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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 46/2022 

frá 18. mars 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) 2021/1705 

frá 14. júlí 2021 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/692 að því er 

varðar reglur um komu sendinga af tilteknum dýrum, kímefni og afurðum úr dýraríkinu inn í 

Sambandið og um tilflutning þeirra og meðhöndlun eftir komu (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1706 

frá 14. júlí 2021 um breytingu og leiðréttingu á framseldri reglugerð (ESB) 2020/688 um viðbót 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar dýraheilbrigðiskröfur 

vegna tilflutninga á landdýrum og útungunareggjum (2) innan Sambandsins 

3) 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. 

4) 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. 

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á hluta 1.1 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn:  

1. Eftirfarandi er bætt við lið 13f (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692): 

„, breytt með: 

– 32021 R 1705: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1705 frá  

14. júlí 2021 (Stjtíð. ESB L 339, 24.9.2021, bls. 40).“ 

2. Eftirfarandi er bætt við lið 13s (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/688): 

„, breytt með: 

– 32021 R 1706: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1706 frá  

14. júlí 2021 (Stjtíð. ESB L 339, 24.9.2021, bls. 56).“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 339, 24.9.2021, bls. 40. 

(2) Stjtíð. ESB L 339, 24.9.2021, bls. 56. 

2022/EES/45/01 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldar reglugerðar (ESB) 2021/1705 og norskur texti (ESB) 2021/1706, 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 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 18. mars 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. 47/2022 

frá 18. mars 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) 

2021/1008 frá 21. júní 2021 um breytingu á I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/620 

að því er varðar sjúkdómslausa stöðu Króatíu og svæðis í Portúgal með tilliti til sýkingar af völdum 

Brucella abortus, B. melitensis og B. suis í nautgripastofnum, um breytingu á VIII. viðauka við 

hana að því er varðar sjúkdómslausa stöðu Litáens (Lietuva) og tiltekinna svæða í Þýskalandi, á 

Ítalíu og í Portúgal með tilliti til sýkingar af völdum blátunguveiru (sermigerðir 1-24) og um 

breytingu á XIII. viðauka við hana að því er varðar sjúkdómslausa stöðu Danmerkur og Finnlands 

með tilliti til iðradreps (1). 

2) 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. 

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 er bætt við lið 13r (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/620) í 

hluta 1.1 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„, breytt með: 

– 32021 R 1008: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1008 frá  

21. júní 2021 (Stjtíð. ESB L 222, 22.6. 2021, bls. 12).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2021/1008, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 222, 22.6.2021, bls. 12. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/45/02 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 18. mars 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 48/2022 

frá 18. mars 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 framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2020/1772 frá 26. nóvember 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/2469 um 

stjórnsýslu- og vísindakröfur vegna umsókna sem um getur í 10. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2015/2283 um nýfæði (1). 

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

2020/1773 frá 26. nóvember 2020 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 429/2008 um nákvæmar 

reglur um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 að því er varðar 

gerð og framsetningu umsókna og mat á aukefnum í fóðri og leyfi fyrir þeim (2). 

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

2020/1823 frá 2. desember 2020 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 234/2011 um framkvæmd 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1331/2008 um sameiginlega málsmeðferð við 

leyfisveitingu fyrir aukefni í matvælum, ensím í matvælum og bragðefni í matvælum (3). 

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

2020/1824 frá 2. desember 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/2468 um 

stjórnsýslu- og vísindakröfur varðandi hefðbundin matvæli frá þriðju löndum í samræmi við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 um nýfæði (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/148 

frá 8. febrúar 2021 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 257/2010 um að koma á fót áætlun um 

endurmat á samþykktum aukefnum í matvælum í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 1333/2008 um aukefni í matvælum (5). 

6) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/842 

frá 26. maí 2021 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 307/2012 að því er varðar 

kröfur um gagnsæi og trúnaðarkvaðir í tengslum við áhættumat ESB á efnum sem eru í athugun (6). 

7) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um fóður og matvæli. Ákvæði löggjafar um fóður og matvæli 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 og í inngangsorðum XII. kafla II. viðauka við 

EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að gilda gagnvart Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:  

  

(1) Stjtíð. ESB L 398, 27.11.2020, bls. 13. 

(2) Stjtíð. ESB L 398, 27.11.2020, bls. 19. 

(3) Stjtíð. ESB L 406, 3.12.2020, bls. 43. 

(4) Stjtíð. ESB L 406, 3.12.2020, bls. 51. 

(5) Stjtíð. ESB L 44, 9.2.2021, bls. 3. 

(6) Stjtíð. ESB L 186, 27.5.2021, bls. 16. 

2022/EES/45/03 
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1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við í lið 3b (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 429/2008) í II. kafla  

I. viðauka við EES-samninginn: 

„, breytt með: 

– 32020 R 1773: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1773 frá  

26. nóvember 2020 (Stjtíð. ESB L 398, 27.11. 2020, bls. 19).“ 

2. gr. 

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

1. Eftirfarandi bætist við í lið 54zzzzt (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 257/2010): 

„, breytt með: 

– 32021 R 0148: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/148 frá  

8. febrúar 2021 (Stjtíð. ESB L 44, 9.2. 2021, bls. 3).“ 

2. Eftirfarandi bætist við í lið 54zzzzzn (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 307/2012): 

„, breytt með: 

– 32021 R 0842: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/842 frá  

26. maí 2021 (Stjtíð. ESB L 186, 27.5. 2021, bls. 16).“ 

3. Eftirfarandi undirlið er bætt við 64. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 234/2011): 

„– 32020 R 1823: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1823 frá  

2. desember 2020 (Stjtíð. ESB L 406, 3.12. 2020, bls. 43).“ 

4. Eftirfarandi er bætt við í lið 124a (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/2469): 

„, breytt með: 

– 32020 R 1772: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1772 frá  

26. nóvember 2020 (Stjtíð. ESB L 398, 27.11. 2020, bls. 13).“ 

5. Eftirfarandi er bætt við lið 124c (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/2468): 

„, breytt með: 

– 32020 R 1824: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1824 frá  

2. desember 2020 (Stjtíð. ESB L 406, 3.12. 2020, bls. 51).“ 

3. gr. 

Texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2020/1772, (ESB) 2020/1773, (ESB) 2020/1823, (ESB) 2020/1824, 

(ESB) 2021/148 og (ESB) 2021/842, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins er gildur á íslensku og norsku.  
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4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

nr. 234/2021 frá 24. september 2021 (7), 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 18. mars 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(7) Verður birt. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 49/2022 

frá 18. mars 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) 2018/858 frá  

30. maí 2018 um viðurkenningu á og markaðseftirlit með vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum 

þeirra og á kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík ökutæki, um 

breytingu á reglugerðum (EB) nr. 715/2007 og (EB) nr. 595/2009 og niðurfellingu tilskipunar 

2007/46/EB (1). 

2) Reglugerð (ESB) 2018/858 fellir úr gildi tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB (2), sem 

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

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi er bætt við á eftir 50. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/26): 

„51. 32018 R 0858: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/858 frá 30. maí 2018 um 

viðurkenningu á og markaðseftirlit með vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og á 

kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík ökutæki, um breytingu á 

reglugerðum (EB) nr. 715/2007 og (EB) nr. 595/2009 og niðurfellingu tilskipunar 2007/46/EB 

(Stjtíð ESB L 151, 14.6.2018, bls. 1). 

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

a) Í 1. til 5. mgr. 9. gr. koma orðin „Eftirlitsstofnun EFTA“ í staðinn fyrir orðin „framkvæmda-

stjórnin“, „framkvæmdastjórnina“ og „framkvæmdastjórninni“ og orðin „Eftirlitsstofnunar 

EFTA“ í staðinn fyrir orðið „framkvæmdastjórnarinnar“ þegar gerðarviðurkenning hefur verið 

veitt í einu af EFTA-ríkjunum. 

b) EFTA-ríkin skulu taka þátt í gagnaskiptatorginu vegna framkvæmdar („framkvæmdartorginu“) 

sbr. 11. gr. og samráðsvettvangi um aðgang að upplýsingum um ökutæki sbr. 66. gr.  

c) Orðunum „Eftirlitsstofnunar EFTA ef gerðarviðurkenning hefur verið veitt í einu EFTA-

ríkjanna“ er bætt við á eftir orðinu „framkvæmdastjórnarinnar“ í 2. mgr. 15. gr. 

d) Þrátt fyrir ákvæði bókunar 1 við samninginn er orðunum „, eða Eftirlitsstofnun EFTA hvað 

varðar EFTA-ríkin,“ bætt við á eftir orðunum „framkvæmdastjórnin“, „framkvæmdastjórnina“ og 

„framkvæmdastjórninni“ og orðunum „eða Eftirlitsstofnunar EFTA hvað varðar EFTA-ríkin“ 

bætt við á eftir orðinu „framkvæmdastjórnarinnar“ í 1. til 6. mgr. 53. gr.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 151, 14.6.2018, bls. 1. 

(2)  Stjtíð. ESB L 263, 9.10.2007, bls. 1. 

2022/EES/45/04 
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e) Þrátt fyrir ákvæði bókunar 1 við samninginn er orðunum „, eða Eftirlitsstofnun EFTA hvað 

varðar EFTA-ríkin,“ bætt við á eftir orðunum „framkvæmdastjórnin“ og „framkvæmdastjórnina“ 

og orðunum „eða Eftirlitsstofnunar EFTA hvað varðar EFTA-ríkin“ bætt við á eftir orðinu 

„framkvæmdastjórnarinnar“ í 54. gr. 

f) Þrátt fyrir ákvæði bókunar 1 við samninginn er orðunum „, eða Eftirlitsstofnun EFTA hvað 

varðar EFTA-ríkin,“ bætt við á eftir orðinu „framkvæmdastjórnin“ og „framkvæmdastjórninni“ 

og orðunum „eða Eftirlitsstofnunar EFTA hvað varðar EFTA-ríkin“ bætt við á eftir orðinu 

„framkvæmdastjórnarinnar“í 6. mgr. 56. gr.  

g) Eftirfarandi undirgrein bætist við í 1. mgr. 85. gr.: 

„Fela skal verkefnin í 1. mgr. 85. gr. EFtirlitsstofnun EFTA, að því er varðar fyrirtækin sem um 

ræðir.“ 

h) Eftirfarandi undirgrein bætist við í 4. mgr. 85. gr.: 

„Að því er EFTA-ríkin varðar, skulu EFTA-ríkin ákvarða úthlutun fjárhæða stjórnsýslusekta.“ 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við í liðum 45zt (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 715/2007) 

og 45zzk (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 595/2009): 

„– 32018 R 0858: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/858 frá 30. maí 2018 

(Stjtíð. ESB L 151, 14.6.2018, bls. 1).“ 

3. Texti liðar 45zx (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB) fellur brott.  

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 2018/858, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 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 18. mars 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

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

nr. 50/2022 

frá 18. mars 2022 

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

staðlar, prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1244 

frá 20. maí 2021 um breytingu á X. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2018/858 að því er varðar staðlaðan aðgang að upplýsingum úr innbyggðu greiningarkerfi 

ökutækisins og upplýsingum um viðgerðir og viðhald, sem og kröfur og málsmeðferð vegna 

aðgangs að öryggisupplýsingum ökutækja (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við 51. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/858) í I. kafla 

II. viðauka við EES-samninginn: 

„, breytt með: 

– 32021 R 1244: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1244 frá 20. maí 2021 

(Stjtíð. ESB L 272, 30.7.2021, bls. 16).“ 

2. gr. 

Texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2021/1244, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

nr. 49/2022 frá 18. mars 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 18. mars 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 272, 30.7.2021, bls. 16. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2)  Stjtíð. ESB L 182, 7.7.2022, bls. 20, og EES-viðbætir nr. 45, 7.7.2022, bls. 11. 

2022/EES/45/05 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 51/2022 

frá 18. mars 2022 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1445 

frá 23. júní 2021 um breytingu á II. og VII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 2018/858 (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við 51. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2018/858) í  

I. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32021 R 1445: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1445 frá 23. júní 2021 

(Stjtíð. ESB L 313, 6.9.2021, bls. 4).“ 

2. gr. 

Texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2021/1445, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

nr. 49/2022 frá 18. mars 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 18. mars 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 313, 6.9.2021, bls. 4. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2)  Stjtíð. ESB L 182, 7.7.2022, bls. 20, og EES-viðbætir nr. 45, 7.7.2022, bls. 11. 

2022/EES/45/06 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 52/2022 

frá 18. mars 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) 2020/683 

frá 15. apríl 2020 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/858 að því er 

varðar stjórnsýslukröfur um viðurkenningu á og markaðseftirlit með vélknúnum ökutækjum og 

eftirvögnum þeirra og á kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík 

ökutæki (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við á eftir 51. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/858) í I. kafla 

II. viðauka við EES-samninginn: 

„51a. 32020 R 0683: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/683 frá  

15. apríl 2020 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/858 að því er 

varðar stjórnsýslukröfur um viðurkenningu á og markaðseftirlit með vélknúnum ökutækjum og 

eftirvögnum þeirra og á kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík 

ökutæki (Stjtíð ESB L 163, 26.5.2020, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2020/683, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

nr. 49/2022 frá 18. mars 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 18. mars 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 163, 26.5.2020, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2) Stjtíð. ESB L 182, 7.7.2022, bls. 20, og EES-viðbætir nr. 45, 7.7.2022, bls. 11. 

2022/EES/45/07 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 53/2022 

frá 18. mars 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) 

2020/1812 frá 1. desember 2020 um að setja reglur um gagnaskipti á Netinu og um tilkynningu um 

ESB-gerðarviðurkenningar samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/858 (1), 

sbr. leiðréttingar í Stjtíð ESB L 104, 25.3.2021, bls. 55. 

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 51a (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2020/683) í I. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„51b. 32020 R 1812: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1812 frá  

1. desember 2020 um að setja reglur um gagnaskipti á Netinu og um tilkynningu um  

ESB-gerðarviðurkenningar samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/858,  

sbr. leiðréttingar í Stjtíð ESB L 104, 25.3.2021, bls. 55.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2020/1812, sbr. leiðréttingar sem birtust í 

Stjtíð. ESB L 104, 25.3.2021, bls. 55, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

nr. 49/2022 frá 18. mars 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 18. mars 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 404, 2.12.2020, bls. 5. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2)  Stjtíð. ESB L 182, 7.7.2022, bls. 20, og EES-viðbætir nr. 45, 7.7.2022, bls. 11. 

2022/EES/45/08 



Nr. 45/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.7.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 54/2022 

frá 18. mars 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) 2021/133 

frá 4. febrúar 2021 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/858 að því 

er varðar grunnsnið og -uppbyggingu sem og aðferð við skipti á gögnum úr samræmisvottorðinu á 

rafrænu formi (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 51b (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2020/1812) í I. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„51c. 32021 R 0133: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/133 frá  

4. febrúar 2021 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/858 að því er 

varðar grunnsnið og -uppbyggingu sem og aðferð við skipti á gögnum úr samræmisvottorðinu á 

rafrænu formi (Stjtíð ESB L 42, 5.2.2021, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2021/133, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

nr. 49/2022 frá 18. mars 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 18. mars 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 42, 5.2.2021, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2)  Stjtíð. ESB L 182, 7.7.2022, bls. 20, og EES-viðbætir nr. 45, 7.7.2022, bls. 11. 

2022/EES/45/09 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 55/2022 

frá 18. mars 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) 2019/2144 frá  

27. nóvember 2019 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar vélknúin ökutæki og 

eftirvagna þeirra, og kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík ökutæki, með 

tilliti til almenns öryggis þeirra og verndunar farþega í ökutækjum og óvarinna vegfarenda, um 

breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/858 og um niðurfellingu á 

reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 78/2009, (EB) nr. 79/2009 og (EB) nr. 661/2009 

og reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 631/2009, (ESB) nr. 406/2010, (ESB)  

nr. 672/2010, (ESB) nr. 1003/2010, (ESB) nr. 1005/2010, (ESB) nr. 1008/2010, (ESB)  

nr. 1009/2010, (ESB) nr. 19/2011, (ESB) nr. 109/2011, (ESB) nr. 458/2011, (ESB) nr. 65/2012, 

(ESB) nr. 130/2012, (ESB) nr. 347/2012, (ESB) nr. 351/2012, (ESB) nr. 1230/2012 og (ESB) 

2015/166 (1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð ESB L 398, 11.11.2021, bls. 29. 

2) Reglugerð (ESB) 2019/2144 fellir úr gildi, frá 6. júlí 2022, reglugerðir Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 78/2009 (2), (EB) nr. 79/2009 (3) og (EB) nr. 661/2009 (4) og reglugerðir framkvæmda-

stjórnarinnar (EB) nr. 631/2009 (5), (ESB) nr. 406/2010 (6), (ESB) nr. 672/2010 (7), (ESB)  

nr. 1003/2010 (8), (ESB) nr. 1005/2010 (9), (ESB) nr. 1008/2010 (10), (ESB) nr. 1009/2010 (11), 

(ESB) nr. 19/2011 (12), (ESB) nr. 109/2011 (13), (ESB) nr. 458/2011 (14), (ESB) nr. 65/2012 (15), 

(ESB) nr. 130/2012 (16), (ESB) nr. 347/2012 (17), (ESB) nr. 351/2012 (18), (ESB) nr. 1230/2012 (19) 

og (ESB) 2015/166 (20), sem hafa verið teknar upp í EES-samninginn og ber því að fella þær brott 

úr samningnum frá 6. júlí 2022. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 325, 16.12.2019, bls. 1. 

(2)  Stjtíð. ESB L 35, 4.2.2009, bls. 1. 

(3)  Stjtíð. ESB L 35, 4.2.2009, bls. 32. 

(4)  Stjtíð. ESB L 200, 31.7.2009, bls. 1. 

(5)  Stjtíð. ESB L 195, 25.7.2009, bls. 1. 

(6) Stjtíð. ESB L 122, 18.5.2010, bls. 1. 

(7) Stjtíð. ESB L 196, 28.7.2010, bls. 5. 

(8)  Stjtíð. ESB L 291, 9.11.2010, bls. 22. 

(9)  Stjtíð. ESB L 291, 9.11.2010, bls. 36. 

(10)  Stjtíð. ESB L 292, 10.11.2010, bls. 2. 

(11)  Stjtíð. ESB L 292, 10.11.2010, bls. 21. 

(12)  Stjtíð. ESB L 8, 12.1.2011, bls. 1.  

(13)  Stjtíð. ESB L 34, 9.2.2011, bls. 2. 

(14)  Stjtíð. ESB L 124, 13.5.2011, bls. 11. 

(15)  Stjtíð. ESB L 28, 31.1.2012, bls. 24. 

(16)  Stjtíð. ESB L 43, 16.2.2012, bls. 6. 

(17)  Stjtíð. ESB L 109, 21.4.2012, bls. 1. 

(18)  Stjtíð. ESB L 110, 24.4.2012, bls. 18. 

(19)  Stjtíð. ESB L 353, 21.12.2012, bls. 31. 

(20)  Stjtíð. ESB L 28, 4.2.2015, bls. 3. 

2022/EES/45/10 



Nr. 45/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.7.2022 

 

1. Eftirfarandi texti bætist við í 51. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2018/858): 

„– 32019 R 2144: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2144 frá 27. nóvember 2019 

(Stjtíð. ESB L 325, 16.12.2019, bls. 1), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 398, 

11.11.2021, bls. 29.“ 

2. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 51c (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 2021/133): 

„52. 32019 R 2144: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2144 frá 27. nóvember 2019 

um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra, og 

kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík ökutæki, með tilliti til almenns 

öryggis þeirra og verndunar farþega í ökutækjum og óvarinna vegfarenda, um breytingu á 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/858 og um niðurfellingu á reglugerðum 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 78/2009, (EB) nr. 79/2009 og (EB) nr. 661/2009 og 

reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 631/2009, (ESB) nr. 406/2010, (ESB)  

nr. 672/2010, (ESB) nr. 1003/2010, (ESB) nr. 1005/2010, (ESB) nr. 1008/2010, (ESB)  

nr. 1009/2010, (ESB) nr. 19/2011, (ESB) nr. 109/2011, (ESB) nr. 458/2011, (ESB)  

nr. 65/2012, (ESB) nr. 130/2012, (ESB) nr. 347/2012, (ESB) nr. 351/2012, (ESB)  

nr. 1230/2012 og (ESB) 2015/166, (Stjtíð ESB L 325, 16.12.2019, bls. 1), sbr. leiðréttingar 

sem birtust í Stjtíð. ESB L 398, 11.11.2021, bls. 29.“ 

3. Texti liðar 45zy (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 78/2009), liðar 45zz (reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 631/2009), liðar 45zza (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 661/2009), liðar 45zzb (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 672/2010), liðar 45zzc 

(reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1003/2010), liðar 45zzd (reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 1005/2010), liðar 45zze (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 1008/2010), liðar 45zzf (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1009/2010), liðar 45zzg 

(reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 19/2011), liðar 45zzh (reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 109/2011), liðar 45zzi (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 458/2011), liðar 45zzj (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 79/2009), liðar 45zzm 

(reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 406/2010), liðar 45zzn (reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 130/2012), liðar 45zzo (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 65/2012), liðar 45zzp (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 347/2012), liðar 45zzq 

(reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 351/2012) og liðar 45zzu (reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 1230/2012) í I. kafla II. viðauka við EES-samninginn fellur brott frá  

6. Júlí 2022.  

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/2144, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 398, 

11.11.2021, bls. 29, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst 

fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

nr. 49/2022 frá 18. mars 2022 (21), 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. 

(21)  Stjtíð. ESB L 182, 7.7.2022, bls. 20, og EES-viðbætir nr. 45, 7.7.2022, bls. 11. 
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Gjört í Brussel 18. mars 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 



Nr. 45/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.7.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 56/2022 

frá 18. mars 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) 2021/535 

frá 31. mars 2021 um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2144 

að því er varðar samræmdar verklagsreglur og tækniforskriftir fyrir gerðarviðurkenningu ökutækja, 

og kerfa, íhluta og aðskilinna tæknieininga sem ætluð eru í slík ökutæki, með tilliti til almennra 

smíðaeiginleika þeirra og öryggis (1). 

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

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir 52. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2019/2144) í  

I. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„52a. 32021 R 0535: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/535 frá  

31. mars 2021 um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2144 að 

því er varðar samræmdar verklagsreglur og tækniforskriftir fyrir gerðarviðurkenningu ökutækja, 

og kerfa, íhluta og aðskilinna tæknieininga sem ætluð eru í slík ökutæki, með tilliti til almennra 

smíðaeiginleika þeirra og öryggis (Stjtíð. ESB L 117, 6.4.2021, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2021/535, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

nr. 55/2022 frá 18. mars 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 18. mars 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 117, 6.4.2021, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2)  Stjtíð. ESB L 182, 7.7.2022, bls. 34, og EES-viðbætir nr. 45, 7.7.2022, bls. 15. 

2022/EES/45/11 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 57/2022 

frá 18. mars 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) 2021/646 

frá 19. apríl 2021 um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2144 

að því er varðar samræmdar verklagsreglur og tækniforskriftir fyrir gerðarviðurkenningu ökutækja 

með tilliti til neyðarkerfis þeirra fyrir akreinastýringu (ELKS) (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 52a (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2021/535) í I. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„52b. 32021 R 0646: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/646 frá  

19. apríl 2021 um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2144 að 

því er varðar samræmdar verklagsreglur og tækniforskriftir fyrir gerðarviðurkenningu ökutækja 

með tilliti til neyðarkerfis þeirra fyrir akreinastýringu (ELKS) (Stjtíð ESB L 133, 20.4.2021,  

bls. 31).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2021/646, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

nr. 55/2022 frá 18. mars 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 18. mars 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 133, 20.4.2021, bls. 31. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2)  Stjtíð. ESB L 182, 7.7.2022, bls. 34, og EES-viðbætir nr. 45, 7.7.2022, bls. 15. 

2022/EES/45/12 



Nr. 45/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.7.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 58/2022 

frá 18. mars 2022 

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

staðlar, prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1243 

frá 19. apríl 2021 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2144 með því 

að mæla fyrir um ítarlegar reglur að því er varðar búnað sem greiðir fyrir uppsetningu áfengisláss í 

vélknúnum ökutækjum og um breytingu á II. viðauka við þá reglugerð (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi er bætt við 52. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2019/2144):  

„, breytt með: 

– 32021 R 1243: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1243 frá  

19. apríl 2021 (Stjtíð. ESB L 272, 30.7.2021, bls. 11).“ 

2. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 52b (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2021/646): 

„52c. 32021 R 1243: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1243 frá  

19. apríl 2021 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2144 með 

því að mæla fyrir um ítarlegar reglur að því er varðar búnað sem greiðir fyrir uppsetningu 

áfengisláss í vélknúnum ökutækjum og um breytingu á II. viðauka við þá reglugerð (Stjtíð. 

ESB L 272, 30.7.2021, bls. 11).“ 

2. gr. 

Texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2021/1243, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

nr. 55/2022 frá 18. mars 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 272, 30.7.2021, bls. 11. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2)  Stjtíð. ESB L 182, 7.7.2022, bls. 34, og EES-viðbætir nr. 45, 7.7.2022, bls. 15. 

2022/EES/45/13 
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Gjört í Brussel 18. mars 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 



Nr. 45/22 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.7.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 59/2022 

frá 18. mars 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) 2021/1341 

frá 23. apríl 2021 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2144 með því 

að mæla fyrir um ítarlegar reglur sem varða sértækar prófunaraðferðir og tæknilegar kröfur vegna 

gerðarviðurkenningar vélknúinna ökutækja að því er varðar kerfi fyrir þreytu- og athyglisvara og 

um breytingu á II. viðauka við þá reglugerð (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1.  Eftirfarandi undirlið er bætt við 52. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2019/2144): 

„– 32021 R 1341: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1341 frá  

23. apríl 2021 (Stjtíð. ESB L 292, 16.8.2021, bls. 4).“ 

2. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 52c (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 2021/1243): 

„52d. 32021 R 1341: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1341 frá  

23. apríl 2021 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2144 með 

því að mæla fyrir um ítarlegar reglur sem varða sértækar prófunaraðferðir og tæknilegar kröfur 

vegna gerðarviðurkenningar vélknúinna ökutækja að því er varðar kerfi fyrir þreytu- og 

athyglisvara og um breytingu á II. viðauka við þá reglugerð (Stjtíð. ESB L 292, 16.8.2021,  

bls. 4).“ 

2. gr. 

Texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2021/1341, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

nr. 55/2022 frá 18. mars 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 292, 16.8.2021, bls. 4. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2)  Stjtíð. ESB L 182, 7.7.2022, bls. 34, og EES-viðbætir nr. 45, 7.7.2022, bls. 15. 

2022/EES/45/14 
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Gjört í Brussel 18. mars 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 



Nr. 45/24 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.7.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 60/2022 

frá 18. mars 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 framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1255 frá  

7. september 2020 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1881/2006 að því er varðar hámarksgildi 

fjölhringa, arómatískra vetniskolefna í kjöti og kjötafurðum sem eru reykt á hefðbundinn hátt og í 

fiski og lagarafurðum sem eru reykt á hefðbundinn hátt og um að fastsetja hámarksgildi fjölhringa, 

arómatískra vetniskolefna í dufti úr matvælum úr plönturíkinu sem er notað við að tilreiða 

drykkjarvörur (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 breytingar verða gerðar á lið 54zzzz (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 1881/2006) í XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við: 

„– 32020 R 1255: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1255 frá 7. september 2020 

(Stjtíð. ESB L 293, 8.9.2020, bls. 1).“ 

2. Eftirfarandi kemur í stað aðlögunartexta í b-lið: 

„b) Eftirfarandi bætist við listann í 6. mgr. 7. gr.: 

„– Ísland: kjöt og kjötafurðir sem eru reykt á hefðbundinn hátt, þar sem „reykt á hefðbundinn 

hátt“ merkir að framleiða reyk með því að brenna sauðfjáráburð, mó, villtan við og/eða lyng 

í reykhúsi, 

– Noregur: “eldhusrøykt pinnekjøtt” sem reykt er á hefðbundinn hátt.” 

c) Eftirfarandi bætist við listann í 7. mgr. 7. gr.: 

„– Ísland: fiskur og lagarafurðir sem eru reykt á hefðbundinn hátt, þar sem „reykt á 

hefðbundinn hátt“ merkir að framleiða reyk með því að brenna sauðfjáráburð, mó, villtan við 

og/eða lyng í reykhúsi.“.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 2020/1255, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 293, 8.9.2020, bls. 1. 

2022/EES/45/15 
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3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 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 18. mars 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 45/26 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.7.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 61/2022 

frá 18. mars 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 framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1317 frá  

9. ágúst 2021 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1881/2006 að því er varðar hámarksgildi fyrir blý 

í tilteknum matvælum (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 í lið 54zzzz (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32021 R 1317: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1317 frá 9. ágúst 2021 (Stjtíð. 

ESB L 286, 10.8.2021, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 2021/1317, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 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 18. mars 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 286, 10.8.2021, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/45/16 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 62/2022 

frá 18. mars 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 framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1156 frá  

13. júlí 2021 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1333/2008 og viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 að því 

er varðar stevíólglýkósíð (E 960) og rebaudíósíð M sem eru framleidd með ensímbreytingu á 

stevíólglýkósíðum úr stevíu (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 undirlið er bætt við lið 54zzzzr (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008) og 

69. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012) í XII. kafla II. viðauka við EES-

samninginn: 

„– 32021 R 1156: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1156 frá 13. júlí 2021 (Stjtíð. 

ESB L 249, 14.7.2021, bls. 87).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 2021/1156, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 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 249, 14.7.2021, bls. 87. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/45/17 
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Gjört í Brussel 18. mars 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 63/2022 

frá 18. mars 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) 2022/20 

frá 7. janúar 2022 um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 536/2014 að því er varðar að setja reglur og verklagsreglur um samstarf aðildarríkjanna við 

öryggismat á klínískum prófunum (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 18b (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1240) í XIII. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„18c. 32022 R 0020: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/20 frá  

7. janúar 2022 um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 536/2014 

að því er varðar að setja reglur og verklagsreglur um samstarf aðildarríkjanna við öryggismat á 

klínískum prófunum (Stjtíð. ESB L 5, 10.1.2022, bls. 14).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2022/20, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 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 18. mars 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 5, 10.1.2022, bls. 14. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/45/18 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 64/2022 

frá 18. mars 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) 2021/849 frá 

11. mars 2021 um breytingu á 3. hluta VI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna í því skyni að laga hana að 

tæknilegum og vísindalegum framförum (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 12zze (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008) í 

XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32021 R 0849: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/849 frá 11. mars 2021 

(Stjtíð. ESB L 188, 28.5.2021, bls. 27).“ 

2. gr. 

Texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2021/849, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 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 18. mars 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 188, 28.5.2021, bls. 27. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/45/19 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 65/2022 

frá 18. mars 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 EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1283 

frá 2. ágúst 2021 um að samþykkja ekki tiltekin virk efni í sæfivörur samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 (1). 

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

2021/1285 frá 2. ágúst 2021 um frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir magnesíumfosfíði 

til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 (2). 

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

2021/1286 frá 2. ágúst 2021 um frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir dínótefúrani til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 (3). 

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

2021/1288 frá 2. ágúst 2021 um frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir bórsýru til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokki 8 (4). 

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

2021/1289 frá 2. ágúst 2021 um frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir dasómeti til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokki 8 (5). 

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

2021/1290 frá 2. ágúst 2021 um frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir dínatríum-

tetrabórati til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 8 (6). 

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

2021/1299 frá 4. ágúst 2021 um frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir hexaflúmúróni til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 (7). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

(ESB) 2021/1287) í XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„12zzzzzzzh. 32021 D 1283: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1283 frá 

2. ágúst 2021 um að samþykkja ekki tiltekin virk efni í sæfivörur samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 (Stjtíð. ESB L 279, 3.8.2021, bls. 32).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 279, 3.8.2021, bls. 32. 

(2) Stjtíð. ESB L 279, 3.8.2021, bls. 37. 

(3) Stjtíð. ESB L 279, 3.8.2021, bls. 39. 

(4)  Stjtíð. ESB L 279, 3.8.2021, bls. 43. 

(5)  Stjtíð. ESB L 279, 3.8.2021, bls. 45. 

(6) Stjtíð. ESB L 279, 3.8.2021, bls. 47. 

(7) Stjtíð. ESB L 282, 5.8.2021, bls. 36. 

2022/EES/45/20 
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12zzzzzzzi. 32021 D 1285: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1285 frá 

2. ágúst 2021 um frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir magnesíumfosfíði til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 (Stjtíð. ESB L 279, 3.8.2021, bls. 37). 

12zzzzzzzj. 32021 D 1286: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1286 frá 

2. ágúst 2021 um frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir dínótefúrani til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 (Stjtíð. ESB L 279, 3.8.2021, bls. 39). 

12zzzzzzzk. 32021 D 1288: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1288 frá 

2. ágúst 2021 um frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir bórsýru til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 8 (Stjtíð. ESB L 279, 3.8.2021, bls. 43). 

12zzzzzzzl. 32021 D 1289: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1289 frá 

2. ágúst 2021 um frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir dasómeti til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 8 (Stjtíð. ESB L 279, 3.8.2021, bls. 45). 

12zzzzzzzm. 32021 D 1290: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1290 frá 

2. ágúst 2021 um frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir dínatríumtetrabórati til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokki 8 (Stjtíð. ESB L 279, 3.8.2021, bls. 47). 

12zzzzzzzn. 32021 D 1299: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1299 frá 

4. ágúst 2021 um frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir hexaflúmúróni til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 (Stjtíð. ESB L 282, 5.8.2021, bls. 36).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvarðana (ESB) 2021/1283, (ESB) 2021/1285, (ESB) 

2021/1286, (ESB) 2021/1288, (ESB) 2021/1289, (ESB) 2021/1290 og (ESB) 2021/1299, sem verður 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 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 18. mars 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. 66/2022 

frá 18. mars 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) 

2021/1284 frá 2. ágúst 2021 um frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir álfosfíði til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 14 og 18 (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 12zzzzzzzn (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2021/1299) í XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„12zzzzzzzo. 32021 D 1284: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1284 frá 

2. ágúst 2021 um frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir álfosfíði til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokkum 14 og 18 (Stjtíð. ESB L 279, 3.8.2021, bls. 35).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1284, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 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 18. mars 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 279, 3.8.2021, bls. 35. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/45/21 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 67/2022 

frá 18. mars 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) 

2021/1177 frá 16. júlí 2021 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/408 að því er 

varðar að fella virka efnið própoxýkarbasón brott úr skránni yfir virk efni sem teljast efni sem 

ráðgert er að skipta út (1). 

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

2021/1191 frá 19. júlí 2021 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu klópýralíði, í samræmi 

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

markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

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

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

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

nr. 540/2011): 

„– 32021 R 1191: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1191 frá  

19. júlí 2021 (Stjtíð. ESB L 258, 20.7. 2021, bls. 37).“ 

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

nr. 2015/408):  

„– 32021 R 1177: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1177 frá  

16. júlí 2021 (Stjtíð. ESB L 256, 19.7. 2021, bls. 60).“ 

3. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 13zzzzzzzzzzzy (framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/917): 

„13zzzzzzzzzzzz. 32021 R 1191: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2021/1191 frá 19. júlí 2021 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu 

klópýralíði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á við-

aukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 258, 20.7.2021, bls. 37).“  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 256, 19.7.2021, bls. 60. 

(2) Stjtíð. ESB L 258, 20.7.2021, bls. 37. 

2022/EES/45/22 
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2. gr. 

Texti framseldra reglugerða (ESB) 2021/1177 og (ESB) 2021/1191, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 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 18. mars 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. 68/2022 

frá 18. mars 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 framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1902 frá  

29. október 2021 um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 1223/2009 að því er varðar notkun á tilteknum efnum, sem eru flokkuð sem 

krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða sem efni sem hafa eiturhrif á æxlun, í snyrtivörur (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 1a (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1223/2009) í 

XVI. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32021 R 1902: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1902 frá 29. október 2021 

(Stjtíð. ESB L 387, 3.11.2021, bls. 120).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 2021/1902, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 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 18. mars 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 387, 3.11.2021, bls. 120. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/45/23 



7.7.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 45/37 

 7
.7

.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

5
/3

7
 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 69/2022 

frá 18. mars 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) 2020/962 

frá 2. júlí 2020 um breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2019/450 að því er varðar birtingu 

tilvísana í evrópsk matsskjöl fyrir tilteknar byggingavörur (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 1zzp (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2019/450) í XXI. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32020 D 0962: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/962 frá 2. júlí 2020 

(Stjtíð. ESB L 211, 3.7. 2020, bls. 19).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/962, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 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 18. mars 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 211, 3.7.2020, bls. 19. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/45/24 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 70/2022 

frá 18. mars 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) 2021/1398 

frá 4. júní 2021 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2017/654 um viðbætur við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1628 að því er varðar samþykki viðurkenninga sem veittar 

eru í samræmi við reglugerðir efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49 og 96 (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32021 R 1398: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1398 frá 4. júní 2021 

(Stjtíð. ESB L 299, 24.8.2021, bls. 1).“ 

2. gr. 

Texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2021/1398, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 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 18. mars 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 299, 24.8.2021, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/45/25 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 71/2022 

frá 18. mars 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 framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1793 frá  

20. nóvember 2018 um samþykki fyrir breytingum á tækniskjali fyrir landfræðilega merkingu fyrir 

brenndan drykk, sem er skráður í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 110/2008, sem leiðir til 

breytinga á nákvæmum skilgreiningum fyrir hann („Ron de Guatemala“ (GI)) (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/787 frá  

17. apríl 2019 um skilgreiningu, lýsingu, kynningu og merkingu brenndra drykkja, notkun heita 

brenndra drykkja í kynningu og merkingu annarra matvæla, vernd landfræðilegra merkinga fyrir 

brennda drykki, notkun etanóls og eimis úr landbúnaði í áfenga drykki og um niðurfellingu á 

reglugerð (EB) nr. 110/2008 (2), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 316I, 6.12.2019, bls. 3 

og Stjtíð ESB L 178, 20.5.2021, bls. 4. 

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

2019/1350 frá 12. ágúst 2019 um skráningu landfræðilegrar merkingar fyrir brenndan drykk skv.  

2. mgr. 30. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/787 („Absinthe de Pontarlier“) (3). 

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

2019/1682 frá 2. október 2019 um skráningu landfræðilegrar merkingar fyrir brenndan drykk skv. 

2. mgr. 30. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/787 („Ямболска гроздова 

ракия/Гроздова ракия от Ямбол/Yambolska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Yambol“) (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/154 

frá 23. janúar 2020 um skráningu landfræðilegrar merkingar fyrir brenndan drykk skv. 2. mgr.  

30. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/787 („Norsk Vodka/Norwegian  

Vodka“) (5)). 

6) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/156 

frá 23. janúar 2020 um skráningu landfræðilegrar merkingar fyrir brenndan drykk skv. 2. mgr.  

30. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/787 („Norsk Akevitt/Norsk Aquavit/ 

Norsk Akvavit/Norwegian Aquavit“) (6). 

7) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/179 

frá 3. febrúar 2020 um samþykki fyrir breytingum á nákvæmri skilgreiningu fyrir brenndan drykk 

en heiti hans er skráð sem landfræðileg merking (Berliner Kümmel) (7). 

8) Fella ber inn í EES-samninginn Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2020/623 frá 30. apríl 2020 um samþykki fyrir breytingum á nákvæmri skilgreiningu fyrir 

brenndan drykk en heiti hans er skráð sem landfræðileg merking (Ratafia de Champagne) (8).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 294, 21.11.2018, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 130, 17.5.2019, bls. 1. 

(3) Stjtíð. ESB L 215, 19.8.2019, bls. 1. 

(4)  Stjtíð. ESB L 258, 9.10.2019, bls. 6. 

(5) Stjtíð. ESB L 34, 6.2.2020, bls. 1. 

(6) Stjtíð. ESB L 34, 6.2.2020, bls. 13. 

(7) Stjtíð. ESB L 37, 10.2.2020, bls. 4. 

(8) Stjtíð. ESB L 144, 7.5.2020, bls. 10. 

2022/EES/45/26 



Nr. 45/40 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.7.2022 

 

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

2020/1286 frá 9. september 2020 um samþykki fyrir breytingum á nákvæmri skilgreiningu fyrir 

brenndan drykk en heiti hans er skráð sem landfræðileg merking (Scotch Whisky) (9). 

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

2020/1287 frá 9. september 2020 um samþykki fyrir breytingum á nákvæmri skilgreiningu fyrir 

brenndan drykk en heiti hans er skráð sem landfræðileg merking (Hierbas de Mallorca) (10). 

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

2020/2079 frá 8. desember 2020 um samþykki fyrir breytingum á nákvæmri skilgreiningu fyrir 

brenndan drykk en heiti hans er skráð sem landfræðileg merking (Münchener Kümmel) (11). 

12) Reglugerð (ESB) 2019/787 fellir úr gildi reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 97/110/EB (12), sem 

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

13) Reglugerðir framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 164/2012 (13), (ESB) nr. 1065/2013 (14), (ESB) 

 nr. 97/2014 (15), (ESB) nr. 98/2014 (16), (ESB) nr. 426/2014 (17), (ESB) 2015/210 (18), (ESB) 

2016/235 (19), (ESB) 2016/1067 (20), (ESB) 2018/175 (21), (ESB) 2018/1098 (22), (ESB) 2018/1850 

(23), (ESB) 2018/1871 (24), (ESB) 2019/335 (25) og (ESB) 2019/674 (26), sem hafa verið teknar upp 

í EES-samninginn, hafa úrelst og því ber að fella þær brott úr EES-samningnum. 

14) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um brennda drykki. Ákvæði löggjafar um brennda drykki skulu ekki 

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

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

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

til Liechtensteins. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi kemur í stað texta 9. liðar (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 110/2008): 

„32019 R 0787: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/787 frá 17. apríl 2019 um 

skilgreiningu, lýsingu, kynningu og merkingu brenndra drykkja, notkun heita brenndra drykkja í 

kynningu og merkingu annarra matvæla, vernd landfræðilegra merkinga fyrir brennda drykki, notkun 

etanóls og eimis úr landbúnaði í áfenga drykki og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 110/2008 

(Stjtíð ESB L 130, 17.5.2019, bls. 1), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 316I, 6.12.2019, 

bls. 3 og Stjtíð. ESB L 178, 20.5.2021, bls.4.  

  

(9) Stjtíð. ESB L 302, 16.9.2020, bls. 4. 

(10) Stjtíð. ESB L 302, 16.9.2020, bls. 6. 

(11) Stjtíð. ESB L 423, 15.12.2020, bls. 1. 

(12) Stjtíð. ESB L 39, 13.2.2008, bls. 16. 

(13)  Stjtíð. ESB L 53, 25.2.2012, bls. 1. 

(14) Stjtíð. ESB L 289, 31.10.2013, bls. 48. 

(15) Stjtíð. ESB L 33, 4.2.2014, bls. 1. 

(16) Stjtíð. ESB L 33, 4.2.2014, bls. 3. 

(17) Stjtíð. ESB L 125, 26.4.2014, bls. 55. 

(18) Stjtíð. ESB L 35, 11.2.2015, bls. 16. 

(19) Stjtíð. ESB L 44, 19.2.2016, bls. 7. 

(20) Stjtíð. ESB L 178, 2.7.2016, bls. 1. 

(21) Stjtíð. ESB L 32, 6.2.2018, bls. 48. 

(22) Stjtíð. ESB L 197, 3.8.2018, bls. 7. 

(23) Stjtíð. ESB L 302, 28.11.2018, bls. 1. 

(24) Stjtíð. ESB L 306, 30.11.2018, bls. 7. 

(25)  Stjtíð. ESB L 60, 28.2.2019, bls. 3. 

(26)  Stjtíð. ESB L 114, 30.4.2019, bls. 7. 
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Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir: 

a) Ákvæði reglugerðarinnar skulu ekki hafa áhrif á rétt EFTA-ríkjanna til að banna á jafnréttis-

grundvelli setningu á landsmarkaði sína á brenndum drykkjum til manneldis sem fara yfir 60% í 

alkóhólstyrkleika.  

b) EFTA-ríkjunum skal heimilt að senda áheyrnarfulltrúa á fundi nefndarinnar um brennda drykki, 

sem vísað er til í 47. gr., sem fjallar um málefni sem falla undir lagagerðir sem vísað er til í 

samningnum. Fulltrúar EFTA-ríkjanna skulu taka fullan þátt í störfum nefndarinnar, en hafa þó 

ekki atkvæðarétt. 

c) Stafliður d) í 4. mgr. bókunar 1 við samninginn skal ekki taka til III. kafla reglugerðarinnar.“ 

2. Eftirfarandi liðir bætast við á eftir lið 9a (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 716/2013): 

„9aa. 32018 R 1793: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1793 frá 20. nóvember 2018 

um samþykki fyrir breytingum á tækniskjali fyrir landfræðilega merkingu fyrir brenndan 

drykk, sem er skráður í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 110/2008, sem leiðir til breytinga á 

nákvæmum skilgreiningum fyrir hann („Ron de Guatemala“ (GI)) (Stjtíð. ESB L 294, 

21.11.2018, bls. 1). 

9ab. 32019 R 1350: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1350 frá  

12. ágúst 2019 um skráningu landfræðilegrar merkingar fyrir brenndan drykk skv. 2. mgr.  

30. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/787 („Absinthe de Pontarlier“) 

(Stjtíð. ESB L 215, 19.8.2019, bls. 1). 

9ac. 32019 R 1682: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1682 frá  

2. október 2019 um skráningu landfræðilegrar merkingar fyrir brenndan drykk skv. 2. mgr.  

30. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/787 („Ямболска гроздова 

ракия/Гроздова ракия от Ямбол/Yambolska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Yambol“) 

(Stjtíð. ESB L 258, 9.10.2019, bls. 6). 

9ad. 32020 R 0154: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/154 frá  

23. janúar 2020 um skráningu landfræðilegrar merkingar fyrir brenndan drykk skv. 2. mgr.  

30. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/787 („Norsk Vodka/Norwegian 

Vodka“) (Stjtíð. ESB L 34, 6.2.2020, bls. 1). 

9ae. 32020 R 0156: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/156 frá  

23. janúar 2020 um skráningu landfræðilegrar merkingar fyrir brenndan drykk skv. 2. mgr.  

30. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/787 („Norsk Akevitt/Norsk 

Aquavit/Norsk Akvavit/Norwegian Aquavit“) (Stjtíð. ESB L 34, 6.2.2020, bls. 13). 

9af. 32020 R 0179: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/179 frá  

3. febrúar 2020 um samþykki fyrir breytingum á nákvæmri skilgreiningu fyrir brenndan drykk 

en heiti hans er skráð sem landfræðileg merking (Berliner Kümmel) (Stjtíð. ESB L 37, 

10.2.2020, bls. 4). 

9ag. 32020 R 0623: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/623 frá  

30. apríl 2020 um samþykki fyrir breytingum á nákvæmri skilgreiningu fyrir brenndan drykk 

en heiti hans er skráð sem landfræðileg merking (Ratafia de Champagne) (Stjtíð. ESB L 144, 

7.5.2020, bls. 10). 

9ah. 32020 R 1286: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1286 frá  

9. september 2020 um samþykki fyrir breytingum á nákvæmri skilgreiningu fyrir brenndan 

drykk en heiti hans er skráð sem landfræðileg merking (Scotch Whisky) (Stjtíð. ESB L 302, 

16.9.2020, bls. 4). 

9ai. 32020 R 1287: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1287 frá  

9. september 2020 um samþykki fyrir breytingum á nákvæmri skilgreiningu fyrir brenndan 

drykk en heiti hans er skráð sem landfræðileg merking (Hierbas de Mallorca) (Stjtíð. ESB  

L 302, 16.9.2020, bls. 6).  
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9aj. 32020 R 2079: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2079 frá  

8. desember 2020 um samþykki fyrir breytingum á nákvæmri skilgreiningu fyrir brenndan 

drykk en heiti hans er skráð sem landfræðileg merking (Münchener Kümmel) (Stjtíð. ESB  

L 423, 15.12.2020, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldra reglugerða (ESB) 2018/1793 og (ESB) 2019/787, sbr. leiðréttingar 

sem birtust í Stjtíð. ESB L 316I, 6.12.2019, bls. 3 og Stjtíð. ESB L 178, 20.5.2021, bls. 4, og 

framkvæmdarreglugerða (ESB) 2019/1350, (ESB) 2019/1682, (ESB) 2020/154, (ESB) 2020/156, (ESB) 

2020/179, (ESB) 2020/623, (ESB) 2020/1286, (ESB) 2020/1287 og (ESB) 2020/2079, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 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 18. mars 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. 72/2022 

frá 18. mars 2022 

um breytingu á V. viðauka (Frjáls för launþega) og VIII. viðauka (Staðfesturéttur)  

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) 2022/256 frá 

22. febrúar 2022 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/953 að því er 

varðar útgáfu vottorða um bata á grundvelli mótefnavakahraðprófa (1). 

2) V. og VIII. viðauki við EES-samninginn breytast því í samræmi við það, 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við 10. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2021/953) í  

V. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32022 R 0256: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/256 frá 22. febrúar 2022 

(Stjtíð. ESB L 42, 23.2.2022, bls. 4).“ 

2. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við 11. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/953) í  

VIII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32022 R 0256: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/256 frá 22. febrúar 2022 

(Stjtíð. ESB L 42, 23.2.2022, bls. 4).“ 

3. gr. 

Texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2022/256, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 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  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 42, 23.2.2022, bls. 4. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/45/27 
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Gjört í Brussel 18. mars 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 73/2022 

frá 18. mars 2022 

um breytingu á V. viðauka (Frjáls för launþega) og VIII. viðauka (Staðfesturéttur)  

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) 2021/206 

frá 15. febrúar 2022 um að koma á jafngildi COVID-19-vottorða sem gefin eru út í Lýðveldinu 

Benín og vottorða sem gefin eru út í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2021/953, til þess að greiða fyrir réttinum til frjálsrar farar innan Sambandsins (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/207 frá 15. febrúar 2022 um 

að koma á jafngildi COVID-19 vottorða sem gefin eru út í Hasémíska konungsríkinu Jórdaníu og 

vottorða sem gefin eru út í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/953, til 

þess að greiða fyrir réttinum til frjálsrar farar innan Sambandsins (2). 

3) V. og VIII. viðauki við EES-samninginn breytast því í samræmi við það, 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 10ze (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2021/2300) í V. viðauka við EES-samninginn: 

„10zf. 32022 D 0206: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/206 frá  

15. febrúar 2022 um að koma á jafngildi COVID-19 vottorða sem gefin eru út í Lýðveldinu 

Benín og vottorða sem gefin eru út í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2021/953, til þess að greiða fyrir réttinum til frjálsrar farar innan Sambandsins (Stjtíð. ESB L 34, 

16.2.2022, bls. 46). 

10zg. 32022 D 0207: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/207 frá  

15. febrúar 2022 um að koma á jafngildi COVID-19 vottorða sem gefin eru út í Hasémíska 

konungsríkinu Jórdaníu og vottorða sem gefin eru út í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2021/953, til þess að greiða fyrir réttinum til frjálsrar farar innan Sambandsins 

(Stjtíð. ESB L 34, 16.2.2022, bls. 49).“ 

2. gr. 

Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 11ze (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2021/2300) í VIII. viðauka við EES-samninginn: 

„11zf. 32022 D 0206: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/206 frá  

15. febrúar 2022 um að koma á jafngildi COVID-19 vottorða sem gefin eru út í Lýðveldinu 

Benín og vottorða sem gefin eru út í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2021/953, til þess að greiða fyrir réttinum til frjálsrar farar innan Sambandsins (Stjtíð. ESB L 34, 

16.2.2022, bls. 46).  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 34, 16.2.2022, bls. 46. 

(2) Stjtíð. ESB L 34, 16.2.2022, bls. 49. 

2022/EES/45/28 
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11zg. 32022 D 0207: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/207 frá  

15. febrúar 2022 um að koma á jafngildi COVID-19 vottorða sem gefin eru út í Hasémíska 

konungsríkinu Jórdaníu og vottorða sem gefin eru út í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2021/953, til þess að greiða fyrir réttinum til frjálsrar farar innan Sambandsins 

(Stjtíð. ESB L 34, 16.2.2022, bls. 49).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvarðana (ESB) 2022/206 og (ESB) 2022/207, sem verður birtur 

í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 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 18. mars 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. 74/2022 

frá 18. mars 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) 2022/186 

frá 10. febrúar 2022 um tæknilegar upplýsingar fyrir útreikning á vátryggingaskuld og kjarna-

gjaldþoli vegna gagnaskila með viðmiðunardagsetningar frá 31. desember 2021 til 30. mars 2022 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 liður bætist við á eftir lið 1zr (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2021/1964) í IX. viðauka við EES-samninginn: 

„1zs. 32022 R 0186: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/186 frá  

10. febrúar 2022 um tæknilegar upplýsingar fyrir útreikning á vátryggingaskuld og kjarnagjaldþoli 

vegna gagnaskila með viðmiðunardagsetningar frá 31. desember 2021 til 30. mars 2022 í samræmi 

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

vátrygginga og endurtrygginga (Stjtíð. ESB L 30, 11.2.2022, bls. 7).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2022/186, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 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 18. mars 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 30, 11.2.2022, bls. 7. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/45/29 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 75/2022 

frá 18. mars 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) 2022/229 frá 

7. janúar 2022 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/1675 um viðbætur við tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/849 að því er varðar að bæta Búrkína Fasó, Cayman-eyjum, 

Haítí, Jórdaníu, Malí, Marokkó, Filippseyjum, Senegal og Suður-Súdan í töfluna í I. lið í 

viðaukanum og fella Bahamaeyjar, Botsvana, Gana, Írak og Máritíus brott úr þeirri töflu (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

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

„– 32022 R 0229: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/229 frá 7. janúar 2022 

(Stjtíð. ESB L 39, 21.2.2022, bls. 4).“ 

2. gr. 

Texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2022/229, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 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 18. mars 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 39, 21.2.2022, bls. 4. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/45/30 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 76/2022 

frá 18. mars 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 reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2160 frá  

27. nóvember 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar áhættu-

skuldbindingar í formi sértryggða skuldabréfa (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2162 frá  

27. nóvember 2019 um útgáfu sértryggðra skuldabréfa og opinbert eftirlit með sértryggðum 

skuldabréfum og um breytingu á tilskipunum 2009/65/EB og 2014/59/ESB (2). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

IX. viðauka við EES-samninginn er breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 14a (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013): 

„– 32019 R 2160: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2160 frá 27. nóvember 2019 

(Stjtíð. ESB L 328, 18.12.2019, bls. 1).“ 

2. Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 14azza (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 2021/763): 

„14azzb. 32019 R 2160: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2160 frá  

27. nóvember 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar 

áhættuskuldbindingar í formi sértryggðra skuldabréfa (Stjtíð. ESB L 328, 18.12.2019,  

bls. 1). 

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

Í 2. gr., að því er varðar EFTA-ríkin: 

i) eftirfarandi er bætt við á eftir orðinu „Evrópusambandsins“: 

„eða á þeirri dagsetningu sem ákvörðuð er í landslögum en þó eigi síðar en  

8. Janúar 2023“ 

ii) eftirfarandi er bætt við á eftir orðunum „8. júlí 2022“: 

„eða á þeirri dagsetningu sem ákvörðuð er í landslögum en þó eigi síðar en sex 

mánuðum eftir það“.“ 

3. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 19b (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/EB): 

„– 32019 L 2162: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2162 frá 27. nóvember 2019 

(Stjtíð. ESB L 328, 18.12.2019, bls. 29).“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 328, 18.12.2019, bls. 1. 

(2)  Stjtíð. ESB L 328, 18.12.2019, bls. 29. 

2022/EES/45/31 
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4. Eftirfarandi breytingar eru gerðar í 30. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB): 

i) eftirfarandi undirlið er bætt við: 

„– 32019 L 2162: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2162 frá 27. nóvember 2019 

(Stjtíð. ESB L 328, 18.12.2019, bls. 29).“ 

ii) eftirfarandi aðlögunartexta er bætt við á eftir aðlögunartexta g): 

„h) Í 4. mgr. 52. gr., að því er EFTA-ríkin varðar, orðast „08. júlí 2022“ sem „dagsetninguna 

sem vísað er til í annarri undirgrein 1. mgr. 32. gr. tilskipunar (ESB) 201/2162“.“ 

5. Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 31bi (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2019/1156): 

„31bj. 32019 L 2162: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2162 frá 27. nóvember 2019 

um útgáfu sértryggðra skuldabréfa og opinbert eftirlit með sértryggðum skuldabréfum og um 

breytingu á tilskipunum 2009/65/EB og 2014/59/ESB (Stjtíð. ESB L 328, 18.12.2019,  

bls. 29). 

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

a) Að því er varðar EFTA-ríkin varðar, orðast „réttargerðum Sambandsins“ í 4. mgr. 16. gr. 

og „lög Sambandsins“ í 1. mgr. 25. gr. sem „ákvæði EES-samningsins“. 

b) Í 30. gr. að því er varðar EFTA-ríkin, orðast „8. júlí 2022“ sem „dagsetninguna sem vísað 

er til í annarri undirgrein 1. mgr. 32. gr.“. 

c) Að því er EFTA-ríkin varðar, orðast fyrsta og önnur undirgrein 1. mgr. 32. gr. svo: 

„1. EFTA-ríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg ákvæði til að fara að tilskipun 

þessari eigi síðar en 8. janúar 2023. Þau skulu þegar í stað tilkynna Eftirlitsstofnun EFTA 

þar um. 

Þau skulu beita þeim ráðstöfunum í síðasta lagi frá 8. júlí 2022 eða frá dagsetningu sem 

ákvörðuð er í landslögum en þó eigi síðar en sex mánuðum eftir það“.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/2160 og tilskipunar (ESB) 2019/2162, sem verður 

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

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 18. mars 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

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

nr. 77/2022 

frá 18. mars 2022 

um breytingu á X. viðauka (Almenn þjónusta) og 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 reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/1055 frá  

15. júlí 2020 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1071/2009, (EB) nr. 1072/2009 og (ESB)  

nr. 1024/2012 að því er varðar að aðlaga þær að þróun sem orðið hefur á sviði flutninga á vegum (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

X. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32020 R 1055: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/1055 frá 15. júlí 2020 (Stjtíð. 

ESB L 249, 31.7.2020, bls. 17).“ 

2. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 19a (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1071/2009) og lið 

25a (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1072/2009) í XIII. viðauka við EES-samninginn:  

„– 32020 R 1055: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/1055 frá 15. júlí 2020 (Stjtíð. 

ESB L 249, 31.7.2020, bls. 17).“ 

3. gr. 

Texti reglugerðar (ESB) 2020/1055, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 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.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 249, 31.7.2020, bls. 17. 

() Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/45/32 
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Gjört í Brussel 18. mars 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 78/2022 

frá 18. mars 2022 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/1054 frá  

15. júlí 2020 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 561/2006 að því er varðar lágmarkskröfur um 

daglegan og vikulegan hámarksaksturstíma, lágmarksvinnuhlé og daglegan og vikulegan hvíldartíma 

og reglugerð (ESB) nr. 165/2014 að því er varðar staðarákvörðun með aðstoð ökurita (1). 

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

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi er bætt við lið 21b (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 165/2014): 

„, breytt með: 

– 32020 R 1054: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/1054 frá 15. júlí 2020 

(Stjtíð. ESB L 249, 31.7.2020, bls. 1).“ 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 24e (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 561/2006): 

„– 32020 R 1054: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/1054 frá 15. júlí 2020 

(Stjtíð. ESB L 249, 31.7.2020, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2020/1054 sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 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 249, 31.7.2020, bls. 1. 

() Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/45/33 
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Gjört í Brussel 18. mars 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 79/2022 

frá 18. mars 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) 2022/255 frá 

15. desember 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: 

„– 32022 R 0255: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/255 frá  

15. desember 2021 (Stjtíð. ESB L 42, 23.2.2022, bls. 1).“ 

2. gr. 

Texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2022/255, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 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 18. mars 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 42, 23.2.2022, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/45/34 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 80/2022 

frá 18. mars 2022 

um breytingu á XVI. viðauka (Opinber innkaup) 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) 2021/1950 

frá 10. nóvember 2021 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/81/EB að því er 

varðar viðmiðunarfjárhæðir vegna vöru-, þjónustu- og verksamninga (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1951 

frá 10. nóvember 2021 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/23/ESB að því er 

varðar viðmiðunarfjárhæðir vegna sérleyfa (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1952 

frá 10. nóvember 2021 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/24/ESB að því er 

varðar viðmiðunarfjárhæðir vegna opinberra vöru-, þjónustu- og verksamninga og hönnunar-

samkeppna (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1953 

frá 10. nóvember 2021 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/25/ESB að því er 

varðar viðmiðunarfjárhæðir vegna vöru-, þjónustu- og verksamninga og hönnunarsamkeppna (4). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

XVI. viðauka við EES-samninginn er breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við 2. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/24/ESB): 

„– 32021 R 1952: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1952 frá  

10. nóvember 2021 (Stjtíð. ESB L 398, 11.11.2021, bls. 23).“ 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við 4. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/25/ESB): 

„– 32021 R 1953: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1953 frá  

10. nóvember 2021 (Stjtíð. ESB L 398, 11.11.2021, bls. 25).“ 

3.  Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 5c (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/81/EB): 

„– 32021 R 1950: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1950 frá  

10. nóvember 2021 (Stjtíð. ESB L 398, 11.11.2021, bls. 19).“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 398, 11.11.2021, bls. 19. 

(2) Stjtíð. ESB L 398, 11.11.2021, bls. 21. 

(3) Stjtíð. ESB L 398, 11.11.2021, bls. 23. 

(4) Stjtíð. ESB L 398, 11.11.2021, bls. 25. 

2022/EES/45/35 
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4. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 6f (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/23/EB): 

„– 32021 R 1951: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1951 frá  

10. nóvember 2021 (Stjtíð. ESB L 398, 11.11.2021, bls. 21).“ 

2. gr. 

Texti framseldra reglugerða (ESB) 2021/1950, (ESB) 2021/1951, (ESB) 2021/1952 og (ESB) 2021/1953, 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 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 18. mars 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. 81/2022 

frá 18. mars 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) 2021/1429 

frá 31. maí 2021 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/956 að því er 

varðar gögn um ný, þung ökutæki sem aðildarríki eiga að vakta og gefa skýrslu um (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1430 

frá 31. maí 2021 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/956 með því að 

tilgreina þau gögn sem aðildarríkin eiga að gefa skýrslu um í þeim tilgangi að sannprófa 

koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun nýrra, þungra ökutækja (2). 

3) 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 21azk (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2018/956): 

„– 32021 R 1429: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1429 frá 31. maí 2021 

(Stjtíð. ESB L 309, 2.9.2021, bls. 1).“ 

2. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 21azkb (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2020/1079): 

„21azkc. 32021 R 1430: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1430 frá  

31. maí 2021 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/956 með 

því að tilgreina þau gögn sem aðildarríkin eiga að gefa skýrslu um í þeim tilgangi að 

sannprófa koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun nýrra, þungra ökutækja (Stjtíð. ESB  

L 309, 2.9.2021, bls. 3).“ 

2. gr. 

Texti framseldra reglugerða (ESB) 2021/1429 og (ESB) 2021/1430, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 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 (3), eftir því hvor dagsetningin er síðar.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 309, 2.9.2021, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 309, 2.9.2021, bls. 3. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(3)  Verður birt. 

2022/EES/45/36 



7.7.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 45/59 

 7
.7

.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

5
/5

9
 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 18. mars 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 



Nr. 45/60 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.7.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 82/2022 

frá 18. mars 2022 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/941 

frá 10. júní 2021 um sérstakt verklag til að auðkenna þung ökutæki sem eru vottuð sem atvinnu-

ökutæki en eru ekki skráð sem slík og til að leiðrétta árlega, sértæka meðalkoltvísýringslosun 

framleiðanda til að taka þessi ökutæki með í reikninginn (1). 

2) Reglugerð (ESB) 2019/1242 gildir ekki gagnvart Liechtenstein í krafti ákvörðunar sameiginlegu 

EES-nefndarinnar nr. 398/2021 frá 10. desember 2021. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 21azkc (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2021/1430) í XX. viðauka við EES-samninginn: 

„21azkd.  32021 R 0941: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/941 frá  

10. júní 2021 um sérstakt verklag til að auðkenna þung ökutæki sem eru vottuð sem atvinnu-

ökutæki en eru ekki skráð sem slík og til að leiðrétta árlega, sértæka meðalkoltvísýringslosun 

framleiðanda til að taka þessi ökutæki með í reikninginn (Stjtíð. ESB L 205, 11.6.2021,  

bls. 77).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2021/941, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 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), eða á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 398/2021 frá 10. desember 2021 (3), eftir því hvor dagsetningin er síðar.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 205, 11.6. 2021, bls. 77. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2)  Verður birt. 

(3)  Verður birt. 

2022/EES/45/37 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 18. mars 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 



Nr. 45/62 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.7.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 83/2022 

frá 18. mars 2022 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1752 

frá 25. febrúar 2019 um gerð spurningalista sem og um snið og tíðni skýrslna sem aðildarríki eiga að 

taka saman í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/852 (1) . 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 22a (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2017/852) í  

XX. viðauka við EES-samninginn: 

„22aa. 32019 D 1752: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1752 frá  

25. febrúar 2019 um gerð spurningalista sem og um snið og tíðni skýrslna sem aðildarríki eiga að 

taka saman í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/852 (Stjtíð. ESB  

L 269, 23.10.2019, bls. 5). 

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

Ákvæði 1. gr. og I. viðauka gilda ekki að því er varðar EFTA-ríkin.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1752, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 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 18. mars 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 269, 23.10.2019, bls. 5. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/45/38 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 84/2022 

frá 18. mars 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 tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/850 frá 30. maí 2018 

um breytingu á tilskipun 1999/31/EB um urðun úrgangs (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 32d (tilskipun ráðsins 1999/31/EB) í XX. viðauka við EES-

samninginn: 

„– 32018 L 0850: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/850 frá 30. maí 2018 (Stjtíð. 

ESB L 150, 14.6.2018, bls. 100).“ 

2. gr. 

Texti tilskipunar (ESB) 2018/850, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 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 18. mars 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 150, 14.6.2018, bls. 100. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/45/39 



Nr. 45/64 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.7.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 85/2022 

frá 18. mars 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 framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2019/1885 frá 6. nóvember 2019 um reglur um útreikning, sannprófun og skýrslugjöf að því er 

varðar gögn um urðun heimilis- og rekstrarúrgangs í samræmi við tilskipun ráðsins 1999/31/EB og 

um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/738/EB (1). 

2) Framkvæmdarákvörðun (ESB) 2019/1885 fellir úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2000/738/EB (2), sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr 

samningnum. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 32da (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/738/EB) í 

XX. viðauka við EES-samninginn: 

„32019 D 1885: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1885 frá 6. nóvember 2019 

um reglur um útreikning, sannprófun og skýrslugjöf að því er varðar gögn um urðun heimilis- og 

rekstrarúrgangs í samræmi við tilskipun ráðsins 1999/31/EB og um niðurfellingu á ákvörðun fram-

kvæmdastjórnarinnar 2000/738/EB (Stjtíð. ESB L 290, 11.11.2019, bls. 18).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1885, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

nr. 318/2021 frá 29. október 2021 (3), 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 290, 11.11.2019, bls. 18. 

(2)  Stjtíð. ESB L 298, 25.11.2000, bls. 24. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(3)  Verður birt. 

2022/EES/45/40 
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Gjört í Brussel 18. mars 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 



Nr. 45/66 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.7.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 86/2022 

frá 18. mars 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 ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1597 

frá 3. maí 2019 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB að því er varðar 

sameiginlega aðferðafræði og lágmarksgæðakröfur vegna samræmdra mælinga á umfangi 

matarúrgangs (1). 

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

2019/2000 frá 28. nóvember 2019 um snið fyrir skýrslugjöf um gögn um matarúrgang og fyrir 

framlagningu skýrslu um gæðakönnun í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2008/98/EB (2). 

3) Ákvæði 5. mgr. og 8. mgr. 9. gr. tilskipunar 2008/98/EB gilda ekki gagnvart Liechtenstein, með 

skírskotun til ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 318/2021 frá 29. október 2021. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 32fff (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2019/1004) í XX. viðauka við EES-samninginn: 

„32ffg. 32019 D 1597: Framseld ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1597 frá 3. maí 2019 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB að því er varðar sameiginlega 

aðferðafræði og lágmarksgæðakröfur vegna samræmdra mælinga á umfangi matarúrgangs 

(Stjtíð. ESB L 248, 27.9.2019, bls. 77). 

32ffh. 32019 D 2000: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2000 frá  

28. nóvember 2019 um snið fyrir skýrslugjöf um gögn um matarúrgang og fyrir framlagningu 

skýrslu um gæðakönnun í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB (Stjtíð. 

ESB L 310, 2.12.2019, p. 39).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldar ákvörðunar (ESB) 2019/1597 og framkvæmdarákvörðun (ESB) 

2019/2000, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

nr. 318/2021 frá 29. október 2021 (3), eftir því hvor dagsetningin er síðar.  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 248, 27.9.2019, bls. 77. 

(2)  Stjtíð. ESB L 310, 2.12.2019, bls. 39. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(3)  Verður birt. 

2022/EES/45/41 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 18. mars 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 



Nr. 45/68 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.7.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 87/2022 

frá 18. mars 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 framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/19 

frá 18. desember 2020 um sameiginlega aðferðafræði og snið fyrir skýrslugjöf um endurnotkun í 

samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB (1). 

2) Ákvæði 4., 5., 7. og 8. mgr. 9. gr. og 3. mgr. 37. gr. tilskipunar 2008/98/EB gilda ekki gagnvart 

Liechtenstein, með skírskotun til ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 318/2021 frá  

29. október 2021. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 32ffh (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2019/2000) í XX. viðauka við EES-samninginn: 

„32ffi. 32021 D 0019: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/19 frá  

18. desember 2020 um sameiginlega aðferðafræði og snið fyrir skýrslugjöf um endurnotkun í 

samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB (Stjtíð. ESB L 10, 12.1.2021,  

bls. 1).“ 

2. gr. 

Texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2021/19, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

nr. 318/2021 frá 29. október 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 18. mars 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 10, 12.1.2021, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2)  Verður birt. 

2022/EES/45/42 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 88/2022 

frá 18. mars 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 framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2021/1211 frá 22. júlí 2021 um breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2016/2323 um að koma 

á fót Evrópuskrá yfir skipaendurvinnslustöðvar samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 1257/2013 (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 32fhd (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/2323) í XX. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32021 D 1211: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1211 frá 22. júlí 2021 

(Stjtíð. ESB L263, 23.7.2021, bls. 13).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1211, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 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 18. mars 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 263, 23.7.2021, bls. 13. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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