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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 1/2022 

frá 4. febrúar 2022 

um breytingu á I. Viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) 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) 2021/899 frá 3. júní 2021 

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar umbreytingarráðstafanir varðandi 

útflutning á kjöt- og beinamjöli sem eldsneyti til brennslu (1). 

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

gilda gagnvart Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins 

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

aðlögun á tilteknum sviðum í I. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að gilda 

gagnvart Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 9c (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011) í hluta 

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

„–  32021 R 0899: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/899 frá 3. júní 2021 (Stjtíð. ESB 

L 197, 4.6.2021, bls. 68).“ 

2. gr. 

Texti reglugerðar (ESB) 2021/899, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. febrúar 2022, 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.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 197, 4.6.2021, bls. 68. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/42/01 



Nr. 42/2 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.6.2022 

 

Gjört í Brussel 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 2/2022 

frá 4. febrúar 2022 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2192 

frá 7. desember 2020 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 853/2004 að því er varðar auðkennismerkið sem á að nota á tilteknar afurðir úr dýraríkinu í 

Breska konungsríkinu að því er varðar Norður-Írland (1). 

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

gilda gagnvart Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins 

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

aðlögun á tilteknum sviðum í I. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að gilda 

gagnvart Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við 17. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004) í hluta 

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

„– 32020 R 2192: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2192 frá  

7. desember 2020 (Stjtíð. ESB L 434, 23.12.2020, bls. 10).“ 

2. gr. 

Texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/2192, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. febrúar 2022, 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 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 434, 23.12.2020, bls. 10. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/42/02 



Nr. 42/4 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.6.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 3/2021 

frá 4. febrúar 2022 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/761 

frá 7. maí 2021 um breytingu á I. til IV. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/717 að 

því er varðar fyrirmyndir að eyðublöðum fyrir dýraræktarvottorð fyrir kynbótadýr og kímefni 

þeirra (1). 

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

egg, fósturvísa og sæði. Löggjöf á þessu sviði gildir ekki gagnvart Íslandi eins og fram kemur í  

2. mgr. inngangsorða I. kafla I. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að gilda 

gagnvart Íslandi. 

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

gilda gagnvart Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins 

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

aðlögun á tilteknum sviðum í I. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að gilda 

gagnvart Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við 36. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/717) í hluta 2.2 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32021 R 0761: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/761 frá 7. maí 2021 

(Stjtíð. ESB L 162, 10.5.2021, bls. 46).“ 

2. gr. 

Texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2021/761, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, er gildur á norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. febrúar 2022, 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.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 162, 10.5.2021, bls. 46. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/42/03 



30.6.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 42/5 

 3
0

.6
.2

0
2
2

 
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. 4
2
/5

 

Gjört í Brussel 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 



Nr. 42/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.6.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 4/2022 

frá 4. febrúar 2022 

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 framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/573 frá 

1. febrúar 2021 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2019/625 að því er varðar skilyrði fyrir 

innflutningi á lifandi sniglum, samsettum afurðum og görnum sem eru sett á markað til manneldis 

(1). 

2) Ákvörðun þessi varðar m.a. löggjöf um lifandi dýr önnur en fisk og eldisdýr. Ákvæði á þessu sviði 

gilda ekki gagnvart Íslandi eins og fram kemur í 2. mgr. inngangsorða I. kafla I. viðauka við EES-

samninginn.  

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

heilbrigði dýra, fóður og matvæli skulu ekki gilda gagnvart Liechtenstein meðan ákvæði samnings 

Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til 

Liechtenstein, eins og fram kemur varðandi aðlögun á tilteknum sviðum í I. viðauka og í 

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

gagnvart Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi er bætt við lið 11bi (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/625) í 

hluta 1.1 í I. kafla: 

„, breytt með: 

– 32021 R 0573: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/573 frá  

1. febrúar 2021 (Stjtíð. ESB L 120, 8.4.2021, bls. 6). 

Ákvæði þessarar gerðar gilda gagnvart Íslandi á þeim sviðum sem vísað er til í 2. mgr. 

inngangsorðanna.“ 

2. Eftirfarandi er bætt við lið 31qi (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/625): 

„, breytt með: 

– 32021 R 0573: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/573 frá  

1. febrúar 2021 (Stjtíð. ESB L 120, 8.4.2021, bls. 6).“ 

2. gr. 

Eftirfarandi er bætt við lið 164i (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/625) í  

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn:  

  

(1) Stjtíð. ESB L 120, 8.4.2021, bls. 6. 

2022/EES/42/04 
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„, breytt með: 

– 32021 R 0573: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/573 frá 1. febrúar 2021 

(Stjtíð. ESB L 120, 8.4.2021, bls. 6).“ 

3. gr. 

Texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2021/573, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. febrúar 2022, 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 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

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

nr. 5/2022 

frá 4. febrúar 2022 

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 framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/577 frá 

29. janúar 2021 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/6 að því er 

varðar innihald og snið upplýsinga sem eru nauðsynlegar til að beita 4. mgr. 112. gr. og 5. mgr. 

115. gr. og sem koma skulu fram í einkvæma auðkennisskírteininu til lífstíðar sem um getur í  

4. mgr. 8. gr. þeirrar reglugerðar (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/578 frá 

29. janúar 2021 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/6 að því er 

varðar kröfur um öflun gagna um sölumagn og um notkun sýkingalyfja fyrir dýr (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/805 frá 

8. mars 2021 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 2019/6 (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/16 

frá 8. janúar 2021 um að mæla fyrir um nauðsynlegar ráðstafanir og hagnýtt fyrirkomulag varðandi 

gagnagrunn Sambandsins yfir dýralyf (vörugagnagrunnur Sambandsins) (4). 

5) Fella ber inn EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/17 

frá 8. janúar 2021 um að koma á fót skrá yfir breytingar sem eru ekki matsskyldar í samræmi við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/6 (5). 

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

2021/1904 frá 29. október 2021 um að samþykkja hönnun á sameiginlegu kennimerki vegna 

smásölu dýralyfja í fjarsölu (6). 

7) Ákvörðun þessi varðar m.a. löggjöf um lifandi dýr önnur en fisk og eldisdýr. Löggjöf á þessu sviði 

gildir ekki gagnvart Íslandi eins og fram kemur í 2. mgr. inngangsorða I. kafla I. viðauka við EES-

samninginn.  

8) Ákvörðun þessi varðar m.a. löggjöf um heilbrigði dýra. Ákvæði löggjafar um heilbrigði dýra skulu 

ekki gilda gagnvart Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambands-

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

varðandi aðlögun á tilteknum sviðum í I. viðauka við EES-samninginn.  

9) Samkvæmt ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 371/2021 frá 10. Desember 2021 (7) gilda 

framseldar reglugerðir (ESB) 2021/1904 2021/577 og (ESB) 2021/578 og framkvæmdarreglugerð 

(ESB) 2021/1904 ekki gagnvart Liechtenstein.  

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 123, 9.4.2021, bls. 3. 

(2) Stjtíð. ESB L 123, 9.4.2021, bls. 7. 

(3) Stjtíð. ESB L 180, 21.5.2021, bls. 3. 

(4) Stjtíð. ESB L 7, 11.1.2021, bls. 1. 

(5) Stjtíð. ESB L 7, 11.1.2021, bls. 22. 

(6) Stjtíð. ESB L 387, 3.11.2021, bls. 133. 

(7) Verður birt. 

2022/EES/42/05 
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TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 3b (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/963) 

í hluta 4.1 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„3c. 32021 R 0577: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/577 frá 29. janúar 2021 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/6 að því er varðar innihald og 

snið upplýsinga sem eru nauðsynlegar til að beita 4. mgr. 112. gr. og 5. mgr. 115. gr. og sem koma 

skulu fram í einkvæma auðkennisskírteininu til lífstíðar sem um getur í 4. mgr. 8. gr. þeirrar 

reglugerðar (Stjtíð. ESB L 123, 9.4.2021, bls. 3). 

Ákvæði þessarar gerðar gilda ekki gagnvart Íslandi.“ 

2. gr. 

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

1. Eftirfarandi er bætt við 22. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2019/6): 

„, breytt með: 

– 32021 R 0805: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/805 frá 8. mars 2021 

(Stjtíð. ESB L 180, 21.5.2021, bls. 3).“ 

2. Eftirfarandi er bætt við á eftir 22. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/6): 

„22a. 32021 R 0016: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/16 frá  

8. janúar 2021 um að mæla fyrir um nauðsynlegar ráðstafanir og hagnýtt fyrirkomulag 

varðandi gagnagrunn Sambandsins yfir dýralyf (vörugagnagrunnur Sambandsins) (Stjtíð. ESB 

L 7, 11.1.2021, bls. 1). 

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

Í 4. mgr. 6. gr. koma orðin „opinberum tungumálum samningsaðilanna að EES-samningnum“ 

í stað orðanna „tungumálum Sambandsins“.  

22b. 32021 R 0017: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/17 frá  

8. janúar 2021 um að koma á fót skrá yfir breytingar sem eru ekki matsskyldar í samræmi við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/6 (Stjtíð. ESB L 7, 11.1. 2021, bls. 22). 

22c. 32021 R 0578: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/578 frá  

29. janúar 2021 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/6 að því er 

varðar kröfur um öflun gagna um sölumagn og um notkun sýkingalyfja fyrir dýr (Stjtíð. ESB 

L 123, 9.4.2021, bls. 7). 

22d. 32021 R 1904: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1904 frá  

29. október 2021 um að samþykkja hönnun á sameiginlegu kennimerki vegna smásölu 

dýralyfja í fjarsölu (Stjtíð. ESB L 387, 3.11. 2021, bls. 133).“ 

3. gr. 

Texti framseldra reglugerða (ESB) 2021/578 og (ESB) 2021/805 og framkvæmdarreglugerða (ESB) 

2021/16, (ESB) 2021/17 og (ESB) 2021/1904 á íslensku og norsku og texti framseldrar reglugerðar (ESB) 

2021/577 á norsku, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, er gildur á 

þessum tungumálum.  
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4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. febrúar 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

nr. 371/2021 frá 10. desember 2021(8), eftir því hvor dagsetningin er síðar. 

5. gr. 

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

Gjört í Brussel 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(8) Verður birt. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 6/2022 

frá 4. febrúar 2022 

um breytingu á 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 tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/40/ESB frá 3. apríl 2014 

um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi framleiðslu, 

kynningu og sölu á tóbaki og tengdum vörum og um niðurfellingu á tilskipun 2001/37/EB (1), sbr. 

leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 50, 17.6.2015, bls. 24. 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2014/109/ESB frá 

10. október 2014 um breytingu á II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/40/ESB 

með því að taka saman safn af myndaviðvörunum til að nota á tóbaksvörur (2). 

3) Tilskipun 2014/40/ESB fellir úr gildi tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/37/EB (3), sem 

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

4) Noregur skal viðhalda aðlögun sinni að tilskipun 2001/37/EB að því er varðar munntóbak 

samkvæmt skilgreiningu í 8. lið, 2. gr. tilskipunar 2014/40/ESB („munntóbak“). 

5) Vegna aðlögunarinnar að því er varðar munntóbak og vegna sérstakra innlendra aðstæðna sem 

rökstuddar eru með tölfræðiupplýsingum varðandi heilbrigðisáhættu sem tengist notkun og 

notkunarmynstri á munntóbaki, er Noregi heimilt að leyfa annars konar viðvörunarmerkingu fyrir 

munntókbak að auki eins og fram kemur í þessari ákvörðun. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi kemur í stað texta 3. liðar (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/37/EB) í XXV. kafla  

II. viðauka við EES-samninginn: 

„32014 L 0040: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/40/ESB frá 3. apríl 2014 um samræmingu 

ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi framleiðslu, kynningu og sölu á 

tóbaki og tengdum vörum og um niðurfellingu á tilskipun 2001/37/EB (Stjtíð. ESB L 127, 29.4.2014,  

bls. 1), breytt með Stjtíð. ESB L 150, 17.6.2015, bls. 24, breytt með: 

– 32014 L 0109: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2014/109/ESB frá 10. október 2014 

(Stjtíð. ESB L 360, 17.12.2014, bls. 22). 

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

a) Í annarri undirgrein 1. mgr. 5. gr., að því er varðar EFTA-ríkin, koma orðin „í síðasta lagi sex 

mánuðum eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 6/2022 frá  

4. febrúar 2022“ í stað orðanna „eigi síðar en 20. nóvember 2016“.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 127, 29.4.2014, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 360, 17.12.2014, bls. 22. 

(3) Stjtíð. EB L 194, 18.7.2001, bls. 26. 

2022/EES/42/06 
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b) Eftirfarandi undirgrein er bætt við 4. mgr. 6. gr. og 13. mgr. 7. gr.: 

„Í tilvikum sem varða framleiðendur og innflytjendur í EFTA-ríkjunum, skal eftirlitsstofnun EFTA 

innheimta gjöld sem framkvæmdastjórnin leggur á.“. 

c) Að því er varðar Noreg er eftirfarandi undirgrein bætt við 1. mgr. 12. gr.: 

„Að teknu tilliti til sérstakra innlendra aðstæðna sem rökstuddar eru með tölfræðiupplýsingum 

varðandi heilbrigðisáhættu sem tengist notkun og notkunarmynstri á munntóbaki, má munntóbak sem 

sett er á markað í Noregi bera eftirfarandi annars konar viðvörunarmerkingu: 

„Þessi tóbaksvara eykur líkur á fósturskaða og andvanafæðingu““. 

d) Í 13. mgr. 15. gr., að því er varðar EFTA-ríkin, orðast „20. maí 2019“ sem „16 mánuðum eftir 

gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 6/2022 frá 4. febrúar 2022“. 

e) Í 3. mgr. 16. gr., að því er varðar EFTA-ríkin, orðast „20. maí 2019“ sem „16 mánuðum eftir 

gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 6/2022 frá 4. febrúar 2022“. 

f) Bannið í 17. gr. gildir ekki að því er varðar markaðssetningu vörunnar sem skilgreind er í 8. lið, 2. gr. 

í Noregi. Noregur skal banna útflutning á vörunni, sem skilgreind er í 8. lið 2. gr., til allra aðila þessa 

samnings, að Svíþjóð undanskildum. 

g) Í 30. gr., að því er varðar EFTA-ríkin, orðast „20. maí 2017“ sem „í eitt ár eftir gildistökudag 

ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 6/2022 frá 4. febrúar 2022“. 

Að því er EFTA-ríkin varðar koma orðin „gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 6/2022 frá 4. febrúar 2022“ í stað orðanna „20. maí 2016“ í 30. gr. 

Að því er EFTA-ríkin varðar koma orðin „sex mánuðum eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu 

EES-nefndarinnar nr. 6/2022 frá 4. febrúar 2022“ í stað orðanna „20. nóvember 2016“ í 8. mgr.  

30. gr. 

2. gr. 

Texti tilskipunar 2014/40/ESB, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 150, 17.6.2015, bls. 24, og framseldrar 

tilskipunar 2014/24/ESB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, er 

gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

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

samningsins, hefur farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

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

nr. 7/2022 

frá 4. febrúar 2022 

um breytingu á 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 framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/2183 frá 24. nóvember 2015 um sameiginlegt snið fyrir tilkynningu um rafsígarettur og 

áfyllingarílát (1). 

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

2015/2186 frá 25. nóvember 2015 um snið til að leggja fram upplýsingar um tóbaksvörur og gera 

þær aðgengilegar (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/586 

frá 14. apríl 2016 um tæknistaðla fyrir áfyllingarbúnað rafsígaretta (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/786 

frá 18. maí 2016 um málsmeðferð varðandi stofnun og rekstur óháðrar ráðgjafarnefndar til að 

aðstoða aðildarríkin og framkvæmdastjórnina við að ákvarða hvort tóbaksvörur hafi einkennandi 

bragð (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/787 

frá 18. maí 2016 um forgangsskrá yfir aukefni í vindlingum og vafningstóbaki sem falla undir 

auknar kvaðir um skýrslugjöf (5). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

2015/1842) í XXV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„3c. 32015 D 2183: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2183 frá  

24. nóvember 2015 um sameiginlegt snið fyrir tilkynningu um rafsígarettur og áfyllingarílát 

(Stjtíð. ESB L 309, 26.11.2015, bls. 15).  

3d. 32015 D 2186: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2186 frá  

25. nóvember 2015 um snið til að leggja fram upplýsingar um tóbaksvörur og gera þær 

aðgengilegar (Stjtíð. ESB L 312, 27.11.2015, bls. 5).  

3e. 32016 D 0586: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/586 frá  

14. apríl 2016 um tæknistaðla fyrir áfyllingarbúnað rafsígaretta (Stjtíð. ESB L 101, 16.4.2016,  

bls. 15).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 309, 26.11.2015, bls. 15. 

(2) Stjtíð. ESB L 312, 27.11.2015, bls. 5. 

(3) Stjtíð. ESB L 101, 16.4.2016, bls. 15. 

(4) Stjtíð. ESB L 131, 20.5.2016, bls. 79. 

(5) Stjtíð. ESB L 131, 20.5.2016, bls. 88. 

2022/EES/42/07 
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3f. 32016 D 0786: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/786 frá 18. maí 2016 

um málsmeðferð varðandi stofnun og rekstur óháðrar ráðgjafarnefndar til að aðstoða aðildarríkin 

og framkvæmdastjórnina við að ákvarða hvort tóbaksvörur hafi einkennandi bragð (Stjtíð. ESB  

L 131, 20.5.2016, bls. 79). 

3g. 32016 D 0787: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/787 frá 18. maí 2016 

um forgangsskrá yfir aukefni í vindlingum og vafningstóbaki sem falla undir auknar kvaðir um 

skýrslugjöf (Stjtíð. ESB L 131, 20.5.2016, bls. 88). 

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

„Í 2. gr., að því er EFTA-ríkin varðar, orðast „1. janúar 2017“ sem á „gildistökudegi ákvörðunar 

sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 7/2022 frá 4. febrúar 2022“.“  

2. gr. 

Texti framkvæmdarákvarðana (ESB) 2015/2183, (ESB) 2015/2186, (ESB) 2016/586, (ESB) 2016/786 og 

(ESB) 2016/787, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, er gildur á 

íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. febrúar 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

nr. 6/2022 frá 4. febrúar 2022(6), 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 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(6) Stjtíð. ESB L 175, 30.6.2022, bls. 11, og EES-viðbætir nr. 42, 30.6.2022, bls. 11. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 8/2022 

frá 4. febrúar 2022 

um breytingu á 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 framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/779 

frá 18. maí 2016 um samræmdar reglur að því er varðar málsmeðferð til að ákvarða hvort 

tóbaksvara hafi einkennandi bragð (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 3g (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 2016/787) í XXV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„3h. 32016 R 0779: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/779 frá 18. maí 2016 

um samræmdar reglur að því er varðar málsmeðferð til að ákvarða hvort tóbaksvara hafi 

einkennandi bragð (Stjtíð. ESB L 131, 20.5.2016, bls. 48).“ 

2. gr. 

Texti reglugerðar (ESB) 2016/779, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. febrúar 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

nr. 6/2022 frá 4. febrúar 2022 (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 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 131, 20.5.2016, bls. 48. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2) Stjtíð. ESB L 175, 30.6.2022, bls. 11, og EES-viðbætir nr. 42, 30.6.2022, bls. 11. 

2022/EES/42/08 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 9/2022 

frá 4. febrúar 2022 

um breytingu á 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 framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/573 frá 

15. desember 2017 um lykilþætti samninga sem á að gera um gagnageymslur sem hluta af 

rekjanleikakerfi fyrir tóbaksvörur (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/574 

frá 15. desember 2017 um tæknistaðla til að koma á fót og starfrækja rekjanleikakerfi fyrir 

tóbaksvörur (2), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 252, 8.10.2018, bls. 47. 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/576 

frá 15. desember 2017 um tæknistaðla fyrir öryggisþætti sem beitt er varðandi tóbaksvörur (3). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 3h (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/779) 

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

„3i. 32018 R 0573: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/573 frá  

15. desember 2017 um lykilþætti samninga sem á að gera um gagnageymslur sem hluta af 

rekjanleikakerfi fyrir tóbaksvörur (Stjtíð. ESB L 96, 16.4.2018, bls. 1). 

3j. 32018 R 0574: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/574 frá  

15. desember 2017 um tæknistaðla til að koma á fót og starfrækja rekjanleikakerfi fyrir 

tóbaksvörur (Stjtíð. ESB L 96, 16.4.2018, bls. 7), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB 252, 8.10.2018, 

bls. 47. 

Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er EES-samninginn varðar, aðlöguð sem hér segir: 

a) Í a-lið 6. mgr. 7. gr., að því er varðar EFTA-ríkin, orðast „20. maí 2020“ sem „16 mánuðum 

eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 9/2022 frá 4. febrúar 2022“. 

Í a-lið 6. mgr. 7. gr., að því er varðar EFTA-ríkin koma orðin „almanaksárinu sem ákvörðun 

sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 9/2022 frá 4. febrúar 2022 öðlast gildi“ í stað orðanna 

„almanaksárinu 2019“. 

b) Í b-lið 6. mgr. 7. gr., að því er varðar EFTA-ríkin, koma orðin „tveimur árum eftir gildistöku 

sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 9/2022 frá 4. febrúar 2022“ í stað orðanna „20. maí 2021“.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 96, 16.4.2018, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 96, 16.4.2018, bls. 7. 

(3) Stjtíð. ESB L 96, 16.4.2018, bls. 57. 

2022/EES/42/09 
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c) Í 1. mgr. 37. gr., að því er varðar EFTA-ríkin, koma orðin „16 mánuðum eftir gildistöku 

ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 9/2022 frá 4. febrúar 2022“ í stað orðanna  

„20. maí 2019“.  

Í 1. mgr. 37. gr., að því er varðar EFTA-ríkin, koma orðin „tveimur árum og fjórum mánuðum 

eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 9/2022 frá 4. febrúar 2022“ 

í stað orðanna „20. maí 2020“. 

d) Í 2. mgr. 37. gr., að því er varðar EFTA-ríkin, koma orðin „fimm árum eftir gildistökudag 

ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 9/2022 frá 4. febrúar 2022“ í stað orðanna  

„20. maí 2024“. 

Í 2. mgr. 37. gr., að því er varðar EFTA-ríkin, koma orðin „sjö árum eftir gildistökudag 

ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 9/2022 frá 4. febrúar 2022“ í stað orðanna  

„20. maí 2026“. 

3k. 32018 D 0576: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/576 frá  

15. desember 2017 um tæknistaðla fyrir öryggisþætti sem beitt er varðandi tóbaksvörur (Stjtíð. 

ESB L 96, 16.4.2018, bls. 57).  

Ákvæði ákvörðunarinnar skulu, að því er EES-samninginn varðar, aðlöguð sem hér segir: 

a) Í 4. mgr. 3. gr., að því er varðar EFTA-ríkin, koma orðin „átta mánuðum eftir gildistökudag 

ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 9/2022 frá 4. febrúar 2022“ í stað orðanna  

„20. september 2018“. 

b) Í 3. mgr. 4. gr., að því er varðar EFTA-ríkin, koma orðin „átta mánuðum eftir gildistökudag 

ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 9/2022 frá 4. febrúar 2022“ í stað orðanna  

„20. september 2018“. 

c) Í 1. mgr. 9. gr., að því er varðar EFTA-ríkin, koma orðin „sextán mánuðum eftir gildistökudag 

ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 9/2022 frá 4. febrúar 2022“ í stað orðanna  

„20. maí 2019“.  

Í 1. mgr. 9. gr., að því er varðar EFTA-ríkin, koma orðin „tveimur árum og fjórum mánuðum 

eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 9/2022 frá 4. febrúar 2022“ 

í stað orðanna „20. maí 2020“.  

d) Í 2. mgr. 9. gr., að því er varðar EFTA-ríkin, koma orðin „fimm árum eftir gildistökudag 

ákvæðum ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 9/2022 frá 4. febrúar 2022“ í stað 

orðanna „20. maí 2024“.  

Í 2. mgr. 9. gr., að því er varðar EFTA-ríkin, koma orðin „sjö árum eftir gildistökudag 

ákvæðum ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 9/2022 frá 4. febrúar 2022“ í stað 

orðanna „20. maí 2026“. 

2. gr. 

Texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/573, framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/574, sbr. 

leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 252, 8.10.2018, bls. 47, og framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2018/576, sem 

verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. febrúar 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

nr. 6/2022 frá 4. febrúar 2022 (4), eftir því hvor dagsetningin er síðar. 

4. gr. 

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

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(4) Stjtíð. ESB L 175, 30.6.2022, bls. 11, og EES-viðbætir nr. 42, 30.6.2022, bls. 11. 
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Gjört í Brussel 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 10/2022 

frá 4. febrúar 2022 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn ákvörðun nr. H11 frá 9. desember 2020 varðandi framlengingu 

fresta sem um getur í 67. og 70. gr. reglugerðar (EB) nr. 987/2009 og í ákvörðun nr. S9 vegna 

COVID-19 heimsfaraldursins (1). 

2) Ákvörðun nr. H11 kemur í stað ákvörðunar nr. H9 (2), sem hefur verið tekin upp í EES-

samninginn, og ber því að fella hana brott samkvæmt samningnum. 

3) VI. viðauka við EES-samninginn er því breytt í samræmi við það, 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Viðauka VI. við EES-samninginn er breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 3.H9 (ákvörðun nr. H9): 

„3.H11 32021 D 0506(01): Ákvörðun nr. H11 frá 9. desember 2020 varðandi framlengingu fresta 

sem um getur í 67. og 70. gr. reglugerðar (EB) nr. 987/2009 og í ákvörðun nr. S9 vegna 

COVID-19 heimsfaraldursins (Stjtíð. ESB C 170, 6.5.2021, bls. 4).“ 

2. Texti liðar 3.H9 (ákvörðun nr. H9) fellur brott. 

2. gr. 

Texti ákvörðunar nr. H11, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, er 

gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. febrúar 2022, 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 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB C 170, 6.5.2021, bls. 4. 

(2) Stjtíð. ESB C 259, 7.8.2020, bls. 9. 

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

nr. 11/2022 

frá 4. febrúar 2022 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2021/1964 frá 11. nóvember 2021 um tæknilegar upplýsingar fyrir útreikning á vátryggingaskuld 

og kjarnagjaldþoli vegna skýrslugjafar með viðmiðunardagsetningar frá 30. september 2021 til  

30. desember 2021 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 1zq (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2021/1354) í IX. viðauka við EES-samninginn: 

„1zr. 32021 R 1964: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1964 frá  

11. nóvember 2021 um tæknilegar upplýsingar fyrir útreikning á vátryggingaskuld og 

kjarnagjaldþoli vegna gagnaskila með viðmiðunardagsetningar frá 30. september 2021 til  

30. desember 2021 í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB um stofnun 

og rekstur fyrirtækja á sviði vátrygginga og endurtrygginga (Stjtíð. ESB L 400, 12.11.2021,  

bls. 52).“ 

2. gr. 

Texti reglugerðar (ESB) 2021/1964, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. febrúar 2022, 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 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 400, 12.11.2021, bls. 52. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/42/11 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 12/2022 

frá 4. febrúar 2022 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1254 

frá 21. apríl 2021 um leiðréttingu á framseldri reglugerð (ESB) 2017/565 um viðbætur við tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB að því er varðar skipulagskröfur og rekstrarskilyrði 

verðbréfafyrirtækja og hugtök sem skilgreind eru að því er varðar þá tilskipun (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 31bah (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/565) 

í IX. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32021 R 1254: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1254 frá 21. apríl 2021 

(Stjtíð. ESB L 277, 2.8.2021, bls. 6).“ 

2. gr. 

Texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2021/1254, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. febrúar 2022, 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 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 277, 2.8.2021, bls. 6. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/42/12 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 13/2022 

frá 4. febrúar 2022 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2021/1103 frá 5. júlí 2021 um viðurkenningu á að fyrirkomulag laga, eftirlits og framfylgdar í 

Brasilíu fyrir afleiðuviðskipti sem brasilískar stofnanir ganga til undir eftirliti Seðlabanka Brasilíu 

jafngildi tilteknum kröfum í 11. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um 

OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár (1). 

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

2021/1104 frá 5. júlí 2021 um viðurkenningu á að fyrirkomulag laga, eftirlits og framfylgdar í 

Kanada fyrir afleiðuviðskipti sem eru undir eftirliti umsjónarmanns fjármálastofnanna (OSFI) 

jafngildi tilteknum kröfum í 11. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um 

OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár (2). 

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

2021/1105 frá 5. júlí 2021 um viðurkenningu á að fyrirkomulag laga, eftirlits og framfylgdar í 

Singapúr fyrir afleiðuviðskipti sem eru undir eftirliti Peningamálastofnunar Singapúr (MAS) 

jafngildi tilteknum kröfum í 11. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um 

OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár (3). 

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

2021/1106 frá 5. júlí 2021 um viðurkenningu á að fyrirkomulag laga, eftirlits og framfylgdar í 

Ástralíu fyrir afleiðuviðskipti sem eru undir eftirliti ástralska yfirvaldsins sem sinnir varfærnis-

eftirliti (APRA) jafngildi tilteknum kröfum í 11. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár (4). 

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

2021/1107 frá 5. júlí 2021 um viðurkenningu á að fyrirkomulag laga, eftirlits og framfylgdar í 

Hong Kong fyrir afleiðuviðskipti sem eru undir eftirliti Seðlabanka Hong Kong jafngildi tilteknum 

kröfum í 11. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, 

miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár (5). 

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

2021/1108 frá 5. júlí 2021 um viðurkenningu á að fyrirkomulag laga, eftirlits og framfylgdar í 

Bandaríkjum Ameríku fyrir afleiðuviðskipti sem eru undir eftirliti stjórnar Seðlabanka Banda-

ríkjanna (Board of Governors of the Federal Reserve System), Bankaeftirlit Bandaríkjanna (Office 

of the Comptroller of the Currency), Alríkisinnstæðutryggingasjóðinn (Federal Deposit Insurance 

Corporation), Eftirlitsstofnun með lánum til landbúnaðarins (Farm Credit Administration) og 

Íbúðalánastofnunar (Federal Housing Finance Agency) jafngildi tilteknum kröfum í 11. gr. 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og 

afleiðuviðskiptaskrár (6). 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 238, 6.7.2021, bls. 84. 

(2) Stjtíð. ESB L 238, 6.7.2021, bls. 89. 

(3) Stjtíð. ESB L 238, 6.7.2021, bls. 94. 

(4) Stjtíð. ESB L 238, 6.7.2021, bls. 99. 

(5) Stjtíð. ESB L 238, 6.7.2021, bls. 104. 

(6) Stjtíð. ESB L 238, 6.7.2021, bls. 109. 

2022/EES/42/13 
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TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 31bcaz (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2021/85) í IX. viðauka við EES-samninginn: 

„31bcaza. 32021 D 1103: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1103 frá  

5. júlí 2021 um viðurkenningu á að fyrirkomulag laga, eftirlits og framfylgdar í Brasilíu fyrir 

afleiðuviðskipti sem brasilískar stofnanir ganga til undir eftirliti Seðlabanka Brasilíu jafngildi 

tilteknum kröfum í 11. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um 

OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár (Stjtíð. ESB L 238, 6.7.2021,  

bls. 84). 

31bcazb. 32021 D 1104: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1104 frá  

5. júlí 2021 um viðurkenningu á að fyrirkomulag laga, eftirlits og framfylgdar í Kanada fyrir 

afleiðuviðskipti sem eru undir eftirliti umsjónarmanns fjármálastofnanna (OSFI) jafngildi 

tilteknum kröfum í 11. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um 

OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár (Stjtíð. ESB L 238, 6.7.2021,  

bls. 89). 

31bcazc. 32021 D 1105: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1105 frá  

5. júlí 2021 um viðurkenningu á að fyrirkomulag laga, eftirlits og framfylgdar í Singapúr fyrir 

afleiðuviðskipti sem eru undir eftirliti Peningamálastofnunar Singapúr (MAS) jafngildi 

tilteknum kröfum í 11. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um 

OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár (Stjtíð. ESB L 238, 6.7.2021,  

bls. 94). 

31bcazd. 32021 D 1106: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1106 frá  

5. júlí 2021 um viðurkenningu á að fyrirkomulag laga, eftirlits og framfylgdar í Ástralíu fyrir 

afleiðuviðskipti sem eru undir eftirliti ástralska yfirvaldsins sem sinnir varfærniseftirliti 

(APRA) jafngildi tilteknum kröfum í 11. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár (Stjtíð. ESB  

L 238, 6.7.2021, bls. 99). 

31bcaze. 32021 D 1107: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1107 frá  

5. júlí 2021 um viðurkenningu á að fyrirkomulag laga, eftirlits og framfylgdar í Hong Kong 

fyrir afleiðuviðskipti sem eru undir eftirliti Seðlabanka Hong Kong jafngildi tilteknum 

kröfum í 11. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-

afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár (Stjtíð. ESB L 238, 6.7.2021, bls. 104). 

31bcazf. 32021 D 1108: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1108 frá  

5. júlí 2021 um viðurkenningu á að fyrirkomulag laga, eftirlits og framfylgdar í Bandaríkjum 

Ameríku fyrir afleiðuviðskipti sem eru undir eftirliti stjórnar Seðlabanka Bandaríkjanna 

(Board of Governors of the Federal Reserve System), Bankaeftirlit Bandaríkjanna (Office of 

the Comptroller of the Currency), Alríkisinnstæðutryggingasjóðinn (Federal Deposit 

Insurance Corporation), Eftirlitsstofnun með lánum til landbúnaðarins (Farm Credit Admin-

istration) og Íbúðalánastofnunar (Federal Housing Finance Agency) jafngildi tilteknum 

kröfum í 11. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, 

miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár (Stjtíð. ESB L 238, 6.7.2021, bls. 109).“ 

2. gr. 

Texti framkvæmdarákvarðana (ESB) 2021/1103, (ESB) 2021/1104, (ESB) 2021/1105, (ESB) 2021/1106, 

(ESB) 2021/1107 og (ESB) 2021/1108, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. febrúar 2022, 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 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 14/2022 

frá 4. febrúar 2022 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1936 frá  

23. október 2019 um breytingu á tilskipun 2008/96/EB um öryggisstjórnun vegagrunnvirkja (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við lið 17j (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/96/EB) í XIII. viðauka við EES-

samninginn: 

„, breytt með: 

– 32019 L 1936: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1936 frá 23. október 2019 

(Stjtíð. ESB L 305, 26.11.2019, bls. 1).“ 

2. gr. 

Texti tilskipunar (ESB) 2019/1936, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. febrúar 2022, 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 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 305, 26.11.2019, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/42/14 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 15/2022 

frá 4. febrúar 2022 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/1233 frá  

14. júlí 2021 um breytingu á tilskipun (ESB) 2017/2397 að því er varðar umbreytingarráðstafanir 

vegna viðurkenningar vottorða frá þriðju löndum (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við lið 46c (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/2397) í XIII. viðauka við 

EES-samninginn: 

„, breytt með: 

– 32021 L 1233: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/1233 frá 14. júlí 2021 (Stjtíð. 

ESB L 274, 30.7.2021, bls. 52).“ 

2. gr. 

Texti tilskipunar (ESB) 2021/1233, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. febrúar 2022, 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 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 274, 30.7.2021, bls. 52. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/42/15 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 16/2022 

frá 4. febrúar 2022 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1889 

frá 23. júlí 2021 um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 95/93 að því er varðar rýmkun 

ráðstafana með tilliti til tímabundinnar tilslökunar á reglum um nýtingu afgreiðslutíma vegna 

COVID-19-hættuástandsins (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 64b (reglugerð ráðsins (EBE) nr. 95/93) í XIII. viðauka við EES-

samninginn: 

„– 32021 R 1889: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1889 frá 23. júlí 2021 

(Stjtíð. ESB L 384, 29.10.2021, bls. 20).“ 

2. gr. 

Texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2021/1889, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. febrúar 2022, 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 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 384, 29.10.2021, bls. 20. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/42/16 



Nr. 42/28 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.6.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 17/2022 

frá 4. febrúar 2022 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2021/1062 frá 28. júní 2021 um leiðréttingu á sænsku tungumálaútgáfunni af reglugerð (ESB)  

nr. 965/2012 um tæknilegar kröfur og stjórnsýslumeðferðir er varða flugrekstur samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008 (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 66nf (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 965/2012) í XIII. 

viðauka við EES-samninginn: 

„– 32021 R 1062: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1062 frá  

28. júní 2021 (Stjtíð. ESB L 229, 29.6.2021, bls. 3).“ 

2. gr. 

Texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2021/1062, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. febrúar 2022, 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 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 229, 29.6.2021, bls. 3. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/42/17 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 18/2022 

frá 4. febrúar 2022 

um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1226 frá 

21. desember 2020 um breytingu á II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2002/49/EB, að því er varðar sameiginlegar matsaðferðir fyrir hávaða, í því skyni að laga 

viðaukann að framförum á sviði vísinda og tækni (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 32g (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/49/EB) í 

XX. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32021 L 1226: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1226 frá  

21. desember 2020 (Stjtíð. ESB L 269, 28.7.2021, bls. 65).“ 

2. gr. 

Texti framseldrar tilskipunar (ESB) 2021/1226, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. febrúar 2022, 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 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 269, 28.7.2021, bls. 65. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/42/18 



Nr. 42/30 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.6.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 19/2022 

frá 4. febrúar 2022  

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

og jafnrétti kynjanna) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/957 frá  

28. júní 2018 um breytingu á tilskipun 96/71/EB um störf útsendra starfsmanna í tengslum við 

veitingu þjónustu (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

30. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/71/EB) í XVIII. viðauka við EES-samninginn er breytt 

sem hér segir: 

1. Eftirfarandi er bætt við: 

„, breytt með: 

– 32018 L 0957: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/957 frá 28. júní 2018 (Stjtíð. 

ESB L 173, 9.7.2018, bls. 16).“ 

2. Í stað aðlögunartextans kemur eftirfarandi: 

„Í 10. mgr. 3. gr. orðast „sáttmálana“ sem „EES-samninginn“.“ 

2. gr. 

Texti tilskipunar (ESB) 2018/957, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. febrúar 2022, 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 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 173, 9.7.2018, bls. 16. 

() Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/42/19 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 20/2022 

frá 4. febrúar 2022 

um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn  

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1845 frá  

20. október 2021 um breytingu á ákvörðun (ESB) 2017/175 að því er varðar gildistíma 

viðmiðananna við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir gistiaðstöðu fyrir ferðamenn og tilheyrandi 

krafna um mat og sannprófun (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við lið 2m (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/175) í XX. viðauka við 

EES-samninginn: 

„, breytt með: 

– 32021 D 1845: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1845 frá 20. október 2021 

(Stjtíð. ESB L 376, 22.10.2021, bls. 1).“ 

2. gr. 

Texti ákvörðunar (ESB) 2021/1845, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. febrúar 2022, 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 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 376, 22.10.2021, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/42/20 



Nr. 42/32 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.6.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 21/2022 

frá 4. febrúar 2022  

um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1870 frá  

22. október 2021 um að setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna snyrtivara og vara til 

dýraumhirðu (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1871 frá  

22. október 2021 um breytingu á ákvörðun 2014/312/ESB um vistfræðilegar viðmiðanir við 

veitingu umhverfismerkis ESB fyrir málningu og lökk til nota innan- og utanhúss (2). 

3) Ákvörðun (ESB) 2021/1870 fellir úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/893/ESB (3), 

sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn, og ber því að fella gerðina brott samkvæmt 

samningnum. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 2v (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/312/ESB): 

„– 32021 D 1871: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1871 frá 22. október 2021 

(Stjtíð. ESB L 379, 26.10.2021, bls. 49).“ 

2. Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 2y (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/893/ESB): 

„32021 D 1870: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1870 frá 22. október 2021 um að 

setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna snyrtivara og vara til dýraumhirðu (Stjtíð. ESB  

L 379, 26.10.2021, bls. 8).“ 

2. gr. 

Texti ákvarðana (ESB) 2021/1870 og (ESB) 2021/1871, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. febrúar 2022, 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.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 379, 26.10.2021, bls. 8. 

(2) Stjtíð. ESB L 379, 26.10.2021, bls. 49. 

(3) Stjtíð. ESB L 354, 11.12.2014, bls. 47. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/42/21 
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Gjört í Brussel 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 



Nr. 42/34 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.6.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 22/2022 

frá 4. febrúar 2022 

um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1416 

frá 17. júní 2021 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB að því er varðar 

að útiloka flug, sem kemur frá Breska konungsríkinu, frá viðskiptakerfi Sambandsins með 

losunarheimildir (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Lið 21al (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB) í XX. viðauka við EES-samninginn er breytt 

sem hér segir: 

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við: 

„– 32021 R 1416: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1416 frá  

17. júní 2021 (Stjtíð. ESB L 305, 31.8.2021, bls. 1).“ 

2. Í stað aðlögunartexta u) kemur eftirfarandi: 

„Í 2. mgr. færslunnar „Flug“ í dálknum „Starfsemi“ í töflunni í I. viðauka: 

i) Ákvæði 2. mgr. liðar j) og liðar k) breytt með framseldri ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2020/1071 frá 18. maí 2020 og liðar l) koma til framkvæmda frá 1. Janúar 2020. 

ii) Ákvæði 2. mgr. liðar j) og liðar k) breytt með framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2021/1416 frá 17. júní 2021 og liðar m) koma til framkvæmda frá 1. janúar 2021.“ 

2. gr. 

Texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2021/1416, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. febrúar 2022, 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.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 305, 31.8.2021, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/42/22 
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Gjört í Brussel 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 



Nr. 42/36 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.6.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 23/2022 

frá 4. febrúar 2022 

um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1868 

frá 28. ágúst 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr 1031/2010 til að aðlaga uppboð 

losunarheimilda að reglunum í viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir fyrir tímabilið 2021 til 

2030 og að flokkun losunarheimilda sem fjármálagerninga samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2014/65/ESB (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar verða gerðar á lið 21ala (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 1031/2010) í XX. viðauka við EES-samninginn: 

1. Eftirfarandi kemur í stað titils gerðarinnar: 

„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“. 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við: 

„– 32019 R 1868: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1868 frá  

28. ágúst 2019 (Stjtíð. ESB L 289, 8.11.2019, bls. 9).“ 

2. gr. 

Texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/1868, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. febrúar 2022, 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.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 289, 8.11.2019, bls. 9. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/42/23 
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Gjört í Brussel 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 



Nr. 42/38 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.6.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 24/2022 

frá 4. febrúar 2022  

um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1961 

frá 5. ágúst 2021 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2019/631 til að taka tillit til þróunar á massa nýrra fólksbifreiða sem skráðar voru 2017, 2018 og 

2019 (1). 

2) Samkvæmt ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 168/2020 frá 23. október 2020 (2), gildir 

framseld reglugerð (ESB) 2021/1961 ekki gagnvart Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 21az (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/631) í  

XX. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32021 R 1961: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1961 frá 5. ágúst 2021 

(Stjtíð. ESB L 400, 12.11.2021, bls. 14).“ 

2. gr. 

Texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2021/1961, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. febrúar 2022, 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 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 400, 12.11.2021, bls. 14. 

(2) Verður birt. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/42/24 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 25/2022 

frá 4. febrúar 2022 

um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1589 

frá 22. júlí 2020 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2018/956 að því er varðar gögn um ný þung ökutæki sem aðildarríki og framleiðendur eiga að 

vakta og gefa skýrslu um (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 21azk (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2018/956) í 

XX. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32020 R 1589: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1589 frá 22. júlí 2020 

(Stjtíð. ESB L 360, 30.10.2020, bls. 4).“ 

2. gr. 

Texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/1589, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. febrúar 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

nr. 396/2021 frá 10. desember 2021 (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 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 360, 30.10.2020, bls. 4. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2) Verður birt. 

2022/EES/42/25 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 26/2022 

frá 4. febrúar 2022  

um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2020/1079 frá 20. júlí 2020 um sannprófun og leiðréttingu á gögnunum sem um getur í reglugerð 

(ESB) 2018/956 um vöktun og skýrslugjöf vegna koltvísýringslosunar og eldsneytisnotkunar nýrra 

þungra ökutækja (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 21azka (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1242) í 

XX. viðauka við EES-samninginn: 

„21azkb. 32020 R 1079: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1079 frá  

20. júlí 2020 um sannprófun og leiðréttingu á gögnunum sem um getur í reglugerð (ESB) 

2018/956 um vöktun og skýrslugjöf vegna koltvísýringslosunar og eldsneytisnotkunar nýrra 

þungra ökutækja (Stjtíð. ESB L 235, 22.7.2020, bls. 1).“ 

2. gr. 

Texti reglugerðar (ESB) 2020/1079, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. febrúar 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

nr. 396/2021 frá 10. desember 2021 (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 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 235, 22.7.2020, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2)  Verður birt. 

2022/EES/42/26 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 27/2022 

frá 4. febrúar 2022 

um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) 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) 2021/2036 frá  

19. nóvember 2021 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna 

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

nr. 1606/2002 að því er varðar alþjóðlegan reikningsskilastaðal, IFRS-staðal 17 (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

XXII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32021 R 2036: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2036 frá 19. nóvember 2021 

(Stjtíð. ESB L 416, 23.11.2021, bls. 3).“ 

2. gr. 

Texti reglugerðar (ESB) 2021/2036, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. febrúar 2022, 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 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 416, 23.11.2021, bls. 3. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/42/27 



Nr. 42/42 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.6.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 28/2022 

frá 4. febrúar 2022 

um breytingu á 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 ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1240 frá  

13. júlí 2021 um samræmi ESB-gáttarinnar og ESB-gagnagrunnsins fyrir klínískar prófanir á 

mannalyfjum við kröfurnar sem um getur í 2. mgr. 82. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 536/2014 (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 18a (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1569) 

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

„18b. 32021 D 1240: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1240 frá 13. júlí 2021 um 

samræmi ESB-gáttarinnar og ESB-gagnagrunnsins fyrir klínískar prófanir á mannalyfjum við 

kröfurnar sem um getur í 2. mgr. 82. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 536/2014 (Stjtíð. ESB L 275, 31.7.2021, bls. 1).“ 

2. gr. 

Texti ákvörðunar (ESB) nr. 2021/1240, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. febrúar 2022, 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 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 275, 31.7.2021, bls. 1 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/42/28 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 29/2022 

frá 4. febrúar 2022 

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

utan marka fjórþætta frelsisins 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), einkum 86. gr. og  

98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Rétt er að auka umfang samstarfs aðilanna að EES-samningnum þannig að það taki til fram-

kvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2126 frá 16. desember 2020 um að 

ákvarða árlegar losunarúthlutanir aðildarríkjanna fyrir tímabilið frá 2021 til 2030 samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/842 (1). 

2) Eftirlitsstofnun EFTA hefur, í samræmi við 4. gr. reglugerðar (ESB) 2018/842 eins og hún var 

aðlöguð að EES-samningnum með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 269/2019 frá  

25. október 2019 (2), samþykkt ákvörðun nr. 204/21/COL sem setur fram árlega losunarúthlutun 

Íslands og Noregs í samræmi við 4. gr. reglugerðar (ESB) 2018/842.  

3) Reglugerð (ESB) 2018/842 gildir ekki gagnvart Liechtenstein í krafti ákvörðunar sameiginlegu 

EES-nefndarinnar nr. 269/2019 frá 25. október 2019. 

4) Bókun 31 við EES-samninginn er því breytt í samræmi við það, 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við á eftir öðrum undirlið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2018/842) 

a-liðar 8. tl. 3. gr. bókunar 31 við EES-samninginn: 

„– 32020 D 2126: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2126 frá  

16. desember 2020 um að ákvarða árlegar losunarúthlutanir aðildarríkjanna fyrir tímabilið frá 

2021 til 2030 samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/842 (Stjtíð. ESB  

L 426, 17.12.2020, bls. 58).  

Ákvörðunin skal, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir: 

i) Eftirfarandi er bætt við töfluna í I. viðauka: 

„ 

Ísland 3 109 329 

Noregur 28 925 334 

“ 

ii) Eftirfarandi er bætt við töfluna í II. viðauka: 

„ 

  

  

(1) Stjtíð. ESB L 426, 17.12.2020, bls. 58. 

(2)  Verður birt. 

2022/EES/42/29 
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Ísland 
2 876 

150 

2 802 

993 

2 729 

836 

2 656 

679 

2 583 

522 

2 510 

365 

2 437 

208 

2 364 

050 

2 290 

893 

2 217 

736 

Noregur 
25 164 

459 

24 296 

764 

23 429 

068 

22 561 

373 

21 693 

677 

20 825 

982 

19 958 

287 

19 090 

591 

18 222 

896 

17 355 

200 

“ 

iii) Eftirfarandi er bætt við töfluna í III. viðauka: 

„ 

Ísland 1 243 732 

Noregur 5 785 067 

„.“ 

2. gr. 

Texti framkvæmdarákvörðunar (EB) nr. 2020/2126, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. febrúar 2022, 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 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

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

nr. 30/2022 

frá 4. febrúar 2022 

um gildistöku ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 371/2021 frá 10. desember 2021 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/5 frá 11. desember 2018 um breytingu á 

reglugerð (EB) nr. 726/2004 um málsmeðferð Bandalagsins við veitingu leyfa fyrir manna- og 

dýralyfjum og eftirlit með þeim lyfjum og um stofnun Lyfjastofnunar Evrópu, um breytingu á 

reglugerð (EB) nr. 1901/2006 um lyf fyrir börn og á tilskipun 2001/83/EB um Bandalagsreglur um 

lyf sem ætluð eru mönnum, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1901/2006 frá  

12. desember 2006 um lyf fyrir börn og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB um 

Bandalagsreglur um lyf sem ætluð eru mönnum (1), og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2019/6 frá 11. desember 2018 um dýralyf og um niðurfellingu á tilskipun 2001/82/EB (2) voru 

teknar upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 371/2021 frá  

10. desember 2021 (3). 

2) Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 371/2021 frá 10. desember 2021 á að öðlast gildi 

daginn eftir síðustu tilkynningu skv. 1. mgr. 103. gr. EES-samningsins að því er varðar 

ákvörðunina, 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Þrátt fyrir 5. gr. ákvörðunarinnar skal ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 371/2021 frá  

10. desember 2021 öðlast gildi daginn eftir síðustu tilkynningu skv. 1. mgr. 103. gr. EES-samningsins að 

því er varðar ákvörðunina.  

2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. febrúar 2022, eða daginn eftir að síðasta tilkynning samkvæmt 1. mgr.  

103. gr. EES-samningsins hefur farið fram, eftir því hvor dagsetningin er síðar (). 

3. gr. 

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

Gjört í Brussel 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 4, 7.1.2019, bls. 24. 

(2) Stjtíð. ESB L 4, 7.1.2019, bls. 43. 

(3) Verður birt. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/42/30 



Nr. 42/46 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.6.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 31/2022 

frá 4. febrúar 2022 

um breytingu á 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 Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/848 frá  

30. maí 2018 um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænt ræktaðra vara og um niðurfellingu á 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 834/2007 (1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 270, 29.10.2018, bls. 37, 

Stjtíð. ESB L 305, 26.11.2019, bls. 59, Stjtíð. ESB L 7, 11.1.2021, bls. 53, og Stjtíð. ESB L 204, 

10.6.2021, bls. 47. 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/1693 frá  

11. nóvember 2020 um breytingu á reglugerð (ESB) 2018/848 um lífræna framleiðslu og merkingu 

lífrænt ræktaðra vara að því er varðar daginn þegar hún kemur til framkvæmda og tilteknar aðrar 

dagsetningar sem um getur í þeirri reglugerð (2). 

3) Reglugerð (ESB) 2018/848 fellir úr gildi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 834/2007 

(3), sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn, og ber því að fella gerðina brott samkvæmt 

samningnum. 

4) Ákvörðun þessi varðar ákvæði löggjafar um plöntuheilbrigði. Löggjöf um plöntuheilbrigði fellur 

utan við gildissvið EES-samningsins og ákvæði sem varða plöntuheilbrigði gilda því ekki að því er 

varðar EFTA-ríkin. 

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

gagnvart Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

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

gagnvart Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 54b (reglugerð ráðsins (EB) nr. 834/2007) í XII. kafla II. viðauka við 

EES-samninginn: 

„32018 R 0848: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/848 frá 30. maí 2018 um lífræna 

framleiðslu og merkingu lífrænt ræktaðra vara og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 834/2007 

(Stjtíð. ESB L 150, 14.6.2018, bls. 1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 270, 29.10.2018, bls. 37, Stjtíð. 

ESB L 305, 26.11.2019, bls. 59, Stjtíð. ESB L 7, 11.1.2021, bls. 53, og Stjtíð. ESB L 204, 10.6.2021,  

bls. 47, breytt með: 

– 32020 R 1693: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/1693 frá 11. nóvember 2020 

(Stjtíð. ESB L 381, 13.11.2020, bls. 1). 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 150, 14.6.2018, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 381, 13.11.2020, bls. 1. 

(3) Stjtíð. ESB L 189, 20.7.2007, bls. 1. 

2022/EES/42/31 
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a) Ákvæði reglugerðarinnar gilda ekki að því er varðar plöntuheilbrigði í EFTA-ríkjunum. 

b) Tilvísanir í viðmið sem er að finna í reglugerð (ESB) Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1305/2013 og 

reglugerð (ESB) Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1380/2013, að því er varðar EFTA-ríkin, ber að skilja 

sem tilvísanir í viðmið sem koma fram í landslögum EFTA-ríkjanna. 

c) Eftirlitsstofnun EFTA skal hafa aðgang að kerfunum sem lýst er í 1. mgr. 43. gr. og 2. mgr. 51. gr. 

d) Eftirfarandi er bætt við á eftir orðinu „viðskiptasamningi“ í ii-lið b-liðar 1. mgr. 45. gr.: 

„eða, að því er varðar EFTA-ríkin, ákvarðanir EFTA-ríkjanna sem teknar eru í samræmi við 2. mgr. 

47. gr.“. 

e) Eftirfarandi málsgrein er bætt við 47. gr.: 

„Þegar Sambandið hefur viðurkennt þriðja land í samræmi við þetta ákvæði, skal það tilkynna það 

fastanefnd EFTA-ríkjanna. EFTA-ríkin skulu, innan 30 daga frá því að tilkynningin berst, taka 

ákvörðun um viðurkenningu á jafngildi þriðja lands og þau skilyrði fyrir vörurnar sem tilgreind eru í 

tilkynningu Sambandsins. Upplýsa skal sameiginlegu EES-nefndina um þessar ákvarðanir og skal 

hún með reglubundnu millibili birta lista yfir slíkar ákvarðanir í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins.“. 

f) Eftirfarandi er bætt við á eftir orðunum „1. janúar 2022“ í 60. gr.: 

„eða, að því er varðar EFTA-ríkin, á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar  

nr. 31/2022 frá 4. febrúar 2022,“. 

g) Í 1. mgr. 1.5. liðar I. hluta II. viðauka er eftirfarandi bætt við á eftir orðinu „2017“: 

„,og á svæðum sem hafa verið vottuð sem lífræn með tilliti til þessarar notkunar fyrir 14. júní 2018 í 

EFTA-ríkjunum,“. 

h) Eftirfarandi er bætt við töfluna í IV. viðauka: 

„IS:  lífrænt. 

NO: økologisk.”.’ 

2. gr. 

Texti reglugerða (ESB) 2019/848, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 270, 29.10.2018, bls. 37, Stjtíð. ESB  

L 305, 26.11.2019, bls. 59, Stjtíð. ESB L 7, 11.1.2021, bls. 53, og Stjtíð. ESB L 204, 10.6.2021, bls. 47, 

og (ESB) 2020/1693, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, er gildur á 

íslensku og norsku. 

3. gr. 

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

samningsins, hefur farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

() Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 42/48 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.6.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 32/2022 

frá 4. febrúar 2022 

um breytingu á 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 framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/642 frá 

30. október 2020 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2018/848 að því er varðar tilteknar upplýsingar sem eiga að koma fram á merkingu lífrænt 

ræktaðra vara (1). 

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

gagnvart Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

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

gagnvart Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við lið 54b (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/848) í XII. kafla  

II. viðauka við EES-samninginn: 

„, breytt með 

– 32021 R 0642: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/642 frá  

30. október 2020 (Stjtíð. ESB L 133, 20.4.2021, bls. 1).“ 

2. gr. 

Texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2021/642, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. febrúar 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

nr. 31/2022 frá 4. febrúar 2022 (2), eftir því hvor dagsetningin er síðar. 

4. gr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 133, 20.4.2021, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2)  Stjtíð. ESB L 175, 30.6.2022, bls. 46, og EES-viðbætir nr. 42, 30.6.2022, bls. 46. 

2022/EES/42/32 
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Gjört í Brussel 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 



Nr. 42/50 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.6.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 33/2022 

frá 4. febrúar 2022 

um breytingu á 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 framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/716 

frá 9. febrúar 2021 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2018/848 að því er varðar reglur um lífræna framleiðslu á spíruðum fræjum og jólasalati, um fóður 

fyrir tiltekin lagareldisdýr og um meðhöndlun gegn sníklum í lagareldi (1). 

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

gagnvart Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 54b (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2018/848) í  

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32021 R 0716: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/716 frá 9. febrúar 2021 

(Stjtíð. ESB L 151, 3.5.2021, bls. 5).“ 

2. gr. 

Texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2021/716, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. febrúar 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

nr. 31/2022 frá 4. febrúar 2022 (2), eftir því hvor dagsetningin er síðar. 

4. gr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 151, 3.5.2021, bls. 5. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2)  Stjtíð. ESB L 175, 30.6.2022, bls. 46, og EES-viðbætir nr. 42, 30.6.2022, bls. 46. 

2022/EES/42/33 
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Gjört í Brussel 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 



Nr. 42/52 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.6.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR nr. 34/2022 

frá 4. febrúar 2022 

um breytingu á 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 framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/427 frá 

13. janúar 2020 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2018/848 að því er varðar tilteknar ítarlegar reglur um framleiðslu á lífrænt ræktuðum vörum (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1794 

frá 16. september 2020 um breytingu á I. hluta II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2018/848 að því er varðar notkun á plöntufjölgunarefni í aðlögun og plöntufjölgunarefni 

sem er ekki úr lífrænni ræktun (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2146 

frá 24. september 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/848 að 

því er varðar sérstakar framleiðslureglur við lífræna framleiðslu (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/269 frá 

4. desember 2020 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2020/427 að því er varðar 

gildistökudagsetningu breytinga á tilteknum ítarlegum reglum um framleiðslu á lífrænt ræktuðum 

vörum í II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/848 (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/464 

frá 26. mars 2020 um tilteknar reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2018/848 að því er varðar skjöl sem þörf er á vegna afturvirkrar viðurkenningar á tímabilum vegna 

aðlögunar, framleiðslu á lífrænum vörum ásamt upplýsingum sem aðildarríki eiga að láta í té (5). 

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

2020/2042 frá 11. desember 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/464 að því 

er varðar daginn þegar reglugerðin kemur til framkvæmda og tilteknar aðrar dagsetningar sem 

skipta máli fyrir beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/848 um lífræna 

framleiðslu (6). 

7) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um matvæli. Ákvæði löggjafar um matvæli skulu ekki gilda 

gagnvart Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

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

Liechtenstein. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 87, 23.3.2020, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 402, 1.12.2020, bls. 23. 

(3) Stjtíð. ESB L 428, 18.12.2020, bls. 5. 

(4) Stjtíð. ESB L 60, 22.2.2021, bls. 24. 

(5) Stjtíð. ESB L 98, 31.3.2020, bls. 2. 

(6) Stjtíð. ESB L 420, 14.12.2020, bls. 9. 

2022/EES/42/34 
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TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirliðum er bætt við lið 54b (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 2018/848): 

„ 32020 R 0427: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/427 frá  

13. janúar 2020 (Stjtíð. ESB L 87, 23.3.2020, bls. 1), breytt með: 

– 32021 R 0269: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/269 frá  

4. desember 2020 (Stjtíð. ESB L 60, 22.2.2021, bls. 24). 

– 32020 R 1794: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1794 frá  

16. september 2020 (Stjtíð. ESB L 402, 1.12.2020, bls. 23).“ 

2. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 54bc (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2020/977): 

„54bd.  32020 R 2146: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2146 frá  

24. september 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/848 

að því er varðar sérstakar framleiðslureglur við lífræna framleiðslu (Stjtíð. ESB L 428, 

18.12.2020, bls. 5). 

54be.  32020 R 0464: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/464 frá  

26. mars 2020 um tilteknar reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2018/848 að því er varðar skjöl sem þörf er á vegna afturvirkrar viðurkenningar á 

tímabilum vegna aðlögunar, framleiðslu á lífrænum vörum ásamt upplýsingum sem 

aðildarríki eiga að láta í té (Stjtíð. ESB L 98, 31.3.2020, bls. 2), breytt með: 

– 32020 R 2042: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2020/2042 frá 11. desember 2020 (Stjtíð. ESB L 420, 14.12.2020, bls. 9).“ 

2. gr. 

Texti framseldra reglugerða (ESB) 2020/427, (ESB) 2020/1794, (ESB) 2020/2146 og (ESB) 2021/269 og 

framkvæmdarreglugerða (ESB) 2020/464 og (ESB) 2020/2042, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. febrúar 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

nr. 31/2022 frá 04. febrúar 2022 (7), 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 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(7)  Stjtíð. ESB L 175, 30.6.2022, bls. 46, og EES-viðbætir nr. 42, 30.6.2022, bls. 46. 



Nr. 42/54 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.6.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 35/2022 

frá 4. febrúar 2022 

um breytingu á 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 framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/771 frá 

21. janúar 2021 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/848 með því að 

mæla fyrir um sértækar viðmiðanir og skilyrði varðandi athuganir á skriflegu bókhaldi innan 

ramma opinbers eftirlits í lífrænni framleiðslu og opinbers eftirlits með hópum rekstraraðila (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1006 

frá 12. apríl 2021 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/848 að því er 

varðar fyrirmynd að vottorði þar sem staðfest er að farið hafi verið að reglum um lífræna 

framleiðslu (2). 

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

gagnvart Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

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

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 undirlið er bætt við lið 54b (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2018/848): 

„ 32021 R 1006: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1006 frá  

12. apríl 2021 (Stjtíð. ESB L 222, 22.6.2021, bls. 3).“ 

2. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 54be (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2020/464): 

„54bf.  32021 R 0771: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/771 frá  

21. janúar 2021 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/848 með 

því að mæla fyrir um sértækar viðmiðanir og skilyrði varðandi athuganir á skriflegu 

bókhaldi innan ramma opinbers eftirlits í lífrænni framleiðslu og opinbers eftirlits með 

hópum rekstraraðila (Stjtíð. ESB L 165, 11.5.2021, bls. 25).“ 

2. gr. 

Texti framseldra reglugerða (ESB) 2021/771 og (ESB) 2021/1006, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku.  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 165, 11.5.2021, bls. 25. 

(2) Stjtíð. ESB L 222, 22.6.2021, bls. 3. 

2022/EES/42/35 
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3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. febrúar 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

nr. 31/2022 frá 4. febrúar 2022 (3), 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 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(3)  Stjtíð. ESB L 175, 30.6.2022, bls. 46, og EES-viðbætir nr. 42, 30.6.2022, bls. 46. 



Nr. 42/56 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.6.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 36/2022 

frá 4. febrúar 2022 

um breytingu á 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 framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1342 

frá 27. maí 2021 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/848 er varða 

reglur um upplýsingar sem þriðju lönd, eftirlitsyfirvöld og eftirlitsaðilar eiga að senda vegna 

eftirlits með viðurkenningu þeirra skv. 2. og 3. mgr. 33. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 

að því er varðar innfluttar lífrænt ræktaðar vörur og ráðstafanir sem á að gera vegna beitingar á 

þessu eftirliti (1). 

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

gagnvart Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

sorðum XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að gilda gagnvart 

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 54bf (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 2021/771) í XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„54bg. 32021 R 1342: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1342 frá 27. maí 2021 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/848 er varða reglur um 

upplýsingar sem þriðju lönd, eftirlitsyfirvöld og eftirlitsaðilar eiga að senda vegna eftirlits með 

viðurkenningu þeirra skv. 2. og 3. mgr. 33. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er 

varðar innfluttar lífrænt ræktaðar vörur og ráðstafanir sem á að gera vegna beitingar á þessu 

eftirliti (Stjtíð. ESB L 292, 16.8.2021, bls. 20).“ 

2. gr. 

Texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2021/1342, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. febrúar 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

nr. 31/2022 frá 4. febrúar 2022 (2), eftir því hvor dagsetningin er síðar.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 292, 16.8.2021, bls. 20. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2)  Stjtíð. ESB L 175, 30.6.2022, bls. 46, og EES-viðbætir nr. 42, 30.6.2022, bls. 46. 

2022/EES/42/36 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 



Nr. 42/58 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.6.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 37/2022 

frá 4. febrúar 2022 

um breytingu á 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 framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1691 

frá 12. júlí 2021 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2018/848 að því er varðar kröfur um skráahald rekstraraðila í lífrænni framleiðslu (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1697 

frá 13. júlí 2021 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/848 að því er 

varðar viðmiðanir er varða viðurkenningu á eftirlitsyfirvöldum og eftirlitsaðilum sem eru til þess 

bær að annast eftirlit með lífrænt ræktuðum vörum í þriðju löndum og um afturköllun á 

viðurkenningu þeirra (2). 

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

2021/1378 frá 19. ágúst 2021 um tilteknar reglur sem varða vottorð sem er gefið út til rekstraraðila, 

hópa rekstraraðila og útflytjenda í þriðju löndum sem koma að innflutningi á lífrænt ræktuðum 

vörum og vörum í aðlögun inn í Sambandið og um að koma á fót skrá yfir viðurkennd 

eftirlitsyfirvöld og viðurkennda eftirlitsaðila í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2018/848 (3). 

4) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um matvæli. Ákvæði löggjafar um matvæli skulu ekki gilda 

gagnvart Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

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

gagnvart 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 54b (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2018/848): 

„– 32021 R 1691: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1691 frá  

12. júlí 2021 (Stjtíð. L 334, 22.9.2021, bls. 1), 

– 32021 R 1697: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1697 frá  

13. júlí 2021 (Stjtíð. ESB L 336, 23.9.2021, bls. 3).“ 

2. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 54bg (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 2021/1342):  

  

(1) Stjtíð. ESB L 334, 22.9.2021, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 336, 23.9.2021, bls. 3. 

(3) Stjtíð. ESB L 297, 20.8.2021, bls. 24. 

2022/EES/42/37 
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„54bh. 32021 R 1378: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1378 frá  

19. ágúst 2021 um tilteknar reglur sem varða vottorð sem er gefið út til rekstraraðila, hópa 

rekstraraðila og útflytjenda í þriðju löndum sem koma að innflutningi á lífrænt ræktuðum 

vörum og vörum í aðlögun inn í Sambandið og um að koma á fót skrá yfir viðurkennd 

eftirlitsyfirvöld og viðurkennda eftirlitsaðila í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2018/848 (Stjtíð. ESB L 297, 20.8.2021, bls. 24).“ 

2. gr. 

Texti framseldra reglugerða (ESB) 2021/1691, (ESB) 2021/1697 og framkvæmdarreglugerðar (ESB) 

2021/1378, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins er gildur á íslensku 

og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. febrúar 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

nr. 31/2022 frá 4. febrúar 2022 (4), 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 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(4)  Stjtíð. ESB L 175, 30.6.2022, bls. 46, og EES-viðbætir nr. 42, 30.6.2022, bls. 46. 



Nr. 42/60 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.6.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 38/2022 

frá 4. febrúar 2022 

um breytingu á 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 framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/715 frá 

20. janúar 2021 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/848 að því er 

varðar kröfur varðandi hópa rekstraraðila (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1189 

frá 7. maí 2021 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/848 að því er 

varðar framleiðslu á plöntufjölgunarefni úr lífrænt ræktuðum misleitum efnivið af tiltekinni 

ættkvísl eða tegund og setningu þess á markað (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/279 

frá 22. febrúar 2021 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2018/848 varðandi eftirlit og aðrar ráðstafanir til að tryggja rekjanleika og reglufylgni í 

lífrænni framleiðslu og merkingu lífrænt ræktaðra vara (3). 

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

2021/1165 frá 15. júlí 2021 um að leyfa tilteknar vörur og efni til notkunar við lífræna framleiðslu 

og koma á fót skrám yfir þau (4). 

5) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/1165 fellir brott reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  

nr. 889/2008 (5), nema að því er varðar VII. og XI. viðauka sem munu gilda til 31. desember 2023. 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 889/2008 hefur verið tekin upp í EES-samninginn og 

fellur því brot samkvæmt samningnum nema að því er varðar VII. og XI. viðauka sem munu gilda 

til 31. desember 2023. 

6) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um matvæli. Ákvæði löggjafar um matvæli skulu ekki gilda 

gagnvart Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

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

gagnvart Liechtenstein. 

7) 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) Stjtíð. ESB L 151, 3.5.2021, bls. 1. 

(2)  Stjtíð. ESB L 258, 20.7.2021, bls. 18. 

(3) Stjtíð. ESB L 62, 23.2.2021, bls. 6. 

(4) Stjtíð. ESB L 253, 16.7.2021, bls. 13. 

(5) Stjtíð. ESB L 250, 18.9.2008, bls. 1. 

2022/EES/42/38 
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1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 54b (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2018/848): 

„ 32021 R 0715: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/715 frá  

20. janúar 2021 (Stjtíð. ESB L 151, 3.5.2021, bls. 1).“ 

2. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 54bh (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2021/1378): 

„54bi. 32021 R 1189: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1189 frá  

7. maí 2021 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/848 að því 

er varðar framleiðslu á plöntufjölgunarefni úr lífrænt ræktuðum misleitum efnivið af 

tiltekinni ættkvísl eða tegund og setningu þess á markað (Stjtíð. ESB L 258, 20.7.2021,  

bls. 18). 

54bj.  32021 R 0279: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/279 frá  

22. febrúar 2021 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2018/848 varðandi eftirlit og aðrar ráðstafanir til að tryggja rekjanleika og 

reglufylgni í lífrænni framleiðslu og merkingu lífrænt ræktaðra vara (Stjtíð. ESB L 62, 

23.2.2021, bls. 6). 

54bk.  32021 R 1165: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1165 frá  

15. júlí 2021 um að leyfa tilteknar vörur og efni til notkunar við lífræna framleiðslu og 

koma á fót skrám yfir þau (Stjtíð. ESB L 253, 16.7.2021, bls. 13).“ 

3. Texti liðar 54ba (reglugerð framkvæmdarstjórnarinnar (EB) nr. 889/2008) fellur brott. VII. og XI. 

viðauki reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 889/2008 munu gilda til 31. desember 2023. 

2. gr. 

Texti framseldra reglugerða (ESB) 2021/715 og (ESB) 2021/1189 og framkvæmdarreglugerða (ESB) 

2021/279 og (ESB) 2021/1165, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 

er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. febrúar 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

nr. 31/2022 frá 4. febrúar 2022 (6), 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 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(6)  Stjtíð. ESB L 175, 30.6.2022, bls. 46, og EES-viðbætir nr. 42, 30.6.2022, bls. 46. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 39/2022 

frá 4. febrúar 2022 

um breytingu á 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 framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1698 

frá 13. júlí 2021 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/848 að því er 

varðar kröfur um málsmeðferð er varða viðurkenningu á eftirlitsyfirvöldum og eftirlitsaðilum sem 

eru til þess bær að annast eftirlit með lífrænt vottuðum rekstraraðilum og hópum rekstraraðila og 

með lífrænt ræktuðum vörum í þriðju löndum og að því er varðar reglur um eftirlit með þeim og 

eftirlit og aðrar aðgerðir sem þessi eftirlitsyfirvöld og eftirlitsaðilar eiga að annast (1). 

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

gagnvart Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

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

gagnvart Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 54bk (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2021/1165) í XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„54bl. 32021 R 1698: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1698 frá 13. júlí 2021 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/848 að því er varðar kröfur 

um málsmeðferð er varða viðurkenningu á eftirlitsyfirvöldum og eftirlitsaðilum sem eru til þess 

bær að annast eftirlit með lífrænt vottuðum rekstraraðilum og hópum rekstraraðila og með 

lífrænt ræktuðum vörum í þriðju löndum og að því er varðar reglur um eftirlit með þeim og 

eftirlit og aðrar aðgerðir sem þessi eftirlitsyfirvöld og eftirlitsaðilar eiga að annast (Stjtíð. ESB  

L 336, 23.9. 2021, bls. 7).“ 

2. gr. 

Texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2021/1698, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. febrúar 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

nr. 31/2022 frá 4. febrúar 2022 (2), eftir því hvor dagsetningin er síðar.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 336, 23.9.2021, bls. 7. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2)  Stjtíð. ESB L 175, 30.6.2022, bls. 46, og EES-viðbætir nr. 42, 30.6.2022, bls. 46. 

2022/EES/42/39 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 40/2022 

frá 4. febrúar 2022 

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 framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2305 

frá 21. október 2021 um að bæta við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 reglum 

um í hvaða tilvikum og við hvaða skilyrði lífrænt ræktaðar vörur og vörur í aðlögun eru 

undanþegnar opinberu eftirliti á landamæraeftirlitsstöðvum, hvar opinbert eftirlit með slíkum 

vörum á að fara fram og um breytingu á framseldum reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2019/2123 og (ESB) 2019/2124 (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2306 

frá 21. október 2021 um að bæta við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/848 reglum 

um opinbert eftirlit að því er varðar sendingar af lífrænt ræktuðum vörum og vörum í aðlögun sem 

eru ætlaðar til innflutnings til Sambandsins og skoðunarvottorð (2). 

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

2021/1935 frá 8. nóvember 2021 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/723 að því er 

varðar upplýsingar og gögn um lífræna framleiðslu og merkingar lífrænt ræktaðra vara sem á að 

leggja fram með því að nota staðlaða fyrirmynd að eyðublaði (3). 

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

2021/2119 frá 1. desember 2021 um ítarlegar reglur um tilteknar skrár og yfirlýsingar sem krafist 

er frá rekstraraðilum og hópum rekstraraðila og um tæknilegar leiðir til útgáfu á vottorðum í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/848 og um breytingu á fram-

kvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1378 að því er varðar útgáfu vottorða 

fyrir rekstraraðila, hópa rekstraraðila og útflytjendur í þriðju löndum (4). 

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

2021/2307 frá 21. október 2021 um reglur um skjöl og tilkynningar sem krafist er fyrir lífrænt 

ræktaðar vörur og vörur í aðlögun sem eru ætlaðar til innflutnings til Sambandsins (5). 

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

2021/2325 frá 16. desember 2021 um að fastsetja, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2018/848, skrána yfir þriðju lönd og skrána yfir eftirlitsyfirvöld og eftirlitsaðila sem hafa 

verið viðurkennd skv. 2. og 3. mgr. 33. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar 

innflutning á lífrænt ræktuðum vörum inn í Sambandið (6). 

7) Framseld reglugerð (ESB) 2021/2306 fellir úr gildi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 1235/2008 (7), sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn, og ber því að fella gerðina brott 

samkvæmt samningnum.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 461, 27.12.2021, bls. 5. 

(2) Stjtíð. ESB L 461, 27.12.2021, bls. 13. 

(3) Stjtíð. ESB L 396, 10.11.2021, bls. 17. 

(4) Stjtíð. ESB L 430, 2.12.2021, bls. 24. 

(5) Stjtíð. ESB L 461, 27.12.2021, bls. 30. 

(6) Stjtíð. ESB L 465, 29.12.2021, bls. 8. 

(7) Stjtíð. ESB L 334, 12.12.2008, bls. 25. 

2022/EES/42/40 
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8) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um heilbrigði dýra, fóður og matvæli. Ákvæði löggjafar um 

heilbrigði dýra, fóður og matvæli skulu ekki gilda gagnvart Liechtenstein meðan ákvæði samnings 

Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til 

Liechtenstein, eins og fram kemur varðandi aðlögun á tilteknum sviðum í I. viðauka og í 

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

gagnvart Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi er bætt við lið 11ba (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/723) í 

hluta 1.1 í I. kafla og 31qa (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2019/723) í 

II. kafla: 

„, breytt með: 

– 32021 R 1935: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1935 frá  

8. nóvember 2021 (Stjtíð. ESB L 396, 10.11.2021, bls. 17).“ 

2. Eftirfarandi er bætt við lið 11bv (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2123) og 

11bw (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2019/2124) í hluta 1.1 í I. kafla og 

31qv (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2019/2123) og 31 qw (framseld 

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2019/2124) í II. kafla: 

„, breytt með: 

– 32021 R 2305: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2305 frá  

21. október 2021 (Stjtíð. ESB L 461, 27.12.2021, bls. 5).“ 

3. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 11c (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2020/466) í hluta 1.1 í I. kafla: 

„11d. 32021 R 2305: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2305 frá  

21. október 2021 um að bæta við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 

reglum um í hvaða tilvikum og við hvaða skilyrði lífrænt ræktaðar vörur og vörur í aðlögun 

eru undanþegnar opinberu eftirliti á landamæraeftirlitsstöðvum, hvar opinbert eftirlit með 

slíkum vörum á að fara fram og um breytingu á framseldum reglugerðum framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2019/2123 og (ESB) 2019/2124 (Stjtíð. ESB L 461, 27.12.2021,  

bls. 5).“ 

4. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 31r (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2020/466) í II. kafla: 

„31s. 32021 R 2305: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2305 frá  

21. október 2021 um að bæta við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 

reglum um í hvaða tilvikum og við hvaða skilyrði lífrænt ræktaðar vörur og vörur í aðlögun 

eru undanþegnar opinberu eftirliti á landamæraeftirlitsstöðvum, hvar opinbert eftirlit með 

slíkum vörum á að fara fram og um breytingu á framseldum reglugerðum framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2019/2123 og (ESB) 2019/2124 (Stjtíð. ESB L 461, 27.12.2021,  

bls. 5).“ 

2. gr. 

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

1. Texti liðar 54bb (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1235/2008) hljóði svo: 

„32021 R 2306: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2306 frá 21. október 2021 

um að bæta við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/848 reglum um opinbert eftirlit að 

því er varðar sendingar af lífrænt ræktuðum vörum og vörum í aðlögun sem eru ætlaðar til 

innflutnings til Sambandsins og skoðunarvottorð (Stjtíð. ESB L 461, 27.12.2021, bls. 13).  
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Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:  

a) Í 1. mgr. 7. gr. er orðunum „eða í samræmi við tollafgreiðslu á Íslandi eða í Noregi“ bætt við á 

eftir tilvísuninni í reglugerð (ESB) nr. 952/2013.“ 

b) Ísland og Noregur þurfa ekki að nota EORI-númer til auðkenningar í skoðunarvottorðum fyrir 

innflutning á lífrænt ræktuðum vörum og vörum í aðlögun.“ 

2. Eftirfarandi er bætt við lið 54bh (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 2021/1378): 

„, breytt með: 

– 32021 R 2119: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2119 frá  

1. desember 2021 (Stjtíð. ESB L 430, 2.12.2021, bls. 24).“ 

3. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 54bl (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2021/1698): 

„54bm.  32021 R 2119: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2119 frá  

1. desember 2021 um ítarlegar reglur um tilteknar skrár og yfirlýsingar sem krafist er frá 

rekstraraðilum og hópum rekstraraðila og um tæknilegar leiðir til útgáfu á vottorðum í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/848 og um breytingu á 

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1378 að því er varðar útgáfu 

vottorða fyrir rekstraraðila, hópa rekstraraðila og útflytjendur í þriðju löndum (Stjtíð. ESB  

L 430, 2.12. 2021, bls. 24). 

54bn.  32021 R 2307: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2307 frá  

21. október 2021 um reglur um skjöl og tilkynningar sem krafist er fyrir lífrænt ræktaðar 

vörur og vörur í aðlögun sem eru ætlaðar til innflutnings til Sambandsins (Stjtíð. ESB L 461, 

27.12. 2021, bls. 30). 

54bo.  32021 R 2325: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2325 frá  

16. desember 2021 um að fastsetja, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2018/848, skrána yfir þriðju lönd og skrána yfir eftirlitsyfirvöld og eftirlitsaðila sem hafa 

verið viðurkennd skv. 2. og 3. mgr. 33. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er 

varðar innflutning á lífrænt ræktuðum vörum inn í Sambandið (Stjtíð. ESB L 465,  

29.12. 2021, bls. 8).“ 

4. Eftirfarandi er bætt við lið 164a (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 2019/723): 

„, breytt með: 

– 32021 R 1935: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1935 frá  

8. nóvember 2021 (Stjtíð. ESB L 396, 10.11.2021, bls. 17).“ 

5. Eftirfarandi er bætt við liði 164v (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2019/2123) 

og 164w (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2019/2124): 

„, breytt með: 

– 32021 R 2305: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2305 frá  

21. október 2021 (Stjtíð. ESB L 461, 27.12.2021, bls. 5).“ 

6. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 164x (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2019/2126): 

„164y.  32021 R 2305: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2305 frá  

21. október 2021 um að bæta við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 

reglum um í hvaða tilvikum og við hvaða skilyrði lífrænt ræktaðar vörur og vörur í aðlögun 

eru undanþegnar opinberu eftirliti á landamæraeftirlitsstöðvum, hvar opinbert eftirlit með 

slíkum vörum á að fara fram og um breytingu á framseldum reglugerðum framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2019/2123 og (ESB) 2019/2124 (Stjtíð. ESB L 461, 27.12.2021,  

bls. 5).“  
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3. gr. 

Texti framseldra reglugerða (ESB) 2021/2305 og (ESB) 2021/2306 og framkvæmdarreglugerða (ESB) 

2021/1935, (ESB) 2021/2119, (ESB) 2021/2307 og (ESB) 2021/2325, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. febrúar 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

nr. 31/2022 frá 4. febrúar 2022 (8), eftir því hvor dagsetningin er síðar. 

5. gr. 

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

Gjört í Brussel 4. febrúar 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

forseti. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(8)  Stjtíð. ESB L 175, 30.6.2022, bls. 46, og EES-viðbætir nr. 42, 30.6.2022, bls. 46. 
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