtíð. ESB L 122, 17.5.2018, bls. 35 

Sjá leiðréttingu: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1574171753991&uri=CELEX:32017R0390R(01) 

– Leiðrétting á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/391 frá 11. nóvember 2016 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 um tæknilega eftirlitsstaðla 

sem tilgreina frekar efni tilkynninga um innra uppgjör 

Stjtíð. ESB L 122, 17.5.2018, bls. 36 

Sjá leiðréttingu: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1574171512211&uri=CELEX:32017R0391R(01) 

– Leiðrétting á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1497 frá 8. október 2018 um breytingu á 

II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er varðar matvælaflokk 

17 og notkun matvælaaukefna í fæðubótarefni 

Stjtíð. ESB L 60, 28.2.2019, bls. 35 

Sjá leiðréttingu: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32018R1497R(01) 

– Leiðrétting á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/42/EB frá 21. apríl 2004 um takmörkun á losun 

rokgjarnra, lífrænna efnasambanda vegna notkunar lífrænna leysiefna í tiltekinni málningu og lakki og 

efnum til lakkviðgerða á ökutækjum og um breytingu á tilskipun 1999/13/EB  

2021/EES/21/15 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1574171753991&uri=CELEX:32017R0390R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1574171512211&uri=CELEX:32017R0391R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32018R1497R(01)
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Stjtíð. ESB L 173, 27.6.2019, bls. 96 

Sjá leiðréttingu: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1574180166891&uri=CELEX:32004L0042R(02) 

– Leiðrétting á 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 181, 5.7.2019, bls. 123 

Sjá leiðréttingu: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016L1629R(01) 

– Leiðrétting á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/45/ESB frá 3. apríl 2014 um reglubundnar 

prófanir á aksturshæfni vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra og um niðurfellingu á tilskipun 

2009/40/EB 

Stjtíð. ESB L 219, 22.8.2019, bls. 25 

Sjá leiðréttingu: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32014L0045R(04) 

– Leiðrétting á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/745 frá 5. apríl 2017 um lækningatæki, 

um breytingu á tilskipun 2001/83/EB, reglugerð (EB) nr. 178/2002 og reglugerð (EB) nr. 1223/2009 og 

um niðurfellingu á tilskipunum ráðsins 90/385/EBE og 93/42/EBE 

Stjtíð. ESB L 334, 27.12.2019, bls. 165 

Sjá leiðréttingu: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32017R0745R(02) 

– Leiðrétting á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/746 frá 5. apríl 2017 um lækningatæki 

til sjúkdómsgreiningar í glasi og um niðurfellingu á tilskipun 98/79/EB og ákvörðun fram-

kvæmdastjórnarinnar 2010/227/ESB  

Stjtíð. ESB L 334, 27.12.2019, bls. 167 

Sjá leiðréttingu: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32017R0746R(03) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1574180166891&uri=CELEX:32004L0042R(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016L1629R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32014L0045R(04)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32017R0745R(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32017R0746R(03)


Nr. 21/22 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 25.3.2021 

 

Leiðréttingar sem hafa verið lagðar fyrir sameiginlegu EES-nefndina 

Eftirfarandi leiðréttingar voru lagðar fyrir sameiginlegu EES-nefndina á fundi nefndarinnar 

5. febrúar 2021: 

– Leiðrétting á íslenskri útgáfu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 80/2019 um breytingu 

á IX. viðauka við EES-samninginn (Fjármálaþjónusta) 

Í 2. lið 1. gr. er textanum „(„lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002“)“ bætt við á eftir orðunum „lögum 

um fjármálafyrirtæki“. 

Sameiginlega EES-nefndin hefur einnig veitt athygli eftirfarandi leiðréttingum á lagagerðum 

Sambandsins: 

 Leiðrétting á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1566 frá 18. október 2018 

um leyfi fyrir blöndu með endó-1,3(4)-betaglúkanasa og endó-1,4-betaxýlanasa, sem eru framleiddir 

með Aspergillus niger (NRRL 25541), og alfaamýlasa, sem er framleiddur með Aspergillus niger 

(ATCC66222), sem fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi og aukategundir svína (eftir fráfærur) og um 

breytingu á reglugerð (EB) nr. 1453/2004 (leyfishafi er Andrès Pintaluba S.A.)  

Stjtíð. ESB L 307, 3.12.2018, bls. 27 

Sjá leiðréttingu: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32018D0719R(01) 

 Leiðrétting á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 2019/630 frá 17. apríl 2019 um breytingu á 

reglugerð (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar lágmarkstryggingarvernd fyrir tapi vegna vanefndra 

áhættuskuldbindinga 

Stjtíð. ESB L 111, 17.4.2019, bls. 5 

Sjá leiðréttingu: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019R0630R(02) 

 Leiðrétting á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1715 frá  

30. september 2019 um reglur um starfsemi upplýsingastjórnunarkerfis fyrir opinbert eftirlit og 

kerfisíhluti þess (IMSOC-reglugerðin) 

Stjtíð. ESB L 261, 14.10.2019, bls. 37 

Sjá leiðréttingu: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019R1715R(01) 

 Leiðrétting á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2035 frá 28. júní 2019 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur fyrir 

starfsstöðvar með landdýr í haldi og útungunarstöðvar og rekjanleika tiltekinna landdýra í haldi og 

útungunareggja  

2021/EES/21/16 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32018D0719R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019R0630R(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019R1715R(01)
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Stjtíð. ESB L 314, 5.12.2019, bls. 115 

Sjá leiðréttingu: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019R2035R(03) 

– Leiðrétting á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/625 frá 4. mars 2019 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 að því er varðar kröfur vegna komu 

sendinga af tilteknum dýrum og vörum, sem eru ætluð til manneldis, inn í Sambandið 

Stjtíð. ESB L 131, 17.05.2019, bls. 18 

Sjá leiðréttingu: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019R2035R(03) 

– Leiðrétting á framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/628 frá 8. apríl 2019 um 

fyrirmyndir að opinberum vottorðum fyrir tiltekin dýr og vörur og um breytingu á reglugerð (EB) 

nr. 2074/2005 og framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/759 að því er varðar þessar fyrirmyndir að 

vottorðum 

Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 101 

Sjá leiðréttingu: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019R0628R(06) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019R2035R(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019R2035R(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019R0628R(06)
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