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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 137/2019 

frá 14. júní 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-samningsins“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2018/2014 frá 14. desember 2018 um breytingu á I. viðauka við ákvörðun 2010/221/ESB að því er 

varðar skrána yfir svæði á Írlandi sem eru laus við ostruherpesveiru 1 μvar (OsHV-1 μVar) (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/14 

frá 3. janúar 2019 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrárnar yfir 

skoðunarstöðvar á landamærum og dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu (2). 

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 Sambands-

ríkisins 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 eru gerðar á I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

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

„– 32019 D 0014: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/14 frá  

3. janúar 2019 (Stjtíð. ESB L 3, 7.1.2019, bls. 3).“ 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við 94. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/221/ESB) í  

hluta 4.2: 

„– 32018 D 2014: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2014 frá  

14. desember 2018 (Stjtíð. ESB L 322, 18.12. 2018, bls. 55).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvarðana (ESB) 2018/2014 og (ESB) 2019/14, sem verður birtur 

í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. júní 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 322, 18.12.2018, bls. 55. 

(2) Stjtíð. ESB L 3, 7.1.2019, bls. 3. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2022/EES/74/01 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 138/2019 

frá 14. júní 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-samningsins“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/65 

frá 14. janúar 2019 um breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2003/467/EB í tengslum við þá 

stöðu að vera opinberlega laus við berkla og opinberlega laus við öldusótt og á II. viðauka við 

ákvörðun 93/52/EBE í tengslum við þá stöðu að tiltekin svæði á Spáni séu opinberlega laus við 

öldusótt (B. melitensis) (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/81 

frá 17. janúar 2019 um breytingu á I. viðauka við framkvæmdarákvörðun (ESB) 2016/2008 um 

varnarráðstafanir vegna heilbrigðis dýra í tengslum við húðþrymlaveiki í tilteknum aðildarríkjum 

(2). 

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

löggjöf á þessu sviði eins og segir í 2. mgr. inngangsorða I. kafla I. viðauka við EES-samninginn. 

Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Íslands. 

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

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

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

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

þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við í 152. lið (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/2008) í hluta 1.2: 

„– 32019 D 0081: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/81 frá  

17. janúar 2019 (Stjtíð. ESB L 18, 21.1.2019, bls. 43).“ 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við 14. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/52/EBE) og 70. lið 

(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/467/EB) í hluta 4.2: 

„– 32019 D 0065: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/65 frá  

14. janúar 2019 (Stjtíð. ESB L 13, 16.1.2019, bls. 8).“ 

2. gr. 

Norskur texti framkvæmdarákvarðana (ESB) nr. 2019/65 og (ESB) nr. 2019/81, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 13, 16.1.2019, bls. 8. 

(2) Stjtíð. ESB L 18, 21.1.2019, bls. 43. 

2022/EES/74/02 
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3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. 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 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 139/2019 

frá 14. júní 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-samningsins“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2018/1983 frá 26. október 2018 um breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2003/467/EB að því 

er varðar yfirlýsingu um að tiltekin héruð á Ítalíu séu opinberlega laus við berkla og opinberlega 

laus við öldusótt í nautgripahjörðum (1). 

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

löggjöf á þessu sviði eins og segir í 2. mgr. inngangsorða I. kafla I. viðauka við EES-samninginn. 

Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Íslands. 

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

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

ríkisins 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 undirlið er bætt við 70. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/467/EB) í hluta 4.2 í  

I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 D 1983: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1983 frá  

26. október 2018 (Stjtíð. ESB L 317, 14.12.2018, bls. 22).“ 

2. gr. 

Norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1983, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. júní 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 317, 14.12.2018, bls. 22. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2022/EES/74/03 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 140/2019 

frá 14. júní 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-samningsins“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/55 frá 10. janúar 2019 um 

leiðréttingu á búlgörsku og frönsku tungumálaútgáfunni af ákvörðun 2004/558/EB um framkvæmd 

tilskipunar ráðsins 64/432/EBE um viðbótarábyrgðir, að því er varðar smitandi nef- og barkabólgu 

í nautgripum, vegna viðskipta innan Bandalagsins með nautgripi og samþykkt áætlana um 

útrýmingu sjúkdómsins sem tiltekin aðildarríki hafa lagt fram (1). 

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

löggjöf á þessu sviði eins og segir í 2. mgr. inngangsorða I. kafla I. viðauka við EES-samninginn. 

Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Íslands. 

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

gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og 

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

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 undirlið er bætt við 80. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/558/EB) í hluta 4.2 í  

I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32019 D 0055: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/55 frá  

10. janúar 2019 (Stjtíð. ESB L 10, 14.1.2019, bls. 74).“ 

2. gr. 

Norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/55, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. júní 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 10, 14.1.2019, bls. 74. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2022/EES/74/04 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 141/2019 

frá 14. júní 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-samningsins“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/145 frá  

30. janúar 2019 um leiðréttingu á hollensku tungumálaútgáfunni af reglugerð (ESB) nr. 68/2013 

um skrána yfir fóðurefni (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 aðlögunar-

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

ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við 51. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 68/2013) í II. kafla 

I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32019 R 0145: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/145 frá 30. janúar 2019 (Stjtíð. 

ESB L 27, 31.1.2019, bls. 11).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/145, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. júní 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 27, 31.1.2019, bls. 11. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2022/EES/74/05 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 142/2019 

frá 14. júní 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-samningsins“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/111 

frá 24. janúar 2019 um leyfi fyrir humlakjarna (Humulus lupulus L. flos) sem fóðuraukefni fyrir 

fráfærugrísi, eldissvín og aukategundir svína, fráfærð og til eldis (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/144 

frá 28. janúar 2019 um leyfi fyrir blöndu með 3-fýtasa, sem er framleiddur með Komagataella 

pastoris (CECT 13094), sem fóðuraukefni fyrir kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur og 

aukategundir alifugla til eldis eða sem eru aldar til varps eða til undaneldis (leyfishafi er Fertinagro 

Biotech S.L.) (2). 

3) 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 aðlögunar-

ákvæðum 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 liðum er bætt við á eftir 283. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2019/49) í II. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„284. 32019 R 0111: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/111 frá  

24. janúar 2019 um leyfi fyrir humlakjarna (Humulus lupulus L. flos) sem fóðuraukefni fyrir 

fráfærugrísi, eldissvín og aukategundir svína, fráfærð og til eldis (Stjtíð. ESB L 23, 25.1.2019, bls. 

14). 

285. 32019 R 0144: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/144 frá  

28. janúar 2019 um leyfi fyrir blöndu með 3-fýtasa, sem er framleiddur með Komagataella 

pastoris (CECT 13094), sem fóðuraukefni fyrir kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur og 

aukategundir alifugla til eldis eða sem eru aldar til varps eða til undaneldis (leyfishafi er 

Fertinagro Biotech S.L.) (Stjtíð. ESB L 27, 31.1.2019, bls. 8).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) nr. 2019/111 og (ESB) nr. 2019/144, sem 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 23, 25.1.2019, bls. 14. 

(2) Stjtíð. ESB L 27, 31.1.2019, bls. 8. 

2022/EES/74/06 



Nr. 74/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 10.11.2022 

 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. 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 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 143/2019 

frá 14. júní 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-samningsins“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/454 

frá 20. mars 2019 um leyfi fyrir blöndum með alfaamýlasa úr Bacillus amyloliquefaciens DSM 

9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251 eða Aspergillus oryzae ATCC SD-5374 sem og 

blöndu með endó-1,4-betaglúkanasa úr Trichoderma reesei ATCC PTA-10001 sem aukefni í 

votfóður 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 aðlögunar-

ákvæðum 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 285. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 2019/144) í II. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„286. 32019 R 0454: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/454 frá  

20. mars 2019 um leyfi fyrir blöndum með alfaamýlasa úr Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, 

Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251 eða Aspergillus oryzae ATCC SD-5374 sem og blöndu 

með endó-1,4-betaglúkanasa úr Trichoderma reesei ATCC PTA-10001 sem aukefni í votfóður 

fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 79, 21.3.2019, bls. 4).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/454, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. júní 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 79, 21.3.2019, bls. 4. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2022/EES/74/07 



Nr. 74/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 10.11.2022 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  

nr. 144/2019 

frá 14. júní 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-samningsins“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/114 

frá 24. janúar 2019 um breytingu á tilskipunum 2003/90/EB og 2003/91/EB um framkvæmdar-

ráðstafanir með tilliti til 7. gr. tilskipunar ráðsins 2002/53/EB og 7. gr. tilskipunar ráðsins 

2002/55/EB, í þeirri röð, að því er varðar þá eiginleika sem athugun skal að lágmarki taka til og 

lágmarksskilyrði vegna athugana á tilteknum yrkjum nytjaplantna og grænmetistegunda í 

landbúnaði (1). 

2) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um heilbrigði plantna. Ákvæði löggjafar um heilbrigði plantna 

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 undirlið er bætt við 14. lið (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/90/EB) og 15. lið 

(tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/91/EB) í 1. hluta III. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32019 L 0114: Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/114 frá  

24. janúar 2019 (Stjtíð. ESB L 23, 25.1.2019, bls. 35).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdartilskipunar (ESB) 2019/114, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. júní 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 23, 25.1.2019, bls. 35. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2022/EES/74/08 



Nr. 74/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 10.11.2022 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 145/2019 

frá 14. júní 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-samningsins“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2018/1519 frá 9. október 2018 um breytingu á framkvæmdarákvörðun 2014/150/ESB um tilhögun 

tímabundinnar tilraunar varðandi tilteknar undanþágur sem varða markaðssetningu á stofnum 

plöntutegundanna hveitis, byggs, hafra og maíss samkvæmt tilskipun ráðsins 66/402/EBE (1). 

2) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um heilbrigði plantna. Ákvæði löggjafar um heilbrigði plantna 

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 bætist við 59. lið (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 150/2008) í  

2. hluta í III. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„, breytt með: 

– 32018 D 1519: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1519 frá  

9. október 2018 (Stjtíð. ESB L 256, 12.10.2018, bls. 65).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1519, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. júní 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 256, 12.10.2018, bls. 65. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2022/EES/74/09 



Nr. 74/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 10.11.2022 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 146/2019 

frá 14. júní 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-samningsins“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/160 

frá 24. janúar 2019 þar sem kveðið er á um tímabundna undanþágu frá þeim skilyrðum sem krafist 

er fyrir vottað fræ sem kveðið er á um í tilskipunum ráðsins 66/401/EBE og 66/402/EBE (1). 

2) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um heilbrigði plantna. Ákvæði löggjafar um heilbrigði plantna 

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 61. lið (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 2016/2242) í 2. hluta í III. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„62. 32019 D 0160: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/160 frá  

24. janúar 2019 þar sem kveðið er á um tímabundna undanþágu frá þeim skilyrðum sem krafist er 

fyrir vottað fræ sem kveðið er á um í tilskipunum ráðsins 66/401/EBE og 66/402/EBE (Stjtíð. ESB 

L 31, 1.2.2019, bls. 75).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/160, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. júní 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 31, 1.2.2019, bls. 75. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2022/EES/74/10 



Nr. 74/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 10.11.2022 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 147/2019 

frá 14. júní 2019 

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

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/229 frá  

7. febrúar 2019 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2073/2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir 

matvæli að því er varðar tilteknar aðferðir, matvælaöryggisviðmiðanir fyrir Listeria monocytogenes 

í spíruðum fræjum og viðmiðun varðandi hollustuhætti í framleiðsluferlinu og matvælaöryggis-

viðmiðanir fyrir ógerilsneydda ávaxta- og grænmetissafa (tilbúna til neyslu) (1). 

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

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

bandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til 

Liechtenstein, eins og tilgreint er í aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í I. viðauka 

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

til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við 52. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005) í  

hluta 6.2 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32019 R 0229: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/229 frá 7. febrúar 2019 (Stjtíð. 

ESB L 37, 8.2.2019, bls. 106).“ 

2. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 54zzzj (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32019 R 0229: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/229 frá 7. febrúar 2019 (Stjtíð. 

ESB L 37, 8.2.2019, bls. 106).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/229, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. júní 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 37, 8.2.2019, bls. 106. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2022/EES/74/11 



Nr. 74/22 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 10.11.2022 

 

5. gr. 

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

Gjört í Brussel 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 148/2019 

frá 14. júní 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-samningsins“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/39 

frá 10. janúar 2019 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um 

framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi 

lífrænna afurða frá þriðju löndum (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 54bb (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1235/2008) í  

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32019 R 0039: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/39 frá  

10. janúar 2019 (Stjtíð. ESB L 9, 11.1.2019, bls. 106).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/39, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. júní 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 9, 11.1.2019, bls. 106. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2022/EES/74/12 



Nr. 74/24 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 10.11.2022 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 149/2019 

frá 14. júní 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-samningsins“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2018/2016 frá 16. desember 2018 um leyfi til að setja á markað afhýdd grjón af hvítfingragrasi 

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

2018/2017 frá 18. desember 2018 um leyfi til að setja á markað síróp úr Sorghum bicolor (L.) 

Moench sem hefðbundin matvæli frá þriðja landi samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

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

2017/2470 (2). 

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

er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

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

nr. 2017/2470): 

„– 32018 R 2016: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2016 frá  

18. desember 2018 (Stjtíð. ESB L 323, 19.12.2018, bls. 1), 

„– 32018 R 2017: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2017 frá  

18. desember 2018 (Stjtíð. ESB L 323, 19.12.2018, bls. 4).“ 

2. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 157. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2019/110): 

„158. 32018 R 2016: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2016 frá  

16. desember 2018 um leyfi til að setja á markað afhýdd grjón af hvítfingragrasi (Digitaria 

exilis) 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 323, 19.12.2018, bls. 1). 

159. 32018 R 2017: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2017 frá  

18. desember 2018 um leyfi til að setja á markað síróp úr Sorghum bicolor (L.) Moench sem 

hefðbundin matvæli frá þriðja landi samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

  

(1) Stjtíð. ESB L 323, 19.12.2018, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 323, 19.12.2018, bls. 4. 

2022/EES/74/13 



Nr. 74/26 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 10.11.2022 

 

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

2017/2470 (Stjtíð. ESB L 323, 19.12.2018, bls. 4).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) nr. 2018/2016 og (ESB) nr. 2018/2017, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. 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 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  



10.11.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 74/27 

 1
0

.1
1

.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. 7

4
/2

7
 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 150/2019 

frá 14. júní 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-samningsins“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/343 frá  

28. febrúar 2019 um undanþágur frá 3. mgr. 1. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1924/2006 um næringar- og heilsufullyrðingar er varða matvæli vegna notkunar á tilteknum 

almennum lýsingum (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 lið er bætt við á eftir 159. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/2017) í XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„160. 32019 R 0343: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/343 frá 28. febrúar 2019 um 

undanþágur frá 3. mgr. 1. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1924/2006 um 

næringar- og heilsufullyrðingar er varða matvæli vegna notkunar á tilteknum almennum lýsingum 

(Stjtíð. ESB L 62, 1.3.2019, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/343, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. júní 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 62, 1.3.2019, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/74/14 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 151/2019 

frá 14. júní 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-samningsins“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/729 frá 

26. febrúar 2018 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 273/2004 og 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 111/2005 að því er varðar að færa tiltekin forefni fíkniefna á skrá yfir 

skráð efni (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 15x (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 273/2004) í XIII. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 0729: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/729 frá  

26. febrúar 2018 (Stjtíð. ESB L 123, 18.5.2018, bls. 4).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/729, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. 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 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 123, 18.5.2018, bls. 4. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2022/EES/74/15 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 152/2019 

frá 14. júní 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-samningsins“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/227 frá 

28. nóvember 2018 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) nr. 1062/2014 að því er varðar 

tilteknar samsetningar virkra efna/vöruflokka sem lögbært yfirvald í Bretlandi hefur verið tilnefnt 

fyrir sem lögbært matsyfirvald (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við lið 12nza (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1062/2014) 

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

„– 32019 R 0227: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/227 frá  

28. nóvember 2018 (Stjtíð. ESB L 37, 8.2.2019, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/227, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. 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 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2022/EES/74/16 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 153/2019 

frá 14. júní 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-samningsins“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/169 frá 

16. nóvember 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir blý í rafefnakeramík í tilteknum þéttum, 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) 2019/170 frá 

16. nóvember 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir blý í rafefnakeramíkefnum sem innihalda 

keramíkþrýstirafefni fyrir tiltekna þétta, 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) 2019/171 frá 

16. nóvember 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir kadmíum og efnasambönd þess í rafsnertum, í því 

skyni að laga viðaukann að framförum á sviði vísinda og tækni (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framselda tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/172 frá 

16. nóvember 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir blý í lóðningarefni til að koma á stöðugri 

raftengingu á milli hálfleiðaraflögu og burðarefnis í samrásastöflum af viðsnúnum flögum, í því 

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

5) Fella ber inn í EES-samninginn framselda tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/173 frá 

16. nóvember 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir blý og kadmíum í prentbleki til að setja smeltlakk á 

gler, 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) 2019/174 frá 

16. nóvember 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir blý sem er bundið í kristalgleri eins og skilgreint er 

í tilskipun 69/493/EBE, 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) 2019/175 frá 

16. nóvember 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir blýoxíð í þéttigleri sem er notað til að festa saman 

glerplötur í tilteknum geislarörperum, í því skyni að laga viðaukann að framförum á sviði vísinda 

og tækni (7).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2019, bls. 5. 

(2) Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2019, bls. 8. 

(3) Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2019, bls. 11. 

(4) Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2019, bls. 14. 

(5) Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2019, bls. 17. 

(6) Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2019, bls. 20. 

(7) Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2019, bls. 23. 

2022/EES/74/17 
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8) Fella ber inn í EES-samninginn framselda tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/176 frá 

16. nóvember 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir blý í málmhúðunarlagi í tilteknum díóðum, í því 

skyni að laga viðaukann að framförum á sviði vísinda og tækni (8). 

9) Fella ber inn í EES-samninginn framselda tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/177 frá 

16. nóvember 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir blý sem örvara í flúrljómandi dufti í 

úrhleðsluperum sem innihalda fosfór, í því skyni að laga viðaukann að framförum á sviði vísinda 

og tækni (9). 

10) Fella ber inn í EES-samninginn framselda tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/178 frá 

16. nóvember 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir blý í legum og fóðringum sem eru notaðar í 

tiltekinn búnað til notkunar í atvinnuskyni utan vega, í því skyni að laga viðaukann að framförum á 

sviði vísinda og tækni (10). 

11) 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: 

„– 32019 L 0169: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/169 frá  

16. nóvember 2018 (Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2019, bls. 5), 

– 32019 L 0170: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/170 frá  

16. nóvember 2018 (Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2019, bls. 8), 

– 32019 L 0171: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/171 frá  

16. nóvember 2018 (Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2019, bls. 11), 

– 32019 L 0172: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/172 frá  

16. nóvember 2018 (Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2019, bls. 14), 

– 32019 L 0173: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/173 frá  

16. nóvember 2018 (Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2019, bls. 17), 

– 32019 L 0174: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/174 frá  

16. nóvember 2018 (Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2019, bls. 20), 

– 32019 L 0175: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/175 frá  

16. nóvember 2018 (Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2019, bls. 23), 

– 32019 L 0176: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/176 frá  

16. nóvember (Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2019, bls. 26), 

– 32019 L 0177: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/177 frá  

16. nóvember (Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2019, bls. 29), 

– 32019 L 0178: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/178 frá  

16. nóvember (Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2019, bls. 32).“  

  

(8) Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2019, bls. 26. 

(9) Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2019, bls. 29. 

(10) Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2019, bls. 32. 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldra tilskipana (ESB) 2019/169, (ESB) 2019/170, (ESB) 2019/171, 

(ESB) 2019/172, (ESB) 2019/173, (ESB) 2019/174, (ESB) 2019/175, (ESB) 2019/176, (ESB) 2019/177 

og (ESB) 2019/178, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst 

fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. 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 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  



Nr. 74/34 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 10.11.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 154/2019 

frá 14. júní 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-samningsins“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2018/1251 frá 18. september 2015 um að samþykkja ekki empentrín sem fyrirliggjandi virkt efni til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 (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 12zzzzzv (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/1985) í XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„12zzzzzw.  32018 D 1251: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1251 frá 

18. september 2015 um að samþykkja ekki empentrín sem fyrirliggjandi virkt efni til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 (Stjtíð. ESB L 235, 19.9.2018, bls. 24).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1251, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. 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 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 235, 19.9.2018, bls. 24. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/74/18 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 155/2019 

frá 14. júní 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-samningsins“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1981 

frá 13. desember 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virku efnunum koparefnasamböndum sem 

efni sem ráðgert er að skipta út, 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 (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 1981: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1981 frá 

13. desember 2018 (Stjtíð. ESB L 317, 14.12.2018, bls. 16).“ 

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

(ESB) 2018/1865): 

„13zzzzzzzzzo.  32018 R 1981: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/1981 frá 13. desember 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virku efnunum 

koparefnasamböndum sem efni sem ráðgert er að skipta út, 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 317, 

14.12.2018, bls. 16).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/1981, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. júní 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 317, 14.12.2018, bls. 16. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2022/EES/74/19 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 156/2019 

frá 14. júní 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-samningsins“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2018/1984 frá 13. desember 2018 um viðurkenningu á „KZR INiG System“ til að sýna fram á að 

viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 

2009/28/EB hafi verið fylgt (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 6ax (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/2317) í XVII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„6ay. 32018 D 1984: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1984 frá 

13. desember 2018 um viðurkenningu á „KZR INiG System“ til að sýna fram á að viðmiðunum 

um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi 

verið fylgt (Stjtíð. ESB L 317, 14.12.2018, bls. 25).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1984, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. 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 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 317, 14.12.2018, bls. 25. 

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

nr. 157/2019 

frá 14. júní 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-samningsins“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/142 

frá 29. janúar 2019 um viðurkenningu á „U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol“ til að 

sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 

98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt (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 6ay (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/1984) í XVII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„6az. 32019 D 0142: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/142 frá  

29. janúar 2019 um viðurkenningu á „U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol“ til að sýna 

fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB 

og 2009/28/EB hafi verið fylgt (Stjtíð. ESB L 26, 30.1.2019, bls. 10).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/142, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. 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 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 26, 30.1.2019, bls. 10. 

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

nr. 158/2019 

frá 14. júní 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-samningsins“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/320 frá 

12. desember 2018 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/53/ESB að því er 

varðar beitingu grunnkrafnanna, sem um getur í g-lið 3. mgr. 3. gr. þeirrar tilskipunar, til að tryggja 

upplýsingar um staðsetningu þess sem hringir úr fartæki í neyðarfjarskiptum (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 4zzs (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/1354) í XVIII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„4zzt. 32019 R 0320: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/320 frá  

12. desember 2018 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/53/ESB að því er 

varðar beitingu grunnkrafnanna, sem um getur í g-lið 3. mgr. 3. gr. þeirrar tilskipunar, til að 

tryggja upplýsingar um staðsetningu þess sem hringir úr fartæki í neyðarfjarskiptum (Stjtíð. ESB 

L 55, 25.2.2019, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/320, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. 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 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 55, 25.2.2019, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2022/EES/74/22 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 159/2019 

frá 14. júní 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-samningsins“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/514 frá  

14. mars 2019 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/43/EB að því er varðar 

skrána yfir varnartengdar vörur (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 3q (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/43/EB) í XIX. kafla  

II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32019 L 0514: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/514 frá 14. mars 2019 (Stjtíð. 

ESB L 89, 29.3.2019, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar (ESB) 2019/514, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. 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 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 89, 29.3.2019, bls. 1. 

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

nr. 160/2019 

frá 14. júní 2019 

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-samningsins“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 517/2014 frá 

16. apríl 2014 um flúoraðar gróðurhúsalofttegundir og um niðurfellingu reglugerðar (EB) 

nr. 842/2006 (1). 

2) Reglugerð (ESB) nr. 517/2014 fellir úr gildi reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 842/2006 (2), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr 

samningnum. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 9b (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 842/2006) í XVII. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn:  

„32014 R 0517: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 517/2014 frá 16. apríl 2014 um flúoraðar 

gróðurhúsalofttegundir og um niðurfellingu reglugerðar (EB) nr. 842/2006 (Stjtíð. ESB L 150, 20.5.2014, 

bls. 195). 

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

a) Í 2. mgr. 4. gr. koma orðin „í eitt ár eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 160/2019 frá 14. júní 2019“ í stað orðanna fram til „31. desember 2016“, að því er EFTA-ríkin 

varðar.  

b) Í 2. mgr. 5. gr. koma orðin „einu ári eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 160/2019 frá 14. júní 2019“ í stað orðanna „1. janúar 2017“, að því er EFTA-ríkin varðar. 

c) Í c-lið 3. mgr. 12. gr. koma orðin „í eitt ár eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-

nefndarinnar nr. 160/2019 frá 14. júní 2019“ í stað orðanna frá „1. janúar 2017“, að því er EFTA-

ríkin varðar. 

d) Ákvæði 14. til 19. gr. og 2. mgr. 25. gr. gilda ekki.“ 

2. gr. 

Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 21aq (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 842/2006) í  

XX. viðauka við EES-samninginn: 

„32014 R 0517: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 517/2014 frá 16. apríl 2014 um flúoraðar 

gróðurhúsalofttegundir og um niðurfellingu reglugerðar (EB) nr. 842/2006 (Stjtíð. ESB L 150, 20.5.2014, 

bls. 195). 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 150, 20.5.2014, bls. 195. 

(2) Stjtíð. ESB L 161, 14.6.2006, bls. 1. 

2022/EES/74/24 
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a) Í 2. mgr. 4. gr. koma orðin „í eitt ár eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 160/2019 frá 14. júní 2019“ í stað orðanna fram til „31. desember 2016“, að því er EFTA-ríkin 

varðar.  

b) Í 2. mgr. 5. gr. koma orðin „í eitt ár eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 160/2019 frá 14. júní 2019“ í stað orðanna fram til „1. janúar 2017“, að því er EFTA-ríkin varðar. 

c) Í c-lið 3. mgr. 12. gr. koma orðin „í eitt ár eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-

nefndarinnar nr. 160/2019 frá 14. júní 2019“ í stað orðanna frá „1. janúar 2017“, að því er EFTA-

ríkin varðar. 

d) Ákvæði 14. til 19. gr. og 2. mgr. 25. gr. gilda ekki.“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 517/2014, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. júní 2019, 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 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 161/2019 

frá 14. júní 2019 

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-samningsins“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2065 

frá 17. nóvember 2015 um ákvörðun, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 517/2014, á sniði fyrir tilkynningar um menntunar- og vottunaráætlanir aðildarríkjanna (1). 

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

2015/2066 frá 17. nóvember 2015 um að setja, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 517/2014, lágmarkskröfur og skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu á vottun 

einstaklinga sem annast uppsetningu, þjónustu, viðhald, viðgerðir eða úreldingu rafknúins 

rofbúnaðar sem inniheldur flúoraðar gróðurhúsalofttegundir eða sem endurheimta flúoraðar 

gróðurhúsalofttegundir úr föstum rafknúnum rofbúnaði (2). 

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

2015/2067 frá 17. nóvember 2015 um að setja, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 517/2014, lágmarkskröfur og skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu á vottun 

einstaklinga að því er varðar fastan kæli-, loftræsti- og varmadælubúnað, og kælieiningar í 

kælibifreiðum og kælivögnum sem innihalda flúoraðar gróðurhúsalofttegundir, og á vottun 

fyrirtækja að því er varðar fastan kæli-, loftræsti- og varmadælubúnað sem inniheldur flúoraðar 

gróðurhúsalofttegundir (3). 

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

2015/2068 frá 17. nóvember 2015 um ákvörðun, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 517/2014, á sniði fyrir merkimiða fyrir vörur og búnað sem innihalda flúoraðar 

gróðurhúsalofttegundir (4). 

5) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2065 fellir niður reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 308/2008 (5), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr 

samningnum. 

6) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2066 fellir niður reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 305/2008 (6), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr 

samningnum. 

7) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2067 fellir niður reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 303/2008 (7), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr 

samningnum. 

8) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2068 fellir niður reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 1494/2007 (8), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr 

samningnum. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 301, 18.11.2015, bls. 14. 

(2) Stjtíð. ESB L 301, 18.11.2015, bls. 22. 

(3) Stjtíð. ESB L 301, 18.11.2015, bls. 28. 

(4) Stjtíð. ESB L 301, 18.11.2015, bls. 39. 

(5) Stjtíð. ESB L 92, 3.4.2008, bls. 28. 

(6) Stjtíð. ESB L 92, 3.4.2008, bls. 17. 

(7) Stjtíð. ESB L 92, 3.4.2008, bls. 3. 

(8) Stjtíð. ESB L 332, 18.12.2007, bls. 25. 

2022/EES/74/25 
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TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 9ba (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1494/2007): 

„32015 R 2068: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2068 frá 

17. nóvember 2015 um ákvörðun, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 517/2014, 

á sniði fyrir merkimiða fyrir vörur og búnað sem innihalda flúoraðar gróðurhúsalofttegundir (Stjtíð. ESB 

L 301, 18.11.2015, bls. 39).“ 

2. Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 9bd (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 303/2008): 

„32015 R 2067: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2067 frá 

17. nóvember 2015 um að setja, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 517/2014, 

lágmarkskröfur og skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu á vottun einstaklinga að því er varðar fastan 

kæli-, loftræsti- og varmadælubúnað, og kælieiningar í kælibifreiðum og kælivögnum sem innihalda 

flúoraðar gróðurhúsalofttegundir, og á vottun fyrirtækja að því er varðar fastan kæli-, loftræsti- og 

varmadælubúnað sem inniheldur flúoraðar gróðurhúsalofttegundir (Stjtíð. ESB L 301, 18.11.2015, 

bls. 28).“ 

3. Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 9bf (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 305/2008): 

„32015 R 2066: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2066 frá  

17. nóvember 2015 um að setja, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 517/2014, 

lágmarkskröfur og skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu á vottun einstaklinga sem annast 

uppsetningu, þjónustu, viðhald, viðgerðir eða úreldingu rafknúins rofbúnaðar sem inniheldur flúoraðar 

gróðurhúsalofttegundir eða sem endurheimta flúoraðar gróðurhúsalofttegundir úr föstum rafknúnum 

rofbúnaði (Stjtíð. ESB L 301, 18.11.2015, bls. 22).“ 

4. Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 9bi (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 308/2008): 

„32015 R 2065: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2065 frá  

17. nóvember 2015 um ákvörðun, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 517/2014, 

á sniði fyrir tilkynningar um menntunar- og vottunaráætlanir aðildarríkjanna (Stjtíð. ESB L 301, 

18.11.2015, bls. 14).“ 

2. gr. 

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

1. Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 21aqa (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1494/2007): 

„32015 R 2068: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2068 frá 

17. nóvember 2015 um ákvörðun, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 517/2014, 

á sniði fyrir merkimiða fyrir vörur og búnað sem innihalda flúoraðar gróðurhúsalofttegundir (Stjtíð. ESB 

L 301, 18.11.2015, bls. 39).“ 

2. Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 21aqd (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 303/2008): 

„32015 R 2067: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2067 frá 

17. nóvember 2015 um að setja, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 517/2014, 

lágmarkskröfur og skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu á vottun einstaklinga að því er varðar 

fastan kæli-, loftræsti- og varmadælubúnað, og kælieiningar í kælibifreiðum og kælivögnum sem 

innihalda flúoraðar gróðurhúsalofttegundir, og á vottun fyrirtækja að því er varðar fastan kæli-, 

loftræsti- og varmadælubúnað sem inniheldur flúoraðar gróðurhúsalofttegundir (Stjtíð. ESB L 301, 

18.11.2015, bls. 28).“  
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3. Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 21aqf (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 305/2008): 

„32015 R 2066: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2066 frá 

17. nóvember 2015 um að setja, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 517/2014, 

lágmarkskröfur og skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu á vottun einstaklinga sem annast 

uppsetningu, þjónustu, viðhald, viðgerðir eða úreldingu rafknúins rofbúnaðar sem inniheldur flúoraðar 

gróðurhúsalofttegundir eða sem endurheimta flúoraðar gróðurhúsalofttegundir úr föstum rafknúnum 

rofbúnaði (Stjtíð. ESB L 301, 18.11.2015, bls. 22).“ 

4. Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 21aqi (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 308/2008): 

„32015 R 2065: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2065 frá 

17. nóvember 2015 um ákvörðun, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 517/2014, 

á sniði fyrir tilkynningar um menntunar- og vottunaráætlanir aðildarríkjanna (Stjtíð. ESB L 301, 

18.11.2015, bls. 14).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2015/2065, (ESB) 2015/2066, (ESB) 

2015/2067 og (ESB) 2015/2068, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 

telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. 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. 160/2019 frá 14. júní 2019 (9), eftir því hvor dagsetningin er síðar. 

5. gr. 

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

Gjört í Brussel 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

(9)  Stjtíð. ESB L 291, 10.11.2022, bls. 42 og EES-viðbætir 72, 10.11.2022, bls. 43. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 162/2019 

frá 14. júní 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn ákvörðun nr. E5 frá 16. mars 2017 um hagnýtt fyrirkomulag vegna 

aðlögunartímabils varðandi upplýsingaskipti með rafrænum aðferðum sem um getur í 4. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 987/2009 (1). 

2) Ákvörðun nr. E5 kemur í stað ákvörðunar nr. E1 (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.E4 (ákvörðun nr. E4): 

„3.E5 32017 D 0719(01): Ákvörðun nr. E5 frá 16. mars 2017 um hagnýtt fyrirkomulag vegna 

aðlögunartímabils varðandi upplýsingaskipti með rafrænum aðferðum sem um getur í 4. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 987/2009 (Stjtíð. ESB C 233, 19.7.2017, bls. 3).“ 

2. Texti liðar 3.E1 (ákvörðun nr. E1 frá 12. júní 2009) fellur brott. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar nr. E5, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. júní 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1)  Stjtíð. ESB C 233, 19.7.2017, bls. 3. 

(2)  Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 9. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2022/EES/74/26 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 163/2019 

frá 14. júní 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1542 

frá 8. júní 2017 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2015/35 að því er varðar útreikning á 

lögbundnum gjaldþolskröfum fyrir tiltekna flokka eigna í eigu vátrygginga- og endurtrygginga-

félaga (innviðafyrirtæki) , samkvæmt leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 264, 13.10.2017, 

bls. 24 (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2189 frá 24. nóvember 2017 

um breytingu og leiðréttingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2450 um tæknilega 

framkvæmdarstaðla að því er varðar sniðmát fyrir gagnaskil til eftirlitsyfirvalda samkvæmt 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB (2). 

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

2017/2190 frá 24. nóvember 2017 um breytingu og leiðréttingu á framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2452 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

verklag, framsetningu og sniðmát fyrir skýrslu um gjaldþol og fjárhagslega stöðu í samræmi við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB (3). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 1b (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 2015/35): 

„– 32017 R 1542: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1542 frá  

8. júní 2017 (Stjtíð. ESB L 236, 14.9.2017, bls. 14), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 264, 

13.10.2017, bls. 24.“ 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 1p (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 2015/2450): 

„– 32017 R 2189: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2189 frá  

24. nóvember 2017 (Stjtíð. ESB L 310, 25.11.2017, bls. 3).“ 

3. Eftirfarandi er bætt við lið 1r (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2452): 

„, breytt með: 

– 32017 R 2190: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2190 frá  

24. nóvember 2017 (Stjtíð. ESB L 310, 25.11.2017, bls. 30).“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 236, 14.9.2017, bls. 14. 

(2)  Stjtíð. ESB L 310, 25.11.2017, bls. 3. 

(3)  Stjtíð. ESB L 310, 25.11.2017, bls. 30. 

2022/EES/74/27 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (EB) nr. 2017/1542, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB  

L 264, 13.10.2017, bls. 24, og framkvæmdarreglugerða (ESB) nr. 2017/2189 og (ESB) 2017/2190, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. 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. 62/2018 frá 23. mars 2018 (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 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

(4) Stjtíð. ESB L 26, 30.1.2020, bls. 50, og EES-viðbætir nr. 6, 30.1.2020, bls. 41. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 164/2019 

frá 14. júní 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2018/1843 frá 23. nóvember 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2452 að því 

er varðar umfang sniðmáts vegna upplýsinga um iðgjöld, tjón og rekstrarkostnað eftir löndum (1). 

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

2018/1844 frá 23. nóvember 2018 um breytingu og leiðréttingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 

2015/2450 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar sniðmát fyrir gagnaskil til 

eftirlitsyfirvalda samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB (2). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

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

nr. 2015/2450): 

„– 32018 R 1844: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1844 frá  

23. nóvember 2018 (Stjtíð. ESB L 299, 26.11.2018, bls. 5).“ 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 1r (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 2015/2452): 

„– 32018 R 1843: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1843 frá  

23. nóvember 2018 (Stjtíð. ESB L 299, 26.11.2018, bls. 2).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) nr. 2018/1843 og (ESB) nr. 2018/1844, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. júní 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

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

nr. 62/2018 frá 23. mars 2018 (3), eftir því hvor dagsetningin er síðar.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 299, 26.11.2018, bls. 2. 

(2) Stjtíð. ESB L 299, 26.11.2018, bls. 5. 

 Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

(3) Stjtíð. ESB L 26, 30.1.2020, bls. 50, og EES-viðbætir nr. 6, 30.1.2020, bls. 41. 

2022/EES/74/28 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 165/2019 

frá 14. júní 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2366 frá  

25. nóvember 2015 um greiðsluþjónustu á innri markaðnum, um breytingu á tilskipunum 

2002/65/EB, 2009/110/EB og 2013/36/ESB og á reglugerð (ESB) nr. 1093/2010 og niðurfellingu á 

tilskipun 2007/64/EB (1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 102, 23.4.2018, bls. 97. 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2055 

frá 23. júní 2017 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2366 að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir samstarf og upplýsingaskipti á milli lögbærra yfirvalda að því 

er varðar neytingu greiðslustofnana á staðfesturétti og frelsi til að veita þjónustu (2). 

3) Reglugerð (ESB) 2015/2366 fellir úr gildi tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/64/EB (3), sem 

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

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við 14. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB), lið 31e 

(tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 65/2009) og lið 31g (reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 1093/2010: 

„– 32015 L 2366: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2015/2366 frá  

25. nóvember 2015 (Stjtíð. ESB L 337, 23.12.2015, bls. 35), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB  

L 102, 23.4.2018, bls. 97.“ 

2. Eftirfarandi texta er bætt við 15. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/110/EB): 

„, breytt með: 

– 32015 L 2366: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2366 frá 25. nóvember 2015 

(Stjtíð. ESB L 337, 23.12.2015, bls. 35). 

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

Ákvæði 4. mgr. 18. gr., að því er varðar EFTA-ríkin: 

i)  „13. janúar 2018“ orðast „gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 165/2019 frá 14. júní 2019“,  

  

(1) Stjtíð. ESB L 337, 23.12.2015, bls. 35. 

(2) Stjtíð. ESB L 294, 11.11.2017, bls. 1. 

(3) Stjtíð. ESB L 319, 5.12.2007, bls. 1. 

2022/EES/74/29 
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ii)  „til 13. júlí 2018“ orðast „sex mánuði frá gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-

nefndarinnar nr. 165/2019 frá 14. júní 2019“, 

iii)  „fyrir 13. júlí 2018“ orðast „sex mánuði frá gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-

nefndarinnar nr. 165/2019 14. júní 2019“.“ 

3. Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 16e (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/64/EB): 

„32015 L 2366: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2366 frá 25. nóvember 2015 um 

greiðsluþjónustu á innri markaðnum, um breytingu á tilskipunum 2002/65/EB, 2009/110/EB og 

2013/36/ESB og á reglugerð (ESB) nr. 1093/2010 og niðurfellingu á tilskipun 2007/64/EB (Stjtíð. 

ESB L 337, 23.12.2015, bls. 35). 

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

a)  Þrátt fyrir ákvæði bókunar 1 við samning þennan, og nema kveðið sé á um annað í þessum 

samningi, ber að skilja hugtökin „aðildarríki/n“ og „lögbær yfirvöld“ þannig að þau taki til 

EFTA-ríkjanna og lögbærra yfirvalda þeirra til viðbótar við merkingu þeirra í tilskipuninni, í 

þeirri röð. 

b)  Vísanir í aðrar gerðir í tilskipuninni skulu gilda að svo miklu leyti og í þeirri mynd sem slíkar 

gerðir hafa verið felldar inn í samninginn. 

c)  Ákvæði 36. mgr. 4. gr. hljóðar svo: 

„„örfyrirtæki“: fyrirtæki sem við gerð greiðsluþjónustusamnings er fyrirtæki sem hefur með 

höndum atvinnustarfsemi, óháð rekstrarformi að lögum. Nánar tiltekið falla undir þessa 

skilgreiningu sjálfstæðir atvinnurekendur og fjölskyldufyrirtæki sem starfa á sviði handverks eða 

annarrar starfsemi, svo og sameignarfélög og samtök sem hafa reglubundna atvinnustarfsemi með 

höndum. Í flokknum örfyrirtæki, lítil og meðalstór fyrirtæki eru fyrirtæki með færri 

starfsmönnum en 250, enda sé ársvelta ekki yfir 50 milljónum evra og/eða niðurstaða árlegs 

efnahagsreiknings ekki yfir 43 milljónum evra. Örfyrirtæki í flokknum lítil og meðalstór fyrirtæki 

eru fyrirtæki með færri starfsmönnum en 10, enda sé ársvelta og/eða niðurstaða árlegs 

efnahagsreiknings ekki yfir 2 milljónum evra.“ 

d)  Í 1. mgr. 26. gr. er orðunum „seðlabönkum EFTA-ríkjanna og Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á 

eftir orðunum „Evrópsku bankaeftirlitsstofnuninni“. 

e)  Í 27. gr.: 

i)  í 1. mgr. koma orðin „óskað eftir aðstoð Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar eða 

Eftirlitsstofnunar EFTA, eftir því sem við á,“ í stað orðanna „óskað eftir aðstoð hennar,“, 

ii)  í fyrsta málslið 2. mgr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við 

á eftir orðunum „Evrópska bankaeftirlitsstofnunin“.  

f)  Í 3. mgr. 30. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir 

orðunum „Evrópsku bankaeftirlitsstofnunina“. 

g)  Í 2. mgr. 96. gr. er orðunum „og seðlabönkum EFTA-ríkjanna“ bætt við á eftir orðunum „aðilum 

seðlabankakerfis Evrópu“. 

h)  Ákvæði 109. gr., að því er varðar EFTA-ríkin: 

i)  í 1. og 3. mgr. koma orðin „gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 165/2019 frá 14. júní 2019“ í staðinn fyrir orðin fyrir „13. janúar 2018“. 

ii)  í 1. mgr. koma orðin „innan sex mánaða frá gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-

nefndarinnar nr. 165/2019 frá 14. júní 2019“ í stað orðanna „til 13. júlí 2018“, 

iii)  í 3. mgr. koma orðin „í eitt ár frá gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 165/2019 frá 14. júní 2019“ í stað orðanna „til 13. janúar 2019“,  
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iv)  í 3. mgr. koma orðin „einu ári frá gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 165/2019 frá 14. júní 2019“ í stað orðanna „eigi síðar en 13. janúar 2019“, 

v)  í 5. mgr. koma orðin „innan tveggja ára frá gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-

nefndarinnar nr. 165/2019 frá 14. júní 2019“ í stað orðanna „fyrir 13. janúar 2020“. 

4. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 16e (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2015/2366): 

„16ea.  32017 R 2055: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2055 frá  

23. júní 2017 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2366 að því 

er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir samstarf og upplýsingaskipti á milli lögbærra yfirvalda 

að því er varðar neytingu greiðslustofnana á staðfesturétti og frelsi til að veita þjónustu 

(Stjtíð. ESB L 294, 11.11.2017, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar (ESB) 2015/2366, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 102, 23.4.2018, 

bls. 97, og framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/2055, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. 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 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

  Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 166/2019 

frá 14. júní 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-samningsins“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/296 

frá 20. febrúar 2019 um að leiðrétta tilteknar tungumálaútgáfur af framkvæmdarreglugerð (ESB) 

2016/2286 um ítarlegar reglur um beitingu viðmiðunarreglna um eðlilega notkun og um 

aðferðafræði til að meta sjálfbærni afnáms aukagjalds á reiki í smásölu og um umsóknina sem 

veitandi reikiþjónustu þarf að leggja fram vegna þess mats (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við lið 5cuc (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2286) í 

XI. viðauka við EES-samninginn: 

„, breytt með: 

– 32019 R 0296: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/296 frá  

20. febrúar 2019 (Stjtíð. ESB L 50, 21.2.2019, bls. 4).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/296, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. júní 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 50, 21.2.2019, bls. 4. 

 Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2022/EES/74/30 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 167/2019 

frá 14. júní 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-samningsins“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/806 

frá 22. maí 2015 um forskriftir fyrir traustmerki ESB fyrir fullgilda traustþjónustu (1). 

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

2015/1505 frá 8. september 2015 um tækniforskriftir og snið fyrir traustlista skv. 5. mgr. 22. gr. 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 910/2014 um rafræna auðkenningu og 

traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti á innri markaðinum (2). 

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

2015/1506 frá 8. september 2015 um forskriftir fyrir snið útfærðra rafrænna undirskrifta og 

útfærðra innsigla sem opinberir aðilar skulu viðurkenna skv. 5. mgr. 27. gr. og 5. mgr. 37. gr. 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 910/2014 um rafræna auðkenningu og 

traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti á innri markaðinum (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/650 

frá 25. apríl 2016 um staðla fyrir öryggismat fullgilds undirskriftar- og innsiglisbúnaðar skv.  

3. mgr. 30. gr. og 2. mgr. 39. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 910/2014 um 

rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti á innri markaðinum (4). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 5la (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/709/EB) í 

XI. viðauka við EES-samninginn: 

„5lb. 32015 R 0806: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/806 frá  

22. maí 2015 um forskriftir fyrir traustmerki ESB fyrir fullgilda traustþjónustu (Stjtíð. ESB L 128, 

23.5.2015, bls. 13). 

5lc. 32015 D 1505: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1505 frá  

8. september 2015 um tækniforskriftir og snið fyrir traustlista skv. 5. mgr. 22. gr. reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 910/2014 um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir 

rafræn viðskipti á innri markaðinum (Stjtíð. ESB L 235, 9.9.2015, bls. 26). 

5ld. 32015 D 1506: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1506 frá  

8. september 2015 um forskriftir fyrir snið útfærðra rafrænna undirskrifta og útfærðra innsigla sem 

opinberir aðilar skulu viðurkenna skv. 5. mgr. 27. gr. og 5. mgr. 37. gr. reglugerðar 

  

(1) Stjtíð. ESB L 128, 23.5.2015, bls. 13. 

(2) Stjtíð. ESB L 235, 9.9.2015, bls. 26. 

(3) Stjtíð. ESB L 235, 9.9.2015, bls. 37. 

(4) Stjtíð. ESB L 109, 26.4. 2016, bls. 40. 

2022/EES/74/31 
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Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 910/2014 um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir 

rafræn viðskipti á innri markaðinum (Stjtíð. ESB L 235, 9.9.2015, bls. 37). 

5le. 32016 D 0650: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/650 frá  

25. apríl 2016 um staðla fyrir öryggismat fullgilds undirskriftar- og innsiglisbúnaðar skv. 3. mgr. 

30. gr. og 2. mgr. 39. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 910/2014 um rafræna 

auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti á innri markaðinum (Stjtíð. ESB L 109, 

26.4.2016, bls. 40).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2015/806 og framkvæmdarákvarðana (ESB) 

2015/1505, (ESB) 2015/1506 og (ESB) 2016/650, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. júní 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

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

nr. 22/2018 frá 9. febrúar 2018 (5), 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 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

(5) Stjtíð. ESB L 323, 12.12.2019, bls. 45, og EES-viðbætir nr. 98, 12.12.2019, bls. 41. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 168/2019 

frá 14. júní 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1846 frá  

23. nóvember 2018 um breytingu á viðaukunum við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2008/68/EB um flutning á hættulegum farmi á landi og skipgengum vatnaleiðum í því skyni að 

laga viðaukana að framförum á sviði vísinda og tækni (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 13c (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/68/EB) í XIII. viðauka 

við EES-samninginn: 

„– 32018 L 1846: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1846 frá 23. nóvember 2018 

(Stjtíð. ESB L 299, 26.11.2018, bls. 58).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar (ESB) 2018/1846, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. 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 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 299, 26.11.2018, bls. 58. 

 Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2022/EES/74/32 
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Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  

nr. 169/2019 

frá 14. júní 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2017/2205 frá 29. nóvember 2017 um ítarlegar reglur um málsmeðferð við að tilkynna atvinnu-

ökutæki með meiriháttar eða hættulega annmarka sem greinast við tæknilegt eftirlit á vegum (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 17ha (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/47/ESB) í 

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„17hb. 32017 R 2205: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2205 frá  

29. nóvember 2017 um ítarlegar reglur um málsmeðferð við að tilkynna atvinnuökutæki með 

meiriháttar eða hættulega annmarka sem greinast við tæknilegt eftirlit á vegum (Stjtíð. ESB L 314, 

30.11.2017, bls. 3).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2017/2205, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. 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 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 314, 30.11. 2017, bls. 3. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2022/EES/74/33 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 170/2019 

frá 14. júní 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar C(2018) 4857 

frá 27. júlí 2018 um breytingu á framkvæmdarákvörðun C(2015) 8005 að því er varðar notkun 

greiningarkerfa fyrir sprengiefni við skimun handfarangurs. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 66hf (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar  

C(2015) 8005) í XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 D 4857: Framkvæmdarákvörðun C(2018) 4857 frá 27. júlí 2018.“ 

2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. júní 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (). 

3. gr. 

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

Gjört í Brussel 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2022/EES/74/34 



Nr. 74/62 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 10.11.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 171/2019 

frá 14. júní 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Aðlögunartexti j) í lið 66wn í XIII. viðauka við EES-samninginn var ranglega felldur úr gildi með 

ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 196/2018 frá 21. september 2018 (1). 

2) Brottfelling textans öðlast ekki gildi fyrr en 2. janúar 2020. Því ber að færa aðlögunartextann inn 

aftur og fella hann síðan úr gildi frá 2. janúar 2020. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar verða gerðar á lið 66wn (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 677/2011) 

í XIII. viðauka við EES-samninginn: 

1. Eftirfarandi texta er bætt við aðlögun j): 

„Í 1. málsl. 21. gr. orðast „framkvæmdastjórnin“ sem „Eftirlitsstofnun EFTA“.“ 

2. Aðlögunartexti j) fellur brott frá og með 2. janúar 2020. 

2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. júní 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (). 

3. gr. 

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

Gjört í Brussel 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 75, 4.3.2021, bls. 34, og EES-viðbætir nr. 15, 4.3.2021, bls. 32. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2022/EES/74/35 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 172/2019 

frá 14. júní 2019 

um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (Neytendavernd) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/2394 frá  

12. desember 2017 um samvinnu milli landsyfirvalda sem bera ábyrgð á að framfylgja lögum um 

neytendavernd og um niðurfellingu reglugerðar (EB) nr. 2006/2004 (1). 

2) Reglugerð (ESB) 2017/2394 fellir úr gildi frá og með 17. janúar 2020, reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins (EB) nr. 2006/2004 (2), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella 

gerðina brott úr samningnum frá og með 17. janúar 2020. 

3) Samningsaðilarnir hafa það sameiginlega markmið að tryggja neytendavernd á háu stigi og er það 

sameiginlegur skilningur þeirra að upptaka reglugerðar (ESB) 2017/2394 í EES-samninginn leiði 

ekki til breytinga á skilgreiningunni á „víðtækt brot sem varðar hagsmuni Sambandsins“  

(e. widespread infringement with a Union dimension). Af því leiðir að viðmiðunarmörk við 

ákvörðun á því hvort brot teljist varða hagsmuni Sambandsins verða alfarið reiknuð út á grundvelli 

aðildarríkja Evrópusambandsins sem brotið varðar án þess að tekið sé mið af EFTA-ríkjunum. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 7f (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2006/2004) í  

XIX. viðauka við EES-samninginn frá og með 17. janúar 2020: 

„32017 R 2394: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/2394 frá 12. desember 2017 um 

samvinnu milli landsyfirvalda sem bera ábyrgð á að framfylgja lögum um neytendavernd og um 

niðurfellingu reglugerðar (EB) nr. 2006/2004 (Stjtíð. ESB L 345, 27.12.2017, bls. 1). 

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

a)  Þrátt fyrir ákvæði bókunar 1 við samninginn skal ekki taka mið af yfirráðasvæðum og íbúum EFTA-

ríkjanna að því er varðar 4. mgr. 3. gr. 

b)  Í 2. mgr. 10. gr. orðast „meginreglum sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi“, að því er 

varðar EFTA-ríkin, sem „grundvallarréttindum“. 

c)  Í 1. mgr. 35. gr.:  

i) orðunum „, Eftirlitsstofnunar EFTA“ og „Eftirlitstofnun EFTA“ er bætt við á eftir orðunum 

„miðlægra tengiskrifstofa“ og „miðlægu tengiskrifstofurnar“. 

ii) eftirfarandi málsgrein er bætt við: „Eftirlitsstofnun EFTA skal hafa aðgang að upplýsingum sem 

EFTA-ríkin veita eða sem þau varðar.““  

  

(1) Stjtíð. ESB L 345, 27.12. 2017, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 364, 9.12.2004, bls. 1. 

2022/EES/74/36 



Nr. 74/64 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 10.11.2022 

 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/2394, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. 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 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 173/2019 

frá 14. júní 2019 

um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (Neytendavernd) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Reglugerð (ESB) Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 524/2013 frá 21. maí 2013 um lausn 

deilumála neytenda með rafrænni málsmeðferð á Netinu og um breytingu á reglugerð (EB)  

nr. 2006/2004 og tilskipun 2009/22/EB (reglugerð um lausn deilumála neytenda með rafrænni 

málsmeðferð á Netinu (ODR) var tekin upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-

nefndarinnar nr. 194/2016 frá 23. september 2016 (1). 

2) Þýðingaraðgerðirnar sem eru á vettvangi lausna deilumála neytenda með rafrænni málsmeðferð á 

Netinu að því er varðar íslenskt mál tryggja nú samræmd gæði og boðið er upp á fyrir önnur 

tungumál. Því er viðeigandi að ljúka aðgerðunum sem varða þýðingaraðgerðirnar yfir á íslensku og 

af íslensku og mælt er fyrir um í XIX. viðauka við EES-samninginn.  

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Texti aðlögunar c) í lið 7j (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 524/2013) í XIX. viðauka fellur 

brott. 

2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. júní 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (). 

3. gr. 

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

Gjört í Brussel 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 80, 22.3.2018, bls. 37, og EES-viðbætir 19/2022, 22.3.2018, bls. 51. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2022/EES/74/37 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 174/2019 

frá 14. júní 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/61 frá  

19. desember 2018 um geiratengt tilvísunarskjal um bestu starfsvenjur í umhverfisstjórnun, 

vísbenda um árangur í umhverfismálum fyrir geira og árangursviðmiðanir fyrir geira opinberrar 

stjórnsýslu samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1221/2009 um frjálsa aðild fyrirtækja/stofnana að 

umhverfisstjórnunarkerfi Bandalagsins (EMAS) (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/62 frá  

19. desember 2018 um geiratengt tilvísunarskjal um bestu starfsvenjur í umhverfisstjórnun, 

vísbenda um árangur í umhverfismálum fyrir geira og árangursviðmiðanir fyrir bifreiða-

framleiðslugeirann samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1221/2009 um frjálsa aðild fyrirtækja/stofnana að 

umhverfisstjórnunarkerfi Bandalagsins (EMAS) (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/63 frá  

19. desember 2018 um geiratengt tilvísunarskjal um bestu starfsvenjur í umhverfisstjórnun, 

vísbenda um árangur í umhverfismálum fyrir geira og árangursviðmiðanir fyrir framleiðslugeira 

raf- og rafeindabúnaðar samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1221/2009 um frjálsa aðild 

fyrirtækja/stofnana að umhverfisstjórnunarkerfi Bandalagsins (EMAS) (3). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 1eam (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/813) í 

XX. viðauka við EES-samninginn: 

„1ean. 32019 D 0061: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/61 frá 19. desember 2018 um 

tilvísunarskjal um bestu starfsvenjur í umhverfisstjórnun, vísbenda um árangur í umhverfismálum 

fyrir geira og árangursviðmiðanir fyrir ferðaþjónustugeirann samkvæmt reglugerð (EB)  

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

(EMAS) (Stjtíð. ESB L 17, 18.1.2019, bls. 1). 

1eao. 32019 D 0062: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/62 frá 19. desember 2018 um 

geiratengt tilvísunarskjal um bestu starfsvenjur í umhverfisstjórnun, vísbenda um árangur í 

umhverfismálum fyrir geira og árangursviðmiðanir fyrir bifreiðaframleiðslugeirann samkvæmt 

reglugerð (EB) nr. 1221/2009 um frjálsa aðild fyrirtækja/stofnana að umhverfisstjórnunarkerfi 

Bandalagsins (EMAS) (Stjtíð. ESB L 17, 18.1.2019, bls. 58). 

1eap. 32019 D 0063: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/63 frá 19. desember 2018 um 

geiratengt tilvísunarskjal um bestu starfsvenjur í umhverfisstjórnun, vísbenda um árangur í 

umhverfismálum fyrir geira og árangursviðmiðanir fyrir framleiðslugeira raf- og rafeindabúnaðar 

  

(1) Stjtíð. ESB L 17, 18.1.2019, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 17, 18.1.2019, bls. 58. 

(3) Stjtíð. ESB L 17, 18.1.2019, bls. 94. 

2022/EES/74/38 
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samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1221/2009 um frjálsa aðild fyrirtækja/stofnana að umhverfis-

stjórnunarkerfi Bandalagsins (EMAS) (Stjtíð. ESB L 17, 18.1.2019, bls. 94).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti ákvarðana (ESB) 2019/61, (ESB) 2019/62 og (ESB) 2019/63, sem verður birtur 

í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. 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 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  



Nr. 74/68 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 10.11.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 175/2019 

frá 14. júní 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/418 frá  

13. mars 2019 um breytingu á ákvörðunum (ESB) 2017/1214, (ESB) 2017/1215, (ESB) 2017/1216, 

(ESB) 2017/1217, (ESB) 2017/1218 og (ESB) 2017/1219 (1). 

2) 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 undirlið er bætt við lið 2e (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1218),  

2h (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1216), 2r (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/1214), 2zg (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1215) og 2zh (ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1219): 

„– 32019 D 0418: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/418 frá 13. mars 2019 

(Stjtíð. ESB L 73, 15.3.2019, bls. 188).“ 

2. Eftirfarandi er bætt við lið 2t (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2017/1217): 

„, breytt með: 

 32019 D 0418: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/418 frá 13. mars 2019 

(Stjtíð. ESB L 73, 15.3.2019, bls. 188).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar (ESB) 2019/418, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. júní 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 73, 15.3.2019, bls. 188. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2022/EES/74/39 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 



Nr. 74/70 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 10.11.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 176/2019 

frá 14. júní 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/70 frá  

11. janúar 2019 um að setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna grafísks pappírs og 

viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna hreinlætispappírs og hreinlætispappírsvara (1). 

2) Ákvörðun (ESB) 2019/70 fellir úr gildi ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar 2009/568/EB (2), 

2011/333/ESB (3) og 2012/448/ESB (4) sem hafa verið felldar inn í EES-samninginn og ber því að 

fella gerðirnar brott úr samningnum.  

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 lið er bætt við á eftir lið 2zq (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1702): 

„2zr. 32019 D 0070: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/70 frá 11. janúar 2019 um að 

setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna grafísks pappírs og viðmiðanir fyrir 

umhverfismerki ESB vegna hreinlætispappírs og hreinlætispappírsvara (Stjtíð. ESB L 15, 

17.1.2019, bls. 27).“ 

2. Texti liða 2i (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/568/EB), 2x (ákvörðun framkvæmda-

stjórnarinnar 2011/333/ESB) og 2ze (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/448/ESB) fellur brott.  

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar (ESB) 2019/70, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. júní 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 15, 17.1.2019, bls. 27. 

(2) Stjtíð. ESB L 197, 29.7.2009, bls. 87. 

(3) Stjtíð. ESB L 149, 8.6.2011, bls. 12. 

(4) Stjtíð. ESB L 202, 28.7.2012, bls. 26. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2022/EES/74/40 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 



Nr. 74/72 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 10.11.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 177/2019 

frá 14. júní 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/226 frá  

6. febrúar 2019 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 748/2009 um skrána yfir umráðendur loftfara 

sem stunduðu flugstarfsemi sem tilgreind er í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB 1. janúar 2006 

eða eftir þann dag þar sem ábyrgðarríki hvers umráðanda loftfars er tilgreint (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 21as (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 748/2009) í 

XX. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32019 R 0226: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2019/226 frá 6. febrúar 2019 

(Stjtíð. ESB L 41, 12.2.2019, bls. 100).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/226, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. 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 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 41, 12.2.2019, bls. 100. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2022/EES/74/41 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 178/2019 

frá 14. júní 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/401 frá 

19. desember 2018 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 389/2013 um stofnun skrár Sambandsins 

(1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 73, 15.3.2019, bls. 193. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 21ana (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 389/2013) í  

XX. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32019 R 0401: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/401 frá  

19. desember 2018 (Stjtíð. ESB L 72, 14.3.2019, bls. 4), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 73, 

15.3.2019, bls. 193.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) nr. 2019/401, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB 

L 73, 15.3.2019, bls. 193, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst 

fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. 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 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 72, 14.3.2019, bls. 4. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2022/EES/74/42 



Nr. 74/74 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 10.11.2022 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 179/2019 

frá 14. júní 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/505 frá 

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

nr. 184/2005 að því er varðar stig landfræðilegrar sundurliðunar (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 19s (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 184/2005) í  

XXI. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32019 R 0505: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/505 frá  

19. desember 2018 (Stjtíð. ESB L 85, 27.3.2019, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/505, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. 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 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 85, 27.3.2019, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2022/EES/74/43 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 180/2019  

frá 14. júní 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1595 frá 

23. október 2018 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 23. túlkun alþjóðlegu túlkunarnefndinnar um reikningsskil (IFRIC-

túlkun 22) (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/412 frá  

14. mars 2019 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 12 og 23 og alþjóðlega reikningsskilastaðla, 

IFRS-staðla 3 og 11 (2). 

3) 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: 

„– 32018 R 1595: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1595 frá 23. október 2018 

(Stjtíð. ESB L 265, 24.10.2018, bls. 3), 

–  32019 R 0412: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/412 frá 14. mars 2019 (Stjtíð. 

ESB L 73, 15.3.2019, bls. 93).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2018/1595 og (ESB) 2019/412, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. júní 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 265, 24.10. 2018, bls. 3. 

(2) Stjtíð. ESB L 73, 15.3.2019, bls. 93. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

2022/EES/74/44 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 181/2019 

frá 14. júní 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-samningsins“), einkum 86. og 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Rétt er að auka að umfangi samstarf aðilanna að EES-samningnum þannig að það taki til 

ákvörðunar Evrópuþingsins og ráðsins frá 18. apríl 2018 um sameiginlegan ramma um betri 

þjónustu í tengslum við færni og menntun og hæfi (evrópska starfsmenntavegabréfið) og um 

niðurfellingu á ákvörðun nr. 2241/2004/EB (1). 

2) Því ber að breyta bókun 31 við EES-samninginn svo aukið samstarf geti hafist frá 1. janúar 2019. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 4. gr. bókunar 31 við EES-samninginn: 

1. Eftirfarandi málsgrein er bætt við á eftir málsgrein 2o: 

„2p. EFTA-ríkin skulu taka þátt í evrópskum ramma frá 1. janúar 2019 eftir því sem hér segir: 

– 32018 D 0646: Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/646 frá 18. apríl 2018 

um sameiginlegan ramma um betri þjónustu í tengslum við færni og menntun og hæfi 

(evrópska starfsmenntavegabréfið) og um niðurfellingu á ákvörðun nr. 2241/2004/EB 

(Stjtíð. ESB L 112, 2.5.2018, bls. 42).“ 

2. Eftirfarandi kemur í stað 3. mgr.: 

„EFTA-ríkin skulu leggja fram fé til þeirra áætlana og aðgerða sem um getur í 1. og 2. mgr. og mgr. 

2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k, 2l, 2m, 2n og 2p, í samræmi við a-lið 1. mgr. 82. gr. 

samningsins.“ 

2. gr. 

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

berst sameiginlegu EES-nefndinni (). 

Hún gildir frá 1. janúar 2019.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 112, 2.5.2018, bls. 42. 

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

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

Gjört í Brussel 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 182/2019 

frá 14. júní 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-samningsins“), einkum 86. og 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Rétt er að auka að umfangi samstarf aðilanna að EES-samningnum þannig að það taki til 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/499 frá 25. mars 2019 um ákvæði um 

áframhald verkefna á sviði hreyfanleika í námi sem þegar eru hafin innan ramma áætlunarinnar 

Erasmus+, sem komið er á fót með reglugerð (ESB) nr. 1288/2013, í tengslum við úrsögn 

Bretlands úr Evrópusambandinu (1). 

2) Bókun 31 við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 2n í 4. gr. bókunar 31 við EES-samninginn: 

„– 32019 R 0499: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/499 frá 25. mars 2019 um 

ákvæði um áframhald verkefna á sviði hreyfanleika í námi sem þegar eru hafin innan ramma 

áætlunarinnar Erasmus+, sem komið er á fót með reglugerð (ESB) nr. 1288/2013, í tengslum við 

úrsögn Bretlands úr Evrópusambandinu (Stjtíð. ESB 85I, 27.3.2019, bls. 32).“ 

2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 15. júní 2019, eða daginn eftir að síðasta tilkynning samkvæmt 1. mgr.  

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

3. gr. 

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

Gjört í Brussel 14. júní 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður.

  

(1)  Stjtíð. ESB L 85I, 27.3.2019, bls. 32. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  
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Ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar með stjórnskipulegum skilyrðum,  

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

og ákvarðanir sem tengjast þeim 

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

nefndarinnar hvort gildistökudagur viðkomandi ákvörðunar sé háður því að einhver samningsaðilanna 

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

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

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

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

framangreindra ákvarðana hafa verið uppfyllt og eru þær einnig taldar upp hér á eftir. 

Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

59/2017 17.3.2017 Stjtíð. ESB L 305, 29.11.2018, bls. 26 

EES-viðbætir nr. 81, 29.11.2018,  

bls. 31 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2013/37/ESB frá 26. júní 2013 um breytingu á 

tilskipun 2003/98/EB um endurnotkun 

upplýsinga frá hinu opinbera 

1.10.2020 

187/2017 22.9.2017 Stjtíð. ESB L 174, 27.6.2019, bls. 59 

EES-viðbætir nr. 52, 27.6.2019,  

bls. 70 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2015/2302 frá 25. nóvember 2015 um 

pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun og um 

breytingu á reglugerð (EB) nr. 2006/2004 og 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2011/83/ESB og niðurfellingu á tilskipun ráðsins 

90/314/EBE 

1.2.2020 

20/2018 9.2.2018 Stjtíð. ESB L 323, 12.12.2019, bls. 39 

EES-viðbætir nr. 98, 12.12.2019,  

bls. 36 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2013/14/ESB frá 21. maí 2013 um breytingu á 

tilskipun 2003/41/EB um starfsemi og eftirlit 

með stofnunum sem sjá um starfstengdan lífeyri, 

tilskipun 2009/65/EB um samræmingu á lögum 

og stjórnsýslufyrirmælum um verðbréfasjóði 

(UCITS) og tilskipun 2011/61/ESB um 

rekstraraðila sérhæfðra sjóða að því er varðar 

oftraust á lánshæfismöt 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/91/ESB frá 23. júlí 2014 um breytingu á 

tilskipun 2009/65/EB um samræmingu á lögum 

og stjórnsýslufyrirmælum um verðbréfasjóði 

(UCITS) að því er varðar störf vörsluaðila, 

starfskjarastefnu og viðurlög, sbr. leiðréttingar í 

Stjtíð. ESB L 52, 27.2.2016, bls. 37 

1.1.2020 

21/2018 9.2.2018 Stjtíð. ESB L 323, 12.12.2019, bls. 41 

EES-viðbætir nr. 98, 12.12.2019,  

bls. 38 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/59/ESB frá 15. maí 2014 sem kemur á 

ramma um endurreisn og skilameðferð 

lánastofnana og fjárfestingarfyrirtækja og um 

breytingu á tilskipun ráðsins 82/891/EBE og 

tilskipunum 2001/24/EB, 2002/47/EB, 

2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 

2011/35/ESB, 2012/30/ESB og 2013/36/ESB og 

reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 1093/2010 og (ESB) nr. 648/2012 

1.1.2020 

23/2018 9.2.2018 Stjtíð. ESB L 323, 12.12.2019, bls. 47 

EES-viðbætir nr. 98, 12.12.2019,  

bls. 43 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/94/ESB frá 22. október 2014 um 

uppbyggingu grunnvirkja fyrir óhefðbundið 

eldsneyti 

1.8.2020 

2022/EES/74/47 
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Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

61/2018 23.3.2018 Stjtíð. ESB L 26, 30.1.2020, bls. 48 

EES-viðbætir nr. 6, 30.1.2020, bls. 39 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2017/654 frá 19. desember 2016 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2016/1628 að því er varðar 

tæknilegar kröfur og almennar kröfur með tilliti 

til losunarmarka og gerðarviðurkenningar 

brunahreyfla fyrir færanlegan vélbúnað til nota 

utan vega 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2017/655 frá 19. desember 2016 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2016/1628 að því er varðar vöktun 

á losun mengandi lofttegunda frá brunahreyflum 

sem eru í notkun og eru uppsettir í færanlegum 

vélbúnaði til nota utan vega 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2017/656 frá  

19. desember 2016 um stjórnsýslukröfur að því 

er varðar losunarmörk og gerðarviðurkenningu 

brunahreyfla fyrir færanlegan vélbúnað til nota 

utan vega í samræmi við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1628 

1.8.2020 

63/2018 23.3.2018 Stjtíð. ESB L 26, 30.1.2020, bls. 58 

EES-viðbætir nr. 6, 30.1.2020, bls. 49 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2016/438 frá 17. desember 2015 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2009/65/EB að því er varðar skyldur 

vörsluaðila 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2016/1212 frá  

25. júlí 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla 

að því er varðar staðlaðar málsmeðferðir og form 

fyrir framlagningu upplýsinga í samræmi við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB 

1.1.2020 

92/2018 27.4.2018 Stjtíð. ESB L 340, 15.10.2020, bls. 35 

EES-viðbætir nr. 66, 15.10.2020,  

bls. 32 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2010/78/ESB frá 24. nóvember 2010 um 

breytingu á tilskipunum 98/26/EB, 2002/87/EB, 

2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 

2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 

2006/48/EB, 2006/49/EB og 2009/65/EB að því 

er varðar valdsvið Evrópsku eftirlitsstofnunar-

innar (Evrópska bankaeftirlitsstofnunin), 

Evrópsku eftirlitsstofnunarinnar (Evrópska 

vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin) og 

Evrópsku eftirlitsstofnunarinnar (Evrópska 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin), sbr. 

leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 170, 22.2.2014,  

bls. 23 og ESB L 54, 22.2.2014, bls. 23. 

1.1.2020 

114/2018 31.5.2018  Stjtíð. ESB L 368, 5.11.2020, bls. 14 

EES-viðbætir nr. 71, 5.11.2020,  

bls. 17 

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/1106 frá 7. júlí 2016 um breytingu á 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2006/126/EB um ökuskírteini 

1.9.2020 

152/2018 6.7.2018 Stjtíð. ESB L 67, 25.2.2021, bls. 45 

EES-viðbætir nr. 13, 25.2.2021,  

bls. 48 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/61/ESB frá 15. maí 2014 um ráðstafanir til 

að lækka kostnað við uppbyggingu á háhraða 

rafrænum fjarskiptanetum 

1.7.2020 

153/2018 6.7.2018 Stjtíð. ESB L 67, 25.2.2021, bls. 46 

EES-viðbætir nr. 13, 25.2.2021,  

bls. 49 

Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2017/899 frá 17. maí 2017 um notkun 

tíðnisviðsins 470-790 MHz í Sambandinu 

1.1.2020 
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Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

195/2018 21.9.2018 Stjtíð. ESB L 75, 4.3.2021, bls. 31 

EES-viðbætir nr. 15, 4.3.2021, bls. 30 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2018/674 frá 17. nóvember 2017 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2014/94/ESB að því er varðar hleðslu-

stöðvar fyrir vélknúin ökutæki í L-flokki, 

afhendingu rafmagns frá landi fyrir skip í 

siglingum á skipgengum vatnaleiðum og 

áfyllingarstöðvar fyrir fljótandi jarðgas fyrir 

flutninga á vatnaleiðum, og um breytingu á þeirri 

tilskipun að því er varðar tengibúnað fyrir 

vélknúin ökutæki fyrir áfyllingu loftkennds 

vetnis 

1.8.2020 

211/2018 26.10.2018 Stjtíð. ESB L 105, 25.3.2021, bls. 6 

EES-viðbætir nr. 21, 25.3.2021, bls. 6 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2018/236 frá 20. desember 2017 

um leiðréttingu á eistnesku útgáfunni af 

framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/654 um viðbætur við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1628 að 

því er varðar tæknilegar kröfur og almennar 

kröfur með tilliti til losunarmarka og 

gerðarviðurkenningar brunahreyfla fyrir 

færanlegan vélbúnað til nota utan vega 

1.8.2020 

215/2018 26.10.2018 Stjtíð. ESB L 105, 25.3.2021, bls. 11 

EES-viðbætir nr. 21, 25.3.2021,  

bls. 11 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/67/ESB frá 15. maí 2014 um framfylgd 

tilskipunar 96/71/EB um störf útsendra 

starfsmanna í tengslum við veitingu þjónustu og 

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1024/2012 

um samvinnu á sviði stjórnsýslu fyrir tilstilli 

upplýsingakerfisins fyrir innri markaðinn 

(„reglugerðin um IM-upplýsingakerfið“) 

1.1.2020 

18/2019 8.2.2019 Stjtíð. ESB L 60, 28.2.2019, bls. 31 

EES-viðbætir nr. 17, 28.2.2019, bls. 8 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 909/2014 frá 23. júlí 2014 um bætt 

verðbréfauppgjör í Evrópusambandinu og um 

verðbréfamiðstöðvar og um breytingu á 

tilskipunum 98/26/EB og 2014/65/ESB og 

reglugerð (ESB) nr. 236/2012, sbr. leiðréttingar í 

Stjtíð. ESB L 349, 21.12.2016, bls. 8 

1.1.2020 

19/2019 8.2.2019 Stjtíð. ESB L 63, 16.7.2020, bls. 30 

EES-viðbætir nr. 48, 16.7.2020,  

bls. 34 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2016/911 frá 9. júní 2016 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er 

varðar form og efni lýsinga á samningum um 

fjárstuðning innan samstæðu í samræmi við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/59/ESB sem kemur á ramma um endurreisn 

og skilameðferð lánastofnana og 

fjárfestingarfyrirtækja 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2016/1712 frá 7. júní 2016 um 

viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/59/ESB um að koma á ramma um 

endurreisn og skilameðferð lánastofnana og 

verðbréfafyrirtækja að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla sem tilgreina lágmarksupplýsingar 

um fjárhagslega samninga sem ættu að vera í 

ítarlegu skránum og við hvaða aðstæður ætti að 

beita kröfunum 

1.1.2020 

20/2019 8.2.2019 Stjtíð. ESB L 63, 16.7.2020, bls. 32 

EES-viðbætir nr. 48, 16.7.2020,  

bls. 36 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2017/389 frá 11. nóvember 2016 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 909/2014 að því er varðar 

kennistærðir fyrir útreikning á fjársektum vegna 

uppgjörsbresta og starfsemi verðbréfamiðstöðva í 

gistiaðildarríkjum 

1.2.2020 
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Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

   Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2017/390 frá 11. nóvember 2016 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 909/2014 að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla um tilteknar varfærnis-

kröfur fyrir verðbréfamiðstöðvar og tilnefndar 

lánastofnanir sem bjóða viðbótarbankaþjónustu, 

sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 122, 17.5.2018, 

bls. 35 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2017/391 frá 11. nóvember 2016 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 909/2014 um tæknilega 

eftirlitsstaðla sem tilgreina frekar efni 

tilkynninga um innra uppgjör, sbr. leiðréttingar í 

Stjtíð. ESB L 122, 17.5.2018, bls. 36 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2017/392 frá 11. nóvember 2016 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 909/2014 að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla um starfsleyfi, 

eftirlitskröfur og rekstrarlegar kröfur fyrir 

verðbréfamiðstöðvar 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2017/393 frá  

11. nóvember 2016 um tæknilega fram-

kvæmdarstaðla að því er varðar sniðmát og 

málsmeðferðarreglur fyrir skýrslugjöf og 

sendingu upplýsinga um innri uppgjör í samræmi 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 909/2014 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2017/394 frá  

11. nóvember 2016 um tæknilega fram-

kvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð 

eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur vegna 

starfsleyfisveitingar, úttektar og mats á verð-

bréfamiðstöðvum, vegna samstarfs milli 

yfirvalda í heimaaðildarríki og gistiaðildarríki, 

vegna samráðs yfirvalda sem taka þátt í að veita 

leyfi fyrir viðbótarbankaþjónustu, vegna aðgangs 

í tengslum við verðbréfamiðstöðvar og að því er 

varðar snið skránna sem verðbréfamiðstöðvar 

skulu geyma í samræmi við reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 

 

21/2019 8.2.2019 Stjtíð. ESB L 60, 28.2.2019, bls. 34 

EES-viðbætir nr. 17, 28.2.2019,  

bls. 11 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2015/751 frá 29. apríl 2015 um milligjöld fyrir 

kortatengdar greiðslur 

1.1.2020 

37/2019 29.3.2019 Stjtíð. ESB L 192, 18.7.2019, bls. 47 

EES-viðbætir nr. 57, 18.7.2019,  

bls. 10 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2019/397 frá 19. desember 2018 

um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 

2016/2251 um viðbætur við reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er 

varðar til hvaða dags mótaðilar geta beitt 

áhættustýringarferli sínu fyrir tiltekna OTC-

afleiðusamninga sem miðlægur mótaðili hefur 

ekki stöðustofnað 

1.1.2020 



Nr. 74/84 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 10.11.2022 

 

Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

38/2019 29.3.2019 Stjtíð. ESB L 192, 18.7.2019, bls. 48 

EES-viðbætir nr. 57, 18.7.2019,  

bls. 11 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2018/2030 frá  

19. desember 2018 um ákvörðun á jafngildi 

regluramma sem gildir í takmarkaðan tíma um 

verðbréfamiðstöðvar í Sameinaða konungsríkinu 

Stóra-Bretlandi og Norður-Írlandi í samræmi við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 909/2014 

1.1.2020 

72/2019 29.3.2019 Stjtíð. ESB L 210, 2.7.2020, bls. 41 

EES-viðbætir nr. 44, 2.7.2020, bls. 46 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2017/1369 frá 4. júlí 2017 um setningu ramma 

fyrir orkumerkingar og um niðurfellingu 

tilskipunar 2010/30/ESB 

1.8.2020 

74/2019 29.3.2019 Stjtíð. ESB L 210, 2.7.2020, bls. 44 

EES-viðbætir nr. 44, 2.7.2020, bls. 50 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2015/1513 frá 9. september 2015 um breytingu 

á tilskipun 98/70/EB um gæði bensíns og 

dísileldsneytis og um breytingu á tilskipun 

2009/28/EB um að auka notkun orku frá 

endurnýjanlegum orkugjöfum 

1.8.2020 

79/2019 29.3.2019 Stjtíð. ESB L 321, 12.12.2019, 

bls. 170 

EES-viðbætir nr. 99, 12.12.2019,  

bls. 1 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 575/2013 frá 26. júní 2013 um varfærnis-

kröfur að því er varðar lánastofnanir og 

verðbréfafyrirtæki og um breytingu á reglugerð 

(ESB) nr. 648/2012, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. 

ESB L 208, 2.8.2013, bls. 68, Stjtíð. ESB L 321, 

30.11.2013, bls. 6, og Stjtíð. ESB L 20, 

25.1.2017, bls. 2 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2017/2395 frá 12. desember 2017 um breytingu 

á reglugerð (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar 

umbreytingarfyrirkomulag til að draga úr 

áhrifum á eiginfjárgrunn vegna innleiðingar 

IFRS-staðals 9 og fyrir meðhöndlun tiltekinna 

áhættuskuldbindinga opinberra aðila gefnum upp 

í heimagjaldmiðli aðildarríkis sem stórra áhættu-

skuldbindinga 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2013/36/ESB frá 26. júní 2013 um aðgang að 

starfsemi lánastofnana og varfærniseftirlit með 

lánastofnunum og verðbréfafyrirtækjum, um 

breytingu á tilskipun 2002/87/EB og um niður-

fellingu á tilskipunum 2006/48/EB og 

2006/49/EB, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB  

L 208, 2.8.2013, bls. 73, og Stjtíð. ESB L 20, 

25.1.2017, bls. 1 

1.1.2020 

80/2019 29.3.2019 Stjtíð. ESB L 210, 2.7.2020, bls. 49 

EES-viðbætir nr. 44, 2.7.2020, bls. 59 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) nr. 241/2014 frá 7. janúar 2014 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla fyrir kröfur vegna 

eiginfjárgrunns stofnana 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) nr. 1151/2014 frá 4. júní 2014 um 

viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2013/36/ESB að því er varðar tæknilega eftirlits-

staðla um upplýsingarnar sem tilkynna á þegar 

staðfesturéttar og frelsi til að veita þjónustu er 

neytt 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2015/61 frá 10. október 2014 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar 

lausafjárþekjukröfu fyrir lánastofnanir 

1.1.2020 
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Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

   Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2015/62 frá 10. október 2014 um 

breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 að því er varðar vogunar-

hlutfallið 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2015/488 frá 4. september 2014 

um breytingu á framseldri reglugerð (ESB)  

nr. 241/2014 að því er varðar kröfur vegna 

eiginfjárgrunns fyrirtækja á grundvelli fasts 

kostnaðar 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2015/585 frá 18. desember 2014 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla um tilgreiningu á 

áhættutímabili tryggingarfjár 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) nr. 2015/850 frá 30. janúar 2015 

um breytingu á framseldri reglugerð (ESB)  

nr. 241/2014 um viðbætur við reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir kröfur vegna 

eiginfjárgrunns stofnana 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2015/923 frá 11. mars 2015 um 

breytingu á framseldri reglugerð (ESB)  

nr. 241/2014 um viðbætur við reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir kröfur vegna 

eiginfjárgrunns stofnana 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2016/98 frá 16. október 2015 um 

viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2013/36/ESB að því er varðar tæknilega eftirlits-

staðla sem tilgreina almenn skilyrði fyrir 

starfsemi samstarfshópa eftirlitsaðila 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2016/101 frá 26. október 2015 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla fyrir varfærið mat skv. 

14. mgr. 105. gr., sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB 

L 28, 4.2.2016, bls. 17 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 680/2014 frá  

16. apríl 2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla 

að því er varðar skýrslugjöf um eftirlit með 

stofnunum samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 710/2014 frá  

23. júní 2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla 

að því er varðar skilyrði fyrir beitingu sameig-

inlega ákvörðunarferlisins vegna varfærniskrafna 

er varða tilteknar stofnanir, samkvæmt tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB 
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Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

   Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 926/2014 frá  

27. ágúst 2014 um tæknilega 

framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð 

eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur fyrir 

tilkynningar varðandi neytingu staðfesturéttar og 

frelsis til að veita þjónustu samkvæmt tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2015/79 frá  

18. desember 2014 um breytingu á fram-

kvæmdarreglugerð (ESB) nr. 680/2014 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

skýrslugjöf stofnana til eftirlitsyfirvalda 

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 að því er varðar kvaðir á 

eignum, samræmt líkan fyrir gagnapunkta og 

fullgildingarreglur 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2015/227 frá  

9. janúar 2015 um breytingu á fram-

kvæmdarreglugerð (ESB) nr. 680/2014 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

skýrslugjöf stofnana til eftirlitsyfirvalda 

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013  

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2015/1278 frá  

9. júlí 2015 um breytingu á framkvæmdar-

reglugerð (ESB) nr. 680/2014 um tæknilega 

framkvæmdarstaðla að því er varðar skýrslugjöf 

stofnana til eftirlitsyfirvalda að því er varðar 

leiðbeiningar, sniðmát og skilgreiningar, sbr. 

leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 210, 7.8.2015,  

bls. 38 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2016/99 frá  

16. október 2015 um tæknilega fram-

kvæmdarstaðla til að ákvarða rekstrarhlutverk 

samstarfshópa eftirlitsaðila samkvæmt tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2016/100 frá  

16. október 2015 um tæknilega fram-

kvæmdarstaðla þar sem sameiginlega ákvörðun-

arferlið er tilgreint með tilliti til umsóknar um 

sérstök varfærnisleyfi samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2016/313 frá  

1. mars 2016 um breytingu á framkvæmdar-

reglugerð (ESB) nr. 680/2014 að því er varðar 

viðbótarbreytur vegna eftirlits fyrir skýrslugjöf 

um lausafjárstöðu 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2016/322 frá  

10. febrúar 2016 um breytingu á framkvæmdar-

reglugerð (ESB) nr. 680/2014 um tæknilega 

framkvæmdarstaðla að því er varðar skýrslugjöf 

stofnana til eftirlitsyfirvalda um lausafjár-

þekjukröfuna, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB  

L 95, 9.4.2016, bls. 17 
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Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

   Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2016/428 frá  

23. mars 2016 um breytingu á framkvæmdar-

reglugerð (ESB) nr. 680/2014 um tæknilega 

framkvæmdarstaðla að því er varðar skýrslugjöf 

stofnana til eftirlitsyfirvalda um skýrslugjöf um 

vogunarhlutfallið 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2016/1702 frá  

18. ágúst 2016 um breytingu á framkvæmdar-

reglugerð (ESB) nr. 680/2014 að því er varðar 

sniðmát og leiðbeiningar 

 

81/2019 29.3.2019 Stjtíð. ESB L 210, 2.7.2020, bls. 54 

EES-viðbætir nr. 44, 2.7.2020, bls. 65 

Framseld reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 183/2014 frá  

20. desember 2013 um viðbætur við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 

um varfærniskröfur að því er varðar lánastofnanir 

og verðbréfafyrirtæki að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla sem tilgreina útreikningana á 

sértækum og almennum leiðréttingum á 

útlánaáhættu 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) nr. 342/2014 frá 21. janúar 2014 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2002/87/EB og reglugerð Evrópuþingsins 

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

tæknilega eftirlitsstaðla um beitingu 

útreikningsaðferðanna fyrir eiginfjárkröfur 

fjármálasamsteypa 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) nr. 523/2014 frá 12. mars 2014 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla til ákvörðunar á því hvað 

myndar nána samsvörun á milli virðis sértryggðs 

skuldabréfs stofnunar og virðis eigna 

stofnunarinnar 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) nr. 525/2014 frá 12. mars 2014 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 um tæknilega 

eftirlitsstaðla til skilgreiningar á markaði 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) nr. 526/2014 frá 12. mars 2014 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla til að ákvarða áætlað álag 

og takmörkuð smærri eignasöfn að því er varðar 

áhættu vegna leiðréttingar á útlánavirði 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) nr. 527/2014 frá 12. mars 2014 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 2013/36/ESB að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina flokka 

gerninga sem endurspegla með fullnægjandi 

hætti lánshæfisgæði stofnunar við áframhaldandi 

rekstrarhæfi og er viðeigandi að nota með tilliti 

til breytilegra starfskjara 

1.1.2020 



Nr. 74/88 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 10.11.2022 

 

Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

   Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) nr. 528/2014 frá 12. mars 2014 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla vegna annarrar áhættu en 

deltastuðulsáhættu í tengslum við valrétti í 

staðalaðferð markaðsáhættu, sbr. leiðréttingar í 

Stjtíð. ESB L 265, 5.9.2014, bls. 32 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) nr. 529/2014 frá 12. mars 2014 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla fyrir mat á mikilvægi 

viðbóta og breytinga á innramatsaðferðinni og 

þróuðu mæliaðferðinni 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) nr. 530/2014 frá 12. mars 2014 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2013/36/ESB að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla sem tilgreina frekar veigamiklar 

áhættuskuldbindingar og viðmiðunarmörk fyrir 

innri aðferðir vegna sértækrar áhættu í veltubók 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) nr. 604/2014 frá 4. mars 2014 um 

viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2013/36/ESB að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla að því er tekur til eigindlegra og 

viðeigandi megindlegra viðmiðana til að 

skilgreina flokka starfsfólks sem í starfi sínu 

hefur veruleg áhrif á áhættusnið stofnunar 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) nr. 625/2014 frá 13. mars 2014 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 með tæknilegum 

eftirlitsstöðlum sem tilgreina kröfur fyrir 

fjárfestastofnanir, umsýslustofnanir, upphaflega 

lánveitendur og útgáfustofnanir að því er varðar 

áhættuskuldbindingar vegna yfirfærðrar 

útlánaáhættu 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) nr. 1152/2014 frá 4. júní 2014 um 

viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2013/36/ESB að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla til að tilgreina landfræðilega 

staðsetningu viðkomandi lánaáhættu til að reikna 

út hlutfall sveiflujöfnunarauka er varðar tilteknar 

stofnanir 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2015/942 frá 4. mars 2015 um 

breytingu á framseldri reglugerð (ESB)  

nr. 529/2014 um viðbætur við reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir mat á 

mikilvægi viðbóta og breytinga á innri aðferðum 

við útreikning á kröfum vegna eiginfjárgrunns 

vegna markaðsáhættu 
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Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

   Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2015/1798 frá 2. júlí 2015 um 

leiðréttingu á framseldri reglugerð (ESB)  

nr. 625/2014 um viðbætur við reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 með 

tæknilegum eftirlitsstöðlum sem tilgreina kröfur 

fyrir fjárfeststofnanir, umsýslustofnanir, 

upphaflega lánveitendur og útgáfustofnanir að 

því er varðar áhættuskuldbindingar vegna 

yfirfærðrar útlánaáhættu 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2016/861 frá 18. febrúar 2016 um 

leiðréttingu á framseldri reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 528/2014 um viðbætur 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla vegna annarrar áhættu en deltastuð-

ulsáhættu í tengslum við valrétti í staðalaðferð 

markaðsáhættu og um leiðréttingu á framseldri 

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 604/2014 um viðbætur við tilskipun Evrópu-

þingsins og ráðsins 2013/36/ESB að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla að því er tekur til 

eigindlegra og viðeigandi megindlegra 

viðmiðana til að skilgreina flokka starfsfólks sem 

í starfi sínu hefur veruleg áhrif á áhættusnið 

stofnunar  

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 1423/2013 frá  

20. desember 2013 um tæknilega fram-

kvæmdarstaðla að því er varðar upplýsingagjöf 

um kröfur vegna eiginfjárgrunns stofnana 

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 591/2014 frá  

3. júní 2014 um framlengingu umbreytingar-

tímabilanna sem tengjast kröfum vegna 

eiginfjárgrunns að því er varðar áhættuskuld-

bindingar vegna miðlægra mótaðila í 

reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 575/2013 og (ESB) nr. 648/2012 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 602/2014 frá  

4. júní 2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla til 

að auðvelda samleitni eftirlitsaðferða að því er 

varðar framkvæmd viðbótaráhættuvoga 

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 650/2014 frá  

4. júní 2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla 

að því er varðar snið, uppbyggingu, innihaldslista 

og árlega birtingardagsetningu upplýsinganna 

sem lögbær yfirvöld skulu birta í samræmi við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2013/36/ESB 

 

82/2019 29.3.2019 Stjtíð. ESB L 210, 2.7.2020, bls. 59 

EES-viðbætir nr. 44, 2.7.2020, bls. 71 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2016/1014 frá 8. júní 2016 um breytingu á 

reglugerð (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar 

undanþágur fyrir seljendur hrávöru 

1.1.2020 
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Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

   Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) nr. 1187/2014 frá 2. október 2014 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla til að ákvarða heild-

aráhættuskuldbindingu vegna viðskiptavinar eða 

hóps tengdra viðskiptavina að því er varðar 

viðskipti með undirliggjandi eignir 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) nr. 1222/2014 frá 8. október 2014 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2013/36/ESB að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla til nánari útskýringar á 

aðferðafræðinni við að greina kerfislega 

mikilvægar stofnanir á alþjóðavísu og til 

skilgreiningar á undirflokkum kerfislega 

mikilvægra stofnana á alþjóðavísu 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2015/1555 frá 28. maí 2015 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla fyrir birtingu upplýsinga 

í tengslum við það hvort stofnanir fari að 

kröfunum um sveiflujöfnunarauka í samræmi við 

440. gr. 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2015/1556 frá 11. júní 2015 um 

viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla fyrir bráðabirgðameðferð 

áhættuskuldbindinga vegna hlutabréfa samkvæmt 

innramatsaðferðinni 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2016/709 frá 26. janúar 2016 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina skilyrði 

fyrir beitingu undanþága varðandi gjaldmiðla 

með takmarkanir á tiltækileika lausafjáreigna 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2017/72 frá 23. september 2016 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina skilyrði 

fyrir heimild til að undanskilja gögn 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2017/180 frá 24. október 2016 um 

viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2013/36/ESB að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla fyrir viðmiðunarmatsstaðla 

eignasafns og málsmeðferðir við miðlun á mati 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2017/208 frá 31. október 2016 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla fyrir viðbótarútstreymi 

lausafjár sem samsvarar tryggingarþörfinni sem 

leiðir af áhrifum neikvæðra markaðsaðstæðna á 

afleiðuviðskipti stofnunar 
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Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

   Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 945/2014 frá  

4. september 2014 um tæknilega fram-

kvæmdarstaðla að því er varðar viðeigandi 

nægilega fjölbreyttar vísitölur samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 575/2013 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 1030/2014 frá  

29. september 2014 um tæknilega fram-

kvæmdarstaðla að því er varðar samræmt form 

og dagsetningu birtingar á tölugildum sem notuð 

eru til að greina kerfislega mikilvægar stofnanir á 

alþjóðavísu samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2015/233 frá 13. febrúar 

2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er 

varðar gjaldmiðla þar sem skilgreining 

seðlabanka á hæfi tryggingar í gjaldmiðlinum 

sem um ræðir, samkvæmt reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013, er afar 

þröng 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2015/2197 frá  

27. nóvember 2015 um tæknilega fram-

kvæmdarstaðla að því er varðar gjaldmiðla með 

sterka innbyrðis fylgni í samræmi við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2015/2344 frá  

15. desember 2015 um tæknilega fram-

kvæmdarstaðla að því er varðar gjaldmiðla með 

takmarkanir á tiltækileika lausafjáreigna í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2016/200 frá  

15. febrúar 2016 um tæknilega fram-

kvæmdarstaðla að því er varðar upplýsingagjöf 

um vogunarhlutfall stofnana samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 575/2013 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2016/818 frá  

17. maí 2016 um breytingu á fram-

kvæmdareglugerð (ESB) nr. 1030/2014 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

samræmt form og dagsetningu birtingar á 

tölugildum sem notuð eru til að greina kerfislega 

mikilvægar stofnanir á alþjóðavísu samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 575/2013 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2016/1646 frá  

13. september 2016 um tæknilega fram-

kvæmdarstaðla að því er varðar aðalvísitölur og 

viðurkenndar kauphallir í samræmi við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 

um varfærniskröfur að því er varðar lánastofnanir 

og verðbréfafyrirtæki 
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Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

   Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2016/1799 frá  

7. október 2016 um tæknilega fram-

kvæmdarstaðla að því er varðar vörpun 

lánshæfismata utanaðkomandi lánshæfismats-

fyrirtækja á útlánaáhættu í samræmi við 1. og  

3. mgr. 136. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2016/1801 frá  

11. október 2016 um tæknilega fram-

kvæmdarstaðla að því er varðar vörpun 

lánshæfismata utanaðkomandi lánshæfismats-

stofnana á verðbréfum í samræmi við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2016/2070 frá  

14. september 2016 um tæknilega fram-

kvæmdarstaðla fyrir sniðmát, skilgreiningar og 

upplýsingatæknilausnir sem stofnanir eiga að 

nota við skýrslugjöf til Evrópsku bankaeftirlits-

stofnunarinnar og lögbærra yfirvalda í samræmi 

við 2. mgr. 78. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og 

ráðsins 2013/36/ESB 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmda-

stjórnarinnar frá 12. desember 2014 um 

jafngildi krafna tiltekinna þriðju landa og 

yfirráðasvæða um eftirlit og reglur að því er 

varðar meðhöndlun áhættuskuldbindinga 

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2016/230 frá 17. febrúar 

2016 um breytingu á framkvæmdarákvörðun 

2014/908/ESB að því er varðar skrána yfir þriðju 

lönd og yfirráðasvæði þar sem kröfur um eftirlit 

og reglur eru taldar jafngildar að því er varðar 

meðhöndlun áhættuskuldbindinga samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 575/2013 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2016/2358 frá  

20. desember 2016 um breytingu á fram-

kvæmdarákvörðun 2014/908/ESB að því er 

varðar skrána yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði 

þar sem kröfur um eftirlit og reglur eru taldar 

jafngildar að því er varðar meðhöndlun áhættu-

skuldbindinga samkvæmt reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 

 

83/2019 29.3.2019 Stjtíð. ESB L 210, 2.7.2020, bls. 64 

EES-viðbætir nr. 44, 2.7.2020, bls. 77 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) nr. 524/2014 frá 12. mars 2014 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2013/36/ESB að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla þar sem tilgreindar eru þær 

upplýsingar sem lögbær yfirvöld í heima- og 

gistiaðildarríkjum láta hvert öðru í té 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2016/822 frá 21. apríl 2016 um 

breytingu á framseldri reglugerð (ESB)  

nr. 153/2013 að því er varðar tímaramma 

innlausnartímabils sem taka skal til athugunar 

fyrir mismunandi flokk 

1.1.2020 
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Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

   Framselda reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2016/1608 frá 17. maí 2016 um 

breytingar á framseldri reglugerð (ESB)  

nr. 1222/2014 að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla til nánari útskýringar á aðferða-

fræðinni við að greina kerfislega mikilvægar 

stofnanir á alþjóðavísu og til skilgreiningar á 

undirflokkum kerfislega mikilvægra stofnana á 

alþjóðavísu 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2016/2251 frá 4. október 2016 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, 

miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því 

er varðar tæknilega eftirlitsstaðla vegna 

áhættuvarna fyrir OTC-afleiðusamninga sem 

miðlægur mótaðili hefur ekki stöðustofnað, sbr. 

leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 29, 3.2.2017, bls. 69 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2017/323 frá 20. janúar 2017 um 

leiðréttingu á framseldri reglugerð (ESB) 

2016/2251 um viðbætur við reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um 

OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðu-

viðskiptaskrár að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla vegna áhættuvarna fyrir OTC-

afleiðusamninga sem miðlægur mótaðili hefur 

ekki stöðustofnað 

 

   Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2017/610 frá 20. desember 2016 

um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar 

framlengingu umbreytingartímabilanna í 

tengslum við lífeyriskerfi 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2017/979 frá 2. mars 2017 um 

breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga 

mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er 

varðar skrána yfir aðila sem njóta undanþágu 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2017/1230 frá 31. maí 2017 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina nánar 

aukalegu hlutlægu viðmiðanirnar fyrir beitingu 

ívilnandi útstreymis- eða innstreymishlutfalls 

lausafjár vegna ónotaðra lána eða 

lausafjárfyrirgreiðslu innan samstæðu eða 

stofnanaverndarkerfis 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 620/2014 frá  

4. júní 2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla 

að því er varðar upplýsingaskipti milli lögbærra 

yfirvalda í heima- og gistiaðildarríkjum 

samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2013/36/ESB 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 1317/2014 frá  

11. desember 2014 um framlengingu 

umbreytingartímabilanna sem tengjast kröfum 

vegna eiginfjárgrunns að því er varðar 

áhættuskuldbindingar vegna miðlægra mótaðila í 

reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 575/2013 og (ESB) nr. 648/2012 
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Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

   Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2015/880 frá 4. júní 2015 

um framlengingu umbreytingartímabilanna sem 

tengjast kröfum vegna eiginfjárgrunns að því er 

varðar áhættuskuldbindingar vegna miðlægra 

mótaðila í reglugerðum Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 og (ESB)  

nr. 648/2012(11), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB  

L 244, 19.9.2015, bls. 60 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2015/2326 frá  

11. desember 2015 um framlengingu 

umbreytingartímabilanna sem tengjast kröfum 

vegna eiginfjárgrunns að því er varðar áhættu-

skuldbindingar vegna miðlægra mótaðila í 

reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 575/2013 og (ESB) nr. 648/2012 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2016/892 frá 7. júní 2016 

um framlengingu umbreytingartímabilanna sem 

tengjast kröfum vegna eiginfjárgrunns að því er 

varðar áhættuskuldbindingar vegna miðlægra 

mótaðila í reglugerðum Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 og (ESB)  

nr. 648/2012 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2016/2227 frá  

9. desember 2016 um framlengingu 

umbreytingartímabilanna sem tengjast kröfum 

vegna eiginfjárgrunns að því er varðar áhættu-

skuldbindingar vegna miðlægra mótaðila í 

reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 575/2013 og (ESB) nr. 648/2012 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2017/461 frá  

16. mars 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla 

að því er varðar sameiginlegar 

málsmeðferðarreglur, eyðublöð og sniðmát fyrir 

samráðsferli milli viðkomandi lögbærra yfirvalda 

vegna fyrirhugaðrar yfirtöku á virkum 

eignarhlutum í lánastofnunum eins og um getur í 

24. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 

2013/36/ESB 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2017/954 frá 6. júní 2017 

um framlengingu umbreytingartímabilanna sem 

tengjast kröfum vegna eiginfjárgrunns að því er 

varðar áhættuskuldbindingar vegna miðlægra 

mótaðila í reglugerðum Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 og (ESB)  

nr. 648/2012 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2017/1443 frá  

29. júní 2017 um breytingu á framkvæmdar-

reglugerð (ESB) nr. 680/2014 um tæknilega 

framkvæmdarstaðla að því er varðar skýrslugjöf 

stofnana til eftirlitsyfirvalda samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 575/2013  

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2017/1486 frá  

10. júlí 2017 um breytingu á framkvæmdar-

reglugerð (ESB) 2016/2070 að því er varðar 

viðmiðunareignasöfn og leiðbeiningar fyrir 

skýrslugjöf 
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Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

   Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2018/634 frá  

24. apríl 2018 um breytingu á framkvæmdar-

reglugerð (ESB) 2016/1799 að því er varðar 

vörpunartöflur sem sýna hvernig mat á 

útlánaáhættu utanaðkomandi lánshæfismats-

fyrirtækja samsvarar lánshæfisþrepunum sem sett 

eru fram í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013  

Framkvæmdarákvörðun framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2016/377 frá  

15. mars 2016 um jafngildi milli regluramma 

Bandaríkja Ameríku um miðlæga mótaðila sem 

hafa hlotið starfsleyfi frá og eru undir eftirliti 

Commodity Futures Trading Commission og 

krafnanna í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 648/2012 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2016/2269 frá  

15. desember 2016 um jafngildi milli reglur-

amma um miðlæga mótaðila á Indlandi í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 648/2012 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 2016/2274 frá  

15. desember 2016 um jafngildi milli 

regluramma um miðlæga mótaðila á Nýja-

Sjálandi í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins (ESB) nr. 648/2012  

Framkvæmdarákvörðun framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 2016/2275 frá  

15. desember 2016 um jafngildi milli reglur-

amma um miðlæga mótaðila í Japan í samræmi 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 648/2012 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 2016/2276 frá  

15. desember 2016 um jafngildi milli reglur-

amma um miðlæga mótaðila í Brasilíu í samræmi 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 2016/2277 frá  

15. desember 2016 um jafngildi milli reglur-

amma um miðlæga mótaðila í alþjóðlegu 

fjármálamiðstöðinni í Dúbaí í samræmi við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 648/2012 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 2016/2278 frá  

15. desember 2016 um jafngildi milli 

regluramma um miðlæga mótaðila í Sameinuðu 

arabísku furstadæmunum í samræmi við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 648/2012 

 

104/2019 11.4.2019 Stjtíð. ESB L 192, 18.7.2019, bls. 59 

EES-viðbætir nr. 57, 18.7.2019,  

bls. 26 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2019/564 frá 28. mars 2019 um 

breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 

2016/2251 um viðbætur við reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er 

varðar til hvaða dags mótaðilar geta beitt 

áhættustýringarferli sínu fyrir tiltekna OTC-

afleiðusamninga sem miðlægur mótaðili hefur 

ekki stöðustofnað 

1.1.2020 



Nr. 74/96 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 10.11.2022 

 

Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

187/2019 10.7.2019 Óbirt Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2016/778 frá 2. febrúar 2016 um 

viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/59/ESB að því er það varðar við hvaða 

aðstæður og með hvaða skilyrðum hægt er að 

fresta greiðslu á óreglulegum eftiráframlögum að 

hluta til eða að öllu leyti, og um viðmiðanir til að 

ákvarða starfsemi, þjónustu og rekstur að því er 

varðar nauðsynlega starfsþætti, og til að ákvarða 

viðskiptasvið og tengda þjónustu varðandi 

kjarnaviðskiptasvið 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2016/1401 frá 23. maí 2016 um 

viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/59/ESB um að koma á ramma um 

endurreisn og skilameðferð lánastofnana og 

fjárfestingarfyrirtækja að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla fyrir aðferðafræði og meginreglur 

um verðmat á skuldbindingum sem myndast 

vegna afleiðna 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2017/867 frá 7. febrúar 2017 um 

flokka fyrirkomulags sem vernda skal við 

hlutaframsal eigna skv. 76. gr. tilskipunar 

Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2018/344 frá 14. nóvember 2017 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2014/59/ESB að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla þar sem tilgreindar eru viðmiðanir 

sem varða aðferðafræðina við að meta 

mismunandi meðhöndlun í skilameðferð 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2018/345 frá 14. nóvember 2017 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2014/59/ESB að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla þar sem tilgreindar eru viðmiðanir 

sem varða aðferðafræðina við að meta virði eigna 

og skulda stofnana eða eininga 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2018/308 frá  

1. mars 2018 um tæknilega framkvæmdarstaðla 

fyrir tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/59/ESB að því er varðar form, sniðmát og 

skilgreiningar vegna auðkenningar og sendingar 

upplýsinga af hálfu skilavalda í þeim tilgangi að 

upplýsa Evrópsku bankaeftirlitsstofnunina um 

lágmarkskröfu um eiginfjárgrunn og hæfar 

skuldbindingar 

1.1.2020 

200/2019 10.7.2019 Óbirt Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2017/1132 frá 14. júní 2017 um tiltekna þætti 

félagaréttar (kerfisbinding) 

1.2.2020 

206/2019 27.9.2019 Óbirt Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2018/329 frá  

5. mars 2018 um tilnefningu á tilvísunarmiðstöð 

Evrópusambandsins fyrir velferð dýra 

7.3.2020 
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Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

210/2019 27.9.2019 Óbirt Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2017/625 frá 15. mars 2017 um opinbert eftirlit 

og aðra opinbera starfsemi sem miðar að því að 

tryggja að lögum um matvæli og fóður og reglum 

um heilbrigði og velferð dýra, plöntuheilbrigði 

og plöntuverndarvörur sé beitt og um breytingu á 

reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 

999/2001, (EB) nr. 396/2005, (EB) nr. 

1069/2009, (EB) nr. 1107/2009, (ESB) nr. 

1151/2012, (ESB) nr. 652/2014, (ESB) 2016/429 

og (ESB) 2016/2031, reglugerðum ráðsins (EB) 

nr. 1/2005 og (EB) nr. 1099/2009 og tilskipunum 

ráðsins 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 

2008/119/EB og 2008/120/EB og um 

niðurfellingu á reglugerðum Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 854/2004 og (EB)  

nr. 882/2004, tilskipunum ráðsins 89/608/EBE, 

89/662/EBE, 90/425/EBE, 91/496/EBE, 

96/23/EB, 96/93/EB og 97/78/EB og ákvörðun 

ráðsins 92/438/EBE (reglugerð um opinbert 

eftirlit) 

7.3.2020 

261/2019 25.10.2019 Óbirt Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2018/72 frá 4. október 2017 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2015/751 um milligjöld fyrir 

kortatengdar greiðslur að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla um að koma á kröfunum sem 

greiðslukortakerfi og vinnslueiningar skulu 

uppfylla til að tryggja beitingu óháðra krafna 

með tilliti til reikningshalds, skipulags og 

ákvarðanatökuferlis 

1.1.2020 

269/2019 25.10.2019 Óbirt Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2018/841 frá 30. maí 2018 um að fella losun 

gróðurhúsalofttegunda og upptöku frá 

landnotkun, breyttri landnotkun og skógrækt inn 

í loftslags- og orkurammann fram til ársins 2030 

og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 525/2013 

og ákvörðun nr. 529/2013/ESB 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2018/842 frá 30. maí 2018 um bindandi árlega 

skerðingu á losun gróðurhúsalofttegunda aðildar-

ríkjanna frá 2021 til 2030 sem stuðlar að 

loftslagsaðgerðum til að uppfylla skuldbindingar 

samkvæmt Parísarsamningnum og um breytingu 

á reglugerð (ESB) nr. 525/2013 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2018/1999 frá 11. desember 2018 um stjórnun 

orkusambandsins og aðgerða í loftslagsmálum, 

um breytingu á reglugerðum Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 663/2009 og (EB) nr. 715/2009, 

tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 

94/22/EB, 98/70/EB, 2009/31/EB, 2009/73/EB, 

2010/31/ESB, 2012/27/ESB og 2013/30/ESB, 

tilskipunum ráðsins 2009/119/EB og (ESB) 

2015/652 og um niðurfellingu á reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 525/2013 

sem eru nauðsynleg til innleiðingar á 

reglugerðum (ESB) 2018/841 og (ESB) 

2018/842 

11.3.2020 
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Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

   Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 525/2013 frá 21. maí 2013 um fyrirkomulag 

við vöktun og skýrslugjöf að því er varðar losun 

gróðurhúsalofttegunda og skýrslugjöf að því er 

varðar aðrar upplýsingar á landsvísu og á 

vettvangi Sambandsins sem varða loftslags-

breytingar og um niðurfellingu á ákvörðun  

nr. 280/2004/EB, sem eru nauðsynleg til 

innleiðingar á reglugerð (ESB) 2018/842 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 749/2014 frá  

30. júní 2014 um skipulag, snið, fram-

lagningarferli og yfirferð á upplýsingum sem 

aðildarríkin láta í té samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 525/2013 

 

271/2019 31.10.2019 Óbirt Framkvæmdarákvörðun framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2019/545 frá  

3. apríl 2019 um breytingu á framkvæmdar-

ákvörðun (ESB) 2018/2030 um ákvörðun á 

jafngildi regluramma sem gildir í takmarkaðan 

tíma um verðbréfamiðstöðvar í Sameinaða 

konungsríkinu Stóra-Bretlandi og Norður-Írlandi 

í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 909/2014 

1.1.2020 

279/2019 13.12.2019 Stjtíð. ESB L 68, 5.3.2020, bls. 8 

EES-viðbætir nr. 14, 5.3.2020, bls. 10 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2019/478 frá 14. janúar 2019 um 

breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2017/625 að því er varðar flokka sendinga 

sem eiga að falla undir opinbert eftirlit á 

landamæraeftirlitsstöðvum 

7.3.2020 

280/2019 13.12.2019 Stjtíð. ESB L 68, 5.3.2020, bls. 10 

EES-viðbætir nr. 14, 5.3.2020, bls. 12 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2019/723 frá 2. maí 2019 

um reglur um beitingu reglugerðar Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 að því er 

varðar staðlaða fyrirmynd að eyðublaði sem á að 

nota í ársskýrslum sem aðildarríki leggja fram 

7.3.2020 

281/2019 13.12.2019 Stjtíð. ESB L 68, 5.3.2020, bls. 12 

EES-viðbætir nr. 14, 5.3.2020, bls. 14 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2019/1602 frá 23. apríl 2019 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2017/625 að því er varðar 

samræmt heilbrigðis- og innflutningsskjal sem 

fylgir sendingum af dýrum og vörum á 

ákvörðunarstað 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2019/1666 frá 24. júní 2019 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2017/625 að því er varðar skilyrði 

fyrir vöktun á flutningi og komu sendinga af 

tilteknum vörum frá landamæraeftirlitsstöð, sem 

er komustöð, til starfsstöðvar á viðtökustað í 

Sambandinu 

7.3.2020 

282/2019 13.12.2019 Stjtíð. ESB L 68, 5.3.2020, bls. 14 

EES-viðbætir nr. 14, 5.3.2020, bls. 16 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2019/1715 frá  

30. september 2019 um reglur um starfsemi 

upplýsingastjórnunarkerfis fyrir opinbert eftirlit 

og kerfisíhluti þess (IMSOC-reglugerðin) 

7.3.2020 
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Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

284/2019 13.12.2019 Stjtíð. ESB L 68, 5.3.2020, bls. 17 

EES-viðbætir nr. 14, 5.3.2020, bls. 20 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2019/1139 frá 3. júlí 2019 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2074/2005 að 

því er varðar opinbert eftirlit með matvælum úr 

dýraríkinu í tengslum við kröfur sem varða 

upplýsingar um matvælaferlið og lagarafurðir og 

tilvísun í viðurkenndar prófunaraðferðir fyrir 

sjávarlífeitur og prófunaraðferðir fyrir hrámjólk 

og hitameðhöndlaða kúamjólk 

7.3.2020 

288/2019 13.12.2019 Stjtíð. ESB L 68, 5.3.2020, bls. 24 

EES-viðbætir nr. 14, 5.3.2020, bls. 28 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2017/745 frá 5. apríl 2017 um lækningatæki, um 

breytingu á tilskipun 2001/83/EB, reglugerð 

(EB) nr. 178/2002 og reglugerð (EB)  

nr. 1223/2009 og um niðurfellingu á tilskipunum 

ráðsins 90/385/EBE og 93/42/EBE, sbr. Leiðrétt-

ingar í Stjtíð. ESB L 117, 5.5.2017, bls. 9 

12.6.2020 

301/2019 13.12.2019 Stjtíð. ESB L 68, 5.3.2020, bls. 44 

EES-viðbætir nr. 14, 5.3.2020, bls. 50 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2017/746 frá 5. apríl 2017 um lækningatæki til 

sjúkdómsgreiningar í glasi og um niðurfellingu á 

tilskipun 98/79/EB og ákvörðun framkvæmda-

stjórnarinnar 2010/227/ESB, sbr. leiðréttingar í 

Stjtíð. ESB L 117, 3.5.2019, bls. 11 

12.6.2020 

311/2019 13.12.2019 Stjtíð. ESB L 68, 5.3.2020, bls. 65 

EES-viðbætir nr. 14, 5.3.2020, bls. 72 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2018/302 frá 28. febrúar 2018 um ráðstafanir 

gegn óréttmætum landfræðilegum takmörkunum 

á netumferð og annarri mismunun sem byggist á 

því hvert þjóðerni viðskiptavinar er, hvar hann er 

búsettur eða hvar hann hefur staðfestu á innri 

markaðnum og um breytingu á reglugerðum 

(EB) nr. 2006/2004 og (ESB) 2017/2394 og 

tilskipun 2009/22/EB, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. 

ESB L 66, 8.3.2018, bls. 1 

1.8.2020 

321/2019 13.12.2019 Stjtíð. ESB L 68, 5.3.2020, bls. 79 

EES-viðbætir nr. 14, 5.3.2020, bls. 87 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2015/412 frá 11. mars 2015 um breytingu á 

tilskipun 2001/18/EB að því er varðar möguleika 

aðildarríkjanna til að takmarka eða banna ræktun 

erfðabreyttra lífvera á yfirráðasvæði sínu, sbr. 

leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 82, 26.3.2018,  

bls. 17 

1.8.2020 

2/2020 7.2.2020 Óbirt Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2019/1012 frá 12. mars 2019 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2017/625 að því er varðar 

undanþágu frá reglum um tilnefningu eftirlits-

staða og frá lágmarkskröfum fyrir landamæra-

eftirlitsstöðvar 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2019/1013 frá  

16. apríl 2019 um fyrirframtilkynningar um 

sendingar af tilteknum flokkum dýra og vara sem 

koma inn í Sambandið 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2019/1014 frá  

12. júní 2019 um að mæla fyrir um ítarlegar 

reglur um lágmarkskröfur fyrir landamæraeftir-

litsstöðvar, þ.m.t. skoðunarmiðstöðvar, og um 

snið, flokka og skammstafanir til að nota til að 

skrá landamæraeftirlitsstöðvar og eftirlitsstaði 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2019/1081 frá 8. mars 2019 um að 

koma á reglum um sértækar kröfur um þjálfun 

starfsfólks sem innir af hendi eftirlit með ástandi 

á landamæraeftirlitsstöðvum 

7.3.2020 
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3/2020 7.2.2020 Óbirt Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2019/625 frá 4. mars 2019 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2017/625 að því er varðar kröfur 

vegna komu sendinga af tilteknum dýrum og 

vörum, sem eru ætluð til manneldis, inn í 

Sambandið 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2019/626 frá  

5. mars 2019 um skrár yfir þriðju lönd eða svæði 

þeirra sem hafa heimild til að flytja inn tiltekin 

dýr og vörur, sem eru ætluð til manneldis, til 

Evrópusambandsins og um breytingu á 

framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/759 að því 

er varðar þessar skrár 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2019/627 frá  

15. mars 2019 um samræmt, hagnýtt 

fyrirkomulag við framkvæmd opinbers eftirlits 

með afurðum úr dýraríkinu, sem eru ætlaðar til 

manneldis, í samræmi við reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og um 

breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(EB) nr. 2074/2005 að því er varðar opinbert 

eftirlit, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 325, 

16.12.2019, bls. 183 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2019/628 frá  

8. apríl 2019 um fyrirmyndir að opinberum 

vottorðum fyrir tiltekin dýr og vörur og um 

breytingu á reglugerð (EB) nr. 2074/2005 og 

framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/759 að því 

er varðar þessar fyrirmyndir að vottorðum, sbr. 

leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 325, 16.12.2019,  

bls. 184 

7.3.2020 

4/2020 7.2.2020 Óbirt Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2019/1793 frá  

22. október 2019 um tímabundna aukningu á 

opinberu eftirliti og neyðarráðstafanir sem gilda 

um komu tiltekinna vara frá tilteknum þriðju 

löndum inn í Sambandið, um framkvæmd 

reglugerða Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2017/625 og (EB) nr. 178/2002 og um 

niðurfellingu á reglugerðum framkvæmda-

stjórnarinnar (EB) nr. 669/2009, (ESB)  

nr. 884/2014, (ESB) 2015/175, (ESB) 2017/186 

og (ESB) 2018/1660 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2019/1873 frá  

7. nóvember 2019 um málsmeðferðarreglur á 

landamæraeftirlitsstöðvum vegna samræmdrar 

framkvæmdar lögbærra yfirvalda á auknu 

opinberu eftirliti með afurðum úr dýraríkinu, 

kímefnum, aukaafurðum úr dýrum og samsettum 

afurðum 

7.3.2020 

5/2020 7.2.2020 Óbirt Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2019/1981 frá  

28. nóvember 2019 um breytingu á fram-

kvæmdarreglugerð (ESB) 2019/626 að því er 

varðar skrár yfir þriðju lönd og svæði þeirra sem 

hafa heimild til að flytja inn snigla, gelatín og 

kollagen og skordýr, sem eru ætluð til manneldis, 

til Evrópusambandsins 

7.3.2020 
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Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

   Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2019/2007 frá  

18. nóvember 2019 um reglur um beitingu 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2017/625 að því er varðar skrár yfir dýr, afurðir 

úr dýraríkinu, kímefni, aukaafurðir úr dýrum og 

afleiddar afurðir og hey og hálm sem falla undir 

opinbert eftirlit á landamæraeftirlitsstöðvum og 

um breytingu á ákvörðun 2007/275/EB 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2019/2128 frá  

12. nóvember 2019 um að koma á fyrirmynd að 

opinberu vottorði ásamt reglum um útgáfu 

opinberra vottorða fyrir vörur sem eru afhentar til 

skipa sem fara frá Sambandinu og eru ætlaðar 

sem birgðir skips eða til neyslu fyrir áhöfn og 

farþega eða til herstöðvar Atlantshafsbanda-

lagsins eða herstöðvar Bandaríkjanna 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2019/2129 frá  

25. nóvember 2019 um að koma á reglum um 

samræmda beitingu að því er varðar tíðni 

sannprófunar auðkenna og eftirlits með ástandi 

tiltekinna sendinga af dýrum og vörum sem 

koma inn til Sambandsins 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2019/2130 frá  

25. nóvember 2019 um að koma á ítarlegum 

reglum um þá starfsemi sem á að fara fram á 

meðan og á eftir sannprófun skjala, sannprófun 

auðkenna og eftirliti með ástandi dýra og vara 

sem falla undir opinbert eftirlit á landamæraeftir-

litsstöðvum 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2019/2098 frá  

28. nóvember 2019 um dýraheilbrigðiskröfur til 

bráðabirgða vegna sendinga af afurðum úr 

dýraríkinu til manneldis sem eru upprunnar í 

Sambandinu og fara þangað aftur eftir að þriðja 

land hefur synjað um innflutning 

 

6/2020 7.2.2020 Óbirt Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2019/2074 frá 23. september 2019 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2017/625 að því er varðar reglur 

um sértækt opinbert eftirlit með sendingum af 

tilteknum dýrum og vörum sem eru upprunnar í 

Sambandinu og fara þangað aftur eftir að þriðja 

land hefur synjað um innflutning 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2019/2090 frá 19. júní 2019 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2017/625 að því er varðar tilvik 

þar sem grunur leikur á um eða staðfest er að 

ekki hefur verið farið að reglum Sambandsins 

sem gilda um notkun á eða leifar af 

lyfjafræðilega virkum efnum, sem eru leyfð í 

dýralyf eða sem fóðuraukefni, eða að reglum 

Sambandsins sem gilda um notkun á eða leifar af 

bönnuðum eða óleyfilegum lyfjafræðilega 

virkum efnum 

7.3.2020 
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Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

   Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2019/2123 frá 10. október 2019 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2017/625 að því er varðar reglur 

um í hvaða tilvikum og við hvaða skilyrði 

sannprófun auðkenna og eftirlit með ástandi 

tiltekinna vara má fara fram á eftirlitsstöðum og 

sannprófun skjala má fara fram annars staðar en 

á landamæraeftirlitsstöð 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2019/2124 frá 10. október 2019 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2017/625 að því er varðar reglur 

um opinbert eftirlit með sendingum af dýrum og 

vörum í umflutningi, umfermingu og áfram-

haldandi flutningi gegnum Sambandið og um 

breytingu á reglugerðum framkvæmda-

stjórnarinnar (EB) nr. 798/2008, (EB)  

nr. 1251/2008, (EB) nr. 119/2009, (ESB)  

nr. 206/2010, (ESB) nr. 605/2010, (ESB)  

nr. 142/2011, (ESB) nr. 28/2012, framkvæmdar-

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/759 og ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2007/777/EB 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2019/2126 frá 10. október 2019 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2017/625 að því er varðar reglur 

um sértækt, opinbert eftirlit með tilteknum 

flokkum dýra og vara, ráðstafanir sem skal grípa 

til í kjölfar framkvæmdar á slíku eftirliti og 

tiltekna flokka vara og dýra sem eru undanþegnir 

opinberu eftirliti á landamæraeftirlitsstöðvum 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2019/2127 frá 10. október 2019 

um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2017/625 að því er varðar hvaða 

dag tiltekin ákvæði tilskipana ráðsins 

91/496/EBE, 97/78/EB og 2000/29/EB koma til 

framkvæmda 

 

20/2020 7.2.2020 Óbirt Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2019/2089 frá 27. nóvember 2019 um breytingu 

á reglugerð (ESB) 2016/1011 að því er varðar 

viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra 

umbreytinga, viðmiðanir ESB sem eru lagaðar að 

Parísarsamningum og upplýsingagjöf um 

sjálfbærni fyrir viðmiðanir 

1.5.2020 

23/2020 7.2.2020 Óbirt Framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2018/732 frá  

17. maí 2018 um sameiginlega aðferðafræði fyrir 

samanburð á einingarverði óhefðbundins 

eldsneytis í samræmi við tilskipun Evrópu-

þingsins og ráðsins 2014/94/ESB 

1.8.2020 

38/2020 20.3.2020 Óbirt Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2018/989 frá 18. maí 2018 um 

breytingu og leiðréttingu á framseldri reglugerð 

(ESB) 2017/654 um viðbætur við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1628 að 

því er varðar tæknilegar kröfur og almennar 

kröfur með tilliti til losunarmarka og gerðar-

viðurkenningar brunahreyfla fyrir færanlegan 

vélbúnað til nota utan vega 

1.8.2020 
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Nr. 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem eru teknar upp Gildistökudagur 

39/2020 20.3.2020 Óbirt Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2016/1628 frá 14. september 2016 um kröfur 

varðandi losunarmörk mengandi lofttegunda og 

efnisagna og gerðarviðurkenningu brunahreyfla 

fyrir færanlegan vélbúnað til nota utan vega, um 

breytingu á reglugerðum (ESB) nr. 1024/2012 og 

(ESB) nr. 167/2013 og um breytingu og 

niðurfellingu tilskipunar 97/68/EB, sbr. Leiðrétt-

ingar í Stjtíð. ESB L 231, 6.9.2019, bls. 29 

1.8.2020 
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