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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 165/2022 

frá 10. júní 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) 2021/2168 

frá 21. september 2021 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2019/2035 um viðbætur við 

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

með landdýr í haldi og útungunarstöðvar og rekjanleika tiltekinna landdýra í haldi og útungunar-

eggja (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/54 frá 

21. október 2021 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2020/692 að því er varðar 

viðbótarkröfur vegna komu tiltekinna hóf- og klaufdýra, sem eru upprunnin í Sambandinu, inn í 

Sambandið þegar þau eru flutt til þriðja lands eða yfirráðasvæðis til að taka þátt í ýmiss konar 

viðburðum, sýningum og skemmtiatriðum og síðan flutt aftur til Sambandsins (2). 

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

2021/1911 frá 27. október 2021 um breytingu á II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 

2021/620 að því er varðar sjúkdómslausa stöðu sjálfstjórnarhéraðsins Galicia og sjálfstjórnar-

héraðsins Principado de Asturias á Spáni vegna sýkingar af völdum samsetninga Mycobacterium 

tuberculosis, um breytingu á VIII. viðauka við hana að því er varðar sjúkdómslausa stöðu 

sjálfstjórnarhéraðsins Islas Baleares, sýslnanna Huelva og Sevilla og svæðanna Azuaga, Badajoz, 

Mérida, Jerez de los Caballeros og Zafra í sýslunni Badajoz á Spáni og svæðisins Alentejo og 

héraðsins Santarém á svæðinu Lisboa e Vale do Tejo í Portúgal vegna sýkingar af völdum 

blátunguveiru, um breytingu á IX. viðauka við hana að því er varðar sjúkdómslausastöðu 

Álandseyja í Finnlandi vegna meindýrasmits af völdum Varroa spp og um breytingu á  

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

iðradreps (3). 

4) 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. 

5) 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. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 438, 8.12.2021, bls. 38. 

(2) Stjtíð. ESB L 10, 17.1.2022, bls. 1. 

(3) Stjtíð. ESB L 389, 4.11.2021, bls. 2. 

2022/EES/66/01 
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1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 13f (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2020/692): 

„– 32022 R 0054: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/54 frá  

21. október 2021 (Stjtíð. ESB L 10, 17.1.2022, bls. 1).“ 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 13g (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2019/2035): 

„– 32021 R 2168: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2168 frá  

21. september 2021 (Stjtíð. ESB L 438, 8.12.2021, bls. 38).“ 

3. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 13r (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 2021/620): 

„– 32021 R 1911: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1911 frá  

27. október 2021 (Stjtíð. ESB L 389, 4.11. 2021, bls. 2).“ 

2. gr. 

Texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2021/2168 og framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2021/1911 á íslensku 

og norsku og texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2022/54 á norsku, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, er gildur á þessum tungumálum. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júní 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 10. júní 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. 166/2022 

frá 10. júní 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 framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/300 

frá 19. febrúar 2019 um að koma á almennri áætlun fyrir krísustjórnun á sviði öryggis matvæla og 

fóðurs (1). 

2) Framkvæmdarákvörðun (ESB) 2019/300 fellir úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2004/478/EB (2), sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr 

samningnum. 

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

og fóður skulu ekki gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópu-

bandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til 

Liechtensteins, eins og tilgreint er í aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina 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. 

Ákvæði I. viðauka við EES-samninginn breytist sem hér segir: 

1. Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 59 í hluta 7.2 í I. kafla: 

„60. 32019 D 0300: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/300 frá  

19. febrúar 2019 um að koma á almennri áætlun fyrir krísustjórnun á sviði öryggis matvæla og 

fóðurs (Stjtíð. ESB L 50, 21.2.2019, bls. 55). 

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

Þegar framkvæmdastjórnin telur að upp séu komnar aðstæður af því tagi sem um getur í  

1. mgr. 56. gr. reglugerðar (EB) nr. 178/2002 og þær aðstæður varða EFTA-ríki beinlínis, og 

settur er á fót viðbragðshópur í samræmi við ákvæði 2. mgr. 56. gr. reglugerðar (EB)  

nr. 178/2002, skal viðbragðsfulltrúi eða -fulltrúar, sem tilnefndir eru af hálfu EFTA-ríkisins 

sem aðstæðurnar varða beint, og viðbragðsfulltrúi, sem Eftirlitsstofnun EFTA tilnefnir, taka 

þátt í starfi viðbragðshópsins.“ 

2. Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 47a í II. kafla: 

„47b. 32019 D 0300: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/300 frá  

19. febrúar 2019 um að koma á almennri áætlun fyrir krísustjórnun á sviði öryggis matvæla og 

fóðurs (Stjtíð. ESB L 50, 21.2.2019, bls. 55). 

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

  

(1)  Stjtíð. ESB L 50, 21.2.2019, bls. 55. 

(2) Stjtíð. ESB L 160, 30.4.2004, bls. 98. 

2022/EES/66/02 
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Þegar framkvæmdastjórnin telur að upp séu komnar aðstæður af því tagi sem um getur í  

1. mgr. 56. gr. reglugerðar (EB) nr. 178/2002 og þær aðstæður varða EFTA-ríki beinlínis, og 

settur er á fót viðbragðshópur í samræmi við ákvæði 2. mgr. 56. gr. reglugerðar (EB)  

nr. 178/2002, skal viðbragðsfulltrúi eða -fulltrúar, sem tilnefndir eru af hálfu EFTA-ríkisins 

sem aðstæðurnar varða beint, og viðbragðsfulltrúi, sem Eftirlitsstofnun EFTA tilnefnir, taka 

þátt í starfi viðbragðshópsins.“ 

3. Texti 31. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/478/EB) í hluta 7.2 í I. kafla og 43. liðar 

(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/478/EB) í II. kafla fellur brott. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/300, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júní 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 10. júní 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



13.10.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 66/5 

 1
3

.1
0

.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. 6

6
/5

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 167/2022 

frá 10. júní 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) 

2021/2051 frá 24. nóvember 2021 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus velezensis PTA-6507, 

Bacillus velezensis NRRL B-50013 og Bacillus velezensis NRRL B-50104 sem fóðuraukefni fyrir 

eldiskalkúna (leyfishafi er Danisco Animal Nutrition og fulltrúi hans er Genencor International 

B.V.) (1). 

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

2021/2080 frá 26. nóvember 2021 um leyfi fyrir L-histidínmónóhýdróklóríðmónóhýdrati, sem er 

framleitt með gerjun með Escherichia coli NITE SD 00268, sem fóðuraukefni fyrir allar 

dýrategundir að undanskildum fiskum (2). 

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

2021/2090 frá 25. nóvember 2021 að því er varðar synjun um leyfi fyrir títandíoxíði sem 

fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (3). 

4) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um fóður. Ákvæði löggjafar um fóður 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, 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 435. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2021/2094) í II. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„436. 32021 R 2051: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2051 frá  

24. nóvember 2021 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis 

NRRL B-50013 og Bacillus velezensis NRRL B-50104 sem fóðuraukefni fyrir eldiskalkúna 

(leyfishafi er Danisco Animal Nutrition og fulltrúi hans er Genencor International B.V.) (Stjtíð. 

ESB L 420, 25.11.2021, bls. 19). 

437. 32021 R 2080: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2080 frá  

26. nóvember 2021 um leyfi fyrir L-histidínmónóhýdróklóríðmónóhýdrati, sem er framleitt með 

gerjun með Escherichia coli NITE SD 00268, sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir að 

undanskildum fiskum (Stjtíð. ESB L 426, 29.11.2021, bls. 23). 

438. 32021 R 2090: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2090 frá  

25. nóvember 2021 að því er varðar synjun um leyfi fyrir títandíoxíði sem fóðuraukefni fyrir allar 

dýrategundir (Stjtíð. ESB L 427, 30.11.2021, bls. 160).“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 420, 25.11.2021, bls. 19. 

(2) Stjtíð. ESB L 426, 29.11.2021, bls. 23. 

(3) Stjtíð. ESB L 427, 30.11.2021, bls. 160. 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2021/2051, (ESB) 2021/2080 og (ESB) 

2021/2090, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júní 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 10. júní 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. 168/2022 

frá 10. júní 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) 2021/1760 

frá 26. maí 2021 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/6 með því að 

koma á viðmiðununum um tilgreiningu þeirra sýkingalyfja sem skulu vera frátekin til að 

meðhöndla tilteknar sýkingar í mönnum (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 22f (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2021/1280) í XIII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„22g. 32021 R 1760: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1760 frá 26. maí 2021 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/6 með því að koma á 

viðmiðununum um tilgreiningu þeirra sýkingalyfja sem skulu vera frátekin til að meðhöndla 

tilteknar sýkingar í mönnum (Stjtíð. ESB L 353, 6.10.2021, bls. 1).“ 

2. gr. 

Texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2021/1760, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júní 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

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

nr. 371/2021 frá 10. desember 2021 (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 10. júní 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 353, 6.10.2021, bls. 1.  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2)  Verður birt. 

2022/EES/66/04 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 169/2022 

frá 10. júní 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 tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/274 frá 

13. desember 2021 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir notkun kvikasilfurs í kaldskautsflúrperur og 

flúrperur með utanáliggjandi rafskautum í sérstökum tilgangi, í því skyni að laga viðaukann að 

framförum á sviði vísinda og tækni (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/275 frá 

13. desember 2021 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir notkun kvikasilfurs í aðrar háþrýstar natríumperur 

til almennrar lýsingar, í því skyni að laga viðaukann að framförum á sviði vísinda og tækni (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framselda tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/276 frá 

13. desember 2021 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir notkun kvikasilfurs í (sambyggðar) flúrperur með 

einum sökkli til almennrar lýsingar, í því skyni að laga viðaukann að framförum á sviði tækni og 

vísinda (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framselda tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/277 frá 

13. desember 2021 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir notkun kvikasilfurs í (sambyggðar) flúrperur með 

einum sökkli til almennrar lýsingar < 30 W með a.m.k. 20 000 klst. endingartíma, í því skyni að 

laga viðaukann að framförum á sviði tækni og vísinda (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framselda tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/278 frá 

13. desember 2021 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir notkun kvikasilfurs í málmhalógenperur, í því 

skyni að laga viðaukann að framförum á sviði vísinda og tækni (5). 

6) Fella ber inn í EES-samninginn framselda tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/279 frá 

13. desember 2021 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir notkun kvikasilfurs í aðrar úrhleðsluperur í 

sérstökum tilgangi, í því skyni að laga viðaukann að framförum á sviði vísinda og tækni (6). 

7) Fella ber inn í EES-samninginn framselda tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/280 frá 

13. desember 2021 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir notkun kvikasilfurs í aðrar lágþrýstar 

úrhleðsluperur, í því skyni að laga viðaukann að framförum á sviði vísinda og tækni (7). 

8) Fella ber inn í EES-samninginn framselda tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/281 frá 

13. desember 2021 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir notkun kvikasilfurs í (sambyggðar) flúrperur með 

einum sökkli í sérstökum tilgangi, í því skyni að laga viðaukann að framförum á sviði tækni og 

vísinda (8).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 43, 24.2.2022, bls. 25.  

(2) Stjtíð. ESB L 43, 24.2.2022, bls. 29.  

(3) Stjtíð. ESB L 43, 24.2.2022, bls. 32.  

(4) Stjtíð. ESB L 43, 24.2.2022, bls. 35.  

(5) Stjtíð. ESB L 43, 24.2.2022, bls. 38.  

(6) Stjtíð. ESB L 43, 24.2.2022, bls. 41.  

(7) Stjtíð. ESB L 43, 24.2.2022, bls. 44.  

(8) Stjtíð. ESB L 43, 24.2.2022, bls. 47.  

2022/EES/66/05 
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9) Fella ber inn í EES-samninginn framselda tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/282 frá 

13. desember 2021 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir notkun kvikasilfurs í þrífosfórperur sem ekki eru 

beinar, í því skyni að laga viðaukann að framförum á sviði tækni og vísinda (9). 

10) Fella ber inn í EES-samninginn framselda tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/283 frá 

13. desember 2021 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir notkun kvikasilfurs í háþrýstar natríumperur með 

bættum litendurgjafarstuðli til almennrar lýsingar, í því skyni að laga viðaukann að framförum á 

sviði vísinda og tækni (10). 

11) Fella ber inn í EES-samninginn framselda tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/284 frá 

16. desember 2021 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir notkun kvikasilfurs í ílangar flúrperur með tveimur 

sökklum til almennrar lýsingar, í því skyni að laga viðaukann að framförum á sviði vísinda og 

tækni (11). 

12) Fella ber inn í EES-samninginn framselda tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/287 frá 

13. desember 2021 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir notkun kvikasilfurs í flúrperur til annarrar 

almennrar lýsingar og í sérstökum tilgangi, í því skyni að laga viðaukann að framförum á sviði 

vísinda og tækni (12). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32022 L 0274: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/274 frá 13. desember 2021 

(Stjtíð. ESB L 43, 24.2.2022, bls. 25), 

– 32022 L 0275: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/275 frá 13. desember 2021 

(Stjtíð. ESB L 43, 24.2.2022, bls. 29), 

– 32022 L 0276: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/276 frá 13. desember 2021 

(Stjtíð. ESB L 43, 24.2.2022, bls. 32), 

– 32022 L 0277: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/277 frá 13. desember 2021 

(Stjtíð. ESB L 43, 24.2.2022, bls. 35), 

– 32022 L 0278: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/278 frá 13. desember 2021 

(Stjtíð. ESB L 43, 24.2.2022, bls. 38), 

– 32022 L 0279: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/279 frá 13. desember 2021 

(Stjtíð. ESB L 43, 24.2.2022, bls. 41), 

– 32022 L 0280: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/280 frá 13. desember 2021 

(Stjtíð. ESB L 43, 24.2.2022, bls. 44), 

– 32022 L 0281: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/281 frá 13. desember 2021 

(Stjtíð. ESB L 43, 24.2.2022, bls. 47), 

– 32022 L 0282: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/282 frá 13. desember 2021 

(Stjtíð. ESB L 43, 24.2.2022, bls. 51),  

  

(9) Stjtíð. ESB L 43, 24.2.2022, bls. 51.  

(10) Stjtíð. ESB L 43, 24.2.2022, bls. 54.  

(11) Stjtíð. ESB L 43, 24.2.2022, bls. 57.  

(12) Stjtíð. ESB L 43, 24.2.2022, bls. 64.  
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– 32022 L 0283: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/283 frá 13. desember 2021 

(Stjtíð. ESB L 43, 24.2.2022, bls. 54), 

– 32022 L 0284: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/284 frá 16. desember 2021 

(Stjtíð. ESB L 43, 24.2.2022, bls. 57), 

– 32022 L 0287: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/287 frá 13. desember 2021 

(Stjtíð. ESB L 43, 24.2.2022, bls. 64).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldra tilskipana (ESB) 2022/274, (ESB) 2022/275, (ESB) 2022/276, 

(ESB) 2022/277, (ESB) 2022/278, (ESB) 2022/279, (ESB) 2022/280, (ESB) 2022/281, (ESB) 2022/282, 

(ESB) 2022/283, (ESB) 2022/284 og (ESB) 2022/287, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júní 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 10. júní 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. 170/2022 

frá 10. júní 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) 2021/2204 frá  

13. desember 2021 um breytingu á XVII. viðauka (viðvíkjandi efnum sem eru krabbameins-

valdandi, stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á æxlun (CMR-efni)) við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni 

(efnareglurnar (REACH)) (1). 

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

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 12zc (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006) í  

XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32021 R 2204: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2204 frá 13. desember 2021 

(Stjtíð. ESB L 446, 14.12.2021, bls. 34).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 2021/2204, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júní 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 10. júní 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 446, 14.12.2021, bls. 34. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/66/06 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 171/2022 

frá 10. júní 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) 

2021/2166 frá 3. desember 2021 um óleyst andmæli varðandi skilmála fyrir veitingu leyfis fyrir 

sæfivörunni Teknol Aqua 1411-01 í samræmi við 36. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 528/2012 (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 12zzzzzzzt (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2021/2174) í II. viðauka við EES-samninginn: 

„12zzzzzzzu. 32021 R 2166: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2166 frá  

3. desember 2021 um óleyst andmæli varðandi skilmála fyrir veitingu leyfis fyrir 

sæfivörunni Teknol Aqua 1411-01 í samræmi við 36. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 528/2012 (Stjtíð. ESB L 437, 7.12.2021, bls. 10).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2166, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júní 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 10. júní 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 437, 7.12.2021, bls. 10.  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/66/07 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 172/2022 

frá 10. júní 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) 2022/146 

frá 1. febrúar 2022 um að ákvarða hvort vara sem inniheldur alkýl(C12-16)-dímetýl-

bensýlammóníumklóríð er sæfivara skv. 3. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 528/2012 (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 lið 12zzzzzzzu (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2021/2166) í XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„12zzzzzzzv. 32022 D 0146: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/146 frá  

1. febrúar 2022 um að ákvarða hvort vara sem inniheldur alkýl(C12-16)-dímetýl-

bensýlammóníumklóríð er sæfivara skv. 3. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 528/2012 (Stjtíð. ESB L 24, 3.2.2022, bls. 133).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/146, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júní 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 10. júní 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 3.2.2022, bls. 133.  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/66/08 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 173/2022 

frá 10. júní 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) 2019/665 

frá 17. apríl 2019 um breytingu á ákvörðun 2005/270/EB þar sem mælt er fyrir um eyðublöð vegna 

gagnagrunnskerfis samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/62//EB um umbúðir og 

umbúðaúrgang (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við í lið 7e (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/270/EB) í XVII. kafla  

II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32019 D 0665: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/665 frá 17. apríl 2019 

(Stjtíð. ESB L 112, 26.4. 2019, bls. 26). 

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

Að því er varðar 6. gr. c og II. viðauka, skal Liechtenstein nota jafngilda aðferð við að ákvarða 

þyngd heimilisúrgangs sem er endurunninn.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/665, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júní 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 10. júní 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. L 112, 26.4. 2019, bls. 26. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/66/09 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 174/2022 

frá 10. júní 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) 2021/958 

frá 31. maí 2021 um snið fyrir skýrslugjöf um gögn og upplýsingar um veiðarfæri sem sett eru á 

markað og veiðarfæraúrgang sem er safnað í aðildarríkjunum og snið fyrir skýrslu um gæðaeftirlit í 

samræmi við d-lið 1. mgr. og 2. mgr. 13. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/904 

(1), sbr. leiðréttingar í Stjíð. ESB L 34, 16.2.2022, bls. 52. 

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 9d (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/904) í  

XVII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„9da. 32021 D 0958: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/958 frá  

31. maí 2021 um snið fyrir skýrslugjöf um gögn og upplýsingar um veiðarfæri sem sett eru á 

markað og veiðarfæraúrgang sem er safnað í aðildarríkjunum og snið fyrir skýrslu um gæðaeftirlit 

í samræmi við d-lið 1. mgr. og 2. mgr. 13. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2019/904 (Stjtíð. ESB L 211, 15.6.2021, bls. 51), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 34, 16.2.2022, 

bls. 52.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2021/958, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. 

ESB L 34, 16.2.2022, bls. 52, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 

telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júní 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 10. júní 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. L 211, 15.6. 2021, bls. 51. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/66/10 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 175/2022 

frá 10. júní 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) 

2021/1752 frá 1. október 2021 um reglur um beitingu tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2019/904 að því er varðar útreikning, sannprófun og skýrslugjöf um gögn um sérstaka söfnun á 

einnota plastflöskum fyrir drykkjarvörur sem verða að úrgangi (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 9da (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2021/958) í XVII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„9daa. 32021 D 1752: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1752 frá  

1. október 2021 um reglur um beitingu tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/904 að 

því er varðar útreikning, sannprófun og skýrslugjöf um gögn um sérstaka söfnun á einnota 

plastflöskum fyrir drykkjarvörur sem verða að úrgangi (Stjtíð. ESB L 349, 4.10.2021, bls. 19).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2021/1752, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júní 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 10. júní 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 349, 4.10.2021, bls. 19. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/66/11 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 176/2022 

frá 10. júní 2022 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)  

og XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/699 

frá 18. apríl 2017 um að fastsetja sameiginlega aðferðafræði fyrir útreikning á þyngd raf- og 

rafeindabúnaðar sem er settur á markað í hverju aðildarríki og sameiginlega aðferðafræði fyrir 

útreikning á magni raf- og rafeindabúnaðarúrgangs sem fellur til, miðað við þyngd, í hverju 

aðildarríki (1). 

2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/19/ESB (2), var tekin upp í XX. viðauka við EES-

samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 195/2015 frá 10. júlí 2015 (3). 

3) Þar sem Liechtenstein er hluti af svissneska kerfinu fyrir raf- og rafeindabúnaðarúrgang, eru ekki 

til neinar sérstakar upplýsingar varðandi raf- og rafeindabúnaðarúrgang í Liechtenstein 

Liechtenstein skal því vera undanþegið frá 7., 11. og 16. gr. tilskipunar 2012/19/ESB og II. og XX. 

viðaukar við samninginn breytast í samræmi við það. 

4) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/699 gildir ekki um Liechtenstein á 

grundvelli undanþágu Liechtenstein frá 7. gr. tilskipunar 2012/19/ESB. 

5) II. og XX. viðauki við EES-samninginn breytast því í samræmi við það, 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 9daa (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2021/1752) í XVII. kafla II. viðauka við EES-samninginn:  

„9e. 32012 L 0019: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/19/ESB frá 4. júlí 2012 um raf- og 

rafeindabúnaðarúrgang (endursamin) (Stjtíð. ESB L 197, 24.7.2012, bls. 38). 

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

7. gr., 11. gr. og 16. gr. gilda ekki gagnvart Liechtenstein. 

9ea. 32017 R 0699: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/699 frá 18. apríl 

2017 um að fastsetja sameiginlega aðferðafræði fyrir útreikning á þyngd raf- og rafeindabúnaðar 

sem er settur á markað í hverju aðildarríki og sameiginlega aðferðafræði fyrir útreikning á magni 

raf- og rafeindabúnaðarúrgangs sem fellur til, miðað við þyngd, í hverju aðildarríki (Stjtíð. ESB L 

103, 19.4.2017, bls. 17). 

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

Ákvæði þessarar reglugerðar gilda ekki gagnvart Liechtenstein.“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 103, 19.4.2017, bls. 17. 

(2)  Stjtíð. ESB L 197, 24.7.2012, bls. 38. 

(3) Stjtíð. ESB L 8, 12.1.2017, bls. 32. 

2022/EES/66/12 
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2. gr. 

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

1. Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 32fa (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/19/ESB): 

„32fa. 32012 L 0019: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/19/ESB frá 4. júlí 2012 um raf- og 

rafeindabúnaðarúrgang (endursamin) (Stjtíð. ESB L 197, 24.7.2012, bls. 38). 

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

7. gr., 11. gr. og 16. gr. gilda ekki um Liechtenstein.“ 

2. Eftirfarandi texta er bætt við á eftir lið 32fa (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/19/ESB):  

„32faa. 32017 R 0699: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/699 frá  

18. apríl 2017 um að fastsetja sameiginlega aðferðafræði fyrir útreikning á þyngd raf- og 

rafeindabúnaðar sem er settur á markað í hverju aðildarríki og sameiginlega aðferðafræði 

fyrir útreikning á magni raf- og rafeindabúnaðarúrgangs sem fellur til, miðað við þyngd, í 

hverju aðildarríki (Stjtíð. ESB L 103, 19.4.2017, bls. 17). 

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

Ákvæði þessarar reglugerðar gilda ekki gagnvart Liechtenstein.“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2017/699, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júní 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 10. júní 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. 177/2022 

frá 10. júní 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) 2022/112 frá  

25. janúar 2022 um breytingu á reglugerð (ESB) 2017/746 að því er varðar umbreytingarákvæði 

um tiltekin lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi og um að fresta beitingu skilyrða vegna 

tækja innanhúss (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við 12. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/746) í XXX. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„, breytt með: 

– 32022 R 0112: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2022/112 frá 25. janúar 2022 (Stjtíð. 

ESB L 19, 28.1.2022, bls. 3).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 2022/112, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júní 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 10. júní 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 19, 28.1.2022, bls. 3.  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/66/13 



Nr. 66/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 13.10.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 178/2022 

frá 10. júní 2022 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)  

og IV. viðauka (Orka) 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 (EB) nr. 2020/740 frá  

25. maí 2020 um merkingu hjólbarða að því er varðar eldsneytisnýtingu og aðra mæliþætti, um 

breytingu á reglugerð (ESB) 2017/1369 og niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1222/2009 (1), sbr. 

leiðréttingar í Stjtíð. ESB L L 241, 27.7.2020, bls. 46 og Stjtíð. ESB L 147, 30.4.2021, bls. 23. 

2) II. og IV. viðauki við EES-samninginn breytast því í samræmi við það, 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við 4. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1369) í IV. kafla 

II. viðauka við EES-samninginn: 

„, breytt með: 

– 32020 R 0740: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/740 frá 25. maí 2020 (Stjtíð. 

ESB L 177, 5.6.2020, bls. 1), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 241, 27.7.2020, bls. 46 

og Stjtíð. ESB L 147, 30.4.2021, bls. 23.“ 

2. gr. 

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

1.  Eftirfarandi er bætt við 11. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2017/1369): 

„, breytt með: 

– 32020 R 0740: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/740 frá 25. maí 2020 (Stjtíð. 

ESB L 177, 5.6.2020, bls. 1), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 241, 27.7.2020,  

bls. 46 og Stjtíð. ESB L 147, 30.4.2021, bls. 23.“ 

2. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir 52. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2195): 

„53. 32020 R 0740: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/740 frá 25. maí 2020 um 

merkingu hjólbarða að því er varðar eldsneytisnýtingu og aðra mæliþætti, um breytingu á 

reglugerð (ESB) 2017/1369 og niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1222/2009 (Stjtíð. ESB  

L 177, 5.6.2020, bls. 1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 241, 27.7.2020, bls. 46 og Stjtíð. 

ESB L 147, 30.4.2021, bls. 23.“ 

3. Texti 43. liðar (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1222/2009) fellur brott.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 177, 5.6.2020, bls. 1.  

2022/EES/66/14 
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3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2020/740, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 241, 

27.7.2020, bls. 46, og Stjtíð. ESB L 147, 30.4.2021, bls. 23, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júní 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 10. júní 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 66/22 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 13.10.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 179/2022 

frá 10. júní 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) 2022/533 

frá 1. apríl 2022 um að koma á jafngildi COVID-19-vottorða sem gefin eru út í Lýðveldinu 

Kólumbíu 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 framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/534 

frá 1. apríl 2022 um að koma á jafngildi COVID-19-vottorða sem gefin eru út í Malasíu 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 10zg (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2022/207) í V. viðauka við EES-samninginn: 

„10zh. 32022 D 0533: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/533 frá 1. apríl 2022 

um að koma á jafngildi COVID-19-vottorða sem gefin eru út í Lýðveldinu Kólumbíu 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 105, 4.4.2022, bls. 60). 

10zi. 32022 D 0534: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/534 frá 1. apríl 2022 

um að koma á jafngildi COVID-19-vottorða sem gefin eru út í Malasíu 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 105, 4.4.2022, bls. 63).“ 

2. gr. 

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

2022/207) í VIII. viðauka við EES-samninginn: 

„11zh. 32022 D 0533: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/533 frá 1. apríl 2022 

um að koma á jafngildi COVID-19-vottorða sem gefin eru út í Lýðveldinu Kólumbíu 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 105, 4.4.2022, bls. 60).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 105, 4.4.2022, bls. 60. 

(2) Stjtíð. ESB L 105, 4.4.2022, bls. 63. 

2022/EES/66/15 
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11zi. 32022 D 0534: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/534 frá 1. apríl 2022 

um að koma á jafngildi COVID-19-vottorða sem gefin eru út í Malasíu 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 105, 4.4.2022, bls. 63).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvarðana (ESB) 2022/533 og (ESB) 2022/534, sem verður birtur 

í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júní 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 10. júní 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 66/24 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 13.10.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 180/2022 

frá 10. júní 2022 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn ákvörðun nr. S11 frá 9. desember 2020 um tilhögun endurgreiðslu 

vegna framkvæmdar 35. og 41. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 883/2004 (1). 

2) Ákvörðun nr. S11 kemur í stað ákvörðunar nr. S9 (2), sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn, 

og ber því að fella hana brott úr samningnum. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

VI. viðauki við EES-samninginn breytist sem hér segir: 

1. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 3.S10 (ákvörðun nr. S10): 

„3.S11 32021 D 0618(01): Ákvörðun nr. S11 frá 9. desember 2020 um tilhögun endurgreiðslu vegna 

framkvæmdar 35. og 41. gr. reglugerðar (EB) nr. 883/2004 (Stjtíð. ESB C 236, 18.6.2021, 

bls. 4).“ 

2. Texti liðar 3.S9 (ákvörðun nr. S9) fellur brott. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar nr. S11, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júní 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1)  Stjtíð. ESB C 236, 18.6.2021, bls. 4. 

(2) Stjtíð. ESB C 279, 27.9.2013, bls. 8. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/66/16 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 10. júní 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 



Nr. 66/26 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 13.10.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 181/2022 

frá 10. júní 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) 2022/185 

frá 10. febrúar 2022 um leiðréttingu á tilteknum tungumálaútgáfum framkvæmdarreglugerðar 

(ESB) 2021/451 um tæknilega framkvæmdarstaðla fyrir beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar skýrslugjöf stofnana til eftirlitsyfirvalda og um 

niðurfellingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 680/2014 (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við lið 14ab (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/451) í IX. 

viðauka við EES-samninginn: 

„, breytt með: 

– 32022 R 0185: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/185 frá  

10. febrúar 2022 (Stjtíð. ESB L 30, 11.2. 2022, bls. 5).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2022/185, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júní 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 10. júní 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 30, 11.2.2022, bls. 5.  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/66/17 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 182/2022 

frá 10. júní 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) 2018/1620 

frá 13. júlí 2018 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2015/61 um viðbætur við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar lausafjárþekjukröfu fyrir 

lánastofnanir (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/786 frá 

10. febrúar 2022 um breytingu á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/61 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar 

lausafjárþekjukröfu fyrir lánastofnanir (2). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar verða gerðar á lið 14ac (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/61) í IX. viðauka við EES-samninginn: 

1. Eftirfarandi er bætt við: 

„, breytt með: 

– 32018 R 1620: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1620 frá 13. júlí 2018 

(Stjtíð. ESB L 271, 30.10.2018, bls. 10), 

– 32022 R 0786: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/786 frá  

10. febrúar 2022 (Stjtíð. ESB L 141, 20.5.2022, bls. 1).“ 

2. Eftirfarandi aðlögunartexta er bætt við á eftir aðlögunartexta b):  

„c) Í 8. mgr. 28. gr. er eftirfarandi lið bætt við: 

„d) seðlabankinn í þriðja landinu sem heimaaðildarríki lánastofnunarinnar myndar gjaldmiðils-

svæði með, þar sem útibú hafa sama aðgengi að lausafé seðlabanka, þ.m.t. á 

álagstímabilum, og lánastofnanir sem stofnsettar eru í því þriðja landi hafa.““ 

2. gr. 

Texti framseldra reglugerða (ESB) 2018/1620 og (ESB) 2022/786, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 271, 30.10.2018, bls. 10. 

(2) Stjtíð. ESB L 141, 20.5.2022, bls. 1. 

2022/EES/66/18 
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3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júní 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

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

nr. 76/2022 frá 18. mars 2022 (3), eftir því hvor dagsetningin er síðar. 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 10. júní 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(3)  Stjtíð. ESB L 182, 7.7.2022, bls. 61 og EES-viðbætir 45, 7.7.2022, bls. 49. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 183/2022 

frá 10. júní 2022 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2021/1751 frá 1. október 2021 um tæknilega framkvæmdarstaðla fyrir beitingu tilskipunar 

Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB að því er varðar samræmd snið og sniðmát fyrir 

tilkynningar um ákvörðun á því hve óframkvæmanlegt er að fella inn samningsbundna 

viðurkenningu á niðurfærslu- og umbreytingarheimildum (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/365 

frá 3. mars 2022 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar verklagsreglur, stöðluð 

eyðublöð og sniðmát fyrir tilhögun upplýsingamiðlunar að því er varðar skilaáætlanir fyrir 

lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 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 er bætt við lið 19bo (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/1624): 

„, breytt með: 

– 32022 R 0365: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/365 frá  

3. mars 2022 (Stjtíð. ESB L 69, 4.3. 2022, bls. 60).“ 

2. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 19bp (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 2019/348): 

„19bs. 32021 R 1751: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1751 frá  

1. október 2021 um tæknilega framkvæmdarstaðla fyrir beitingu tilskipunar Evrópuþingsins 

og ráðsins 2014/59/ESB að því er varðar samræmd snið og sniðmát fyrir tilkynningar um 

ákvörðun á því hve óframkvæmanlegt er að fella inn samningsbundna viðurkenningu á 

niðurfærslu- og umbreytingarheimildum (Stjtíð. ESB L 349, 4.10.2021, bls. 5).“ 

2. gr. 

Texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2021/1751 og (ESB) 2022/365, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 349, 4.10.2021, bls. 5.  

(2) Stjtíð. ESB L 69, 4.3.2022, bls. 60.  

2022/EES/66/19 
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3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júní 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

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

nr. 80/2020 frá 12. júní 2020 (3), eða á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar  

nr. 145/2022 frá 29. apríl 2022 (4), eftir því hvor dagsetningin er síðar. 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 10. júní 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(3)  Verður birt. 

(4)  EES-viðbætir 61, 22.9.2022, bls. 104 og stjtíð. ESB L 246, 22.9.2022, bls. 104. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 184/2022 

frá 10. júní 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) Einnig skal bæta við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/337 frá 16. febrúar 2021 um 

breytingu á reglugerð (ESB) 2017/1129 að því er varðar endurbótalýsingu ESB og markvissar 

aðlaganir fyrir fjármálamilliliði og tilskipun 2004/109/EB að því er varðar notkun á sameiginlega 

rafræna skýrslusniðinu fyrir árleg reikningsskil, til að stuðla að endurbótum í kjölfar COVID-19 

hættuástandsins (1), sem felld var inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-

nefndarinnar nr. 384/2021 frá 10. desember 2021 (2), um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2004/109/EB í IX. viðauka EES-samningsins. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Lið 29d (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/109/EB) í IX. viðauka við EES-samninginn er breytt 

sem hér segir: 

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við: 

„– 32021 R 0337: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/337 frá 16. febrúar 2021 

(Stjtíð. ESB L 68, 26.2.2021, bls. 1).“ 

2. Aðlögunartextar b) og c) er endurraðað sem c) og d). 

3. Eftirfarandi aðlögunartexta er bætt við á eftir aðlögunartexta a): 

„b) Í 7. mgr. 4. gr. koma orðin „einum mánuði eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-

nefndarinnar nr. 184/2022 frá 10. júní 2022“ í stað orðanna „19. mars 2021“, að því er EFTA-

ríkin varðar.“ 

2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júní 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

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

nr. 81/2020 frá 12. júní 2020 (3), eftir því hvor dagsetningin er síðar.  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 68, 26.2.2021, bls. 1. 

(2)  Verður birt. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(3)  Verður birt. 

2022/EES/66/20 
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3. gr. 

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

Gjört í Brussel 10. júní 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 185/2022 

frá 10. júní 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 framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1989 frá 

6. nóvember 2020 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2019/815 að því er varðar uppfærslu 

á flokkunarfræði sem mælt er fyrir um í tæknilegum eftirlitsstöðlum fyrir sameiginlega rafræna 

skýrslusniðið (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 29dd (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/815) 

í IX. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32020 R 1989: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1989 frá  

6. nóvember 2020 (Stjtíð. ESB L 429, 18.12.2020, bls. 1).“ 

2. gr. 

Texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/1989, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júní 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

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

nr. 82/2020 frá 12. júní 2020 (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 10. júní 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 429, 18.12.2020, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2) Verður birt. 

2022/EES/66/21 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 186/2022 

frá 10. júní 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) 2022/352 frá 

29. nóvember 2021 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2019/815 að því er varðar 

uppfærsluna 2021 á flokkunarfræði sem mælt er fyrir um í tæknilegum eftirlitsstöðlum um 

forskriftir fyrir sameiginlegt rafrænt skýrslusnið (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 29dd (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/815) 

í IX. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32022 R 0352: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/352 frá  

29. nóvember 2021 (Stjtíð. ESB L 77, 7.3.2022, bls. 1).“ 

2. gr. 

Texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2022/352, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júní 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

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

nr. 82/2020 frá 12. júní 2020 (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 10. júní 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 77, 7.3.2022, bls. 1.  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2)  Verður birt. 

2022/EES/66/22 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 187/2022 

frá 10. júní 2022 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/955 

frá 27. maí 2021 um tæknilega framkvæmdarstaðla fyrir beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2019/1156 að því er varðar eyðublöð, sniðmát, verklagsreglur og tæknilegar 

ráðstafanir fyrir birtingar og tilkynningar á reglum, gjöldum og þóknunum vegna markaðssetningar 

og þær upplýsingar sem á að senda til að koma upp og viðhalda miðlægu gagnasafni um 

markaðssetningu sérhæfðra sjóða og verðbréfasjóða yfir landamæri, ásamt eyðublöðum, snið-

mátum og verklagsreglum fyrir miðlun slíkra upplýsinga (1), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. 

ESB L 398, 11.11.2021, bls. 49. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

viðauka við EES-samninginn: 

„31bia. 32021 R 0955: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/955 frá  

27. maí 2021 um tæknilega framkvæmdarstaðla fyrir beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2019/1156 að því er varðar eyðublöð, sniðmát, verklagsreglur og tæknilegar 

ráðstafanir fyrir birtingar og tilkynningar á reglum, gjöldum og þóknunum vegna markaðs-

setningar og þær upplýsingar sem á að senda til að koma upp og viðhalda miðlægu gagnasafni 

um markaðssetningu sérhæfðra sjóða og verðbréfasjóða yfir landamæri, ásamt eyðublöðum, 

sniðmátum og verklagsreglum fyrir miðlun slíkra upplýsinga (Stjtíð. ESB L 211, 15.6.2021,  

bls. 30), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 398, 11.11.2021, bls. 49.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2021/955, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. 

ESB L 398, 11.11.2021, bls. 49, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 

telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júní 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

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

nr. 53/2021 frá 5. febrúar 2021 (2), eftir því hvor dagsetningin er síðar.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 211, 15.6.2021, bls. 30. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2)  Verður birt. 

2022/EES/66/23 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 10. júní 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 188/2022 

frá 10. júní 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 tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/1057 frá  

15. júlí 2020 um sértækar reglur að því er varðar tilskipun 96/71/EB og tilskipun 2014/67/ESB um 

útsendingu ökumanna á sviði flutninga á vegum og um breytingu á tilskipun 2006/22/EB að því er 

varðar kröfur um framfylgd og á reglugerð (ESB) nr. 1024/2012 (1). 

2) X. og XIII. viðauka við EES-samninginn er því breytt 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 L 1057: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/1057 frá 15. júlí 2020 (Stjtíð. 

ESB L 249, 31.7.2020, bls. 49).“ 

2. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 21a (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/22/EB): 

„– 32020 L 1057: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/1057 frá 15. júlí 2020 (Stjtíð. 

ESB L 249, 31.7.2020, bls. 49).“ 

2. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 24fb (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1945): 

„24g. 32020 L 1057: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/1057 frá 15. júlí 2020 um 

sértækar reglur að því er varðar tilskipun 96/71/EB og tilskipun 2014/67/ESB um útsendingu 

ökumanna á sviði flutninga á vegum og um breytingu á tilskipun 2006/22/EB að því er varðar 

kröfur um framfylgd og á reglugerð (ESB) nr. 1024/2012 (Stjtíð. ESB L 249, 31.7.2020,  

bls. 49).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar (ESB) 2020/1057, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júní 2022, eða daginn eftir að síðasta tilkynning samkvæmt 1. mgr.  

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 249, 31.7.2020, bls. 49. 

() Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/66/24 
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5. gr. 

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

Gjört í Brussel 10. júní 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 189/2022 

frá 10. júní 2022 

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

myndmiðlun og upplýsingasamfélagið) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2022/612 frá  

6. apríl 2022 um reiki á almennum farsímanetum innan Sambandsins (endurútgefin) (1). 

2) Reglugerð (ESB) 2022/612 fellir úr gildi frá og með 1. júlí 2022, reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 531/2012 (2), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella 

gerðina brott úr samningnum frá og með 1. júlí 2022. 

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

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 5cu (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 531/2012) í XI. 

viðauka við EES-samninginn frá og með 1. júlí 2022: 

„32022 R 0612: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2022/612 frá 6. apríl 2022 um reiki á 

almennum farsímanetum innan Sambandsins (endurútgefin) (Stjtíð. ESB L 115, 13.4.2022, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2022/612 sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíð-

indi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júní 2022, eða daginn eftir að síðasta tilkynning samkvæmt 1. mgr.  

103 gr. EES-samningsins hefur farið fram, 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 10. júní 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 115, 13.4.2022, bls. 1. 

(2)  Stjtíð. ESB L 172, 30.6.2012, bls. 10. 

() Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/66/25 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 190/2022 

frá 10. júní 2022 

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

hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1024 frá  

20. júní 2019 um opin gögn og endurnotkun upplýsinga frá hinu opinbera (1). 

2) Tilskipun (ESB) 2019/1024 fellir úr gildi tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/98/EB (2), sem 

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

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

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 5k (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/98/EB) í XI. viðauka 

við EES-samninginn: 

„32019 L 1024: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1024 frá 20. júní 2019 um opin gögn 

og endurnotkun upplýsinga frá hinu opinbera (Stjtíð. ESB L 172, 26.6.2019, bls. 56).“ 

2. gr. 

Texti tilskipunar (ESB) 2019/1024, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusam-

bandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júní 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 10. júní 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 172, 26.6.2019, bls. 56. 

(2) Stjtíð. ESB L 345, 31.12.2003, bls. 90. 

() Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/66/26 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 191/2022 

frá 10. júní 2022 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/883 frá  

17. apríl 2019 um móttökuaðstöðu í höfnum til afhendingar úrgangs frá skipum, um breytingu á 

tilskipun 2010/65/ESB og um niðurfellingu tilskipunar 2000/59/EB (1). 

2) Tilskipun (ESB) 2019/883 fellir úr gildi tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/59/EB (2), sem 

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

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 56i (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/59/EB): 

„32019 L 0883: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/883 frá 17. apríl 2019 um 

móttökuaðstöðu í höfnum til afhendingar úrgangs frá skipum, um breytingu á tilskipun 2010/65/ESB 

og um niðurfellingu tilskipunar 2000/59/EB (Stjtíð. ESB L 151, 7.6.2019, bls. 116).“ 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 56l (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/65/ESB): 

„– 32019 L 0883: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/883 frá 17. apríl 2019 (Stjtíð. 

ESB L 151, 7.6.2019, bls. 116).“ 

2. gr. 

Texti tilskipunar (ESB) 2019/883, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júní 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

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

nr. 128/2019 frá 8. maí 2019 (3), eftir því hvor dagsetningin er síðar.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 151, 7.6.2019, bls. 116. 

(2)  Stjtíð. EB L 332, 28.12.2000, bls. 81. 

() Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(3)  Verður birt. 

2022/EES/66/27 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 10. júní 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 192/2022 

frá 10. júní 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 ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2147 frá  

3. desember 2021 um samþykki fyrir flugverndarbúnaði í almenningsflugi með „ESB-stimpli“ (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 66hf (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar C(2015) 

8005) í XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„66hg. 32021 D 2147: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2147 frá 3. desember 2021 um 

samþykki fyrir flugverndarbúnaði í almenningsflugi með „ESB-stimpli“ (Stjtíð. ESB L 433, 

6.12.2021, bls. 25).“ 

2. gr. 

Texti ákvörðunar (ESB) nr. 2021/2147, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júní 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 10. júní 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 433, 6.12.2021, bls. 25. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/66/28 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 193/2022 

frá 10. júní 2022  

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/2 

frá 4. janúar 2022 um leiðréttingu á frönsku tungumálaútgáfunni af framkvæmdarreglugerð (ESB) 

nr. 1207/2011 um kröfur um afköst og rekstrarsamhæfi kögunar í samevrópska loftrýminu (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 66wl (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 1207/2011) í XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32022 R 0002: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/2 frá  

4. janúar 2022 (Stjtíð. ESB L 1, 5.1.2022, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2022/2, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júní 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 10. júní 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 1, 5.1.2022, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/66/29 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 194/2022 

frá 10. júní 2022 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2021/1880 frá 26. október 2021 um leiðréttingu á pólsku útgáfunni af framkvæmdarreglugerð 

(ESB) 2019/317 um frammistöðu- og gjaldtökukerfi fyrir samevrópska loftrýmið (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við lið 66xk (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/317) í 

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„, breytt með: 

 32021 R 1880: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1880 frá  

26. október 2021 (Stjtíð. ESB L 380, 27.10. 2021, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2021/1880, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júní 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 10. júní 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 380, 27.10.2021, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/66/30 



Nr. 66/46 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 13.10.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 195/2022 

frá 10. júní 2022 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2021/2070 frá 25. nóvember 2021 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 474/2006 um skrá yfir 

flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur eða sæta rekstrartakmörkunum innan Sam-

bandsins (1). 

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

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 66zab (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 474/2006) í 

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32021 R 2070: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2070 frá  

25. nóvember 2021 (Stjtíð. ESB L 421, 26.11. 2021, bls. 31).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2021/2070, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júní 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 10. júní 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 421, 26.11.2021, bls. 31. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/66/31 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 196/2022 

frá 10. júní 2022 

um breytingu á XV. viðauka (Ríkisaðstoð) 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) 2021/1237 frá  

23. júlí 2021 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 651/2014 þar sem tilgreindir eru tilteknir flokkar 

aðstoðar sem samrýmast innri markaðnum til beitingar á 107. og 108. gr. sáttmálans (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar verða gerðar á lið 1j (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 651/2014) í 

XV. viðauka við EES-samninginn: 

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við: 

„– 32021 R 1237: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1237 frá 23. júlí 2021 

(Stjtíð. ESB L 270, 29.7.2021, bls. 39).“ 

2. Aðlögunartextar a) til n) eru endurtölusettir sem aðlögunartextar b) til o), í þeirri röð. 

3. Eftirfarandi aðlögunartexta er bætt við á undan aðlögunartexta b): 

„a) „2. mgr. 106. gr. sáttmálans“ orðast sem „2. mgr. 59. gr. EES-samningsins“;“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 2021/1237, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júní 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 10. júní 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 270, 29.7.2021, bls. 39. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/66/32 



Nr. 66/48 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 13.10.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 197/2022 

frá 10. júní 2022 

um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn (Hugverkaréttindi) 

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) 2019/933 frá  

20. maí 2019 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 469/2009 um vottorð um viðbótarvernd fyrir  

lyf (1). 

2) Liechtenstein skal ekki afgreiða vottorð um viðbótarvernd lyfja eins og kveðið er á um í reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 469/2009 (2), í krafti ákvörðunar sameiginlegu EES-

nefndarinnar nr. 92/2017 frá 5. maí 2017 (3). Því gildir reglugerð (ESB) 2019/933 ekki gagnvart 

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

6. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 469/2009) í XVII. viðauka við EES-samninginn er 

breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi er bætt við: 

„, breytt með. 

– 32019 R 0933: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/933 frá 20. maí 2019 (Stjtíð. 

ESB L 153, 11.6.2019, bls. 1).“ 

2. Aðlögunartextar a) til c) eru endurtölusettir sem aðlögunartextar b) til d), í þeirri röð. 

3. Eftirfarandi aðlögunartexta er bætt við á undan aðlögunartexta b): 

„a) Í 10. mgr. 5. gr., að því er EFTA-ríkin varðar, orðast „1. júlí 2019“ sem á/fyrir „gildistökudegi/ 

gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 197/2022 frá 10. júní 2022“.“ 

4. Eftirfarandi aðlögunartexta er bætt við á eftir aðlögunartexta d): 

„e) Að því er EFTA-ríkin varðar hljóðar texti -I. viðauka sem hér segir: 

„Kennimerki 

Þetta kennimerki skal vera svart og nógu stórt til að vera nægilega sýnilegt.  

”.’  

  

(1) Stjtíð. ESB L 153, 11.6.2019, bls. 1. 

(2)  Stjtíð. ESB L 152, 16.6.2009, bls. 1 og EES-viðbætir 11, 7.2.2019, bls. 49. 

(3)  Stjtíð. ESB L 36, 7.2.2019, bls. 41. 

2022/EES/66/33 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/933, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júní 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 10. júní 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

() Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 66/50 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 13.10.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 198/2022 

frá 10. júní 2022 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2019/1859 frá 6. nóvember 2019 um reglur um beitingu 10. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2019/1242 að því er varðar öflun tiltekinna gagna (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/96 

frá 25. janúar 2022 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1859 um reglur um 

beitingu 10. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1242 að því er varðar öflun 

tiltekinna gagna (2). 

3) Framkvæmdarreglugerðir framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1859 og (ESB) 2022/96 gilda 

ekki gagnvart Liechtenstein í krafti ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 398/2021 frá 

10. desember 2021 (3). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 21azkaa (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2021/781) í XX. viðauka við EES-samninginn: 

„21azkaaa. 32019 R 1859: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1859 frá  

6. nóvember 2019 um reglur um beitingu 10. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2019/1242 að því er varðar öflun tiltekinna gagna (Stjtíð. ESB L 286, 7.11.2019,  

bls. 10), breytt með: 

–  32022 R 0096: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/96 frá 

25. janúar 2022 (Stjtíð. ESB L 17, 26.1. 2022, bls. 1).“ 

2. gr. 

Texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2019/1859 og (ESB) 2022/96, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júní 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

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

nr. 398/2021 frá 10. desember 2021 (4), eftir því hvor dagsetningin er síðar.  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 286, 7.11.2019, bls. 10. 

(2) Stjtíð. ESB L 17, 26.1.2022, bls. 1. 

(3)  Verður birt. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(4)  Verður birt. 

2022/EES/66/34 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 10. júní 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 



Nr. 66/52 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 13.10.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 199/2022 

frá 10. júní 2022 

um breytingu á XXI. viðauka við EES-samninginn (Hagskýrslugerð) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/414 frá  

14. mars 2019 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1177/2003 um 

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

breytur um of mikla skuldsetningu, neyslu og auðæfi ásamt atvinnu fyrir árið 2020 (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi bætist við á eftir lið 18ih (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2017/310) í  

XXI. viðauka við samninginn: 

„18ii. 32019 R 0414: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/414 frá 14. mars 2019 um 

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

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

mikla skuldsetningu, neyslu og auðæfi ásamt atvinnu fyrir árið 2020 (Stjtíð. ESB L 73, 15.3.2019, 

bls. 105).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 2019/414, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júní 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 10. júní 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 73, 15.3.2019, bls. 105. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/66/35 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 200/2022 

frá 10. júní 2022 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/357 frá  

2. mars 2022 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra 

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

er varðar alþjóðlega reikningsskilastaðla, IAS-staðla 1 og 8 (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 10ba (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008) í 

XXII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32022 R 0357: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/357 frá 2. mars 2022 (Stjtíð. 

ESB L 68, 3.3.2022, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 2022/357, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júní 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 10. júní 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 68, 3.3.2022, bls. 1.  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/66/36 
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