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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 107/2019 

frá 8. maí 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/998 

frá 12. júlí 2018 um breytingu á I. viðauka við ákvörðun 2009/177/EB að því er varðar stöðu 

Króatíu með tilliti til skjónakarpaherpesveiki og stöðu Finnlands með tilliti til iðradreps, skrána yfir 

svæði á Írlandi sem eru laus við ostruveiki, skrána yfir svæði í Bretlandi sem eru laus við 

martelíuveikisýkil og um breytingu á I. viðauka við ákvörðun 2010/221/ESB að því er varðar 

skrána yfir svæði í Bretlandi sem eru laus við ostruherpesveiru 1 μvar (OsHV-1 μVar) (1). 

2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/80/EB (2), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn, 

var felld úr gildi með framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1669 (3) og 

ber því að fella gerðina brott úr samningnum. 

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

gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og 

Sambandsríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og 

tilgreint er í aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í I. viðauka við EES-samninginn. 

Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við 89. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/177/EB) og 94. lið 

(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/221/ESB) í hluta 4.2: 

„– 32018 D 0998: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/998 frá  

12. júlí 2018 (Stjtíð. ESB L 178, 16.7. 2018, bls. 9).“  

2. 22. liður í hluta 1.2 (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/80/EB) undir fyrirsögninni „GERÐIR 

SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT 

TIL“ fellur brott. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/998, sem 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 178, 16.7.2018, bls. 9. 

(2) Stjtíð. ESB L 36, 8.2.2006, bls. 50. 

(3) Stjtíð. ESB L 278, 8.11.2018, bls. 28. 

2022/EES/69/01 
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3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2019, 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 8. maí 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 108/2019 

frá 8. maí 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/268 frá 

15. febrúar 2019 um breytingu á reglugerðum (ESB) nr. 200/2010, (ESB) nr. 517/2011, (ESB) 

nr. 200/2012 og (ESB) nr. 1190/2012 að því er varðar tilteknar aðferðir við prófanir og sýnatöku 

vegna salmonellu í alifuglum (1). 

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

gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og 

Sambandsríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og 

tilgreint er í aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í I. viðauka við EES-samninginn. 

Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1.  Eftirfarandi undirlið er bætt við 53. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 200/2012) í 

hluta 7.1: 

„– 32019 R 0268: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/268 frá 15. febrúar 2019 

(Stjtíð. ESB L 46, 18.2.2019, bls. 11).“  

2. Eftirfarandi er bætt við 51. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1190/2012), 55. lið 

(reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 517/2011) og 57. lið (reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 200/2012) í hluta 7.1.:  

,„ breytt með:  

– 3219 R 0268: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/268 frá 15. febrúar 2019 

(Stjtíð. ESB L 46, 18.2.2019, bls. 11).“  

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/268, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 46, 18.2.2019, bls. 11. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/69/02 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. maí 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 109/2019 

frá 8. maí 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/49 frá 

4. janúar 2019 um leyfi fyrir natríumseleníti, húðuðu, kornuðu natríumseleníti og sink-L-

selenmeþíóníni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (1). 

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

Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um verslun 

með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og tilgreint er í aðlögunarákvæðum vegna 

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir 282. lið (tilmæli framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/464) í II. kafla I. 

viðauka við EES-samninginn: 

„283. 32019 R 0049: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/49 frá  

4. janúar 2019 um leyfi fyrir natríumseleníti, húðuðu, kornuðu natríumseleníti og sink-L-

selenmeþíóníni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 10, 14.1.2019, bls. 2).“  

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/49, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2019, 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 8. maí 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 10, 14.1.2019, bls. 2. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/69/03 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 110/2019 

frá 8. maí 2019 

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

vottun) 

Þessi ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar var birt í EES-viðbæti nr. 57, 18.7.2019, bls. 31, og 

Stjtíð. ESB L 192, 18.7.2019, bls. 64. 

2022/EES/69/04 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 111/2019 

frá 8. maí 2019 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/830 frá 

9. mars 2018 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 167/2013 og á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1322/2014 að því er 

varðar aðlögun krafna um smíði ökutækja og almennra krafna vegna viðurkenningar á ökutækjum 

fyrir landbúnað og skógrækt (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við 40. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 167/2013) í II. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 0830: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/830 frá 9. mars 2018 

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

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/830, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2019, 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 8. maí 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 140, 6.6.2018, bls. 15. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/69/05 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 112/2019 

frá 8. maí 2019 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1584 

frá 22. október 2018 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 889/2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd 

reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna vara að því er 

varðar lífræna framleiðslu, merkingar og eftirlit  (1). 

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

varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um 

verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og tilgreint er í inngangsorðum XII. 

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

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 54ba (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 889/2008) í XII. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 1584: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1584 frá 

22. október 2018 (Stjtíð. ESB L 264, 23.10.2018, bls. 1).“  

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/1854, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 264, 23.10.2018, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/69/06 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. maí 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 113/2019 

frá 8. maí 2019 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/36 frá  

10. janúar 2019 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1334/2008 að því er varðar efnið N-(2-metýlsýklóhexýl)-2,3,4,5,6-pentaflúoróbensamíð (1). 

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

varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um 

verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og tilgreint er í inngangsorðum XII. 

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

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 54zzzzs (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1334/2008) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32019 R 0036: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/36 frá 10. janúar 2019 (Stjtíð. 

ESB L 9, 11.1.2019, bls. 85).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/36, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2019, 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 8. maí 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 9, 11.1.2019, bls. 85. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/69/07 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 114/2019 

frá 8. maí 2019 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2018/1991 frá 13. desember 2018 um leyfi til að setja á markað ber Lonicera caerulea L. sem 

hefðbundin matvæli frá þriðja landi samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins  

(ESB) 2015/2283 og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/2470 (1). 

2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/108 frá 24. janúar 2019 um leyfi til 

að breyta nákvæmum skilgreiningum á nýju innihaldsefni í matvælum, útdrætti fituefnis  

úr suðurhafsljósátu (Euphausia superba), samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins  

(ESB) 2015/2283 og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/2470 (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/109 

frá 24. janúar 2019 um leyfi fyrir rýmkun á notkun á olíu úr Schizochytrium sp. sem nýfæði 

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

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

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/110 

frá 24. janúar 2019 um leyfi fyrir rýmkun á notkun á olíu úr fræi Allanblackia sem nýfæði 

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

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

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

er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

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

nr. 2017/2470): 

„– 32018 R 1991: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1991 frá 

13. desember 2018 (Stjtíð. ESB L 320, 17.12.2018, bls. 22),  

  

(1) Stjtíð. ESB L 320, 17.12.2018, bls. 22. 

(2) Stjtíð. ESB L 23, 25.1.2019, bls. 4. 

(3) Stjtíð. ESB L 23, 25.1.2019, bls. 7. 

(4) Stjtíð. ESB L 23, 25.1.2019, bls. 11. 

2022/EES/69/08 
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– 32019 R 0108: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/108 frá 

24. janúar 2019 (Stjtíð. ESB L 23, 25.1.2019, bls. 4), 

– 32019 R 0109: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/109 frá 

24. janúar 2019 (Stjtíð. ESB L 23, 25.1.2019, bls. 7), 

– 32019 R 0110: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/110 frá 

24. janúar 2019 (Stjtíð. ESB L 23, 25.1.2019, bls. 11).“  

2. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 153. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1556): 

„154. 32018 R 1991: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1991 frá 

13. desember 2018 um leyfi til að setja á markað ber Lonicera caerulea L. sem hefðbundin 

matvæli frá þriðja landi samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og 

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

ESB L 320, 17.12.2018, bls. 22). 

155. 32019 R 0108: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/108 frá 

24. janúar 2019 um leyfi til að breyta nákvæmum skilgreiningum á nýju innihaldsefni í 

matvælum, útdrætti fituefnis úr suðurhafsljósátu (Euphausia superba), samkvæmt reglugerð 

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

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (Stjtíð. ESB L 23, 25.1.2019, bls. 4). 

156. 32019 R 0109: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/109 frá 

24. janúar 2019 um leyfi fyrir rýmkun á notkun á olíu úr Schizochytrium sp. sem nýfæði 

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

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (Stjtíð. ESB L 23, 

25.1.2019, bls. 7). 

157. 32019 R 0110: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/110 frá 

24. janúar 2019 um leyfi fyrir rýmkun á notkun á olíu úr fræi Allanblackia sem nýfæði 

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

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (Stjtíð. ESB L 23, 

25.1.2019, bls. 11).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2018/1991, (ESB) 2018/108, (ESB) 2018/109 

og (ESB) 2018/110, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst 

fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2019, 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 8. maí 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 115/2019 

frá 8. maí 2019 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2018/1967 frá 12. desember 2018 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 til að flokka efnið 

parómómýsín með tilliti til hámarksgildis leifa (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 1967: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1967 frá 

12. desember 2018 (Stjtíð. ESB L 316, 13.12.2018, bls. 6).“  

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/1967, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2019, 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 8. maí 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 316, 13.12.2018, bls. 6. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/69/09 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 116/2019 

frá 8. maí 2019 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/161 frá 

2. október 2015 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB að því er varðar 

ítarlegar reglur um öryggisþætti á umbúðum mannalyfja (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 15qe (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1572) í XIII. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„15qf. 32016 R 0161: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/161 frá 2. október 2015 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB að því er varðar ítarlegar reglur 

um öryggisþætti á umbúðum mannalyfja (Stjtíð. ESB L 32, 9.2.2016, bls. 1).“  

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2016/161, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2019, 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 8. maí 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 32, 9.2.2016, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/69/10 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 117/2019 

frá 8. maí 2019 

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

vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/157 frá 

6. nóvember 2018 um breytingu á II. viðauka við framselda reglugerð (ESB) nr. 1062/2014 um 

vinnuáætlunina um kerfisbundna athugun á öllum fyrirliggjandi virkum efnum sem sæfivörur 

innihalda og um getur í reglugerð 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 er undirlið er bætt við lið 12nza (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 1062/2014) í XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32019 R 0157: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/157 frá 

6. nóvember 2018 (Stjtíð. ESB L 31, 1.2.2019, bls. 1).“  

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/157, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2019, 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 8. maí 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 31, 1.2.2019, bls. 1. 

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

nr. 118/2019 

frá 8. maí 2019 

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

vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2018/1985 frá 13. desember 2018 um að samþykkja ekki Willaertia magna c2c maky sem virkt efni 

til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 11 (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 12zzzzzu (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/1305) í XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„12zzzzzv. 32018 D 1985: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1985 frá  

13. desember 2018 um að samþykkja ekki Willaertia magna c2c maky sem virkt efni til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokki 11 (Stjtíð. ESB L 317, 14.12.2018, bls. 27).“  

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1985, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2019, 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 8. maí 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 317, 14.12.2018, bls. 27. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/69/12 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 119/2019 

frá 8. maí 2019 

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

vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/784 

frá 29. maí 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar 

skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu klóþíanidíni (1). 

2) Einnig skal bæta við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/783 (2) og framkvæmdarreglugerð (ESB) 

2018/785 (3), sem voru felldar inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-

nefndarinnar nr. 14/2019 frá 8. febrúar 2019 (4), sem breytingargerðum við framkvæmdar 

reglugerð (ESB) nr. 485/2013. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

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

nr. 540/2011): 

„– 32018 R 0784: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/784 frá  

29. maí 2018 (Stjtíð. ESB L 132, 30.5.2018, bls. 35).“  

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

nr. 485/2013): 

„, breytt með: 

– 32018 R 0783: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/783 frá  

29. maí 2018 (Stjtíð. ESB L 132, 30.5.2018, bls. 31), 

– 32018 R 0784: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/784 frá  

29. maí 2018 (Stjtíð. ESB L 132, 30.5.2018, bls. 35), 

– 32018 R 0785: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/785 frá  

29. maí 2018 (Stjtíð. ESB L 132, 30.5.2018, bls. 40).“  

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/784, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 132, 30.5.2018, bls. 35. 

(2) Stjtíð. ESB L 132, 30.5.2018, bls. 31. 

(3) Stjtíð. ESB L 132, 30.5.2018, bls. 40. 

(4)  Stjtíð ESB L 228, 16.7.2020, bls. 23, og EES-viðbætir nr. 48, 16.7.2020, bls. 25. 

2022/EES/69/13 
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3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2019, 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 8. maí 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



27.10.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 69/19 

 2
7
.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
9
/1

9
 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 120/2019 

frá 8. maí 2019 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1262 

frá 20. september 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar 

framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin 1-metýlsýklóprópen, betasýflútrín, klóróþalóníl, 

klórótólúrón, klómasón, sýpermetrín, damínósíð, deltametrín, dímetenamíð-p, díúrón, flúdíoxóníl, 

flúfenaset, flúrtamón, fosþíasat, indoxakarb, MCPA, MCPB, prósúlfókarb, þíófanatmetýl og 

tríbenúrón (1). 

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

2018/1264 frá 20. september 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu petoxamíði, í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu-

verndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

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

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

2018/1265 frá 20. september 2018 um samþykki fyrir virka efninu fenpíkoxamíði, í samræmi við 

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

og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (3). 

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

2018/1266 frá 20 september 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að 

því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin 1-dekanól, 6-bensýladenín, 

álsúlfat, asadíraktín, búpírímat, karboxín, kletódím, sýkloxýdím, dasómet, díklófóp, díþíanón, 

dódín, fenasakín, flúómetúrón, flútríafól, hexýþíasox, hýmexasól, indólýlsmjörsýru, ísoxaben, 

brennisteinskalk, metaldehýð, paklóbútrasól, pensýkúrón, sintófen, táflúvalínat og tebúfenósíð (4). 

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

2018/1294 frá 26. september 2018 um að samþykkja ekki tjöru, sem er unnin úr strandfuru, sem 

grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu 

plöntuverndarvara á markað (5). 

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

2018/1295 frá 26. september 2018 um samþykki fyrir grunnefninu laukolíu, í samræmi við 

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

og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 540/2011 (6). 

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

2018/1495 frá 8. október 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því 

er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu malaþíóni (7).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 238, 21.9.2018, bls. 62. 

(2) Stjtíð. ESB L 238, 21.9.2018, bls. 71. 

(3) Stjtíð. ESB L 238, 21.9.2018, bls. 77. 

(4) Stjtíð. ESB L 238, 21.9.2018, bls. 81. 

(5) Stjtíð. ESB L 243, 27.9.2018, bls. 5. 

(6) Stjtíð. ESB L 243, 27.9.2018, bls. 7. 

(7) Stjtíð. ESB L 253, 9.10.2018, bls. 1. 

2022/EES/69/14 
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8) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/1500 frá 9. október 2018 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu þírami og um 

bann við notkun og sölu á fræjum sem eru meðhöndluð með plöntuverndarvörum sem innihalda 

þíram, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu 

plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 540/2011 (8). 

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

2018/1501 frá 9. október 2018 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu pýmetrósíni, í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu-

verndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 540/2011 (9). 

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

2018/1532 frá 12. október 2018 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu díkvati, í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu-

verndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 540/2011 (10). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

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

nr. 540/2011): 

„– 32018 R 1262: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1262 frá  

20. september 2018 (Stjtíð. ESB L 238, 21.9.2018, bls. 62), 

– 32018 R 1264: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1264 frá  

20. september 2018 (Stjtíð. ESB L 238, 21.9.2018, bls. 71), 

– 32018 R 1265: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1265 frá  

20. september 2018 (Stjtíð. ESB L 238, 21.9.2018, bls. 77), 

– 32018 R 1266: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1266 frá  

20. september 2018 (Stjtíð. ESB L 238, 21.9.2018, bls. 81), 

– 32018 R 1295: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1295 frá  

26. september 2018 (Stjtíð. ESB L 243, 27.9.2018, bls. 7), 

– 32018 R 1495: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1495 frá  

8. október 2018 (Stjtíð. ESB L 253, 9.10.2018, bls. 1),  

– 32018 R 1500: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1500 frá 

9. október 2018 (Stjtíð. ESB L 254, 10.10.2018, bls. 1), 

– 32018 R 1501: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1501 frá  

9. október 2018 (Stjtíð. ESB L 254, 10.10.2018, bls. 4), 

– 32018 R 1532: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1532 frá  

12. október 2018 (Stjtíð. ESB L 257, 15.10.2018, bls. 10).“  

2. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 13zzzzzzzzzb (framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2018/1278):  

  

(8) Stjtíð. ESB L 254, 10.10.2018, bls. 1. 

(9) Stjtíð. ESB L 254, 10.10.2018, bls. 4. 

(10) Stjtíð. ESB L 257, 15.10.2018, bls. 10. 
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„13zzzzzzzzzc. 32018 R 1264: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/1264 frá 20. september 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu 

petoxamíði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 

um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við 

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB 

L 238, 21.9.2018, bls. 71). 

13zzzzzzzzzd. 32018 R 1265: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/1265 frá 20. september 2018 um samþykki fyrir virka efninu fenpíkoxamíði, í 

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

plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 238, 21.9.2018, 

bls. 77). 

13zzzzzzzzze. 32018 R 1294: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/1294 frá 26. september 2018 um að samþykkja ekki tjöru, sem er unnin úr 

strandfuru, sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað (Stjtíð. ESB L 243, 

27.9.2018, bls. 5). 

13zzzzzzzzzf. 32018 R 1295: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/1295 frá 26. september 2018 um samþykki fyrir grunnefninu laukolíu, í 

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

plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar 

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 243, 

27.9.2018, bls. 7). 

13zzzzzzzzzg. 32018 R 1500: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/1500 frá 9. október 2018 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu 

þírami og um bann við notkun og sölu á fræjum sem eru meðhöndluð með 

plöntuverndarvörum sem innihalda þíram, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um 

breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 

(Stjtíð. ESB L 254, 10.10.2018, bls. 1). 

13zzzzzzzzzh. 32018 R 1501: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/1501 frá 9. október 2018 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu 

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

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

kvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB 

L 254, 10.10.2018, bls. 4). 

13zzzzzzzzzi. 32018 R 1532: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/1532 frá 12. október 2018 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu 

díkvati, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um 

setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 257, 15.10.2018, 

bls. 10).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2018/1262, (ESB) 2018/1264, (ESB) 

2018/1265, (ESB) 2018/1266, (ESB) 2018/1294, (ESB) 2018/1295, (ESB) 2018/1495, (ESB) 2018/1500, 

(ESB) 2018/1501 og (ESB) 2018/1532 sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. maí 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 121/2019 

frá 8. maí 2019 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2018/1659 frá 7. nóvember 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 844/2012 í ljósi 

vísindalegra viðmiðana til að ákvarða innkirtlatruflandi eiginleika sem komið var á með reglugerð 

(ESB) 2018/605 (1). 

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

2018/1796 frá 20. nóvember 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að 

því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin amíðsúlfúrón, bífenox, 

klórpýrifos, klórpýrifosmetýl, klófentesín, díkamba, dífenókónasól, díflúbensúrón, díflúfeníkan, 

dímoxýstróbín, fenoxapróp-p, fenprópidín, lenasíl, mankóseb, mekópróp-p, metíram, níkósúlfúrón, 

oxamýl, píklóram, pýraklóstróbín, pýriproxýfen og trítósúlfúrón (2). 

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

2018/1913 frá 6. desember 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu tríbenúróni, í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu 

verndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð fram 

kvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (3). 

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

2018/1914 frá 6. desember 2018 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu kínoxýfeni, í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu-

verndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 540/2011 (4). 

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

2018/1915 frá 6. desember 2018 um samþykki fyrir virka efninu Metschnikowia fructicola af stofni 

NRRL Y-27328, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um 

setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (5). 

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

2018/1916 frá 6. desember 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því 

er varðar framlengingu á samþykkistímabili fyrir virka efnið bispýribak (6). 

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

2018/1917 frá 6. desember 2018 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu flúrtamóni, í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndar-

vara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 540/2011 (7).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 278, 8.11.2018, bls. 3. 

(2) Stjtíð. ESB L 294, 21.11.2018, bls. 15. 

(3) Stjtíð. ESB L 311, 7.12.2018, bls. 13. 

(4) Stjtíð. ESB L 311, 7.12.2018, bls. 17. 

(5) Stjtíð. ESB L 311, 7.12.2018, bls. 20. 

(6) Stjtíð. ESB L 311, 7.12.2018, bls. 24. 

(7) Stjtíð. ESB L 311, 7.12.2018, bls. 27. 

2022/EES/69/15 
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8) II. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

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

nr. 540/2011): 

„– 32018 R 1796: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1796 frá 

20. nóvember 2018 (Stjtíð. ESB L 294, 21.11.2018, bls. 15), 

– 32018 R 1913: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1913 frá  

6. desember 2018 (Stjtíð. ESB L 311, 7.12.2018, bls. 13), 

– 32018 R 1914: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1914 frá  

6. desember 2018 (Stjtíð. ESB L 311, 7.12.2018, bls. 17), 

– 32018 R 1915: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1915 frá  

6. desember 2018 (Stjtíð. ESB L 311, 7.12.2018, bls. 20), 

– 32018 R 1916: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1916 frá  

6. desember 2018 (Stjtíð. ESB L 311, 7.12.2018, bls. 24), 

– 32018 R 1917: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1917 frá  

6. desember 2018 (Stjtíð. ESB L 311, 7.12.2018, bls. 27).“  

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

nr. 844/2012): 

„, breytt með: 

– 32018 R 1659: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1659 frá  

7. nóvember 2018 (Stjtíð. ESB L 278, 8.11.2018, bls. 3).“  

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

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1532): 

„13zzzzzzzzzj. 32018 R 1913: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/1913 frá 6. desember 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu 

tríbenúróni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 

um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við 

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB 

L 294, 21.11.2018, bls. 15). 

13zzzzzzzzzk. 32018 R 1914: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/1914 frá 6. desember 2018 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu 

kínoxýfeni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 

um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdar 

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 311, 

7.12.2018, bls. 17), 

13zzzzzzzzzl. 32018 R 1915: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/1915 frá 6. desember 2018 um samþykki fyrir virka efninu Metschnikowia 

fructicola af stofni NRRL Y-27328, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um 

breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 311, 7.12.2018, bls. 20).  
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13zzzzzzzzzm. 32018 R 1917: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/1917 frá 6. desember 2018 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu 

flúrtamóni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 

um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdar-

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 311, 

7.12.2018, bls. 27).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1659, (ESB) 

2018/1796, (ESB) 2018/1913, (ESB) 2018/1914, (ESB) 2018/1915, (ESB) 2018/1916 og (ESB) 

2018/1917, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2019, 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 8. maí 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 122/2019 

frá 8. maí 2019 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2018/1865 frá 28. nóvember 2018 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu própíkónasóli, 

í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu 

plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 540/2011 (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

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

nr. 540/2011): 

„– 32018 R 1865: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1865 frá  

28. nóvember 2018 (Stjtíð. ESB L 304, 29.11.2018, bls. 6).“  

2. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 13zzzzzzzzzm (framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1917): 

„13zzzzzzzzzn.  32018 R 1865: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/1865 frá 28. nóvember 2018 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka 

efninu própíkónasóli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

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

kvæmdarreglugerð (Stjtíð. ESB L 304, 29.11.2018, bls. 6).“  

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/1865, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 304, 29.11.2018, bls. 6. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/69/16 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. maí 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

 nr. 123/2019 

frá 8. maí 2019 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1847 frá  

26. nóvember 2018 um breytingu á V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1223/2009 um snyrtivörur (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 1a (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1223/2009) í XVI. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 1847: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1847 frá 26. nóvember 2018 

(Stjtíð. ESB L 300, 27.11.2018, bls. 1).“  

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/1847, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2019, 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 8. maí 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 300, 27.11.2018, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/69/17 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

 nr. 124/2019 

frá 8. maí 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2018/1699 frá 9. nóvember 2016 um tæknilegar upplýsingar fyrir útreikning á vátryggingaskuld og 

kjarnagjaldþoli vegna skýrslugjafar með viðmiðunardagsetningar frá 30. september 2018 til  

30. desember 2018 í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB um stofnun og 

rekstur fyrirtækja á sviði vátrygginga og endurtrygginga (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/228 

frá 7. febrúar 2019 um tæknilegar upplýsingar fyrir útreikning á vátryggingaskuld og kjarna-

gjaldþoli vegna gagnaskila með viðmiðunardagsetningar frá 31. desember 2018 til 30. mars 2019  

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

sviði vátrygginga og endurtrygginga (2). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

2017/2015) í IX. viðauka við EES-samninginn: 

„1zf. 32018 R 1699: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1699 frá  

9. nóvember 2016 um tæknilegar upplýsingar fyrir útreikning á vátryggingaskuld og kjarna-

gjaldþoli vegna skýrslugjafar með viðmiðunardagsetningar frá 30. september 2018 til  

30. desember 2018 í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB um stofnun 

og rekstur fyrirtækja á sviði vátrygginga og endurtrygginga (Stjtíð. ESB L 285, 13.11.2018, 

bls. 1). 

1zg. 32019 R 0228: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/228 frá  

7. febrúar 2019 um tæknilegar upplýsingar fyrir útreikning á vátryggingaskuld og kjarnagjaldþoli 

vegna gagnaskila með viðmiðunardagsetningar frá 31. desember 2018 til 30. mars 2019 í samræmi 

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

vátrygginga og endurtrygginga (Stjtíð. ESB L 37, 8.2.2019, bls. 22).“  

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) nr. 2018/1699 og (ESB) nr. 2018/228, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 285, 13.11.2018, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 37, 8.2.2019, bls. 22. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/69/18 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. maí 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 125/2019 

frá 8. maí 2019 

um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) og XIX. viðauka (Neytendavernd)  

við EES-samninginn 

Þessi ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar var birt í EES-viðbæti nr. 99, 12.12.2019, bls. 8, og 

Stjtíð. ESB L 321, 12.12.2019, bls. 176. 

2022/EES/69/19 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 126/2019 

frá 8. maí 2019 

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 framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2019/235 frá 24. janúar 2019 um breytingu á ákvörðun 2008/411/EB að því er varðar uppfærslu 

viðeigandi tæknilegra skilyrða sem gilda um tíðnisviðið 3400-3800 MHz (1), sbr. leiðréttingar sem 

birtust í Stjtíð. ESB L 92, 1.4.2019, bls. 11. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 5czd (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/411/EB) í XI. viðauka 

við EES-samninginn: 

„– 32019 D 0235: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/235 frá  

24. janúar 2019 (Stjtíð. ESB L 37, 8.2.2019, bls. 135), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB 

L 92, 1.4.2019, bls. 11.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2019/235, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. 

ESB L 92, 1.4.2019, bls. 11, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 

telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2019, 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 8. maí 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 37, 8.2.2019, bls. 135. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/69/20 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 127/2019 

frá 8. maí 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2018/1973 frá 7. desember 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 909/2013 um 

tækniforskriftir fyrir rafrænt sjókorta- og upplýsingakerfi fyrir siglingar á skipgengum vatnaleiðum 

(ECDIS-kerfi fyrir skipgengar vatnaleiðir) sem um getur í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2005/44/EB (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við lið 49ae (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 909/2013) í 

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„, breytt með: 

– 32018 R 1973: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1973 frá 

7. desember 2018 (Stjtíð. ESB L 324, 19.12.2018, bls. 1).“  

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/1973, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2019, 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 8. maí 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 324, 19.12.2018, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/69/21 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 128/2019 

frá 8. maí 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/352 frá 

15. febrúar 2017 um að setja ramma um veitingu hafnarþjónustu og um sameiginlegar reglur um 

gagnsæi í fjármálum fyrir hafnir (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 56y (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1177/2010) í XIII. 

viðauka við EES-samninginn: 

„56z. 32017 R 0352: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/352 frá 15. febrúar 2017 um að 

setja ramma um veitingu hafnarþjónustu og um sameiginlegar reglur um gagnsæi í fjármálum fyrir 

hafnir (Stjtíð. ESB L 57, 3.3.2017, bls. 1). 

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

Eftirfarandi er bætt við 4. mgr. 1. gr.: 

„Hvað EFTA-ríkin varðar skal þessi reglugerð gilda um eftirfarandi hafnir við sjó innan 

samevrópska flutninganetsins sbr. framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/758 

um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1315/2013 að því er varðar 

aðlögun III. viðauka við hana (2): 

ÍSLAND 

Faxaflóahafnir/Sundahöfn 

Höfnin á Seyðisfirði 

Hafnir Fjarðabyggðar/Mjóeyrarhöfn Reyðarfirði 

Höfnin í Vestmannaeyjum 

Landeyjahöfn 

NOREGUR 

Bergen 

Grenland  

  

(1) Stjtíð. ESB L 57, 3.3.2017, bls. 1. 

(2)  Stjtíð. ESB L 126, 14.5.2016, bls. 3; felld inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 197/2016, Stjtíð. ESB L 80, 22.3.2018, bls. 42, og EES-viðbætir nr. 33, 22.3.2018, bls. 55. 

2022/EES/69/22 
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Hammerfest 

Karmsund 

Kirkenes 

Kristiansand 

Kristiansund 

Larvik 

Mo i Rana 

Molde 

Moss 

Narvik 

Oslo 

Stavanger 

Trondheim 

Tønsberg.““ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/352, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2019, 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 8. maí 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 129/2019 

frá 8. maí 2019 

um breytingu á XVIII. viðauka við EES -samninginn (Öryggi og hollustuhættir á  

vinnustöðum, vinnuréttur og jafnrétti kynjanna) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/2398 frá 

12. desember 2017 um breytingu á tilskipun ráðsins 2004/37/EB um verndun starfsmanna gegn 

áhættu vegna áhrifa af krabbameinsvöldum eða stökkbreytivöldum á vinnustað (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 14a (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/37/EB) í 

XVIII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 L 2398: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/2398 frá 12. desember 2017 

(Stjtíð. ESB L 345, 27.12.2017, bls. 87).“  

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar (ESB) 2017/2398, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2019, 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 8. maí 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 345, 27.12.2017, bls. 87. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/69/23 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 130/2019 

frá 8. maí 2019 

um breytingu á XIX. viðauka (Neytendavernd) 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) nr. 1125/2014 

frá 19. september 2014 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/17/ESB að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla um lágmarksfjárhæð starfsábyrgðartryggingar eða sambærilegrar 

tryggingar sem lánamiðlarar skulu hafa (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 7h (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/48/EB) í XIX. viðauka 

við EES-samninginn: 

„7ha. 32014 R 1125: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1125/2014 frá 

19. september 2014 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/17/ESB að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla um lágmarksfjárhæð starfsábyrgðartryggingar eða sambærilegrar 

tryggingar sem lánamiðlarar skulu hafa (Stjtíð. ESB L 305, 24.10.2014, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) nr. 1125/2014, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

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

nr. 125/2019 frá 8. maí 2019, 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 8. maí 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 305, 24.10. 2014, bls. 1. 

() Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/69/24 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 131/2019 

frá 8. maí 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2026 frá 

19. desember 2018 um breytingu á IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1221/2009 um frjálsa aðild fyrirtækja/stofnana að umhverfisstjórnunarkerfi Bandalagsins 

(EMAS) (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 1ea (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1221/2009) í XX. 

viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 2026: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2026 frá 19. desember 2018 

(Stjtíð. ESB L 325, 20.12.2018, bls. 18).“  

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/2026, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2019, 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 8. maí 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 325, 20.12.2018, bls. 18. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/69/25 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 132/2019 

frá 8. maí 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2018/2042 frá 18. desember 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1152 til að 

tilgreina nákvæmlega prófunarskilyrði við prófunaraðferð fyrir létt ökutæki sem samræmd er á 

heimsvísu (WLTP) og kveða á um vöktun gagna um gerðarviðurkenningu (1). 

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

2018/2043 frá 18. desember 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1153 til að 

tilgreina nákvæmlega prófunarskilyrði við prófunaraðferð fyrir létt ökutæki sem samræmd er á 

heimsvísu (WLTP) og kveða á um vöktun gagna um gerðarviðurkenningu (2). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi er bætt við lið 21aey (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/1152): 

„, breytt með: 

 32018 R 2042: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2042 frá 

18. desember 2018 (Stjtíð. ESB L 327, 21.12.2018, bls. 53).“  

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 21aez (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 2017/1153): 

„– 32018 R 2043: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2043 frá 

18. desember 2018 (Stjtíð. ESB L 327, 21.12.2018, bls. 58).“  

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) nr. 2018/2042 og (ESB) nr. 2018/2043, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 327, 21.12.2018, bls. 53. 

(2) Stjtíð. ESB L 327, 21.12.2018, bls. 58. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. maí 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 



27.10.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 69/41 

 2
7
.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
9
/4

1
 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 133/2019 

frá 8. maí 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2018/2079 frá 19. desember 2018 um viðurkenningu á fríhjólunarvirkni með hreyfilinn í 

lausagangi sem nýsköpunartækni til að draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

2017/1402) í XX. viðauka við EES-samninginn: 

„21aezb. 32018 D 2079: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2079 frá 

19. desember 2018 um viðurkenningu á fríhjólunarvirkni með hreyfilinn í lausagangi sem 

nýsköpunartækni til að draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (Stjtíð. ESB L 331, 28.12.2018, bls. 225).“  

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2079, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2019, 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 8. maí 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 331, 28.12.2018, bls. 225. 

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

nr. 134/2019 

frá 8. maí 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2018/1906 frá 30. nóvember 2018 um breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2016/2323 til að 

uppfæra Evrópuskrána yfir skipaendurvinnslustöðvar sem komið var á fót samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1257/2013 (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 32fhd (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/2323) í XX. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 D 1906: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1906 frá 

30. nóvember 2018 (Stjtíð. ESB L 310, 6.12.2018, bls. 2).“  

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1906, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2019, 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 8. maí 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 310, 6.12.2018, bls. 2. 

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

nr. 135/2019 

frá 8. maí 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1987 frá 

31. október 2017 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna 

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

nr. 1606/2002 að því er varðar alþjóðlegan reikningsskilastaðal, IFRS-staðal 15 (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1988 frá 

3. nóvember 2017 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna 

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

nr. 1606/2002 að því er varðar alþjóðlegan reikningsskilastaðal, IFRS-staðal 4 (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1989 frá 

6. nóvember 2017 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna 

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

nr. 1606/2002 að því er varðar alþjóðlegan reikningsskilastaðal, IAS-staðal 12 (3). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

XXII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 1987: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2017/1987 frá 31. október 2017 

(Stjtíð. ESB L 291, 9.11.2017, bls. 63), 

– 32017 R 1988: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2017/1988 frá 3. nóvember 2017 

(Stjtíð. ESB L 291, 9.11.2017, bls. 72), 

– 32017 R 1989: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1989 frá 6. nóvember 2017 

(Stjtíð. ESB L 291, 9.11.2017, bls. 84).“  

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2017/1987, (ESB) 2017/1988 og (ESB) 2017/1989, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 291, 9.11.2017, bls. 63. 

(2) Stjtíð. ESB L 291, 9.11.2017, bls. 72. 

(3) Stjtíð. ESB L 291, 9.11.2017, bls. 84. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. maí 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 136/2019 

frá 8. maí 2019 

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

utan marka fjórþætta frelsisins 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

98. gr., 

að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Rétt er að auka umfang samstarfs aðilanna að EES-samningnum svo það taki til reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1475 frá 2. október 2018 um lagaramma um Evrópsku 

samstöðusveitina og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1288/2013, reglugerð (ESB) 

nr. 1293/2013 og ákvörðun nr. 1313/2013/ESB (1). 

2) Því ber að breyta bókun 31 við EES-samninginn til samræmis við það svo hið aukna samstarf geti 

hafist frá 1. janúar 2019. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á bókun 31 við EES-samninginn: 

1. Eftirfarandi er bætt við í mgr. 2n í 4. gr.: 

„, breytt með: 

– 32018 R 1475: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1475 frá 2. október 2018 

(Stjtíð. ESB L 250, 4.10.2018, bls. 1). 

2. Eftirfarandi málsgrein er bætt við á eftir mgr. 2n í 4. gr.: 

„2o. EFTA-ríkin skulu frá og með 1. janúar 2019 taka þátt í eftirfarandi áætlun: 

– 32018 R 1475: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1475 frá  

2. október 2018 um lagaramma um Evrópsku samstöðusveitina og um breytingu á 

reglugerð (ESB) nr. 1288/2013, reglugerð (ESB) nr. 1293/2013 og ákvörðun 

nr. 1313/2013/ESB (Stjtíð. ESB L 250, 4.10.2018, bls. 1). 

Liechtenstein og Noregur eru undanþegin þátttöku og fjárframlögum til þessarar 

áætlunar.“ 

3. Eftirfarandi kemur í stað texta 3. mgr. 4. gr.: 

„EFTA-ríkin skulu greiða framlag, í samræmi við a-lið 1. mgr. 82. gr. samningsins til þeirra áætlana 

og aðgerða sem vísað er til í 1. og 2. mgr. og mgr. 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k, 2l, 2m, 2n 

og 2o.“ 

4. Eftirfarandi er bætt við d-lið 8. mgr. 10. gr.: 

„, breytt með: 

 32018 R 1475: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1475 frá 2. október 2018 

(Stjtíð. ESB L 250, 4.10.2018, bls. 1).“   

  

(1) Stjtíð. ESB L 250, 4.10.2018, bls. 1. 
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2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn eftir að síðasta tilkynning samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins 

berst sameiginlegu EES-nefndinni (). 

Hún kemur til framkvæmda 1. janúar 2019. 

3. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. maí 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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	Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  nr. 130/2019 frá 8. maí 2019 um breytingu á XIX. viðauka (Neytendavernd) við EES-samninginn
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	Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  nr. 133/2019 frá 8. maí 2019 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (Umhverfismál)
	Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  nr. 134/2019 frá 8. maí 2019 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (Umhverfismál)
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