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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 222/2018 

frá 5. desember 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) 2018/719 

frá 14. maí 2018 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrárnar yfir 

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

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

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

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. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 D 0719: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/719 frá  

14. maí 2018 (Stjtíð. ESB L 120, 16.5.2018, bls. 15).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/719, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. desember 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1)  Stjtíð. ESB L 120, 16.5.2018, bls. 15. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/62/01 



Nr. 62/2 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.9.2021 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. desember 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 223/2018 

frá 5. desember 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) Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/662 frá 27. apríl 2018 um 

tilnefningu á tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins fyrir rannsóknir á fuglainflúensu og 

Newcastle-veiki og um breytingu á VII. viðauka við tilskipun ráðsins 2005/94/EB (1). 

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

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

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

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

gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og 

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. 

4) 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 lið 5a (tilskipun ráðsins 2005/94/EB) í hluta 3.1: 

„– 32018 D 0662: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/662 frá 

27. apríl 2018 (Stjtíð. ESB L 110, 30.4.2018, bls. 134).“ 

2. Eftirfarandi er bætt við á eftir 48. lið (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/136) í hluta 3.2: 

„49. 32018 D 0662: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/662 frá  

27. apríl 2018 um tilnefningu á tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins fyrir rannsóknir 

á fuglainflúensu og Newcastle-veiki og um breytingu á VII. viðauka við tilskipun ráðsins 

2005/94/EB (Stjtíð. ESB L 110, 30.4.2018, bls. 134). 

Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“ 

2. gr. 

Norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2018/662, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. desember 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1)  Stjtíð. ESB L 110, 30.4.2018, bls. 134. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/62/02 



Nr. 62/4 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.9.2021 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. desember 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 224/2018 

frá 5. desember 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 tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/597 frá  

18. apríl 2018 um breytingu á tilskipun ráðsins 92/66/EBE um ráðstafanir Bandalagsins vegna 

eftirlits með Newcastle-veiki (1). 

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

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

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

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

gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og 

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. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við 6. lið (tilskipun ráðsins 92/66/EBE) í hluta 3.1 í I. kafla I. viðauka við 

EES-samninginn: 

„– 32018 L 0597: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/597 frá 18. apríl 2018 (Stjtíð. 

ESB L 103, 23.4.2018, bls. 4).“ 

2. gr. 

Norskur texti tilskipunar (ESB) 2018/597, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. desember 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. EB L 103, 23.4.2018, bls. 4. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/62/03 



Nr. 62/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.9.2021 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. desember 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 225/2018 

frá 5. desember 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) 

2017/2174 frá 20. nóvember 2017 um breytingu á viðauka E við tilskipun ráðsins 92/65/EBE að 

því er varðar heilbrigðisvottorð vegna viðskipta með býflugur og hunangsflugur (1). 

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

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

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

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

gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og 

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. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við 9. lið (tilskipun ráðsins 92/65/EBE) í hluta 4.1: 

„– 32017 D 2174: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2174 frá 

20. nóvember 2017 (Stjtíð. ESB L 306, 22.11.2017, bls. 28).“ 

2. Eftirfarandi er bætt við aðlögunartextann í 9. lið (tilskipun ráðsins 92/65/EBE) í hluta 4.1: 

„d) Í öðrum undirlið b-liðar færslu nr. II.1 í 2. hluta viðauka E er orðunum „eða Noregur“ bætt við á 

eftir orðunum „Sambandið“.“ 

3. Í stað texta 15. liðar í hluta 8.1 (tilskipun ráðsins 92/65/EBE) kemur eftirfarandi: 

„15. 392 L 0065: Tilskipun ráðsins 92/65/EBE frá 13. júlí 1992 um dýraheilbrigðiskröfur varðandi 

viðskipti innan Bandalagsins og innflutning til Bandalagsins á dýrum, sæði, eggfrumum og 

fósturvísum sem dýraheilbrigðiskröfur í sérreglum Bandalagsins er um getur í I. hluta viðauka 

A við tilskipun 90/425/EBE gilda ekki um (Stjtíð. ESB L 268, 14.9.1992, bls. 54), breytt með:  

– 1 94 N: Lögum um aðildarskilmála og aðlögun að sáttmálunum – aðild Lýðveldisins 

Austurríkis, Lýðveldisins Finnlands og Konungsríkisins Svíþjóðar (Stjtíð. ESB C 241, 

29.8.1994, bls. 21, sbr. breytingar í Stjtíð. ESB L 1, 1.1.1995, bls. 15),  

– 395 D 0176: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/176/EB frá 6. apríl 1995 (Stjtíð. 

ESB L 117, 24.5.1995, bls. 23),   

  

(1)  Stjtíð. ESB L 306, 22.11.2017, bls. 28. 
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– 32001 D 0298: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/298/EB frá 30. mars 2001 

(Stjtíð. ESB L 102, 12.4.2001, bls. 63), 

– 32002 R 1282: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1282/2002 frá  

15. júlí 2002 (Stjtíð. ESB L 187, 16.7.2002, bls. 3),  

– 32002 R 1802: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1802/2002 frá 

10. október 2002 (Stjtíð. ESB L 274, 11.10.2002, bls. 21),  

– 1 03 T: Lögum um aðildarskilmála Lýðveldisins Tékklands, Lýðveldisins Eistlands, 

Lýðveldisins Kýpur, Lýðveldisins Lettlands, Lýðveldisins Litháens, Lýðveldisins 

Ungverjalands, Lýðveldisins Möltu, Lýðveldisins Póllands, Lýðveldisins Slóveníu og 

Lýðveldisins Slóvakíu og aðlögun sáttmálanna sem mynda grundvöll Evrópu-

sambandsins, samþykkt 16. apríl 2003 (Stjtíð. ESB L 236, 23.9.2003, bls. 33),  

– 32003 R 1398: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1398/2003 frá  

5. ágúst 2003 (Stjtíð. ESB L 198, 6.8.2003, bls. 3),  

– 32004 L 0068: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/68/EB frá 26. apríl 2004 

(Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 321), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB 

L 226, 25.6.2004, bls. 128,  

– 32003 R 0998: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 998/2003 frá  

26. maí 2003 (Stjtíð. ESB L 146, 13.6.2003, bls. 1),  

– 32007 D 0265: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/265/EB frá 26. apríl 2007 

(Stjtíð. ESB L 114, 1.5.2007, bls. 17),  

– 32008 L 0073: Tilskipun ráðsins 2008/73/EB frá 15. júlí 2008 (Stjtíð. ESB L 219, 

14.8.2008, bls. 40), breytt með:  

– 32009 D 0436: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/436/EB frá  

5. maí 2009 (Stjtíð. ESB L 145, 10.6.2009, bls. 43),  

– 32010 R 0176: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 176/2010 frá 

 2. mars 2010 (Stjtíð. ESB L 52, 3.3.2010, bls. 14),  

– 32010 D 0270: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/270/ESB frá 6. maí 2010 

(Stjtíð. ESB L 118, 12.5.2010, bls. 56),  

– 32010 D 0684: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/684/ESB frá  

10. nóvember 2010 (Stjtíð. ESB L 293, 11.11.2010, bls. 62),  

– 32012 D 0112: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/112/ESB frá  

17. febrúar 2012 (Stjtíð. ESB L 50, 23.2.2012, bls. 51),  

– 32014 R 0846: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 846/2014 

frá 4. ágúst 2014 (Stjtíð. ESB L 232, 5.8.2014, bls. 5), 

– 32013 L 0031: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/31/ESB frá 12. júní 2013 

(Stjtíð. ESB L 178, 28.6.2013, bls. 107),  

– 32013 D 0518: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/518/ESB frá  

21. október 2013 (Stjtíð. ESB L 281, 23.10.2013, bls. 14), 

– 32017 D 2174: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2174 

frá 20. nóvember 2017 (Stjtíð. ESB L 306, 22.11.2017, bls. 28). 

Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.   



23.9.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 62/9 

 2
3

.9
.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. 6
2
/9

 

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

a)  Í fyrstu málsgrein 3. mgr. 10. gr. er orðinu „Noregur“ bætt við á eftir orðinu „Svíþjóð“, 

b)  Í 10. gr. a. er eftirfarandi undirgrein bætt við:  

„Noregi er heimilt að beita sömu ákvæðum og þeim sem gilda um aðildarríkin við 

sambærilegar aðstæður.“,  

c)  Í 2. mgr. 13. gr. er eftirfarandi lið bætt við:  

„f. Noregur skal hafa frest til 31. desember 1998 til þess að innleiða ráðstafanir sem 

kveðið er á um varðandi aðila, stofnanir og miðstöðvar.“, 

d)  Í öðrum undirlið b-liðar færslu nr. II.1 í 2. hluta viðauka E er orðunum „eða Noregur“ bætt 

við á eftir orðunum „Sambandið“.“ 

2. gr. 

Norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2174, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. desember 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 5. desember 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. 226/2018 

frá 5. desember 2018 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/969 frá  

9. júlí 2018 um breytingu á V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að 

því er varðar kröfur um að fjarlægja sérstök áhættuefni úr smáum jórturdýrum (1). 

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

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

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

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

því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

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

„– 32018 R 0969: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/969 frá 9. júlí 2018 (Stjtíð. ESB 

L 174, 10.7.2018, bls. 12).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/969, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. desember 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 5. desember 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 174, 10.7.2018, bls. 12. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/62/05 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 227/2018 

frá 5. desember 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) 2018/982 

frá 11. júlí 2018 um leyfi fyrir blöndu með bensósýru, kalsíumformati og fúmarsýru sem fóðuraukefni 

fyrir eldiskjúklinga og kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur (leyfishafi er Novus Europe 

N.A./S.V.) (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/983 

frá 11. júlí 2018 um leyfi fyrir bensósýru sem fóðuraukefni fyrir aukategundir svína til eldis og til 

undaneldis (leyfishafi er DSM Nutritional Products Sp. z o. o.) (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1039 

frá 23. júlí 2018 um leyfi fyrir kopar(II)díasetatmónóhýdrati, kopar(II)karbónatdíhýdroxýmónó-

hýdrati, kopar(II)klóríðdíhýdrati, kopar(II)oxíði, kopar(II)súlfatpentahýdrati, kopar(II)klósambandi af 

amínósýruhýdrati, kopar(II)klósambandi af vatnsrofsmyndefnum prótína, kopar(II)klósambandi af 

glýsínhýdrati (fast efni) og kopar(II)klósambandi af glýsínhýdrati (fljótandi) sem fóðuraukefni fyrir 

allar dýrategundir og um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 1334/2003, (EB) nr. 479/2006 og (ESB) 

nr. 349/2010 og framkvæmdarreglugerðum (ESB) nr. 269/2012, (ESB) nr. 1230/2014 og (ESB) 

nr. 2016/2261 (3). 

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

Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um verslun 

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

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

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

lið 1zzu (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 479/2006): 

„– 32018 R 1039: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1039 frá  

23. júlí 2018 (Stjtíð. ESB L 186, 24.7.2018, bls. 3).“ 

2. Eftirfarandi er bætt við lið 1zzzzzc (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 349/2010), 68. lið 

(framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 269/2012), 120. lið (framkvæmdar-

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1230/2014) og 180. lið (framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/2261):  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 176, 12.7.2018, bls. 13. 

(2)  Stjtíð. ESB L 176, 12.7.2018, bls. 17. 

(3)  Stjtíð. ESB L 186, 24.7.2018, bls. 3. 

2021/EES/62/06 
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„, breytt með: 

– 32018 R 1039: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1039 frá 

23. júlí 2018 (Stjtíð. ESB L 186, 24.7.2018, bls. 3).“ 

3. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 259. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2018/346): 

„260. 32018 R 0982: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/982 frá  

11. júlí 2018 um leyfi fyrir blöndu með bensósýru, kalsíumformati og fúmarsýru sem 

fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga og kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur (leyfishafi 

er Novus Europe N.A./S.V.) (Stjtíð. ESB L 176, 12.7.2018, bls. 13). 

261. 32018 R 0983: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/983 frá  

11. júlí 2018 um leyfi fyrir bensósýru sem fóðuraukefni fyrir aukategundir svína til eldis og til 

undaneldis (leyfishafi er DSM Nutritional Products Sp. z o. o.) (Stjtíð. ESB L 176, 12.7.2018, 

bls. 17). 

262. 32018 R 1039: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1039 frá  

23. júlí 2018 um leyfi fyrir kopar(II)díasetatmónóhýdrati, kopar(II)karbónatdíhýdroxýmónó-

hýdrati, kopar(II)klóríðdíhýdrati, kopar(II)oxíði, kopar(II)súlfatpentahýdrati, kopar(II)-

klósambandi af amínósýruhýdrati, kopar(II)klósambandi af vatnsrofsmyndefnum prótína, 

kopar(II)klósambandi af glýsínhýdrati (fast efni) og kopar(II)klósambandi af glýsínhýdrati 

(fljótandi) sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir og um breytingu á reglugerðum (EB) 

nr. 1334/2003, (EB) nr. 479/2006 og (ESB) nr. 349/2010 og framkvæmdarreglugerðum (ESB) 

nr. 269/2012, (ESB) nr. 1230/2014 og (ESB) nr. 2016/2261 (Stjtíð. ESB L 186, 24.7.2018, 

bls. 3).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2018/982, (ESB) 2018/983 og (ESB) 

2018/1039, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. desember 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 5. desember 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. 228/2018 

frá 5. desember 2018 

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

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/192 frá 8. febrúar 

2018 um breytingu á VII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 að 

því er varðar tilvísunarrannsóknarstofur ESB á sviði aðskotaefna í fóðri og matvælum (1). 

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

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

samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka 

einnig til Liechtenstein, eins og kveðið er á um í aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina 

í I. viðauka og í inngangsorðum XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því 

ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

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

hluta 1.1 í I. kafla: 

„– 32018 R 0192: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/192 frá 8. febrúar 2018 

(Stjtíð. ESB L 36, 9.2.2018, bls. 15).“ 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við í lið 31j í II. kafla (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 882/2004): 

„– 32018 R 0192: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/192 frá 8. febrúar 2018 

(Stjtíð. ESB L 36, 9.2.2018, bls. 15).“ 

2. gr. 

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

í XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 0192: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/192 frá 8. febrúar 2018 

(Stjtíð. ESB L 36, 9.2.2018, bls. 15).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/192, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 36, 9.2.2018, bls. 15. 

2021/EES/62/07 



Nr. 62/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.9.2021 

 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. desember 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

5. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. desember 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. 229/2018 

frá 5. desember 2018 

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

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1973 frá 

30. október 2017 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2074/2005 að því er varðar opinbert eftirlit 

með lagarafurðum sem eru veiddar af skipum sem sigla undir fána aðildarríkis og fluttar inn í 

Sambandið, eftir að hafa verið fluttar til í þriðju löndum, og um að koma á fyrirmynd að 

heilbrigðisvottorði fyrir þessar afurðir (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1980 frá 

31. október 2017 um breytingu á III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2074/2005 að því er varðar 

aðferð til að greina lamandi skelfiskseitur (2). 

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

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

samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka 

einnig til Liechtenstein, eins og kveðið er á um í aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina 

í I. viðauka og í inngangsorðum XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því 

ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirliðum er bætt við 134. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005) 

í hluta 1.2 og 53. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005) í hluta 6.2 í I. kafla: 

„– 32017 R 1973: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1973 frá 30. október 2017 

(Stjtíð. ESB L 281, 31.10.2017, bls. 21), 

– 32017 R 1980: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2017/1980 frá 31. október 2017 

(Stjtíð. ESB L 285, 1.11.2017, bls. 8).“ 

2. Eftirfarandi undirliðum er bætt við lið 31k (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005) í 

II. kafla: 

„– 32017 R 1973: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1973 frá 30. október 2017 

(Stjtíð. ESB L 281, 31.10.2017, bls. 21), 

– 32017 R 1980: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2017/1980 frá  

31. október 2017 (Stjtíð. ESB L 285, 1.11.2017, bls. 8).“  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 281, 31.10.2017, bls. 21. 

(2)  Stjtíð. ESB L 285, 1.11.2017, bls. 8. 

2021/EES/62/08 



Nr. 62/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.9.2021 

 

2. gr. 

Eftirfarandi undirliðum er bætt við lið 54zzzk (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 1973: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1973 frá 30. október 2017 

(Stjtíð. ESB L 281, 31.10.2017, bls. 21), 

– 32017 R 1980: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2017/1980 frá 31. október 2017 

(Stjtíð. ESB L 285, 1.11.2017, bls. 8).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2017/1973 og (ESB) 2017/1980, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. desember 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

5. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. desember 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. 230/2018 

frá 5. desember 2018 

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

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/415 frá  

16. mars 2018 um frekari skyldur og verkefni fyrir tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins 

fyrir rannsóknir á afríkuhrossapest og um breytingu á II. viðauka við tilskipun ráðsins 92/35/EBE, 

II. viðauka við tilskipun ráðsins 2000/75/EB og VII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 882/2004 (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/455 frá  

16. mars 2018 um frekari skyldur og verkefni fyrir tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins 

fyrir rannsóknir á fiska- og krabbadýrasjúkdómum og um breytingu á VII. viðauka við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 (2). 

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

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

samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka 

einnig til Liechtenstein, eins og kveðið er á um í aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina 

í I. viðauka og í inngangsorðum XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því 

ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við 4. lið (tilskipun ráðsins 92/35/EBE) og lið 9a (tilskipun ráðsins 

2000/75/EB) í hluta 3.1. í I. kafla: 

„– 32018 R 0415: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/415 frá 16. mars 2018 

(Stjtíð. ESB L 75, 19.3.2018, bls. 18).“ 

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

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

„– 32018 R 0415: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/415 frá 16. mars 2018 

(Stjtíð. ESB L 75, 19.3.2018, bls. 18), 

– 32018 R 0455: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/455 frá 16. mars 2018 

(Stjtíð. ESB L 77, 20.3.2018, bls. 4).“  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 75, 19.3.2018, bls. 18. 

(2)  Stjtíð. ESB L 77, 20.3.2018, bls. 4. 

2021/EES/62/09 



Nr. 62/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.9.2021 

 

2. gr. 

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

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 0415: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/415 frá 16. mars 2018 (Stjtíð. 

ESB L 75, 19.3.2018, bls. 18), 

– 32018 R 0455: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/455 frá 16. mars 2018 (Stjtíð. 

ESB L 77, 20.3.2018, bls. 4).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2018/415 og (ESB) 2018/455, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. desember 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

5. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. desember 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. 231/2018 

frá 5. desember 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) 2018/828 frá 

15. febrúar 2018 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2015/68 að því er varðar kröfur 

varðandi læsivarin hemlakerfi, háþrýstiorkugeymslubúnað og einnar leiðslu vökvatengi (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 40b (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/68) í 

II. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 0828: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/828 frá  

15. febrúar 2018 (Stjtíð. ESB L 140, 6.6.2018, bls. 5).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/828, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. desember 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 5. desember 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 140, 6.6.2018, bls. 5. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/62/10 



Nr. 62/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.9.2021 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 232/2018 

frá 5. desember 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) 2018/627 frá  

20. apríl 2018 um að leiðrétta tilteknar tungumálaútgáfur af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 1333/2008 um aukefni í matvælum (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 54zzzzr (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 0627: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/627 frá 20. apríl 2018 (Stjtíð. 

ESB L 104, 24.4.2018, bls. 57).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/627, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. desember 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 5. desember 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 104, 24.4.2018, bls. 57. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/62/11 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 233/2018 

frá 5. desember 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) 2018/991 

frá 12. júlí 2018 um leyfi til að setja á markað vatnsrofsefni lýsósíms úr hænueggjahvítum sem 

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

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (1). 

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

2018/1011 frá 17. júlí 2018 um leyfi fyrir rýmkun á notkun á sveppum, meðhöndluðum með 

útfjólubláu ljósi, sem nýfæði samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og 

um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (2). 

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

2018/1018 frá 18. júlí 2018 um leyfi fyrir rýmkun á notkun brauðgers, sem hefur verið meðhöndlað 

með útfjólubláu ljósi (Saccharomyces cerevisiae), sem nýfæði samkvæmt reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (3). 

4) 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. 

5) 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 124b (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 2017/2470): 

„– 32018 R 0991: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/991 frá  

12. júlí 2018 (Stjtíð. ESB L 177, 13.7.2018, bls. 9), 

– 32018 R 1011: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1011 frá  

17. júlí 2018 (Stjtíð. ESB L 181, 18.7.2018, bls. 4), 

– 32018 R 1018: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1018 frá  

18. júlí 2018 (Stjtíð. ESB L 183, 19.7.2018, bls. 9).“  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 177, 13.7.2018, bls. 9. 

(2)  Stjtíð. ESB L 181, 18.7.2018, bls. 4. 

(3)  Stjtíð. ESB L 183, 19.7.2018, bls. 9. 
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2. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 135. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/199): 

„136. 32018 R 0991: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/991 frá  

12. júlí 2018 um leyfi til að setja á markað vatnsrofsefni lýsósíms úr hænueggjahvítum sem 

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

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (Stjtíð. ESB L 177, 

13.7.2018, bls. 9). 

137. 32018 R 1011: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1011 frá  

17. júlí 2018 um leyfi fyrir rýmkun á notkun á sveppum, meðhöndluðum með útfjólubláu ljósi, 

sem nýfæði samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og um 

breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (Stjtíð.  

ESB L 181, 18.7.2018, bls. 4). 

138. 32018 R 1018: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1018 frá  

18. júlí 2018 um leyfi fyrir rýmkun á notkun brauðgers, sem hefur verið meðhöndlað með 

útfjólubláu ljósi (Saccharomyces cerevisiae), sem nýfæði samkvæmt reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (Stjtíð. ESB L 183, 19.7.2018, bls. 9).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2018/991, (ESB) 2018/1011 og (ESB) 

2018/1018, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. desember 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 5. desember 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. 234/2018 

frá 5. desember 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) 

2018/1032 frá 20. júlí 2018 um leyfi fyrir rýmkun á notkun olíu úr smásæju þörungunum 

Schizochytrium sp. sem nýfæði samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 

og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (1). 

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

2018/1293 frá 26. september 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 2017/2470 að 

því er varðar skilyrði fyrir notkun á nýfæðinu laktítóli (2). 

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

er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

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

nr. 2017/2470): 

„– 32018 R 1032: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1032 frá  

20. júlí 2018 (Stjtíð. ESB L 185, 23.7.2018, bls. 9), 

– 32018 R 1293: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1293 frá  

26. september 2018 (Stjtíð. ESB L 243, 27.9.2018, bls. 2).“ 

2. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 138. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2018/1018): 

„139. 32018 R 1032: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1032 frá  

20. júlí 2018 um leyfi fyrir rýmkun á notkun olíu úr smásæju þörungunum Schizochytrium sp. 

sem nýfæði samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og um 

breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (Stjtíð. ESB 

L 185, 23.7.2018, bls. 9). 

140. 32018 R 1293: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1293 frá  

26. september 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 2017/2470 að því er 

varðar skilyrði fyrir notkun á nýfæðinu laktítóli (Stjtíð. ESB L 243, 27.9.2018, bls. 2).“  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 185, 23.7.2018, bls. 9. 

(2)  Stjtíð. ESB L 243, 27.9.2018, bls. 2. 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2018/1032 og (ESB) 2018/1293, sem verður 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. desember 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 5. desember 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. 235/2018 

frá 5. desember 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) 

2018/1122 frá 10. ágúst 2018 um leyfi til að setja á markað dínatríumsalt af pýrrólókínólínkínóni 

sem nýfæði samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og um breytingu á 

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (1). 

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

2018/1123 frá 10. ágúst 2018 um leyfi til að setja á markað 1-metýlnikótínamíðklóríð sem nýfæði 

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

kvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1132 frá 

13. ágúst 2018 um leyfi til að breyta heiti nýfæðisins tilbúins seaxantíns og sértækum kröfum um 

merkingu þess samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og um breytingu á 

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1133 frá 

13. ágúst 2018 um leyfi til að setja á markað þurrkaða plöntuhluta af Hoodia parviflora, sem eru 

ofanjarðar, sem nýfæði samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og um 

breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (4). 

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

er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

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

nr. 2017/2470): 

„– 32018 R 1122: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1122 frá  

10. ágúst 2018 (Stjtíð. ESB L 204, 13.8.2018, bls. 36), 

– 32018 R 1123: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1123 frá  

10. ágúst 2018 (Stjtíð. ESB L 204, 13.8.2018, bls. 41),  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 204, 13.8.2018, bls. 36. 

(2)  Stjtíð. ESB L 204, 13.8.2018, bls. 41. 

(3)  Stjtíð. ESB L 205, 14.8.2018, bls. 15. 

(4)  Stjtíð. EB L 205, 14.8.2018, bls. 18. 

2021/EES/62/14 
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– 32018 R 1132: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1132 frá  

13. ágúst 2018 (Stjtíð. ESB L 205, 14.8.2018, bls. 15), 

– 32018 R 1133: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1133 frá  

13. ágúst 2018 (Stjtíð. ESB L 205, 14.8.2018, bls. 18).“ 

2. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 140. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2018/1293): 

„141. 32018 R 1122: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1122 frá  

10. ágúst 2018 um leyfi til að setja á markað dínatríumsalt af pýrrólókínólínkínóni sem nýfæði 

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

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (Stjtíð. ESB L 204, 

13.8.2018, bls. 36). 

142. 32018 R 1123: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1123 frá  

10. ágúst 2018 um leyfi til að setja á markað 1-metýlnikótínamíðklóríð sem nýfæði samkvæmt 

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

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (Stjtíð. ESB L 204, 13.8.2018, bls. 41). 

143. 32018 R 1132: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1132 frá  

13. ágúst 2018 um leyfi til að breyta heiti nýfæðisins tilbúins seaxantíns og sértækum kröfum 

um merkingu þess samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og um 

breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (Stjtíð.  

ESB L 205, 14.8.2018, bls. 15). 

144. 32018 R 1133: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1133 frá  

13. ágúst 2018 um leyfi til að setja á markað þurrkaða plöntuhluta af Hoodia parviflora, sem 

eru ofanjarðar, sem nýfæði samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 

og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (Stjtíð. 

ESB L 205, 14.8.2018, bls. 18).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2018/1122, (ESB) 2018/1123, (ESB) 

2018/1132 og (ESB) 2018/1133, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 

telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. desember 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 5. desember 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. 236/2018 

frá 5. desember 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) 2018/782 frá  

29. maí 2018 um að koma á aðferðafræðilegum meginreglum fyrir áhættumat og tilmæli um 

áhættustjórnun sem um getur í reglugerð (EB) nr. 470/2009 (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 12b (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/12) í XIII. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„12c. 32018 R 0782: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/782 frá 29. maí 2018 um að 

koma á aðferðafræðilegum meginreglum fyrir áhættumat og tilmæli um áhættustjórnun sem um 

getur í reglugerð (EB) nr. 470/2009 (Stjtíð. ESB L 132, 30.5.2018, bls. 5).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/782, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. desember 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 5. desember 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 132, 30.5.2018, bls. 5. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/62/15 



Nr. 62/28 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.9.2021 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 237/2018 

frá 5. desember 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) 2018/520 

frá 28. mars 2018 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 til að flokka efnið leysinafta, létt 

arómatískt, með tilliti til hámarksgildis leifa (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/523 

frá 28. mars 2018 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 til að flokka efnið flúasúron með 

tilliti til hámarksgildis leifa (2). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliðum er bætt við 13. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 37/2010)  

í XIII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 0520: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/520 frá  

28. mars 2018 (Stjtíð. ESB L 87, 3.4.2018, bls. 9), 

– 32018 R 0523: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/523 frá  

28. mars 2018 (Stjtíð. ESB L 88, 4.4.2018, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) nr. 2018/520 og (ESB) nr. 2018/523, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. desember 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 5. desember 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 87, 3.4.2018, bls. 9. 

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

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/62/16 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 238/2018 

frá 5. desember 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) 2018/781 frá  

29. maí 2018 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 847/2000 að því er varðar skilgreiningu á 

hugtakinu „samsvarandi lyf“ (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við lið 15n (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 847/2000) í XIII. kafla II. 

viðauka við EES-samninginn: 

„, breytt með: 

 32018 R 0781: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/781 frá 29. maí 2018 (Stjtíð. 

ESB L 132, 30.5.2018, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/781, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. desember 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 5. desember 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 132, 30.5.2018, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/62/17 



Nr. 62/30 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.9.2021 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 239/2018 

frá 5. desember 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) 2018/1298 

frá 11. júlí 2018 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 658/2014 að því er 

varðar leiðréttingu á gjöldum, með tilliti til verðbólgu, sem greiða ber til Lyfjastofnunar Evrópu 

vegna framkvæmdar á lyfjagátarstarfsemi að því er varðar mannalyf (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við 16. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 658/2014)  

í XIII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 1298: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1298 frá 11. júlí 2018 

(Stjtíð. ESB L 244, 28.9.2018, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/1298, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. desember 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 5. desember 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 244, 28.9.2018, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/62/18 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 240/2018 

frá 5. desember 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) 2018/895 

frá 22. júní 2018 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 340/2008 um þóknanir og gjöld sem greiða ber 

til Efnastofnunar Evrópu (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 12zf (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 340/2008) í XV. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 0895: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/895 frá 22. júní 2018 

(Stjtíð. ESB L 160, 25.6.2018, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/895, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. desember 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 5. desember 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 160, 25.6.2018, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/62/19 



Nr. 62/32 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.9.2021 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 241/2018 

frá 5. desember 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) 2018/1129 

frá 13. ágúst 2018 um að samþykkja asetamípríð sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í 

vöruflokki 18 (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1130 

frá 13. ágúst 2018 um að samþykkja sýpermetrín sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í 

vöruflokki 18 (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1131 

frá 13. ágúst 2018 um að samþykkja penflúfen sem virkt efni til notkunar í sæfivörur í  

vöruflokki 8 (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 12zzzzzl (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2018/619) í XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„12zzzzzm. 32018 R 1129: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1129 frá 

13. ágúst 2018 um að samþykkja asetamípríð sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 18 (Stjtíð. ESB L 205, 14.8.2018, bls. 4). 

12zzzzzn. 32018 R 1130: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1130 frá 

13. ágúst 2018 um að samþykkja sýpermetrín sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 18 (Stjtíð. ESB L 205, 14.8.2018, bls. 8). 

12zzzzzo. 32018 R 1131: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1131 frá 

13. ágúst 2018 um að samþykkja penflúfen sem virkt efni til notkunar í sæfivörur í 

vöruflokki 8 (Stjtíð. ESB L 205, 14.8.2018, bls. 12).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2018/1129, (ESB) 2018/1130 og (ESB) 

2018/1131, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. desember 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1)  Stjtíð. ESB L 205, 14.8.2018, bls. 4. 

(2)  Stjtíð. ESB L 205, 14.8.2018, bls. 8. 

(3)  Stjtíð. ESB L 205, 14.8.2018, bls. 12. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/62/20 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. desember 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 



Nr. 62/34 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.9.2021 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 242/2018 

frá 5. desember 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 Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/720 frá  

29. apríl 2015 um breytingu á tilskipun 94/62/EB að því er varðar að draga úr notkun á þunnum 

burðarpokum úr plasti (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við 7. lið (tilskipun ráðsins 94/62/EB) í XVII. kafla II. viðauka við EES-

samninginn: 

„– 32015 L 0720: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/720 frá 29. apríl 2015 (Stjtíð. 

ESB L 115, 6.5.2015, bls. 11).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (EB) 2015/720, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. desember 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 5. desember 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 115, 6.5.2015, bls. 11. 

() Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/62/21 



23.9.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 62/35 

 2
3

.9
.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. 6
2
/3

5
 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 243/2018 

frá 5. desember 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) 2018/771 frá 

25. janúar 2018 um viðeigandi kerfi til að meta og sannprófa stöðugleika nothæfis festingarbúnaðar 

sem notaður er við byggingarframkvæmdir og sem ætlaður er til að koma í veg fyrir eða stöðva fall 

úr hæð 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 1zzm (framseld ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/779) í XXI. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„1zzn. 32018 D 0771: Framseld ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/771 frá 25. janúar 2018 

um viðeigandi kerfi til að meta og sannprófa stöðugleika nothæfis festingarbúnaðar sem notaður er 

við byggingarframkvæmdir og sem ætlaður er til að koma í veg fyrir eða stöðva fall úr hæð 

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/2011 (Stjtíð. ESB L 129, 25.5.2018, 

bls. 82).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar ákvörðunar (ESB) 2018/771, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. desember 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 5. desember 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. EB L 129, 25.5.2018, bls. 82. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/62/22 



Nr. 62/36 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.9.2021 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 244/2018 

frá 5. desember 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) 2018/608 

frá 19. apríl 2018 um tæknilegar viðmiðanir fyrir rafræn merki fyrir búnað um borð í skipum (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 4. lið (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/414) í 

XXXII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„5. 32018 R 0608: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/608 frá 19. apríl 2018 

um tæknilegar viðmiðanir fyrir rafræn merki fyrir búnað um borð í skipum (Stjtíð. ESB L 101, 

20.4.2018, bls. 64).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/608, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. desember 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 5. desember 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 101, 20.4.2018, bls. 64. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/62/23 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 245/2018 

frá 5. desember 2018 

hefur verið afturkölluð og er því skilin eftir auð 

2021/EES/62/24 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 246/2018 

frá 5. desember 2018 

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

Þessi ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar var birt í Stjtíð. ESB L 60, 28.2.2019, bls. 29, og EES-

viðbæti nr. 17, 28.2.2019, bls. 1. 

2021/EES/62/25 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 247/2018 

frá 5. desember 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 2014/51/ESB frá 16. apríl 2014 

um breytingu á tilskipunum 2003/71/EB og 2009/138/EB og reglugerðum (EB) nr. 1060/2009, (ESB) 

nr. 1094/2010 og (ESB) nr. 1095/2010 að því er varðar valdsvið Evrópsku eftirlitsstofnunarinnar 

(Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin) og Evrópsku eftirlitsstofnunarinnar 

(Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin) (1). 

2) 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. Eftirfarandi breytingar eru gerðar í 1. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB): 

i) eftirfarandi undirlið er bætt við: 

„– 32014 L 0051: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/51/ESB frá 16. apríl 2014 

(Stjtíð. ESB L 153, 22.5.2014, bls. 1).“, 

ii) eftirfarandi aðlögunartexta er bætt við: 

„k)  Tilvísanir í valdheimildir EIOPA [Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunarinnar 

- þýð.] skv. 18. gr. og 19. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1094/2010, ber 

að skilja sem tilvísanir í valdheimildir Eftirlitsstofnunar EFTA að því er varðar EFTA-ríkin í 

málum sem kveðið er á um í, og í samræmi við, lið 31h í þessum viðauka. 

l)  Í 3. mgr. 52. gr. og 1. mgr. 77. gr. f. er orðunum „,Eftirlitsstofnun EFTA, fastanefnd EFTA-

ríkjanna,“ bætt við á eftir orðinu „ráðið“. 

m)  Í 65. gr. a. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á“ bætt við á eftir 

orðinu „EIOPA“. 

n)  Í 70. gr. ber að skilja vísanir til „seðlabanka í seðlabankakerfi Evrópu (ESCB)“ og „seðlabanka 

seðlabankakerfis Evrópu“ þannig að þær taki til seðlabanka EFTA-ríkjanna, til viðbótar við 

merkingu þeirra í tilskipuninni. 

o)  Í 4. mgr. 138. gr. orðast „EIOPA“ að því er varðar EFTA-ríkin sem „Eftirlitsstofnun EFTA“ 

og „samkvæmt tilkynningu EIOPA“ orðast „samkvæmt tilkynningu Eftirlitsstofnunar EFTA 

á grundvelli draga sem EIOPA hefur útbúið“.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 153, 22.5.2014, bls. 1. 

2021/EES/62/26 
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p)  Upplýsingum sem eru upprunnar í EFTA-ríkjunum skal ekki miðlað af hálfu EIOPA sem 

hluta af samstarfssamningum við þriðju lönd eða stjórnvöld þeirra í samræmi við e-lið 

4. mgr. 172. gr. eða e-lið 5. mgr. 260. gr. án sérstaks samþykkis þeirra stjórnvalda sem hafa 

veitt þær, og eftir því sem við á, einungis í sama tilgangi og viðkomandi stjórnvöld veittu 

samþykki fyrir. 

q)  Í 15. lið 308. gr. b. koma orðin „gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 247/2018 frá 5. desember 2018“ í stað orðanna „23. maí 2014“.“ 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 29b (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/71/EB), lið 31eb 

(reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1060/2009) og lið 31i (reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 1095/2010: 

„– 32014 L 0051: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/51/ESB frá 16. apríl 2014 (Stjtíð. 

ESB L 153, 22.5.2014, bls. 1).“ 

3. Eftirfarandi er bætt við lið 31h (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1094/2010): 

„, breytt með: 

– 32014 L 0051: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/51/ESB frá 16. apríl 2014 (Stjtíð. 

ESB L 153, 22.5.2014, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2014/51/ESB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. desember 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 5. desember 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

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

nr. 248/2018 

frá 5. desember 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) 2018/1078 

frá 30. júlí 2018 um tæknilegar upplýsingar fyrir útreikning á vátryggingaskuld og kjarnagjaldþoli 

vegna skýrslugjafar með viðmiðunardagsetningar frá 30. júní 2018 til 29. september 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 1z (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/730) í IX. viðauka við EES-samninginn: 

„1za. 32018 R 1078: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1078 frá 30. júlí 2018 

um tæknilegar upplýsingar fyrir útreikning á vátryggingaskuld og kjarnagjaldþoli vegna skýrslugjafar 

með viðmiðunardagsetningar frá 30. júní 2018 til 29. september 2018 í samræmi við tilskipun 

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

endurtrygginga (Stjtíð. ESB L 194, 31.7.2018, bls. 47).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/1078, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. desember 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 5. desember 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 194, 31.7.2018, bls. 47. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/62/27 



Nr. 62/42 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.9.2021 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 249/2018 

frá 5. desember 2018 

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

Þessi ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar var birt í EES-viðbæti nr. 17, 28.2.2019, bls. 3, og Stjtíð. 

ESB L 337, 23.9.2021, bls. 43. 

2021/EES/62/28 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 250/2018 

frá 5. desember 2018 

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

Þessi ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar var birt í EES-viðbæti nr. 17, 28.2.2019, bls. 6, og Stjtíð. 

ESB L 337, 23.9.2021, bls. 48. 

2021/EES/62/29 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 251/2018 

frá 5. desember 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 framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/105 frá 

27. október 2017 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/1675 að því er varðar að bæta 

Eþíópíu á skrána um þriðju lönd með mikla áhættu í töfluna í I. lið í viðaukanum (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/212 frá 

13. desember 2017 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/1675 um viðbætur við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/849, að því er varðar að bæta Srí Lanka, Trínidad 

og Tóbagó, og Túnis í töfluna í I. lið í viðaukanum (2). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við lið 23bb (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1675)  

í IX. viðauka við EES-samninginn: 

„, breytt með: 

– 32018 R 0105: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/105 frá 27. október 2017 

(Stjtíð. ESB L 19, 24.1.2018, bls. 1), 

– 32018 R 0212: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/212 frá  

13. desember 2017 (Stjtíð. ESB L 41, 14.2.2018, bls. 4).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldra reglugerða (ESB) 2018/105 og (ESB) 2018/212, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. desember 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

nr. 249/2018 frá 5. desember 2018 (3), eftir því hvor dagsetningin er síðar.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 19, 24.1.2018, bls. 1. 

(2)  Stjtíð. ESB L 41, 14.2.2018, bls. 4. 

() Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(3)  Stjtíð. ESB L 337, 23.9.2021, bls. 49. 

2021/EES/62/30 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. desember 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 252/2018 

frá 5. desember 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 framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1467 

frá 27. júlí 2018 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/1675 um viðbætur við tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/849 að því er varðar að bæta Pakistan í töfluna í I. lið í 

viðaukanum (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 23bb (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/1675) í IX. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 1467: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1467 frá 27. júlí 2018 

(Stjtíð. ESB L 246, 2.10.2018, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/1467, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. desember 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

nr. 249/2018 frá 5. desember 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 5. desember 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 246, 2.10.2018, bls. 1. 

() Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2)  Stjtíð. ESB L 337, 23.9.2021, bls. 43. 

2021/EES/62/31 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 253/2018 

frá 5. desember 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 framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 382/2014 

frá 7. mars 2014 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/71/EB að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla um birtingu viðbæta við útboðs- og skráningarlýsingu (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 29ba (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 809/2004)  

í IX. viðauka við EES-samninginn: 

„29bb. 32014 R 0382: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 382/2014 frá 7. mars 2014 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/71/EB að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla um birtingu viðbæta við útboðs- og skráningarlýsingu (Stjtíð. ESB L 111, 15.4.2014, 

bls. 36).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) nr. 382/2014, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. desember 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 5. desember 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 111, 15.4.2014, bls. 36. 

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

nr. 254/2018 

frá 5. desember 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 framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1604 

frá 12. júní 2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 809/2004 um framkvæmd tilskipunar 

Evrópuþingsins og ráðsins 2003/71/EB að því er varðar þætti tengda lýsingum og auglýsingum (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 29ba (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 809/2004)  

í IX. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 R 1604: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1604 frá 12. júní 2015 

(Stjtíð. ESB L 249, 25.9.2015, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/1604, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. desember 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 5. desember 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 249, 25.9.2015, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/62/33 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 255/2018 

frá 5. desember 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 framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/301 frá 

30. nóvember 2015 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/71/EB að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir samþykki og birtingu á lýsingunni og um dreifingu auglýsinga 

og breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 809/2004 (1). 

2) 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. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 29ba (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 809/2004): 

„– 32016 R 0301: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/301 frá 

30. nóvember 2015 (Stjtíð. ESB L 58, 4.3.2016, bls. 13).“ 

2. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 29bb (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 382/2014): 

„29bc. 32016 R 0301: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/301 frá 

30. nóvember 2015 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/71/EB að því 

er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir samþykki og birtingu á lýsingunni og um dreifingu 

auglýsinga og breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 809/2004 (Stjtíð. 

ESB L 58, 4.3.2016, bls. 13).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2016/301, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. desember 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 58, 4.3.2016, bls. 13. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/62/34 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. desember 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 256/2018 

frá 5. desember 2018 

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

Þessi ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar var birt í EES-viðbæti nr. 99, 12.12.2019, bls. 10, og 

Stjtíð. ESB L 321, 12.12.2019, bls. 168. 

2021/EES/62/35 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 257/2018 

frá 5. desember 2018 

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) og XX. viðauka (Umhverfismál)  

við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1257/2013 frá 

20. nóvember 2013 um endurvinnslu skipa og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1013/2006 og 

tilskipun 2009/16/EB (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 56b (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/16/EB) í XIII. viðauka 

við EES-samninginn: 

„– 32013 R 1257: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1257/2013 frá 20. nóvember 2013 

(Stjtíð. ESB L 330, 10.12.2013, bls. 1).“ 

2. gr. 

XX. viðauka við EES-samninginn verður breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 32c (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1013/2006): 

„– 32013 R 1257: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1257/2013 frá  

20. nóvember 2013 (Stjtíð. ESB L 330, 10.12.2013, bls. 1).“ 

2. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 32fg (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2011/632/ESB): 

„32fh. 32013 R 1257: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1257/2013 frá  

20. nóvember 2013 um endurvinnslu skipa og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1013/2006 og 

tilskipun 2009/16/EB (Stjtíð. ESB L 330, 10.12.2013, bls. 1). 

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

a)  Í 10. tl. 1. mgr. 3. gr. er orðunum „eða í samræmi við tilskipun ráðsins 94/57/EB, eftir því 

sem við á“ bætt við á eftir orðunum „reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 391/2009“. 

b)  Í 4. gr. og 14. gr. ber að skilja „viðeigandi löggjöf Sambandsins“, „ákvæði í lögum 

Sambandsins“ eða „löggjafar einstakra aðildarríkja eða Sambandsins“ sem þau ákvæði 

EES-samningsins sem eiga við. 

c)  Í 16. gr.:  

  

(1) Stjtíð. ESB L 330, 10.12.2013, bls. 1. 

2021/EES/62/36 
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i)  í a-lið 1. mgr. er eftirfarandi orðum bætt við á eftir orðunum „3. mgr. 14. gr.“: 

„, eða sem eru staðsettar í EFTA-ríki og það EFTA-ríki hefur tilkynnt um þær til 

Eftirlitsstofnunar EFTA í samræmi við 3. mgr. 14. gr.“, 

ii)  í 2. mgr. koma orðin „staðsettar á Evrópska efnahagssvæðinu“ í staðin fyrir orðin 

„staðsettar í aðildarríkjunum“, 

iii)  í 6. mgr. er eftirfarandi undirgrein bætt við: 

„Hvað þessa grein varðar skal Eftirlitsstofnun EFTA senda framkvæmdastjórninni 

allar viðeigandi upplýsingar sem henni berast frá EFTA-ríki í samræmi við fyrstu 

undirgrein eða 14. gr.“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 1257/2013, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. desember 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

5. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. desember 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. 258/2018 

frá 5. desember 2018 

um breytingu á XVIII. viðauka (Öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum,  

vinnuréttur og jafnrétti kynjanna) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/1794 frá 

6. október 2015 um breytingu á tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2008/94/EB, 2009/38/EB 

og 2002/14/EB og tilskipunum ráðsins 98/59/EB og 2001/23/EB, um farmenn (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi er bætt við 22. lið (tilskipun ráðsins 98/59/EB), 24. lið (tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2008/94/EB), 27. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (2009/38/EB), lið 32d (tilskipun 

ráðsins 2001/23/EB) og lið 32f (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/14/EB): 

„, breytt með: 

– 32015 L 1794: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/1794 frá 6. október 2015 

(Stjtíð. ESB L 263, 8.10.2015, bls. 1).“ 

2. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 32l (tilskipun ráðsins 2014/112/ESB): 

„32m. 32015 L 1794: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/1794 frá 6. október 2015 

um breytingu á tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2008/94/EB, 2009/38/EB og 

2002/14/EB og tilskipunum ráðsins 98/59/EB og 2001/23/EB, um farmenn (Stjtíð. ESB 

L 263, 8.10.2015, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar (EB) 2015/1794, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. desember 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 263, 8.10.2015, bls. 1. 

() Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/62/37 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 5. desember 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 



Nr. 62/56 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.9.2021 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 259/2018 

frá 5. desember 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) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1031/2010 frá 12. nóvember 2010 um tímasetningu, 

stjórnun og aðra þætti í tengslum við uppboð á heimildum til losunar gróðurhúsalofttegunda 

samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB um að koma á fót kerfi fyrir viðskipti 

með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda innan Bandalagsins (1) var tekin upp í EES-

samninginn með ákvörðun nr. 152/2012 frá 26. júlí 2012 (2). 

2) Tuttugu og fimm aðildarríki (héreftir „þátttökuríkin“) og framkvæmdastjórnin, fyrir hönd 

Evrópusambandsins, hafa gert með sér samning um sameiginleg innkaup til að efna til sameiginlegs 

uppboðsvettvangs (3), og öll aðildarríkin (héreftir „aðildarríkin“) og framkvæmdastjórnin, fyrir hönd 

Evrópusambandsins, hafa gert með sér samning um sameiginleg innkaup á uppboðsvaktara (4) 

(héreftir „samningarnir um sameiginleg innkaup“). 

3) 165. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB, KBE) nr. 2018/1046 frá 18. júlí 2018 um 

fjárhagsreglur sem gilda um fjárlög Sambandsins, um breytingu á reglugerðum (ESB) nr. 1296/2013, 

(ESB) nr. 1301/2013, (ESB) nr. 1303/2013, (ESB) nr. 1304/2013, (ESB) nr. 1309/2013, (ESB) 

nr. 1316/2013, (ESB) nr. 223/2014, (ESB) nr. 283/2014, og ákvörðun nr. 541/2014/ESB og um 

niðurfellingu á (ESB, Euratom) nr. 966/2012 (5) gerir ráð fyrir því að Evrópusambandið geti staðið að 

sameiginlegu innkaupaferli ásamt ríkjum Fríverslunarsamtaka, Evrópu EFTA-ríkjunum, eða 

umsóknarlöndum Evrópusambandsins ef kveðið hefur verið sérstaklega á um þennan möguleika í 

tvíhliða eða fjölþjóða ríkjasamningi. 

4) EFTA-ríkin sem eiga aðild að EES-samningnum hafa því ákveðið að efna til sameiginlegs 

innkaupaferlis, ásamt framkvæmdastjórninni og þátttökuríkjunum, til þess að tilnefna einn 

uppboðsvettvang eða fleiri sem kveðið er á um í 1. mgr. 26. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 1031/2010 frá 12. nóvember 2010 og ásamt framkvæmdastjórninni og aðildarríkjunum til 

þess að tilefna uppboðsvaktara sem kveðið er á um í 24. gr. sömu reglugerðar, að loknu 

sameiginlegum innkaupum í skilningi 165. gr. reglugerðar (ESB, KBE) nr. 2018/1046.  

5) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1902 frá  

18. október 2017 um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1031/2010 til að 

aðlaga uppboð á losunarheimildum að ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/1814 og til að 

skrá uppboðsvettvang sem Bretland tilnefnir (6). 

6) XX. viðauka við EES-samninginn er því breytt í samræmi við það. 

7) Þátttaka EFTA-ríkjanna í sameiginlegu innkaupaferli byggist á því að þau verði aðilar að samningum 

um sameiginleg innkaup. Í samræmi við skilmála samninga um sameiginleg innkaup sem gera ráð 

fyrir möguleikanum á því að EFTA-ríkin taki þátt í sameiginlegum aðgerðum hefur framkvæmda-

stjórnin heimild til þess að undirrita fyrir hönd hvers aðildarríkis samning við EFTA-ríkin þar sem 

EFTA-ríkin gerast aðilar að samningum um sameiginleg innkaup.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 302, 18.11.2010, bls. 1. 

(2)  Stjtíð. ESB L 309, 8.11.2012, bls. 38. 

(3)  https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/auctioning/docs/en_cap_en.pdf 

(4)  https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/auctioning/docs/en_am_en.pdf 

(5)  Stjtíð. ESB L 193, 30.7.2018, bls. 1. 

(6)  Stjtíð. ESB L 269, 19.10.2017, bls. 13. 

2021/EES/62/38 
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TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Viðauka XX. við EES-samninginn verður breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 21ala (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1031/2010): 

„– 32017 R 1902: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1902 frá 18. október 2017 

(Stjtíð. ESB L 269, 19.10.2017, bls. 13).“ 

2. Í stað aðlögunartexta liðar 21ala (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1031/2010) kemur 

eftirfarandi: 

„a)  Að því er EFTA-ríkin varðar, orðast fyrsti málsliður 7. gr. 22. gr. svo:  

„EFTA-ríkin skulu upplýsa Eftirlitsstofnun EFTA um auðkenni uppboðshaldarans/ 

uppboðshaldaranna og samskiptaupplýsingar hans/þeirra, sem mun koma þeim til framkvæmda-

stjórnarinnar.“, 

b)  Eftirfarandi málslið er bætt við 2. mgr. 24. gr.: 

„Með fyrirvara um gerð samkomulags EFTA-ríkjanna og framkvæmdastjórnarinnar fyrr sitt leyti 

sem og fyrir hönd aðildarríkjanna þar sem EFTA-ríkin verða aðilar að samningi um sameiginleg 

innkaup til þess að tilefna uppboðsvaktara, skulu EFTA-ríkin taka þátt í sameiginlegum 

aðgerðum í samræmi við þessa grein.“, 

c)  Eftirfarandi málslið er bætt við 1. mgr. 26. gr.: 

„Með fyrirvara um gerð samkomulags EFTA-ríkjanna og framkvæmdastjórnarinnar fyrr sitt leyti 

sem og fyrir hönd aðildarríkjanna þar sem EFTA-ríkin verða aðilar að samningi um sameiginleg 

innkaup til þess að tilefna sameiginlegan uppboðsvettvang, skulu EFTA-ríkin taka þátt í 

sameiginlegum aðgerðum í samræmi við þessa grein.“, 

d)  Ákvæði 30. til 32. gr. gilda ekki um EFTA-ríkin, 

e)  Eftirfarandi undirgrein er bætt við 3. mgr. 52. gr.: 

„Hlutdeild í kostnaði vegna uppboðsvaktara í tengslum við uppboðsvettvanginn sem er 

tilnefndur í samræmi við 1. mgr. 26. gr. skal skipt milli aðildarríkjanna sem taka þátt í 

sameiginlegum aðgerðum og EFTA-ríkjanna í samræmi við hlutdeild þeirra í heildarfjölda 

losunarheimilda sem boðinn er upp á þeim uppboðsvettvangi sem um ræðir.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/1902, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. desember 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 5. desember 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 260/2018 

frá 5. desember 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) 

2015/2398 frá 17. desember 2015 um upplýsingar og skjöl í tengslum við umsókn frá stöð, sem er 

staðsett í þriðja landi, um innfærslu í Evrópuskrána yfir skipaendurvinnslustöðvar (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 32fh (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 1257/2013) í XX. 

viðauka við EES-samninginn: 

„32fha. 32015 D 2398: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2398 frá 

17. desember 2015 um upplýsingar og skjöl í tengslum við umsókn frá stöð, sem er staðsett í 

þriðja landi, um innfærslu í Evrópuskrána yfir skipaendurvinnslustöðvar (Stjtíð. ESB L 332, 

18.12.2015, bls. 145).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2398, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. desember 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

nr. 257/2018 frá 5. desember 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 5. desember 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 332, 18.12.2015, bls. 145. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2)  Stjtíð. ESB L 337, 23.9.2021, bls. 57. 

2021/EES/62/39 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 261/2018 

frá 5. desember 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) 2018/255 frá  

19. febrúar 2018 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1338/2008 að því er 

varðar hagskýrslur sem eru byggðar á evrópsku viðtalskönnuninni um heilbrigði (EHIS) (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 18z6 (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/359)  

í XXI. viðauka við EES-samninginn: 

„18z7. 32018 R 0255: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/255 frá 19. febrúar 2018 um 

framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1338/2008 að því er varðar 

hagskýrslur sem eru byggðar á evrópsku viðtalskönnuninni um heilbrigði (EHIS) (Stjtíð. ESB L 48, 

21.2.2018, bls. 12).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/255, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. desember 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 5. desember 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Helen Sletnes 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 48, 21.2.2018, bls. 12. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2021/EES/62/40 
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Ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar með stjórnskipulegum skilyrðum,  

sbr. 103. gr. EES-samningsins, sem hafa verið uppfyllt árið 2021,  

og ákvarðanir sem tengjast þeim 

Frá því í mars árið 2000 hefur komið fram í neðanmálsgrein í ákvörðunum sameiginlegu EES-

nefndarinnar hvort gildistökudagur viðkomandi ákvörðunar sé háður því að einhver samningsaðilanna 

uppfylli stjórnskipuleg skilyrði. Tilkynnt var um stjórnskipuleg skilyrði að því er varðar þær ákvarðanir 

sem eru taldar upp hér á eftir. Hlutaðeigandi samningsaðilar hafa nú tilkynnt öðrum samningsaðilum að 

innlendri málsmeðferð sé lokið. Gildistökudagur ákvarðananna er eins og fram kemur. Auk þess geta 

tilteknar ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar aðeins öðlast gildi þegar stjórnskipuleg skilyrði 

framangreindra ákvarðana hafa verið uppfyllt og eru þær einnig taldar upp hér á eftir. 

Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

59/2017 17.3.2017 Stjtíð. ESB L 305, 29.11.2018, bls. 26 

EES-viðbætir nr. 81, 29.11.2018,  

bls. 31 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2013/37/ESB frá 26. júní 2013 um breytingu á 

tilskipun 2003/98/EB um endurnotkun upplýsinga 

frá hinu opinbera 

1.10.2020 

187/2017 22.9.2017 Stjtíð. ESB L 174, 27.6.2019, bls. 59 

EES-viðbætir nr. 52, 27.6.2019,  

bls. 70 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2015/2302 frá 25. nóvember 2015 um 

pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun og um 

breytingu á reglugerð (EB) nr. 2006/2004 og 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/83/ESB 

og niðurfellingu á tilskipun ráðsins 90/314/EBE 

1.2.2020 

20/2018 9.2.2018 Stjtíð. ESB L 323, 12.12.2019, bls. 39 

EES-viðbætir nr. 98, 12.12.2019,  

bls. 36 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2013/14/ESB frá 21. maí 2013 um breytingu á 

tilskipun 2003/41/EB um starfsemi og eftirlit með 

stofnunum sem sjá um starfstengdan lífeyri, 

tilskipun 2009/65/EB um samræmingu á lögum 

og stjórnsýslufyrirmælum um verðbréfasjóði 

(UCITS) og tilskipun 2011/61/ESB um 

rekstraraðila sérhæfðra sjóða að því er varðar 

oftraust á lánshæfismöt 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/91/ESB frá 23. júlí 2014 um breytingu á 

tilskipun 2009/65/EB um samræmingu á lögum 

og stjórnsýslufyrirmælum um verðbréfasjóði 

(UCITS) að því er varðar störf vörsluaðila, 

starfskjarastefnu og viðurlög, sbr. leiðréttingar í 

Stjtíð. ESB L 52, 27.2.2016, bls. 37 

1.1.2020 

21/2018 9.2.2018 Stjtíð. ESB L 323, 12.12.2019, bls. 41 

EES-viðbætir nr. 98, 12.12.2019,  

bls. 38 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/59/ESB frá 15. maí 2014 sem kemur á 

ramma um endurreisn og skilameðferð 

lánastofnana og fjárfestingarfyrirtækja og um 

breytingu á tilskipun ráðsins 82/891/EBE og 

tilskipunum 2001/24/EB, 2002/47/EB, 

2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 

2011/35/ESB, 2012/30/ESB og 2013/36/ESB og 

reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 1093/2010 og (ESB) nr. 648/2012 

1.1.2020 

23/2018 9.2.2018 Stjtíð. ESB L 323, 12.12.2019, bls. 47 

EES-viðbætir nr. 98, 12.12.2019,  

bls. 43 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/94/ESB frá 22. október 2014 um 

uppbyggingu grunnvirkja fyrir óhefðbundið 

eldsneyti 

1.8.2020 

2021/EES/62/41 
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Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

61/2018 23.3.2018 Stjtíð. ESB L 26, 30.1.2020, bls. 48 

EES-viðbætir nr. 6, 30.1.2020, bls. 39 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/654 frá 19. desember 2016 

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 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/655 frá 19. desember 2016 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2016/1628 að því er varðar vöktun 

á losun mengandi lofttegunda frá brunahreyflum 

sem eru í notkun og eru uppsettir í færanlegum 

vélbúnaði til nota utan vega 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/656 frá 19. desember 2016 

um stjórnsýslukröfur að því er varðar losunarmörk 

og gerðarviðurkenningu brunahreyfla fyrir 

færanlegan vélbúnað til nota utan vega í samræmi 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2016/1628 

1.8.2020 

63/2018 23.3.2018 Stjtíð. ESB L 26, 30.1.2020, bls. 58 

EES-viðbætir nr. 6, 30.1.2020, bls. 49 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/438 frá 17. desember 2015 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2009/65/EB að því er varðar skyldur 

vörsluaðila 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/1212 frá 25. júlí 2016 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

staðlaðar málsmeðferðir og form fyrir 

framlagningu upplýsinga í samræmi við tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB 

1.1.2020 

92/2018 27.4.2018 Stjtíð. ESB L 340, 15.10.2020, bls. 35 

EES-viðbætir nr. 66, 15.10.2020,  

bls. 32 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2010/78/ESB frá 24. nóvember 2010 um 

breytingu á tilskipunum 98/26/EB, 2002/87/EB, 

2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 

2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 

2006/48/EB, 2006/49/EB og 2009/65/EB að því er 

varðar valdsvið Evrópsku eftirlitsstofnunarinnar 

(Evrópska bankaeftirlitsstofnunin), Evrópsku 

eftirlitsstofnunarinnar (Evrópska vátrygginga- og 

lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin) og Evrópsku 

eftirlitsstofnunarinnar (Evrópska verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnunin), sbr. leiðréttingar í 

Stjtíð. ESB L 170, 22.2.2014, bls. 23, og ESB  

L 54, 22.4.2014, bls. 23. 

1.1.2020 

114/2018 31.5.2018 Stjtíð. ESB L 368, 5.11.2020, bls. 14 

EES-viðbætir nr. 71, 5.11.2020,  

bls. 17 

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/1106 frá 7. júlí 2016 um breytingu á 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/126/EB 

um ökuskírteini 

1.9.2020 

152/2018 6.7.2018 Stjtíð. ESB L 67, 25.2.2021, bls. 45 

EES-viðbætir nr. 13, 25.2.2021,  

bls. 48 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/61/ESB frá 15. maí 2014 um ráðstafanir til 

að lækka kostnað við uppbyggingu á háhraða 

rafrænum fjarskiptanetum 

1.7.2020 

153/2018 6.7.2018 Stjtíð. ESB L 67, 25.2.2021, bls. 46 

EES-viðbætir nr. 13, 25.2.2021,  

bls. 49 

Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2017/899 frá 17. maí 2017 um notkun 

tíðnisviðsins 470-790 MHz í Sambandinu 

1.1.2020 
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Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

195/2018 21.9.2018 Stjtíð. ESB L 75, 4.3.2021, bls. 31 

EES-viðbætir nr. 15, 4.3.2021, bls. 30 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (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 

1.8.2020 

211/2018 26.10.2018 Stjtíð. ESB L 105, 25.3.2021, bls. 6 

EES-viðbætir nr. 21, 25.3.2021, bls. 6 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2018/236 frá 20. desember 2017 

um leiðréttingu á eistnesku útgáfunni af 

framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(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 

1.8.2020 

215/2018 26.10.2018 Stjtíð. ESB L 105, 25.3.2021, bls. 11 

EES-viðbætir nr. 21, 25.3.2021,  

bls. 11 

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“) 

1.1.2020 

18/2019 8.2.2019 Stjtíð. ESB L 60, 28.2.2019, bls. 31 

EES-viðbætir nr. 17, 28.2.2019, bls. 8 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 909/2014 frá 23. júlí 2014 um bætt 

verðbréfauppgjör í Evrópusambandinu og um 

verðbréfamiðstöðvar og um breytingu á 

tilskipunum 98/26/EB og 2014/65/ESB og 

reglugerð (ESB) nr. 236/2012, sbr. leiðréttingar í 

Stjtíð. ESB L 349, 21.12.2016, bls. 8 

1.1.2020 

19/2019 8.2.2019 Stjtíð. ESB L 63, 16.7.2020, bls. 30 

EES-viðbætir nr. 48, 16.7.2020,  

bls. 34 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/911 frá 9. júní 2016 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

form og efni lýsinga á samningum um 

fjárstuðning innan samstæðu í samræmi við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB 

sem kemur á ramma um endurreisn og 

skilameðferð lánastofnana og fjárfestingar-

fyrirtækja 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/1712 frá 7. júní 2016 um 

viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/59/ESB um að koma á ramma um 

endurreisn og skilameðferð lánastofnana og 

verðbréfafyrirtækja að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla sem tilgreina lágmarksupplýsingar 

um fjárhagslega samninga sem ættu að vera í 

ítarlegu skránum og við hvaða aðstæður ætti að 

beita kröfunum 

1.1.2020 

20/2019 8.2.2019 Stjtíð. ESB L 63, 16.7.2020, bls. 32 

EES-viðbætir nr. 48, 16.7.2020,  

bls. 36 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/389 frá 11. nóvember 2016 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 909/2014 að því er varðar 

kennistærðir fyrir útreikning á fjársektum vegna 

uppgjörsbresta og starfsemi verðbréfamiðstöðva í 

gistiaðildarríkjum 

1.2.2020 



Nr. 62/64 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.9.2021 

 

Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

   Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (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 varfærnis-

kröfur fyrir verðbréfamiðstöðvar og tilnefndar 

lánastofnanir sem bjóða viðbótarbankaþjónustu, 

sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 122, 17.5.2018, 

bls. 35 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (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, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB  

L 122, 17.5.2018, bls. 36 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/392 frá 11. nóvember 2016 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 909/2014 að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla um starfsleyfi, eftirlits-

kröfur og rekstrarlegar kröfur fyrir verðbréfamið-

stöðvar 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/393 frá 11. nóvember 2016 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

sniðmát og málsmeðferðarreglur fyrir skýrslugjöf 

og sendingu upplýsinga um innri uppgjör í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 909/2014 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/394 frá 11. nóvember 2016 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur 

vegna starfsleyfisveitingar, úttektar og mats á 

verðbréfamiðstöðvum, vegna samstarfs milli 

yfirvalda í heimaaðildarríki og gistiaðildarríki, 

vegna samráðs yfirvalda sem taka þátt í að veita 

leyfi fyrir viðbótarbankaþjónustu, vegna aðgangs í 

tengslum við verðbréfamiðstöðvar og að því er 

varðar snið skránna sem verðbréfamiðstöðvar 

skulu geyma í samræmi við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 

 

21/2019 8.2.2019 Stjtíð. ESB L 60, 28.2.2019, bls. 34 

EES-viðbætir nr. 17, 28.2.2019,  

bls. 11 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2015/751 frá 29. apríl 2015 um milligjöld fyrir 

kortatengdar greiðslur 

1.1.2020 

37/2019 29.3.2019 Stjtíð. ESB L 192, 18.7.2019, bls. 47 

EES-viðbætir nr. 57, 18.7.2019,  

bls. 10 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2019/397 frá 19. desember 2018 

um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 

2016/2251 um viðbætur við reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er 

varðar til hvaða dags mótaðilar geta beitt 

áhættustýringarferli sínu fyrir tiltekna OTC-

afleiðusamninga sem miðlægur mótaðili hefur 

ekki stöðustofnað 

1.1.2020 

38/2019 29.3.2019 Stjtíð. ESB L 192, 18.7.2019, bls. 48 

EES-viðbætir nr. 57, 18.7.2019,  

bls. 11 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2018/2030 frá 19. desember 2018 

um ákvörðun á jafngildi regluramma sem gildir í 

takmarkaðan tíma um verðbréfamiðstöðvar í 

Sameinaða konungsríkinu Stóra-Bretlandi og 

Norður-Írlandi í samræmi við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 

1.1.2020 
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Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

72/2019 29.3.2019 Stjtíð. ESB L 210, 2.7.2020, bls. 41 

EES-viðbætir nr. 44, 2.7.2020, bls. 46 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2017/1369 frá 4. júlí 2017 um setningu ramma 

fyrir orkumerkingar og um niðurfellingu 

tilskipunar 2010/30/ESB 

1.8.2020 

74/2019 29.3.2019 Stjtíð. ESB L 210, 2.7.2020, bls. 44 

EES-viðbætir nr. 44, 2.7.2020, bls. 50 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2015/1513 frá 9. september 2015 um breytingu á 

tilskipun 98/70/EB um gæði bensíns og 

dísileldsneytis og um breytingu á tilskipun 

2009/28/EB um að auka notkun orku frá 

endurnýjanlegum orkugjöfum 

1.8.2020 

79/2019 29.3.2019 Stjtíð. ESB L 321, 12.12.2019, 

bls. 170 

EES-viðbætir nr. 99, 12.12.2019,  

bls. 1 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 575/2013 frá 26. júní 2013 um 

varfærniskröfur að því er varðar lánastofnanir og 

verðbréfafyrirtæki og um breytingu á reglugerð 

(ESB) nr. 648/2012, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB 

L 208, 2.8.2013, bls. 68, Stjtíð. ESB L 321, 

30.11.2013, bls. 6, og Stjtíð. ESB L 20, 

25.1.2017, bls. 2 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2017/2395 frá 12. desember 2017 um breytingu á 

reglugerð (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar 

umbreytingarfyrirkomulag til að draga úr áhrifum 

á eiginfjárgrunn vegna innleiðingar IFRS-staðals 

9 og fyrir meðhöndlun tiltekinna áhættuskuld-

bindinga opinberra aðila gefnum upp í heima-

gjaldmiðli aðildarríkis sem stórra áhættuskuld-

bindinga 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2013/36/ESB frá 26. júní 2013 um aðgang að 

starfsemi lánastofnana og varfærniseftirlit með 

lánastofnunum og verðbréfafyrirtækjum, um 

breytingu á tilskipun 2002/87/EB og um niður-

fellingu á tilskipunum 2006/48/EB og 

2006/49/EB, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 208, 

2.8.2013, bls. 73, og Stjtíð. ESB L 20, 25.1.2017, 

bls. 1 

1.1.2020 

80/2019 29.3.2019 Stjtíð. ESB L 210, 2.7.2020, bls. 49 

EES-viðbætir nr. 44, 2.7.2020, bls. 59 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 241/2014 frá 7. janúar 2014 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla fyrir kröfur vegna 

eiginfjárgrunns stofnana 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 1151/2014 frá 4. júní 2014 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2013/36/ESB að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla um upplýsingarnar sem tilkynna á 

þegar staðfesturéttar og frelsi til að veita þjónustu 

er neytt 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/61 frá 10. október 2014 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 að því er varðar lausafjár-

þekjukröfu fyrir lánastofnanir 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/62 frá 10. október 2014 um 

breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 að því er varðar 

vogunarhlutfallið 

1.1.2020 
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Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

   Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/488 frá 4. september 2014 

um breytingu á framseldri reglugerð (ESB)  

nr. 241/2014 að því er varðar kröfur vegna 

eiginfjárgrunns fyrirtækja á grundvelli fasts 

kostnaðar 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/585 frá 18. desember 2014 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla um tilgreiningu á 

áhættutímabili tryggingarfjár 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 2015/850 frá 30. janúar 2015 

um breytingu á framseldri reglugerð (ESB)  

nr. 241/2014 um viðbætur við reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir kröfur vegna 

eiginfjárgrunns stofnana 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/923 frá 11. mars 2015 um 

breytingu á framseldri reglugerð (ESB)  

nr. 241/2014 um viðbætur við reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir kröfur vegna 

eiginfjárgrunns stofnana 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/98 frá 16. október 2015 um 

viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2013/36/ESB að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla sem tilgreina almenn skilyrði fyrir 

starfsemi samstarfshópa eftirlitsaðila 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/101 frá 26. október 2015 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla fyrir varfærið mat skv.  

14. mgr. 105. gr., sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB  

L 28, 4.2.2016, bls. 17 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 680/2014 frá 16. apríl 2014 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

skýrslugjöf um eftirlit með stofnunum samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 575/2013 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 710/2014 frá 23. júní 2014 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

skilyrði fyrir beitingu sameiginlega ákvörðunar-

ferlisins vegna varfærniskrafna er varða tilteknar 

stofnanir, samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2013/36/ESB 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 926/2014 frá 27. ágúst 2014 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur fyrir 

tilkynningar varðandi neytingu staðfesturéttar og 

frelsis til að veita þjónustu samkvæmt tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB 
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Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

   Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/79 frá 18. desember 2014 

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB)  

nr. 680/2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að 

því er varðar skýrslugjöf stofnana til eftirlits-

yfirvalda samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar 

kvaðir á eignum, samræmt líkan fyrir 

gagnapunkta og fullgildingarreglur 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/227 frá 9. janúar 2015 um 

breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB)  

nr. 680/2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að 

því er varðar skýrslugjöf stofnana til eftirlits-

yfirvalda samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013  

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/1278 frá 9. júlí 2015 um 

breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB)  

nr. 680/2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að 

því er varðar skýrslugjöf stofnana til eftirlits-

yfirvalda að því er varðar leiðbeiningar, sniðmát 

og skilgreiningar, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB  

L 210, 7.8.2015, bls. 38 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/99 frá 16. október 2015 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla til að ákvarða 

rekstrarhlutverk samstarfshópa eftirlitsaðila 

samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2013/36/ESB 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/100 frá 16. október 2015 

um tæknilega framkvæmdarstaðla þar sem 

sameiginlega ákvörðunarferlið er tilgreint með 

tilliti til umsóknar um sérstök varfærnisleyfi 

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/313 frá 1. mars 2016 um 

breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB)  

nr. 680/2014 að því er varðar viðbótarbreytur 

vegna eftirlits fyrir skýrslugjöf um lausafjárstöðu 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/322 frá 10. febrúar 2016 

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB)  

nr. 680/2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að 

því er varðar skýrslugjöf stofnana til eftirlits-

yfirvalda um lausafjárþekjukröfuna, sbr. 

leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 95, 9.4.2016, bls. 17 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/428 frá 23. mars 2016 um 

breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB)  

nr. 680/2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að 

því er varðar skýrslugjöf stofnana til eftirlits-

yfirvalda um skýrslugjöf um vogunarhlutfallið 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/1702 frá 18. ágúst 2016 um 

breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB)  

nr. 680/2014 að því er varðar sniðmát og 

leiðbeiningar 
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Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

81/2019 29.3.2019 Stjtíð. ESB L 210, 2.7.2020, bls. 54 

EES-viðbætir nr. 44, 2.7.2020, bls. 65 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 183/2014 frá 20. desember 2013 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 um varfærniskröfur að því er 

varðar lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki að því 

er varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina 

útreikningana á sértækum og almennum 

leiðréttingum á útlánaáhættu 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 342/2014 frá 21. janúar 2014 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2002/87/EB og reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla um beitingu 

útreikningsaðferðanna fyrir eiginfjárkröfur 

fjármálasamsteypa 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 523/2014 frá 12. mars 2014 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla til ákvörðunar á því hvað 

myndar nána samsvörun á milli virðis sértryggðs 

skuldabréfs stofnunar og virðis eigna 

stofnunarinnar 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 525/2014 frá 12. mars 2014 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 um tæknilega 

eftirlitsstaðla til skilgreiningar á markaði 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 526/2014 frá 12. mars 2014 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla til að ákvarða áætlað álag 

og takmörkuð smærri eignasöfn að því er varðar 

áhættu vegna leiðréttingar á útlánavirði 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 527/2014 frá 12. mars 2014 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 2013/36/ESB að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina flokka 

gerninga sem endurspegla með fullnægjandi hætti 

lánshæfisgæði stofnunar við áframhaldandi 

rekstrarhæfi og er viðeigandi að nota með tilliti til 

breytilegra starfskjara 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 528/2014 frá 12. mars 2014 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla vegna annarrar áhættu en 

deltastuðulsáhættu í tengslum við valrétti í 

staðalaðferð markaðsáhættu, sbr. leiðréttingar í 

Stjtíð. ESB L 265, 5.9.2014, bls. 32 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 529/2014 frá 12. mars 2014 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla fyrir mat á mikilvægi 

viðbóta og breytinga á innramatsaðferðinni og 

þróuðu mæliaðferðinni 

1.1.2020 
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Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

   Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 530/2014 frá 12. mars 2014 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2013/36/ESB að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla sem tilgreina frekar veigamiklar 

áhættuskuldbindingar og viðmiðunarmörk fyrir 

innri aðferðir vegna sértækrar áhættu í veltubók 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 604/2014 frá 4. mars 2014 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2013/36/ESB að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla að því er tekur til eigindlegra og 

viðeigandi megindlegra viðmiðana til að 

skilgreina flokka starfsfólks sem í starfi sínu hefur 

veruleg áhrif á áhættusnið stofnunar 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 625/2014 frá 13. mars 2014 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 með tæknilegum 

eftirlitsstöðlum sem tilgreina kröfur fyrir 

fjárfestastofnanir, umsýslustofnanir, upphaflega 

lánveitendur og útgáfustofnanir að því er varðar 

áhættuskuldbindingar vegna yfirfærðrar 

útlánaáhættu 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 1152/2014 frá 4. júní 2014 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2013/36/ESB að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla til að tilgreina landfræðilega 

staðsetningu viðkomandi lánaáhættu til að reikna 

út hlutfall sveiflujöfnunarauka er varðar tilteknar 

stofnanir 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/942 frá 4. mars 2015 um 

breytingu á framseldri reglugerð (ESB)  

nr. 529/2014 um viðbætur við reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir mat á 

mikilvægi viðbóta og breytinga á innri aðferðum 

við útreikning á kröfum vegna eiginfjárgrunns 

vegna markaðsáhættu  

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/1798 frá 2. júlí 2015 um 

leiðréttingu á framseldri reglugerð (ESB)  

nr. 625/2014 um viðbætur við reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 með 

tæknilegum eftirlitsstöðlum sem tilgreina kröfur 

fyrir fjárfeststofnanir, umsýslustofnanir, 

upphaflega lánveitendur og útgáfustofnanir að því 

er varðar áhættuskuldbindingar vegna yfirfærðrar 

útlánaáhættu 
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Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

   Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/861 frá 18. febrúar 2016 

um leiðréttingu á framseldri reglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 528/2014 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla vegna annarrar áhættu en 

deltastuðulsáhættu í tengslum við valrétti í 

staðalaðferð markaðsáhættu og um leiðréttingu á 

framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 604/2014 um viðbætur við tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla að því er tekur til 

eigindlegra og viðeigandi megindlegra viðmiðana 

til að skilgreina flokka starfsfólks sem í starfi sínu 

hefur veruleg áhrif á áhættusnið stofnunar  

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 1423/2013 frá  

20. desember 2013 um tæknilega fram-

kvæmdarstaðla að því er varðar upplýsingagjöf 

um kröfur vegna eiginfjárgrunns stofnana 

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 591/2014 frá 3. júní 2014 um 

framlengingu umbreytingartímabilanna sem 

tengjast kröfum vegna eiginfjárgrunns að því er 

varðar áhættuskuldbindingar vegna miðlægra 

mótaðila í reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 og (ESB) nr. 648/2012 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 602/2014 frá 4. júní 2014 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla til að auðvelda 

samleitni eftirlitsaðferða að því er varðar fram-

kvæmd viðbótaráhættuvoga samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 650/2014 frá 4. júní 2014 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

snið, uppbyggingu, innihaldslista og árlega 

birtingardagsetningu upplýsinganna sem lögbær 

yfirvöld skulu birta í samræmi við tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB 

 

82/2019 29.3.2019 Stjtíð. ESB L 210, 2.7.2020, bls. 59 

EES-viðbætir nr. 44, 2.7.2020, bls. 71 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2016/1014 frá 8. júní 2016 um breytingu á 

reglugerð (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar 

undanþágur fyrir seljendur hrávöru 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 1187/2014 frá 2. október 2014 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla til að ákvarða heildaráhættuskuld-

bindingu vegna viðskiptavinar eða hóps tengdra 

viðskiptavina að því er varðar viðskipti með 

undirliggjandi eignir 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 1222/2014 frá 8. október 2014 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2013/36/ESB að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla til nánari útskýringar á 

aðferðafræðinni við að greina kerfislega 

mikilvægar stofnanir á alþjóðavísu og til 

skilgreiningar á undirflokkum kerfislega 

mikilvægra stofnana á alþjóðavísu 

1.1.2020 
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Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

   Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/1555 frá 28. maí 2015 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla fyrir birtingu upplýsinga í tengslum 

við það hvort stofnanir fari að kröfunum um 

sveiflujöfnunarauka í samræmi við 440. gr. 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/1556 frá 11. júní 2015 um 

viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla fyrir bráðabirgðameðferð áhættu-

skuldbindinga vegna hlutabréfa samkvæmt 

innramatsaðferðinni 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/709 frá 26. janúar 2016 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla sem tilgreina skilyrði fyrir beitingu 

undanþága varðandi gjaldmiðla með takmarkanir 

á tiltækileika lausafjáreigna 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/72 frá 23. september 2016 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina skilyrði fyrir 

heimild til að undanskilja gögn 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/180 frá 24. október 2016 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2013/36/ESB að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla fyrir viðmiðunarmatsstaðla 

eignasafns og málsmeðferðir við miðlun á mati 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/208 frá 31. október 2016 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla fyrir viðbótarútstreymi 

lausafjár sem samsvarar tryggingarþörfinni sem 

leiðir af áhrifum neikvæðra markaðsaðstæðna á 

afleiðuviðskipti stofnunar  

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 945/2014 frá  

4. september 2014 um tæknilega fram-

kvæmdarstaðla að því er varðar viðeigandi 

nægilega fjölbreyttar vísitölur samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 575/2013 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 1030/2014 frá 29. september 

2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er 

varðar samræmt form og dagsetningu birtingar á 

tölugildum sem notuð eru til að greina kerfislega 

mikilvægar stofnanir á alþjóðavísu samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 575/2013 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/233 frá 13. febrúar 2015 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

gjaldmiðla þar sem skilgreining seðlabanka á hæfi 

tryggingar í gjaldmiðlinum sem um ræðir, 

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013, er afar þröng 

 



Nr. 62/72 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.9.2021 

 

Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

   Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/2197 frá 27. nóvember 2015 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

gjaldmiðla með sterka innbyrðis fylgni í samræmi 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 575/2013 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/2344 frá 15. desember 2015 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

gjaldmiðla með takmarkanir á tiltækileika 

lausafjáreigna í samræmi við reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/200 frá 15. febrúar 2016 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

upplýsingagjöf um vogunarhlutfall stofnana 

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/818 frá 17. maí 2016 um 

breytingu á framkvæmdareglugerð (ESB)  

nr. 1030/2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla 

að því er varðar samræmt form og dagsetningu 

birtingar á tölugildum sem notuð eru til að greina 

kerfislega mikilvægar stofnanir á alþjóðavísu 

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/1646 frá 13. september 2016 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

aðalvísitölur og viðurkenndar kauphallir í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 um varfærniskröfur að því er 

varðar lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/1799 frá 7. október 2016 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

vörpun lánshæfismata utanaðkomandi lánshæf-

ismatsfyrirtækja á útlánaáhættu í samræmi við  

1. og 3. mgr. 136. gr. reglugerðar Evrópuþingsins 

og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/1801 frá 11. október 2016 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

vörpun lánshæfismata utanaðkomandi lánshæf-

ismatsstofnana á verðbréfum í samræmi við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 575/2013 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/2070 frá 14. september 2016 

um tæknilega framkvæmdarstaðla fyrir sniðmát, 

skilgreiningar og upplýsingatæknilausnir sem 

stofnanir eiga að nota við skýrslugjöf til Evrópsku 

bankaeftirlitsstofnunarinnar og lögbærra yfirvalda 

í samræmi við 2. mgr. 78. gr. tilskipunar Evrópu-

þingsins og ráðsins 2013/36/ESB 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar 2014/908/ESB frá 12. desember 2014 

um jafngildi krafna tiltekinna þriðju landa og 

yfirráðasvæða um eftirlit og reglur að því er 

varðar meðhöndlun áhættuskuldbindinga 

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 
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Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

   Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/230 frá 17. febrúar 2016 

um breytingu á framkvæmdarákvörðun 

2014/908/ESB að því er varðar skrána yfir þriðju 

lönd og yfirráðasvæði þar sem kröfur um eftirlit 

og reglur eru taldar jafngildar að því er varðar 

meðhöndlun áhættuskuldbindinga samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 575/2013 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/2358 frá 20. desember 2016 

um breytingu á framkvæmdarákvörðun 

2014/908/ESB að því er varðar skrána yfir þriðju 

lönd og yfirráðasvæði þar sem kröfur um eftirlit 

og reglur eru taldar jafngildar að því er varðar 

meðhöndlun áhættuskuldbindinga samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 575/2013 

 

83/2019 29.3.2019 Stjtíð. ESB L 210, 2.7.2020, bls. 64 

EES-viðbætir nr. 44, 2.7.2020, bls. 77 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 524/2014 frá 12. mars 2014 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2013/36/ESB að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla þar sem tilgreindar eru þær 

upplýsingar sem lögbær yfirvöld í heima- og 

gistiaðildarríkjum láta hvert öðru í té 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/822 frá 21. apríl 2016 um 

breytingu á framseldri reglugerð (ESB)  

nr. 153/2013 að því er varðar tímaramma 

innlausnartímabils sem taka skal til athugunar 

fyrir mismunandi flokk 

Framselda reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/1608 frá 17. maí 2016 um 

breytingar á framseldri reglugerð (ESB)  

nr. 1222/2014 að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla til nánari útskýringar á aðferða-

fræðinni við að greina kerfislega mikilvægar 

stofnanir á alþjóðavísu og til skilgreiningar á 

undirflokkum kerfislega mikilvægra stofnana á 

alþjóðavísu 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/2251 frá 4. október 2016 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, 

miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því 

er varðar tæknilega eftirlitsstaðla vegna 

áhættuvarna fyrir OTC-afleiðusamninga sem 

miðlægur mótaðili hefur ekki stöðustofnað, sbr. 

leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 29, 3.2.2017, bls. 69 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/323 frá 20. janúar 2017 um 

leiðréttingu á framseldri reglugerð (ESB) 

2016/2251 um viðbætur við reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-

afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuvið-

skiptaskrár að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla vegna áhættuvarna fyrir OTC-

afleiðusamninga sem miðlægur mótaðili hefur 

ekki stöðustofnað 

1.1.2020 
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Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

   Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/610 frá 20. desember 2016 

um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar 

framlengingu umbreytingartímabilanna í tengslum 

við lífeyriskerfi 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/979 frá 2. mars 2017 um 

breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga 

mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar 

skrána yfir aðila sem njóta undanþágu 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/1230 frá 31. maí 2017 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla sem tilgreina nánar aukalegu 

hlutlægu viðmiðanirnar fyrir beitingu ívilnandi 

útstreymis- eða innstreymishlutfalls lausafjár 

vegna ónotaðra lána eða lausafjárfyrirgreiðslu 

innan samstæðu eða stofnanaverndarkerfis 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 620/2014 frá 4. júní 2014 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

upplýsingaskipti milli lögbærra yfirvalda í heima- 

og gistiaðildarríkjum samkvæmt tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 1317/2014 frá 11. desember 

2014 um framlengingu umbreytingartímabilanna 

sem tengjast kröfum vegna eiginfjárgrunns að því 

er varðar áhættuskuldbindingar vegna miðlægra 

mótaðila í reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 og (ESB) nr. 648/2012 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/880 frá 4. júní 2015 um 

framlengingu umbreytingartímabilanna sem 

tengjast kröfum vegna eiginfjárgrunns að því er 

varðar áhættuskuldbindingar vegna miðlægra 

mótaðila í reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 og (ESB) nr. 648/2012(11), 

sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 244, 19.9.2015, 

bls. 60 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/2326 frá 11. desember 2015 

um framlengingu umbreytingartímabilanna sem 

tengjast kröfum vegna eiginfjárgrunns að því er 

varðar áhættuskuldbindingar vegna miðlægra 

mótaðila í reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 og (ESB) nr. 648/2012 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/892 frá 7. júní 2016 um 

framlengingu umbreytingartímabilanna sem 

tengjast kröfum vegna eiginfjárgrunns að því er 

varðar áhættuskuldbindingar vegna miðlægra 

mótaðila í reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 og (ESB) nr. 648/2012 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/2227 frá 9. desember 2016 

um framlengingu umbreytingartímabilanna sem 

tengjast kröfum vegna eiginfjárgrunns að því er 

varðar áhættuskuldbindingar vegna miðlægra 

mótaðila í reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 og (ESB) nr. 648/2012 
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Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

   Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/461 frá 16. mars 2017 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

sameiginlegar málsmeðferðarreglur, eyðublöð og 

sniðmát fyrir samráðsferli milli viðkomandi 

lögbærra yfirvalda vegna fyrirhugaðrar yfirtöku á 

virkum eignarhlutum í lánastofnunum eins og um 

getur í 24. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og 

ráðsins 2013/36/ESB 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/954 frá 6. júní 2017 um 

framlengingu umbreytingartímabilanna sem 

tengjast kröfum vegna eiginfjárgrunns að því er 

varðar áhættuskuldbindingar vegna miðlægra 

mótaðila í reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 og (ESB) nr. 648/2012 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/1443 frá 29. júní 2017 um 

breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB)  

nr. 680/2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að 

því er varðar skýrslugjöf stofnana til eftirlits-

yfirvalda samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013  

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/1486 frá 10. júlí 2017 um 

breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 

2016/2070 að því er varðar viðmiðunareignasöfn 

og leiðbeiningar fyrir skýrslugjöf 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2018/634 frá 24. apríl 2018 um 

breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 

2016/1799 að því er varðar vörpunartöflur sem 

sýna hvernig mat á útlánaáhættu utanaðkomandi 

lánshæfismatsfyrirtækja samsvarar lánshæfis-

þrepunum sem sett eru fram í reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013  

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/377 frá 15. mars 2016 um 

jafngildi milli regluramma Bandaríkja Ameríku 

um miðlæga mótaðila sem hafa hlotið starfsleyfi 

frá og eru undir eftirliti Commodity Futures 

Trading Commission og krafnanna í reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/2269 frá 15. desember 2016 

um jafngildi milli regluramma um miðlæga 

mótaðila á Indlandi í samræmi við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 2016/2274 frá  

15. desember 2016 um jafngildi milli regluramma 

um miðlæga mótaðila á Nýja-Sjálandi í samræmi 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 648/2012  

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 2016/2275 frá  

15. desember 2016 um jafngildi milli regluramma 

um miðlæga mótaðila í Japan í samræmi við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 648/2012 
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Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

   Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 2016/2276 frá  

15. desember 2016 um jafngildi milli regluramma 

um miðlæga mótaðila í Brasilíu í samræmi við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 2016/2277 frá  

15. desember 2016 um jafngildi milli regluramma 

um miðlæga mótaðila í alþjóðlegu fjármála-

miðstöðinni í Dúbaí í samræmi við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 2016/2278 frá  

15. desember 2016 um jafngildi milli regluramma 

um miðlæga mótaðila í Sameinuðu arabísku 

furstadæmunum í samræmi við reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 

 

104/2019 11.4.2019 Stjtíð. ESB L 192, 18.7.2019, bls. 59 

EES-viðbætir nr. 57, 18.7.2019,  

bls. 26 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2019/564 frá 28. mars 2019 um 

breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/2251 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar til 

hvaða dags mótaðilar geta beitt áhættustýring-

arferli sínu fyrir tiltekna OTC-afleiðusamninga 

sem miðlægur mótaðili hefur ekki stöðustofnað 

1.1.2020 

187/2019 10.7.2019 Óbirt Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/778 frá 2. febrúar 2016 um 

viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/59/ESB að því er það varðar við hvaða 

aðstæður og með hvaða skilyrðum hægt er að 

fresta greiðslu á óreglulegum eftiráframlögum að 

hluta til eða að öllu leyti, og um viðmiðanir til að 

ákvarða starfsemi, þjónustu og rekstur að því er 

varðar nauðsynlega starfsþætti, og til að ákvarða 

viðskiptasvið og tengda þjónustu varðandi 

kjarnaviðskiptasvið 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/1401 frá 23. maí 2016 um 

viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/59/ESB um að koma á ramma um 

endurreisn og skilameðferð lánastofnana og 

fjárfestingarfyrirtækja að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla fyrir aðferðafræði og meginreglur 

um verðmat á skuldbindingum sem myndast 

vegna afleiðna 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/867 frá 7. febrúar 2017 um 

flokka fyrirkomulags sem vernda skal við 

hlutaframsal eigna skv. 76. gr. tilskipunar 

Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2018/344 frá 14. nóvember 2017 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2014/59/ESB að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla þar sem tilgreindar eru viðmiðanir 

sem varða aðferðafræðina við að meta 

mismunandi meðhöndlun í skilameðferð 

1.1.2020 
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Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

   Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2018/345 frá 14. nóvember 2017 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2014/59/ESB að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla þar sem tilgreindar eru viðmiðanir 

sem varða aðferðafræðina við að meta virði eigna 

og skulda stofnana eða eininga 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2018/308 frá 1. mars 2018 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla fyrir tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB að því er 

varðar form, sniðmát og skilgreiningar vegna 

auðkenningar og sendingar upplýsinga af hálfu 

skilavalda í þeim tilgangi að upplýsa Evrópsku 

bankaeftirlitsstofnunina um lágmarkskröfu um 

eiginfjárgrunn og hæfar skuldbindingar 

 

200/2019 10.7.2019 Óbirt Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2017/1132 frá 14. júní 2017 um tiltekna þætti 

félagaréttar (kerfisbinding) 

1.2.2020 

206/2019 27.9.2019 Óbirt Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2018/329 frá 5. mars 2018 um 

tilnefningu á tilvísunarmiðstöð Evrópu-

sambandsins fyrir velferð dýra 

7.3.2020 

210/2019 27.9.2019 Óbirt Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2017/625 frá 15. mars 2017 um opinbert eftirlit 

og aðra opinbera starfsemi sem miðar að því að 

tryggja að lögum um matvæli og fóður og reglum 

um heilbrigði og velferð dýra, plöntuheilbrigði og 

plöntuverndarvörur sé beitt og um breytingu á 

reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 999/2001, (EB) nr. 396/2005, (EB)  

nr. 1069/2009, (EB) nr. 1107/2009, (ESB)  

nr. 1151/2012, (ESB) nr. 652/2014, (ESB) 

2016/429 og (ESB) 2016/2031, reglugerðum 

ráðsins (EB) nr. 1/2005 og (EB) nr. 1099/2009 og 

tilskipunum ráðsins 98/58/EB, 1999/74/EB, 

2007/43/EB, 2008/119/EB og 2008/120/EB og 

um niðurfellingu á reglugerðum Evrópuþingsins 

og ráðsins (EB) nr. 854/2004 og (EB)  

nr. 882/2004, tilskipunum ráðsins 89/608/EBE, 

89/662/EBE, 90/425/EBE, 91/496/EBE, 

96/23/EB, 96/93/EB og 97/78/EB og ákvörðun 

ráðsins 92/438/EBE (reglugerð um opinbert 

eftirlit) 

7.3.2020 

261/2019 25.10.2019 Óbirt Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2018/72 frá 4. október 2017 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2015/751 um milligjöld fyrir kortatengdar 

greiðslur að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla 

um að koma á kröfunum sem greiðslukortakerfi 

og vinnslueiningar skulu uppfylla til að tryggja 

beitingu óháðra krafna með tilliti til reiknings-

halds, skipulags og ákvarðanatökuferlis 

1.1.2020 

269/2019 25.10.2019 Óbirt Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2018/841 frá 30. maí 2018 um að fella losun 

gróðurhúsalofttegunda og upptöku frá landnotkun, 

breyttri landnotkun og skógrækt inn í loftslags- og 

orkurammann fram til ársins 2030 og um 

breytingu á reglugerð (ESB) nr. 525/2013 og 

ákvörðun nr. 529/2013/ESB 

11.3.2020 
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Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

   Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2018/842 frá 30. maí 2018 um bindandi árlega 

skerðingu á losun gróðurhúsalofttegunda 

aðildarríkjanna frá 2021 til 2030 sem stuðlar að 

loftslagsaðgerðum til að uppfylla skuldbindingar 

samkvæmt Parísarsamningnum og um breytingu á 

reglugerð (ESB) nr. 525/2013 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2018/1999 frá 11. desember 2018 um stjórnun 

orkusambandsins og aðgerða í loftslagsmálum, 

um breytingu á reglugerðum Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 663/2009 og (EB) nr. 715/2009, 

tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/EB, 

98/70/EB, 2009/31/EB, 2009/73/EB, 

2010/31/ESB, 2012/27/ESB og 2013/30/ESB, 

tilskipunum ráðsins 2009/119/EB og (ESB) 

2015/652 og um niðurfellingu á reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 525/2013 

sem eru nauðsynleg til innleiðingar á reglugerðum 

(ESB) 2018/841 og (ESB) 2018/842 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 525/2013 frá 21. maí 2013 um fyrirkomulag 

við vöktun og skýrslugjöf að því er varðar losun 

gróðurhúsalofttegunda og skýrslugjöf að því er 

varðar aðrar upplýsingar á landsvísu og á 

vettvangi Sambandsins sem varða loftslags-

breytingar og um niðurfellingu á ákvörðun  

nr. 280/2004/EB, sem eru nauðsynleg til innleið-

ingar á reglugerð (ESB) 2018/842 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 749/2014 frá 30. júní 2014 um 

skipulag, snið, framlagningarferli og yfirferð á 

upplýsingum sem aðildarríkin láta í té samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

525/2013 og um niðurfellingu á framkvæmdar-

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 2018/842, sem eru nauðsynleg til innleiðingar 

á reglugerð (ESB) 2018/842 

 

271/2019 31.10.2019 Óbirt Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2019/545 frá 3. apríl 2019 um 

breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 

2018/2030 um ákvörðun á jafngildi regluramma 

sem gildir í takmarkaðan tíma um verðbréfamið-

stöðvar í Sameinaða konungsríkinu Stóra-

Bretlandi og Norður-Írlandi í samræmi við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 909/2014 

1.1.2020 

279/2019 13.12.2019 Stjtíð. ESB L 68, 5.3.2020, bls. 8 

EES-viðbætir nr. 14, 5.3.2020, bls. 10 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2019/478 frá 14. janúar 2019 um 

breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2017/625 að því er varðar flokka sendinga 

sem eiga að falla undir opinbert eftirlit á 

landamæraeftirlitsstöðvum 

7.3.2020 

280/2019 13.12.2019 Stjtíð. ESB L 68, 5.3.2020, bls. 10 

EES-viðbætir nr. 14, 5.3.2020, bls. 12 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2019/723 frá 2. maí 2019 um 

reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2017/625 að því er varðar staðlaða 

fyrirmynd að eyðublaði sem á að nota í 

ársskýrslum sem aðildarríki leggja fram 

7.3.2020 
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Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

281/2019 13.12.2019 Stjtíð. ESB L 68, 5.3.2020, bls. 12 

EES-viðbætir nr. 14, 5.3.2020, bls. 14 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2019/1602 frá 23. apríl 2019 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2017/625 að því er varðar samræmt 

heilbrigðis- og innflutningsskjal sem fylgir 

sendingum af dýrum og vörum á ákvörðunarstað 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2019/1666 frá 24. júní 2019 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2017/625 að því er varðar skilyrði fyrir 

vöktun á flutningi og komu sendinga af tilteknum 

vörum frá landamæraeftirlitsstöð, sem er 

komustöð, til starfsstöðvar á viðtökustað í 

Sambandinu 

7.3.2020 

282/2019 13.12.2019 Stjtíð. ESB L 68, 5.3.2020, bls. 14 

EES-viðbætir nr. 14, 5.3.2020, bls. 16 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2019/1715 frá 30. september 2019 

um reglur um starfsemi upplýsingastjórnun-

arkerfis fyrir opinbert eftirlit og kerfisíhluti þess 

(IMSOC-reglugerðin) 

7.3.2020 

284/2019 13.12.2019 Stjtíð. ESB L 68, 5.3.2020, bls. 17 

EES-viðbætir nr. 14, 5.3.2020, bls. 20 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2019/1139 frá 3. júlí 2019 um 

breytingu á reglugerð (EB) nr. 2074/2005 að því 

er varðar opinbert eftirlit með matvælum úr 

dýraríkinu í tengslum við kröfur sem varða 

upplýsingar um matvælaferlið og lagarafurðir og 

tilvísun í viðurkenndar prófunaraðferðir fyrir 

sjávarlífeitur og prófunaraðferðir fyrir hrámjólk 

og hitameðhöndlaða kúamjólk 

7.3.2020 

288/2019 13.12.2019 Stjtíð. ESB L 68, 5.3.2020, bls. 24 

EES-viðbætir nr. 14, 5.3.2020, bls. 28 

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, sbr. leiðréttingar í 

Stjtíð. ESB L 117, 3.5.2017, bls. 9 

12.6.2020 

301/2019 13.12.2019 Stjtíð. ESB L 68, 5.3.2020, bls. 44 

EES-viðbætir nr. 14, 5.3.2020, bls. 50 

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 framkvæmda-

stjórnarinnar 2010/227/ESB, sbr. leiðréttingar í 

Stjtíð. ESB L 117, 3.5.2019, bls. 11 

12.6.2020 

311/2019 13.12.2019 Stjtíð. ESB L 68, 5.3.2020, bls. 65 

EES-viðbætir nr. 14, 5.3.2020, bls. 72 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2018/302 frá 28. febrúar 2018 um ráðstafanir 

gegn óréttmætum landfræðilegum takmörkunum á 

netumferð og annarri mismunun sem byggist á því 

hvert þjóðerni viðskiptavinar er, hvar hann er 

búsettur eða hvar hann hefur staðfestu á innri 

markaðnum og um breytingu á reglugerðum (EB) 

nr. 2006/2004 og (ESB) 2017/2394 og tilskipun 

2009/22/EB, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 66, 

8.3.2018, bls. 1 

1.8.2020 

321/2019 13.12.2019 Stjtíð. ESB L 68, 5.3.2020, bls. 79 

EES-viðbætir nr. 14, 5.3.2020, bls. 87 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2015/412 frá 11. mars 2015 um breytingu á 

tilskipun 2001/18/EB að því er varðar möguleika 

aðildarríkjanna til að takmarka eða banna ræktun 

erfðabreyttra lífvera á yfirráðasvæði sínu, sbr. 

leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 82, 26.3.2018, bls. 17 

1.8.2020 
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Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

2/2020 7.2.2020 Óbirt Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2019/1012 frá 12. mars 2019 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2017/625 að því er varðar undanþágu frá 

reglum um tilnefningu eftirlitsstaða og frá 

lágmarkskröfum fyrir landamæraeftirlitsstöðvar 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2019/1013 frá 16. apríl 2019 um 

fyrirframtilkynningar um sendingar af tilteknum 

flokkum dýra og vara sem koma inn í Sambandið 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2019/1014 frá 12. júní 2019 um 

að mæla fyrir um ítarlegar reglur um lágmarks-

kröfur fyrir landamæraeftirlitsstöðvar, þ.m.t. 

skoðunarmiðstöðvar, og um snið, flokka og 

skammstafanir til að nota til að skrá landamæra-

eftirlitsstöðvar og eftirlitsstaði 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2019/1081 frá 8. mars 2019 um 

að koma á reglum um sértækar kröfur um þjálfun 

starfsfólks sem innir af hendi eftirlit með ástandi á 

landamæraeftirlitsstöðvum 

7.3.2020 

3/2020 7.2.2020 Óbirt Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (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 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2019/626 frá 5. mars 2019 um 

skrár yfir þriðju lönd eða svæði þeirra sem hafa 

heimild til að flytja inn tiltekin dýr og vörur, sem 

eru ætluð til manneldis, til Evrópusambandsins og 

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 

2016/759 að því er varðar þessar skrár 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2019/627 frá 15. mars 2019 um 

samræmt, hagnýtt fyrirkomulag við framkvæmd 

opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu, sem 

eru ætlaðar til manneldis, í samræmi við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og um 

breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(EB) nr. 2074/2005 að því er varðar opinbert 

eftirlit, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 325, 

16.12.2019, bls. 183 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (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, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 325, 

16.12.2019, bls. 184 

7.3.2020 

4/2020 7.2.2020 Óbirt Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2019/1793 frá 22. október 2019 

um tímabundna aukningu á opinberu eftirliti og 

neyðarráðstafanir sem gilda um komu tiltekinna 

vara frá tilteknum þriðju löndum inn í Sambandið, 

um framkvæmd reglugerða Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2017/625 og (EB) nr. 178/2002 og 

um niðurfellingu á reglugerðum framkvæmda-

stjórnarinnar (EB) nr. 669/2009, (ESB)  

nr. 884/2014, (ESB) 2015/175, (ESB) 2017/186 

og (ESB) 2018/1660 

7.3.2020 
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Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

   Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2019/1873 frá 7. nóvember 2019 

um málsmeðferðarreglur á landamæraeftirlits-

stöðvum vegna samræmdrar framkvæmdar 

lögbærra yfirvalda á auknu opinberu eftirliti með 

afurðum úr dýraríkinu, kímefnum, aukaafurðum 

úr dýrum og samsettum afurðum 

 

5/2020 7.2.2020 Óbirt Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2019/1981 frá 28. nóvember 2019 

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 

2019/626 að því er varðar skrár yfir þriðju lönd og 

svæði þeirra sem hafa heimild til að flytja inn 

snigla, gelatín og kollagen og skordýr, sem eru 

ætluð til manneldis, til Evrópusambandsins 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2019/2007 frá 18. nóvember 2019 

um reglur um beitingu reglugerðar Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 að því er 

varðar skrár yfir dýr, afurðir úr dýraríkinu, 

kímefni, aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir 

og hey og hálm sem falla undir opinbert eftirlit á 

landamæraeftirlitsstöðvum og um breytingu á 

ákvörðun 2007/275/EB 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2019/2128 frá 12. nóvember 2019 

um að koma á fyrirmynd að opinberu vottorði 

ásamt reglum um útgáfu opinberra vottorða fyrir 

vörur sem eru afhentar til skipa sem fara frá 

Sambandinu og eru ætlaðar sem birgðir skips eða 

til neyslu fyrir áhöfn og farþega eða til herstöðvar 

Atlantshafsbandalagsins eða herstöðvar Banda-

ríkjanna 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2019/2129 frá 25. nóvember 2019 

um að koma á reglum um samræmda beitingu að 

því er varðar tíðni sannprófunar auðkenna og 

eftirlits með ástandi tiltekinna sendinga af dýrum 

og vörum sem koma inn til Sambandsins 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2019/2130 frá 25. nóvember 2019 

um að koma á ítarlegum reglum um þá starfsemi 

sem á að fara fram á meðan og á eftir sannprófun 

skjala, sannprófun auðkenna og eftirliti með 

ástandi dýra og vara sem falla undir opinbert 

eftirlit á landamæraeftirlitsstöðvum 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2019/2098 frá 28. nóvember 2019 

um dýraheilbrigðiskröfur til bráðabirgða vegna 

sendinga af afurðum úr dýraríkinu til manneldis 

sem eru upprunnar í Sambandinu og fara þangað 

aftur eftir að þriðja land hefur synjað um 

innflutning 

7.3.2020 

6/2020 7.2.2020 Óbirt Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2019/2074 frá 23. september 2019 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2017/625 að því er varðar reglur um 

sértækt opinbert eftirlit með sendingum af 

tilteknum dýrum og vörum sem eru upprunnar í 

Sambandinu og fara þangað aftur eftir að þriðja 

land hefur synjað um innflutning 

7.3.2020 



Nr. 62/82 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.9.2021 

 

Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

   Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2019/2090 frá 19. júní 2019 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2017/625 að því er varðar tilvik þar sem 

grunur leikur á um eða staðfest er að ekki hefur 

verið farið að reglum Sambandsins sem gilda um 

notkun á eða leifar af lyfjafræðilega virkum 

efnum, sem eru leyfð í dýralyf eða sem 

fóðuraukefni, eða að reglum Sambandsins sem 

gilda um notkun á eða leifar af bönnuðum eða 

óleyfilegum lyfjafræðilega virkum efnum 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2019/2123 frá 10. október 2019 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2017/625 að því er varðar reglur 

um í hvaða tilvikum og við hvaða skilyrði 

sannprófun auðkenna og eftirlit með ástandi 

tiltekinna vara má fara fram á eftirlitsstöðum og 

sannprófun skjala má fara fram annars staðar en á 

landamæraeftirlitsstöð 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2019/2124 frá 10. október 2019 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2017/625 að því er varðar reglur 

um opinbert eftirlit með sendingum af dýrum og 

vörum í umflutningi, umfermingu og áfram-

haldandi flutningi gegnum Sambandið og um 

breytingu á reglugerðum framkvæmda-

stjórnarinnar (EB) nr. 798/2008, (EB)  

nr. 1251/2008, (EB) nr. 119/2009, (ESB)  

nr. 206/2010, (ESB) nr. 605/2010, (ESB)  

nr. 142/2011, (ESB) nr. 28/2012, framkvæmdar-

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/759 og ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2007/777/EB 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2019/2126 frá 10. október 2019 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2017/625 að því er varðar reglur 

um sértækt, opinbert eftirlit með tilteknum 

flokkum dýra og vara, ráðstafanir sem skal grípa 

til í kjölfar framkvæmdar á slíku eftirliti og 

tiltekna flokka vara og dýra sem eru undanþegnir 

opinberu eftirliti á landamæraeftirlitsstöðvum 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2019/2127 frá 10. október 2019 

um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2017/625 að því er varðar hvaða 

dag tiltekin ákvæði tilskipana ráðsins 

91/496/EBE, 97/78/EB og 2000/29/EB koma til 

framkvæmda 

 

20/2020 7.2.2020 Óbirt Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2019/2089 frá 27. nóvember 2019 um breytingu 

á reglugerð (ESB) 2016/1011 að því er varðar 

viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra 

umbreytinga, viðmiðanir ESB sem eru lagaðar að 

Parísarsamningum og upplýsingagjöf um 

sjálfbærni fyrir viðmiðanir 

1.5.2020 
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Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

23/2020 7.2.2020 Óbirt Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2018/732 frá 17. maí 2018 um 

sameiginlega aðferðafræði fyrir samanburð á 

einingarverði óhefðbundins eldsneytis í samræmi 

við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/94/ESB 

1.8.2020 

38/2020 20.3.2020 Óbirt Framseld reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2018/989 frá 18. maí 2018 um 

breytingu og leiðréttingu á framseldri reglugerð 

(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 gerðar-

viðurkenningar brunahreyfla fyrir færanlegan 

vélbúnað til nota utan vega 

1.8.2020 

39/2020 20.3.2020 Óbirt Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2016/1628 frá 14. september 2016 um kröfur 

varðandi losunarmörk mengandi lofttegunda og 

efnisagna og gerðarviðurkenningu brunahreyfla 

fyrir færanlegan vélbúnað til nota utan vega, um 

breytingu á reglugerðum (ESB) nr. 1024/2012 og 

(ESB) nr. 167/2013 og um breytingu og 

niðurfellingu tilskipunar 97/68/EB, sbr. 

leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 231, 6.9.2019, bls. 29 

1.8.2020 
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