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EES-STOFNANIR
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN
ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 77/2018

2020/EES/66/01

frá 27. apríl 2018
um breytingu á I. viðauka við EES-samninginn (Heilbrigði dýra og plantna)
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), einkum 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2017/1910 frá 17. október 2017 um breytingu á ákvörðun 93/52/EBE að því er varðar að tiltekin
svæði á Spáni séu laus við öldusótt (B. melitensis), ákvörðun 2003/467/EB að því er varðar að
Kýpur og tiltekin svæði á Spáni séu opinberlega laus við öldusótt í nautgripum og að því er varðar
að Ítalía sé opinberlega laus við smitandi hvítblæði í nautgripum og ákvörðun 2005/779/EB að því
er varðar að héraðið Campania á Ítalíu sé laust við svínafár (1).

2)

Ákvörðun þessi varðar löggjöf um lifandi dýr önnur en fisk og eldisdýr. Ísland er undanþegið
löggjöf á þessu sviði eins og fram kemur í 2. mgr. inngangsorða I. kafla I. viðauka við EESsamninginn. 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 14. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/52/EBE) og 70. lið
(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/467/EB) í 4.2 hluta I. kafla I. viðauka við EES-samninginn:
„–

32017 D 1910: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1910 frá
17. október 2017 (Stjtíð. ESB L 269, 19.10.2017, bls. 46).“
2. gr.

Norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2017/1910, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. apríl 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. EESsamningsins hafi farið fram ().
(1)
()

Stjtíð. ESB L 269, 19.10. 2017, bls. 46.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 27. apríl 2018.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Claude Maerten
formaður.

15.10.2020

15.10.2020
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 78/2018

Nr. 66/3

2020/EES/66/02

frá 27. apríl 2018
um breytingu á I. viðauka við EES-samninginn (Heilbrigði dýra og plantna)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), einkum 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/102
frá 19. janúar 2018 um breytingu á II. viðauka við ákvörðun 93/52/EBE að því er varðar viðurkenningu á að sjálfstjórnarhéruðin Aragon og Katalónía á Spáni séu opinberlega laus við öldusótt
(B. melitensis) (1).

2)

Ákvörðun þessi varðar löggjöf um lifandi dýr önnur en fisk og eldisdýr. Ísland er undanþegið
löggjöf á þessu sviði eins og fram kemur í 2. mgr. inngangsorða I. kafla I. viðauka við EESsamninginn. 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 14. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/52/EBE) í hluta 4.2 í
I. kafla I. viðauka við EES-samninginn:
„–

32018 D 0102: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/102 frá
19. janúar 2018 (Stjtíð. ESB L 17, 23.1.2018, bls. 48).“
2. gr.

Norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2018/102, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. apríl 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ().
(1)
()

Stjtíð. ESB L 17, 23.1. 2108, bls. 48.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 27. apríl 2018.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Claude Maerten
formaður.

15.10.2020

15.10.2020
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 79/2018

Nr. 66/5

2020/EES/66/03

frá 27. apríl 2018
um breytingu á I. viðauka við EES-samninginn (Heilbrigði dýra og plantna)
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), einkum 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2017/2231 frá 4. desember 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/329 að því er
varðar nafn leyfishafa fyrir 6-fýtasa (1).

2)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2017/2233 frá 4. desember 2017 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 900/2009 að því er varðar
lýsingu á eiginleikum selenmeþíóníns sem er framleitt með Saccharomyces cerevisiae CNCM
I-3399 (2).

3)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2017/2274 frá 8. desember 2017 um leyfi fyrir nýrri notkun á blöndu með 6-fýtasa (EC 3.1.3.26),
sem er framleiddur með Komagataella pastoris (DSM 23036), sem fóðuraukefni fyrir fiska
(leyfishafi er Huvepharma EOOD) (3).

4)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2017/2275 frá 8. desember 2017 um leyfi fyrir nýrri notkun á blöndu með Lactobacillus
acidophilus (CECT 4529) sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga (leyfishafi er Centro Sperimentale
del Latte) (4).

5)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2017/2276 frá 8. desember 2017 um leyfi fyrir nýrri notkun á blöndu með Bacillus subtilis (ATCC
PTA-6737) sem fóðuraukefni fyrir gyltur (leyfishafi Kemin Europa N.V.) (5).

6)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2017/2299 frá 12 desember 2017 um leyfi fyrir blöndu með Pediococcus acidilactici CNCM MA
18/5M sem fóðuraukefni fyrir eldissvín, aukategundir svína (fráfærugrísi og eldissvín),
eldiskjúklinga, aukategundir alifugla til eldis og aukategundir alifugla til varps, um leyfi fyrir
notkun þessa fóðuraukefnis í drykkjarvatn og um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 2036/2005 og
(EB) nr. 1200/2005 og framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 413/2013 (leyfishafi er Danstar Ferment
AG, fulltrúi er Lallemand SAS) (6).

7)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2017/2308 frá 13. desember 2017 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis (DSM 5750) og
Bacillus licheniformis (DSM 5749) sem fóðuraukefni fyrir mjólkurgrísi (leyfishafi er Chr. Hansen
A/S) (7).

8)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2017/2312 frá 13. desember 2017 um leyfi fyrir nýrri notkun á blöndu með Bacillus subtilis
C-3102 (DSM 15544) sem fóðuraukefni fyrir gyltur, mjólkurgrísi og hunda (leyfishafi er Asahi
Calpis Wellness Co. Ltd, fulltrúi er Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative
Office) (8).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Stjtíð. ESB L 319, 5.12.2017, bls. 28.
Stjtíð. ESB L 319, 5.12.2017, bls. 78.
Stjtíð. ESB L 326, 9.12. 2017, bls. 44.
Stjtíð. ESB L 326, 9.12.2017, bls. 47.
Stjtíð. ESB L 326, 9.12.2017, bls. 50.
Stjtíð. ESB L 329, 13.12.2017, bls. 33.
Stjtíð. ESB L 331, 14.12.2017, bls. 19.
Stjtíð. ESB L 331, 14.12.2017, bls. 41.
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9)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2017/2325 frá 14. desember 2017 um leyfi fyrir blöndum með fljótandi lesitínum, vatnsrofnum
lesitínum og lesitínum sem olían hefur verið fjarlægð úr sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
og um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1007 (9).

10)

Ákvörðun þessi varðar löggjöf um fóður. Ákvæði löggjafar um fóður skulu ekki gilda að því er
varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um
verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og tilgreint er í aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í I. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því
ekki að taka til Liechtenstein.

11)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi breytingar eru gerðar á II. kafla I. viðauka við EES-samninginn:
1. Eftirfarandi undirlið er bætt við liði 1zzm (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1200/2005),
lzzs (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2036/2005) og 83. lið (framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 413/2013):
„–

32017 R 2299: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2299 frá
12. desember 2017 (Stjtíð. ESB L 329, 13.12.2017, bls. 33).“

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 1zzzzzl (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 900/2009):
„–

32017 R 2233: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2233 frá
4. desember 2017 (Stjtíð. ESB L 319, 5.12.2017, bls. 78).“

3. Eftirfarandi er bætt við 163. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 2016/329):
„, breytt með:
–

32017 R 2231: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2231 frá
4. desember 2017 (Stjtíð. ESB L 319, 5.12.2017, bls. 28).“

4. Eftirfarandi er bætt við 220. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 2017/1007):
„, breytt með:
–

32017 R 2325: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2325 frá
14. desember 2017 (Stjtíð. ESB L 333, 15.12.2017, bls. 17).“

5. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 231. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) 2017/2330):
„232. 32017 R 2274: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2274 frá
8. desember 2017 um leyfi fyrir nýrri notkun á blöndu með 6-fýtasa (EC 3.1.3.26), sem er
framleiddur með Komagataella pastoris (DSM 23036), sem fóðuraukefni fyrir fiska
(leyfishafi er Huvepharma EOOD) (Stjtíð. ESB L 326, 9.12.2017, bls. 44).

(9)

233.

32017 R 2275: Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2275 frá
8. desember 2017 um leyfi fyrir nýrri notkun á blöndu með Lactobacillus acidophilus (CECT
4529) sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga (leyfishafi er Centro Sperimentale del Latte)
(Stjtíð. ESB L 326, 9.12.2017, bls. 47).

234.

32017 R 2276: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2276 frá
8. desember 2017 um leyfi fyrir nýrri notkun á blöndu með Bacillus subtilis (ATCC PTA6737) sem fóðuraukefni fyrir gyltur (leyfishafi er Kemin Europa N.V.) (Stjtíð. ESB L 326,
9.12.2017, bls. 50).

Stjtíð. ESB L 333, 15.12.2017, bls. 17.
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235.

32017 R 2299: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2299 frá
12 desember 2017 um leyfi fyrir blöndu með Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M sem
fóðuraukefni fyrir eldissvín, aukategundir svína (fráfærugrísi og eldissvín), eldiskjúklinga,
aukategundir alifugla til eldis og aukategundir alifugla til varps, um leyfi fyrir notkun þessa
fóðuraukefnis í drykkjarvatn og um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 2036/2005 og (EB)
nr. 1200/2005 og framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 413/2013 (leyfishafi er Danstar Ferment
AG, fulltrúi er Lallemand SAS) (Stjtíð. ESB L 329, 13.12.2017, bls. 33).

236.

32017 R 2308: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2308 frá
13. desember 2017 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis (DSM 5750) og Bacillus
licheniformis (DSM 5749) sem fóðuraukefni fyrir mjólkurgrísi (leyfishafi er Chr. Hansen A/S)
(Stjtíð. ESB L 331, 14.12.2017, bls. 19).

237.

32017 R 2312: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2312 frá
13. desember 2017 um leyfi fyrir nýrri notkun á blöndu með Bacillus subtilis C-3102 (DSM
15544) sem fóðuraukefni fyrir gyltur, mjólkurgrísi og hunda (leyfishafi er Asahi Calpis
Wellness Co. Ltd, fulltrúi er Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office)
(Stjtíð. ESB L 331, 14.12.2017, bls. 41).

238.

32017 R 2325: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2325 frá
14. desember 2017 um leyfi fyrir blöndum með fljótandi lesitínum, vatnsrofnum lesitínum og
lesitínum sem olían hefur verið fjarlægð úr sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir og um
breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1007 (Stjtíð. ESB L 333, 15.12.2017,
bls. 17).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2017/2231, (ESB) 2017/2233, (ESB)
2017/2274, (ESB) 2017/2275, (ESB) 2017/2276, (ESB) 2017/2299, (ESB) 2017/2308, (ESB) 2017/2312
og (ESB) 2017/2325 sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst
fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. apríl 2018, 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 27. apríl 2018.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Claude Maerten
formaður.

()

Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 80/2018

15.10.2020

2020/EES/66/04

frá 27. apríl 2018
um breytingu á I. viðauka við EES-samninginn (Heilbrigði dýra og plantna)
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), einkum 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/238
frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir dínatríum-5′-ríbónúkleótíðum, dínatríum-5′-gúanýlati og
dínatríum-5′-inósínati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (1).

2)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/239
frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir metýl-N-metýlantranílati og metýlantranílati sem fóðuraukefni
fyrir allar dýrategundir, að undanskildum fuglum (2).

3)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/240
frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir trímetýlamíni, trímetýlamínhýdróklóríði og 3-metýlbútýlamíni
fyrir allar dýrategundir, að undanskildum varphænum, og 2-metoxýetýlbenseni, 1,3-dímetoxýbenseni, 1,4-dímetoxýbenseni og 1-ísóprópýl-2-metoxý-4-metýlbenseni sem fóðuraukefni fyrir
allar dýrategundir (3).

4)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/241
frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir píperíni, 3-metýlindóli, indóli, 2-asetýlpýrróli og pýrrólídíni sem
fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (4).

5)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/242
frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir hex-3(cis)-en-1-óli, nón-6-en-1-óli, okt-3-en-1-óli, nón-6(cis)enali, hex-3(cis)-enali, hept-4-enali, hex-3(cis)-enýlasetati, hex-3(cis)-enýlformati, hex3-enýlbútýrati, hex-3-enýlhexanóati, hex-3(cis)-enýlísóbútýrati, sítrónellóli, (-)-3,7-dímetýl6-okten-1-óli, sítrónellali, 2,6-dímetýlhept-5-enali, sítrónellínsýru, sítrónellýlasetati, sítrónellýlbútýrati, sítrónellýlformati, sítrónellýlprópíónati, 1-etoxý-1-(3-hexenýloxý)etani og hex-3-enýlísóvalerati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (5).

6)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/243
frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir 3-hýdroxýbútan-2-óni, pentan-2,3-díóni, 3,5-dímetýlsýklópentan-1,2-díóni, hexan-3,4-díóni, sek-bútan-3-ónýlasetati, 2,6,6-trímetýlsýklóhex-2-en-1,4-díóni og
3-metýlnóna-2-,4-díóni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (6).

7)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/244
frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir vanillýlasetoni og 4-(4-metoxýfenýl)bútan-2-óni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir og synjun um 1-fenýletan-1-ól (7).

8)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/245
frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir mentóli, d-karvóni, mentýlasetati, d,l-ísómentóni, 3-metýl2-(pent-2(cis)-enýl)sýklópent-2-en-1-óni, 3,5,5-trímetýlsýklóhex-2-en-1-óni, d-fenkóni, fenkýlalkóhóli, karvýlasetati, díhýdrókarvýlasetati og fenkýlasetati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (8).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018, bls. 9.
Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018, bls. 14.
Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018, bls. 27.
Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018, bls. 36.
Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018, bls. 69.
Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018, bls. 81.
Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018, bls. 87.
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9)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/246
frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir línalóloxíði sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir, að undanskildum fiskum (9).

10)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/247
frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir 2,4,5-trímetýlþíasóli, 2-ísóbútýlþíasóli, 5-(2-hýdroxýetýl)4-metýlþíasóli, 2-asetýlþíasóli, 2-etýl-4- metýlþíasóli, 5,6-díhýdró-2,4,6,tris(2-metýlprópýl)4H1,3,5-díþíasíni og þíamínvetnisklóríði sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (10).

11)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/248
frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir 2,3-díetýlpýrasíni, 2,5- eða 6-metoxý-3-metýlpýrasíni, 2-asetýl3-etýlpýrasíni, 2,3-díetýl-5-metýlpýrasíni, 2-(sek-bútýl)-3-metoxýpýrasíni, 2-etýl-3-metoxýpýrasíni, 5,6,7,8-tetrahýdrókínoxalíni, 2-etýlpýrasíni og 5-metýlkínoxalíni sem fóðuraukefni fyrir
allar dýrategundir (11).

12)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/249
frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir táríni, betaalaníni, L-alaníni, L-arginíni, L-asparssýru,
L-histidíni, D,L-ísólefsíni, L-lefsíni, L-fenýlalaníni, L-prólíni, D,L-seríni, L-týrósíni, L-meþíóníni,
L-valíni, L-systeíni, glýsíni, mónónatríumglútamati og L-glútamínsýru sem fóðuraukefni fyrir allar
dýrategundir og L-systeínhýdróklóríðmónóhýdrati fyrir allar dýrategundir, að undanskildum
köttum og hundum (12).

13)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/250
frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir metýl-2-fúróati, bis-(2-metýl-3-fúrýl)-dísúlfíði, fúrfúrali,
fúrfúrýlalkóhóli, 2-fúranmetanetíóli, S-fúrfúrýlasetóþíóati, dífúrfúrýldísúlfíði, metýlfúrfúrýlsúlfíði,
2-metýlfúran-3-þíóli, metýlfúrfúrýldísúlfíði, metýl-2-metýl-3-fúrýldísúlfíði og fúrfúrýlasetati sem
fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (13).

14)

Ákvörðun þessi varðar löggjöf um fóður. Ákvæði löggjafar um fóður skulu ekki gilda að því er
varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um
verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og tilgreint er í aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í I. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því
ekki að taka til Liechtenstein.

15)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 238. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2017/2325) í II. kafla I. viðauka við EES-samninginn:
„239. 32018 R 0238: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/238 frá
15. febrúar 2018 um leyfi fyrir dínatríum-5′-ríbónúkleótíðum, dínatríum-5′-gúanýlati og
dínatríum-5′-inósínati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018,
bls. 1).
240.

32018 R 0239: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/239 frá
15. febrúar 2018 um leyfi fyrir metýl-N-metýlantranílati og metýlantranílati sem fóðuraukefni
fyrir allar dýrategundir, að undanskildum fuglum (Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018, bls. 9).

241.

32018 R 0240: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/240 frá
15. febrúar 2018 um leyfi fyrir trímetýlamíni, trímetýlamínhýdróklóríði og 3-metýlbútýlamíni
fyrir allar dýrategundir, að undanskildum varphænum, og 2-metoxýetýlbenseni, 1,3-dímetoxýbenseni, 1,4-dímetoxýbenseni og 1-ísóprópýl-2-metoxý-4-metýlbenseni sem fóðuraukefni fyrir
allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018, bls. 14).

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018, bls. 105.
Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018, bls. 109.
Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018, bls. 120.
Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018, bls. 134.
Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018, bls. 166.
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242.

32018 R 0241: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/241 frá
15. febrúar 2018 um leyfi fyrir píperíni, 3-metýlindóli, indóli, 2-asetýlpýrróli og pýrrólídíni sem
fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018, bls. 27).

243.

32018 R 0242: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/242 frá
15. febrúar 2018 um leyfi fyrir hex-3(cis)-en-1-óli, nón-6-en-1-óli, okt-3-en-1-óli, nón-6(cis)enali, hex-3(cis)-enali, hept-4-enali, hex-3(cis)-enýlasetati, hex-3(cis)-enýlformati, hex3-enýlbútýrati, hex-3-enýlhexanóati, hex-3(cis)-enýlísóbútýrati, sítrónellóli, (-)-3,7-dímetýl6-okten-1-óli, sítrónellali, 2,6-dímetýlhept-5-enali, sítrónellínsýru, sítrónellýlasetati, sítrónellýlbútýrati, sítrónellýlformati, sítrónellýlprópíónati, 1-etoxý-1-(3-hexenýloxý)etani og hex3-enýlísóvalerati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018, bls. 36).

244.

32018 R 0243: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/243 frá
15. febrúar 2018 um leyfi fyrir 3-hýdroxýbútan-2-óni, pentan-2,3-díóni, 3,5-dímetýlsýklópentan1,2-díóni, hexan-3,4-díóni, sek-bútan-3-ónýlasetati, 2,6,6-trímetýlsýklóhex-2-en-1,4-díóni og
3-metýlnóna-2-,4-díóni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018,
bls. 69).

245.

32018 R 0244: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/244 frá
15. febrúar 2018 um leyfi fyrir vanillýlasetoni og 4-(4-metoxýfenýl)bútan-2-óni sem fóðuraukefni
fyrir allar dýrategundir og synjun um 1-fenýletan-1-ól (Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018, bls. 81).

246.

32018 R 0245: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/245 frá
15. febrúar 2018 um leyfi fyrir mentóli, d-karvóni, mentýlasetati, d,l-ísómentóni, 3-metýl-2-(pent2(cis)-enýl)sýklópent-2-en-1-óni, 3,5,5-trímetýlsýklóhex-2-en-1-óni, d-fenkóni, fenkýlalkóhóli,
karvýlasetati, díhýdrókarvýlasetati og fenkýlasetati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
(Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018, bls. 87).

247.

32018 R 0246: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/246 frá
15. febrúar 2018 um leyfi fyrir línalóloxíði sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir, að undanskildum fiskum (Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018, bls. 105).

248.

32018 R 0247: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/247 frá
15. febrúar 2018 um leyfi fyrir 2,4,5-trímetýlþíasóli, 2-ísóbútýlþíasóli, 5-(2-hýdroxýetýl)4-metýlþíasóli, 2-asetýlþíasóli, 2-etýl-4- metýlþíasóli, 5,6-díhýdró-2,4,6,tris(2-metýlprópýl)4H1,3,5-díþíasíni og þíamínvetnisklóríði sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 53,
23.2.2018, bls. 109).

249.

32018 R 0248: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/248 frá
15. febrúar 2018 um leyfi fyrir 2,3-díetýlpýrasíni, 2,5- eða 6-metoxý-3-metýlpýrasíni, 2-asetýl3-etýlpýrasíni, 2,3-díetýl-5-metýlpýrasíni, 2-(sek-bútýl)-3-metoxýpýrasíni, 2-etýl-3-metoxýpýrasíni, 5,6,7,8-tetrahýdrókínoxalíni, 2-etýlpýrasíni og 5-metýlkínoxalíni sem fóðuraukefni fyrir
allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018, bls. 120).

250.

32018 R 0249: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/249 frá
15. febrúar 2018 um leyfi fyrir táríni, betaalaníni, L-alaníni, L-arginíni, L-asparssýru, L-histidíni,
D,L-ísólefsíni, L-lefsíni, L-fenýlalaníni, L-prólíni, D,L-seríni, L-týrósíni, L-meþíóníni, L-valíni,
L-systeíni, glýsíni, mónónatríumglútamati og L-glútamínsýru sem fóðuraukefni fyrir allar
dýrategundir og L-systeínhýdróklóríðmónóhýdrati fyrir allar dýrategundir, að undanskildum
köttum og hundum (Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018, bls. 134).

251.

32018 R 0250: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/250 frá
15. febrúar 2018 um leyfi fyrir metýl-2-fúróati, bis-(2-metýl-3-fúrýl)-dísúlfíði, fúrfúrali, fúrfúrýlalkóhóli, 2-fúranmetanetíóli, S-fúrfúrýlasetóþíóati, dífúrfúrýldísúlfíði, metýlfúrfúrýlsúlfíði,
2-metýlfúran-3-þíóli, metýlfúrfúrýldísúlfíði, metýl-2-metýl-3-fúrýldísúlfíði og fúrfúrýlasetati sem
fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018, bls. 166).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2018/238, (ESB) 2018/239, (ESB) 2018/240,
(ESB) 2018/241, (ESB) 2018/242, (ESB) 2018/243, (ESB) 2018/244, (ESB) 2018/245, (ESB) 2018/246,
(ESB) 2018/247, (ESB) 2018/248, (ESB) 2018/249 og (ESB) 2018/250 sem verður birtur í EES-viðbæti
við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

15.10.2020

15.10.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. apríl 2018, 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 27. apríl 2018.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Claude Maerten
formaður.

()

Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Nr. 66/11

Nr. 66/12

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

15.10.2020

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 81/2018

2020/EES/66/05

frá 27. apríl 2018
um breytingu á I. viðauka við EES-samninginn (Heilbrigði dýra og plantna)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/100
frá 22. janúar 2018 um breytingu á tilskipunum 2003/90/EB og 2003/91/EB um framkvæmdarráðstafanir 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:

„–

32018 L 0100: Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
22. janúar 2018 (Stjtíð. ESB L 17, 23.1.2018, bls. 34).“

2018/100

frá

2. gr.
Íslenskur og norskur texti framkvæmdartilskipunar (ESB) 2018/100, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. apríl 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ().
(1)
()

Stjtíð. ESB L 17, 23.1. 2018, bls. 34.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

15.10.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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

Gjört í Brussel 27. apríl 2018.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Claude Maerten
formaður.

Nr. 66/13

Nr. 66/14

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 82/2018

15.10.2020

2020/EES/66/06

frá 27. apríl 2018
um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir, staðlar,
prófanir og vottun)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), einkum 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2400 frá
12. desember 2017 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 595/2009 að
því er varðar ákvörðun koltvísýringslosunar og eldsneytisnotkunar þungra ökutækja og um
breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB og á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 582/2011 (1).

2)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi breytingar verða gerðar á I. kafla II. viðauka við EES-samninginn:
1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 45zx (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB) og lið
45zzl (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 582/2011):
„–

32017 R 2400: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2400 frá 12. desember 2017
(Stjtíð. ESB L 349, 29.12.2017, bls. 1).“

2. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 45zzv (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1151):
„45zzw. 32017 R 2400: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2400 frá 12. desember 2017
um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 595/2009 að því er varðar
ákvörðun koltvísýringslosunar og eldsneytisnotkunar þungra ökutækja og um breytingu á
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB og á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) nr. 582/2011 (Stjtíð. ESB L 349, 29.12.2017, p. 1).“
2. gr.
Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/2400, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. apríl 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ().
(1)
()

Stjtíð. ESB L 349, 29.12. 2017, bls. 1.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

15.10.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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

Gjört í Brussel 27. apríl 2018.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Claude Maerten
formaður.

Nr. 66/15

Nr. 66/16

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 83/2018

15.10.2020

2020/EES/66/07

frá 27. apríl 2018
um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir, staðlar,
prófanir og vottun)
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), einkum 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/122 frá
20. október 2017 um breytingu á I., II., VI., VIII. og IX. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB) nr. 1007/2011 um heiti textíltrefja og viðkomandi merkimiða og merkingar varðandi
trefjasamsetningu textílvara (1).

2)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 4d (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1007/2011) í XI.
kafla II. viðauka við EES-samninginn:
„–

32018 R 0122: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/122 frá 20. október 2017
(Stjtíð. ESB L 22, 26.1.2018, bls. 3).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/122, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. apríl 2018, 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 27. apríl 2018.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Claude Maerten
formaður.

(1)
()

Stjtíð. ESB L 22, 26.1. 2018, bls. 3.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

15.10.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 84/2018

Nr. 66/17

2020/EES/66/08

frá 27. apríl 2018
um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir, staðlar,
prófanir og vottun)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2017/2273 frá 8. desember 2017 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 889/2008 um ítarlegar reglur
um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 um lífræna framleiðslu og merkingu
lífrænna vara að því er varðar lífræna framleiðslu, merkingar og eftirlit (1).

2)

Ákvörðun þessi varðar löggjöf um matvæli. Ákvæði löggjafar um matvæli skulu ekki gilda að því
er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss
um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og tilgreint er í inngangsorðum XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að taka til
Liechtenstein.

3)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi undirlið er bætt við í lið 54ba (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 889/2008) í XII.
kafla II. viðauka við EES-samninginn:

„–

32017 R 2273: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2273 frá
8. desember 2017 (Stjtíð. ESB L 326, 9.12.2017, bls. 42).“

2. gr.
Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2017/2273, sem
verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. apríl 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ().
(1)
()

Stjtíð. ESB L 326, 9.12.2017, bls. 42.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Nr. 66/18

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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

Gjört í Brussel 27. apríl 2018.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Claude Maerten
formaður.

15.10.2020

15.10.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 85/2018

Nr. 66/19

2020/EES/66/09

frá 27. apríl 2018
um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir, staðlar,
prófanir og vottun)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), einkum 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/97 frá
22. janúar 2018 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1333/2008 að því er varðar notkun sætuefna í fínt kaffibrauð (1).

2)

Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/98 frá
22. janúar 2018 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1333/2008 og á viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 að því
er varðar kalsíumsorbat (E 203) (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 undirliðum er bætt við lið 54zzzzr (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008)
í XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn:
„–

32018 R 0097: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/97 frá 22. janúar 2018 (Stjtíð.
ESB L 17, 23.1.2018, bls. 11),

–

32018 R 0098: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/98 frá 22. janúar 2018 (Stjtíð.
ESB L 17, 23.1.2018, bls. 14).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2018/97 og (ESB) 2018/98, sem verður birtur í EES-viðbæti
við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. apríl 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ().
(1)
(2)
()

Stjtíð. ESB L 17, 23.1.2018, bls. 11.
Stjtíð. ESB L 17, 23.1.2018, bls. 14.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Nr. 66/20

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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

Gjört í Brussel 27. apríl 2018.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Claude Maerten
formaður.

15.10.2020

15.10.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 86/2018

Nr. 66/21

2020/EES/66/10

frá 27. apríl 2018
um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir, staðlar,
prófanir og vottun)
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), einkum 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/134
frá 24. janúar 2018 um breytingu á ákvörðun 2008/911/EB um að taka saman skrá yfir jurtaefni,
fullbúin jurtalyf og samsetningar þeirra til notkunar í jurtalyf sem hefð er fyrir (1).

2)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 15zl (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/911/EB) í XIII. kafla
II. viðauka við EES-samninginn:
„–

32018 D 0134: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/134 frá
24. janúar 2018 (Stjtíð. ESB L 22, 26.1.2018, bls. 41).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/134, sem
verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. apríl 2018, 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 27. apríl 2018.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Claude Maerten
formaður.

(1)
()

Stjtíð. ESB L 22, 26.1.2018, bls. 41.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Nr. 66/22

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 87/2018

15.10.2020

2020/EES/66/11

frá 27. apríl 2018
um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir, staðlar,
prófanir og vottun)
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), einkum 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/92 frá
18. október 2017 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 658/2014 að því
er varðar leiðréttingu á gjöldum, með tilliti til verðbólgu, sem greiða ber til Lyfjastofnunar Evrópu
vegna framkvæmdar á lyfjagátarstarfsemi að því er varðar mannalyf (1).

2)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi undirlið er bætt við 16. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 658/2014) í XIII.
kafla II. viðauka við EES-samninginn:
„, breytt með:
–

32018 R 0092: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/92 frá 18. október 2017
(Stjtíð. ESB L 17, 23.1.2018, bls. 2).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/92, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. apríl 2018, 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 27. apríl 2018.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Claude Maerten
formaður.

(1)
()

Stjtíð. ESB L 17, 23.1.2018, bls. 2.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

15.10.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 88/2018

Nr. 66/23

2020/EES/66/12

frá 27. apríl 2018
um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir, staðlar,
prófanir og vottun)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1569
frá 23. maí 2017 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 536/2014 með
því að tilgreina meginreglur og viðmiðunarreglur um góða framleiðsluhætti við gerð rannsóknarlyfja sem ætluð eru mönnum og fyrirkomulag við eftirlitsúttektir (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 18. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 536/2014) í XIII.
kafla II. viðauka við EES-samninginn:

„18a. 32017 R 1569: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1569 frá 23. maí 2017
um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 536/2014 með því að tilgreina
meginreglur og viðmiðunarreglur um góða framleiðsluhætti við gerð rannsóknarlyfja sem ætluð
eru mönnum og fyrirkomulag við eftirlitsúttektir (Stjtíð. ESB L 238, 16.9.2017, bls. 12).

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

Eftirlitsstofnun Sviss skal annast skoðanir í Liechtenstein, fyrir hönd Liechtenstein.“

2. gr.
Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/1569, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. apríl 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ().
(1)
()

Stjtíð. ESB L 238, 16.9.2017, bls. 12.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Nr. 66/24

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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

Gjört í Brussel 27. apríl 2018.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Claude Maerten
formaður.

15.10.2020

15.10.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 89/2018

Nr. 66/25

2020/EES/66/13

frá 27. apríl 2018
um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir, staðlar,
prófanir og vottun)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), einkum 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2017/2057 frá 10. nóvember 2017 um að samþykkja ekki Achillea millefolium L. sem grunnefni í
samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað (1).

2)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2017/2065 frá 13. nóvember 2017 um staðfestingu skilyrða fyrir samþykki fyrir virka efninu
8-hýdroxýkínólíni, eins og sett er fram í framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011, og breytingu
á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/408 að því er varðar færslu virka efnisins 8-hýdroxýkínólíns
á skrána yfir efni sem ráðgert er að skipta út (2).

3)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2017/2066 frá 13. nóvember 2017 um samþykki fyrir sinnepsfræsdufti sem grunnefni, 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 (3).

4)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2017/2067 frá 13. nóvember 2017 um að samþykkja ekki paprikukjarna (kapsantín, kapsórúbín
E 160 c) sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um
setningu plöntuverndarvara á markað (4).

5)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2017/2068 frá 13. nóvember 2017 um að samþykkja ekki kalíumsorbat sem grunnefni í samræmi
við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á
markað (5).

6)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2017/2069 frá 13. nóvember 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að
því er varðar framlengingu á samþykkistímabilunum fyrir virku efnin flóníkamíð (IKI-220),
metalaxýl, penoxsúlam og prókínasíð (6).

7)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2017/2090 frá 14. nóvember 2017 um samþykki fyrir bjór sem grunnefni, 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 (7).

8)

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

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Stjtíð. ESB L 294, 11.11.2017, bls. 27.
Stjtíð. ESB L 295, 14.11.2017, bls. 40.
Stjtíð. ESB L 295, 14.11.2017, bls. 43.
Stjtíð. ESB L 295, 14.11.2017, bls. 47.
Stjtíð. ESB L 295, 14.11.2017, bls. 49.
Stjtíð. ESB L 295, 14.11.2017, bls. 51.
Stjtíð. ESB L 297, 15.11.2017, bls. 22.

Nr. 66/26

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi breytingar eru gerðar á XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn:
1. Eftirfarandi undirliðum er bætt við lið 13a (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 540/2011):
„–

32017 R 2066: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2066 frá
13. nóvember 2017 (Stjtíð. ESB L 295, 14.11.2017, bls. 43),

–

32017 R 2069: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2069 frá
13. nóvember 2017 (Stjtíð. ESB L 295, 14.11.2017, bls. 51),

–

32017 R 2090: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2090 frá
14. nóvember 2017 (Stjtíð. ESB L 297, 15.11.2017, bls. 22).“

2. Eftirfarandi er bætt við lið 13zzzzt (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 2015/408):
„, breytt með:
–

32017 R 2065: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2065 frá
13. nóvember 2017 (Stjtíð. ESB L 295, 14.11.2017, bls. 40).“

3. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 13zzzzzzzzd (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1531):
„13zzzzzzzze. 32017 R 2057: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2057
frá 10. nóvember 2017 um að samþykkja ekki Achillea millefolium L. sem grunnefni
í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu
plöntuverndarvara á markað (Stjtíð. ESB L 294, 11.11.2017, bls. 27).
13zzzzzzzzf.

32017 R 2065: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2065
frá 13. nóvember 2017 um staðfestingu skilyrða fyrir samþykki fyrir virka efninu
8-hýdroxýkínólíni, eins og sett er fram í framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011,
og breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/408 að því er varðar færslu virka
efnisins 8-hýdroxýkínólíns á skrána yfir efni sem ráðgert er að skipta út (Stjtíð. ESB
L 295, 14.11.2017, bls. 40).

13zzzzzzzzg.

32017 R 2066: Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2066
frá 13. nóvember 2017 um samþykki fyrir sinnepsfræsdufti sem grunnefni, í
samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu
plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 ( (Stjtíð. ESB L 295,
14.11.2017, bls. 43).

13zzzzzzzzh.

32017 R 2067: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2067
frá 13. nóvember 2017 um að samþykkja ekki paprikukjarna (kapsantín, kapsórúbín
E 160 c) sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað (Stjtíð. ESB L 295,
14.11.2017, bls. 47).

13zzzzzzzzi.

32017 R 2068: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2068
frá 13. nóvember 2017 um að samþykkja ekki kalíumsorbat sem grunnefni í samræmi
við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað (Stjtíð. ESB L 295, 14.11.2017, bls. 49).

13zzzzzzzzj.

32017 R 2090: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2090
frá 14. nóvember 2017 um samþykki fyrir bjór sem grunnefni, í samræmi við
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 297, 15.11.2017,
bls. 22).“

15.10.2020

15.10.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2. gr.
Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2057, (ESB)
2017/2065, (ESB) 2017/2066, (ESB) 2017/2067, (ESB) 2017/2068, (ESB) 2017/2069 og (ESB)
2017/2090, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. apríl 2018, 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 27. apríl 2018.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Claude Maerten
formaður.

()

Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Nr. 66/27

Nr. 66/28

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 90/2018

15.10.2020

2020/EES/66/14

frá 27. apríl 2018
um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir, staðlar,
prófanir og vottun)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), einkum 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2017/2091 frá 14. nóvember 2017 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu ípródíóni, í
samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 540/2011 (1).

2)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi breytingar eru gerðar á XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn:
1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 13a (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 540/2011):
„–

32017 R 2091: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2091 frá
14. nóvember 2017 (Stjtíð. ESB L 297, 15.11.2017, bls. 25).“

2. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 13zzzzzzzzj (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) 2017/2090):
„13zzzzzzzzk. 32017 R 2091: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2091
frá 14. nóvember 2017 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu ípródíóni, í
samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu
plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 297, 15.11.2017, bls. 25).“
2. gr.
Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2017/2091, sem verður birtur í EES-viðbæti
við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. apríl 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ().
(1)
()

Stjtíð. ESB L 297, 15.11.2017, bls. 25.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

15.10.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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

Gjört í Brussel 27. apríl 2018.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Claude Maerten
formaður.

Nr. 66/29

Nr. 66/30

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 91/2018

15.10.2020

2020/EES/66/15

frá 27. apríl 2018
um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir, staðlar,
prófanir og vottun)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/175 frá
2. febrúar 2018 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 110/2008 um skilgreiningu, lýsingu, kynningu, merkingu og vernd landfræðilegra merkinga á
brenndum drykkjum (1).

2)

Ákvörðun þessi varðar löggjöf um brennda drykki. Ákvæði löggjafar um brennda drykki skulu ekki
gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og tilgreint er í
inngangsorðum XXVII. kafla II. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að taka
til Liechtensteins.

3)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi undirlið er bætt við 9. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 110/2008) í XXVII.
kafla II. viðauka við EES-samninginn:

„–

32018 R 0175: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/175 frá 2. febrúar 2018 (Stjtíð.
ESB L 32, 6.2.2018, bls. 48).“

2. gr.
Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/175, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. apríl 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ().
(1)
()

Stjtíð. ESB L 32, 6.2.2018, bls. 48.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

15.10.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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

Gjört í Brussel 27. apríl 2018.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Claude Maerten
formaður.

Nr. 66/31

Nr. 66/32

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 92/2018

15.10.2020

2020/EES/66/16

frá 27. apríl 2018
um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (Fjármálaþjónusta)
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), einkum 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Fella ber inn í EES-samninginn 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 eftirlitsstofnunarinnar (Evrópska bankaeftirlitsstofnunin),
Evrópsku eftirlitsstofnunarinnar (Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin) og
Evrópsku eftirlitsstofnunarinnar (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin) (1), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 170, 30.6.2011, bls. 43, og Stjtíð. ESB L 54, 22.2.2014, bls. 23.

2)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Viðauka IX. við EES-samninginn verður breytt sem hér segir:
1. Eftirfarandi breytingar eru gerðar í 14. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/48/EB):
i)

eftirfarandi undirlið er bætt við:
„–

32010 L 0078: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/78/ESB frá 24. nóvember 2010
(Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 120), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB
L 170, 30.6.2011, bls. 43, og Stjtíð. ESB L 54, 22.2.2014, bls. 23.“,

ii) eftirfarandi aðlögunartexta er bætt við:
„f)

Tilvísanir í valdheimildir Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar (EBA) skv. 19. gr.
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010, ber að skilja sem tilvísanir í
valdheimildir Eftirlitsstofnunar EFTA, að því er varðar EFTA-ríkin, í málum sem kveðið er
á um í, og í samræmi við, lið 31g í þessum viðauka.

g)

Í 2. mgr. 44. gr. og annarri undirgrein 1. mgr. 132. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnunar
EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir „Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar“ og
„Evrópsku bankaeftirlitsstofnuninni“.

h)

Í 1. mgr. 131. gr. a. koma orðin „EES samninginn“ í stað orðanna „lög Sambandsins“ og í
stað orðanna „löggjöf Bandalagsins“ koma orðin „ákvæði EES-samningsins“.“

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 16b (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/26/EB), lið 23b
(tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (2005/60/EB), 31. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2006/49/EB) og lið 31d (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/41/EB):
„–

(1)

32010 L 0078: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/78/ESB frá 24. nóvember 2010
(Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 120), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 170,
30.6.2011, bls. 43, og Stjtíð. ESB L 54, 22.2.2014, bls. 23.“

Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 120.
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3. Eftirfarandi er bætt við lið 29a (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB):
„, breytt með:
–

32010 L 0078: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/78/ESB frá 24. nóvember 2010
(Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 120), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 170,
30.6.2011, bls. 43, og Stjtíð. ESB L 54, 22.2.2014, bls. 23.

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

Í 1. mgr. 15. gr. a. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir
orðunum „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni“.

b)

Í 16. gr.:
i)

að því er varðar EFTA-ríkin orðast „258. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins“
í 2. og 4. mgr. sem „31. gr. samningsins milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar
og dómstóls“,

ii)

í öðrum málslið fjórðu undirgreinar 2. mgr. og í öðrum málslið fimmtu undirgreinar 4. mgr.
er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðunum
„Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni“.“

4. Eftirfarandi er bætt við lið 29b (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/71/EB):
„–

32010 L 0078: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/78/ESB frá 24. nóvember 2010
(Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 120), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 170,
30.6.2011, bls. 43, og Stjtíð. ESB L 54, 22.2.2014, bls. 23.

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

Í mgr. 1a. í 21. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir
orðunum „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni“.

b)

Í 22. gr.:
i)

að því er varðar EFTA-ríkin orðast „258. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins“
sem „31. gr. samningsins milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls“,

ii)

í öðrum málslið þriðju undirgreinar 2. mgr. og í 3. mgr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun
EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðunum „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni“.“

5. Eftirfarandi undirlið er bætt við 30. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB):
„–

32010 L 0078: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/78/ESB frá 24. nóvember 2010
(Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 120), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 170,
30.6.2011, bls. 43, og Stjtíð. ESB L 54, 22.2.2014, bls. 23.

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

Skilja ber tilvísanir í valdheimildir Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar skv. 17. og
19. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010, sem tilvísanir í valdheimildir
Eftirlitsstofnunar EFTA, að því er varðar EFTA-ríkin, í málum sem kveðið er á um í, og í
samræmi við, lið 31i í þessum viðauka.

b)

Í 6. mgr. 1. gr., 1. mgr. 7. gr. og 1. mgr. 50. gr. orðast „laga Bandalagsins“, „lögum Bandalagsins“ sem „EES-samningsins“, „EES-samningnum“, að því er EFTA-ríkin varðar.

c)

Í 3. mgr. 66. gr. orðast „lögum Bandalagsins“ sem „ákvæðum EES-samningsins“, að því er
EFTA-ríkin varðar.

d)

Í fyrstu undirgrein mgr. 2a. í 101. gr. er orðunum „og Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“
bætt við á eftir orðunum „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni“.
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e)

Í 102. gr.:
i)

í 2. mgr., að því er EFTA-ríkin varðar, koma orðin „önnur ákvæði EES-samningsins“ í stað
„aðra löggjöf Sambandsins“,

ii)

í 2. mgr. er orðunum „og Eftirlitsstofnunar EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir
orðunum „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar“,

iii)

í d-lið 5. mgr. er orðunum „,Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska
verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“.“

6. Eftirfarandi er bætt við lið 29d (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/109/EB):
„–

32010 L 0078: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/78/ESB frá 24. nóvember 2010
(Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 120), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 170,
30.6.2011, bls. 43, og Stjtíð. ESB L 54, 22.2.2014, bls. 23.

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

Í öðrum málslið mgr. 2a og í mgr. 2b og 3. mgr. 25. gr. er orðunum „og Eftirlitsstofnun EFTA,
eftir því sem við á,“, „og Eftirlitsstofnunar EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðunum
„Evrópsku
verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni“,
Evrópsku
verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar“.

b)

Í mgr. 2a. í 25 gr., að því er EFTA-ríkin varðar, orðast „258. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins“ sem „31. gr. samnings milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og
dómstóls“.“

7. Lið 31ba (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB) er breytt sem hér segir:
i)

eftirfarandi undirlið er bætt við:
„–

32010 L 0078: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/78/ESB frá 24. nóvember 2010
(Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 120), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB
L 170, 30.6.2011, bls. 43, og Stjtíð. ESB L 54, 22.2.2014, bls. 23.“,

ii) eftirfarandi aðlögunartexta er bætt við:
„c)

Skilja ber tilvísanir í valdheimildir Evrópsku eftirlitsstofnunarinnar á verðbréfamarkaði
skv. 17. gr. og 19. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010, sem
tilvísanir í valdheimildir Eftirlitsstofnunar EFTA, að því er varðar EFTA-ríkin, í málum sem
kveðið er á um í, og í samræmi við, lið 31i í þessum viðauka.

d)

Í 5. mgr. 58. gr. og 1. mgr. 62. gr. a. er orðunum „og Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem
við á,“ bætt við á eftir orðunum „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni“.“

8. Eftirfarandi er bætt við lið 31ea (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/87/EB):
„–

32010 L 0078: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/78/ESB frá 24. nóvember 2010
(Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 120), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 170,
30.6.2011, bls. 43, og Stjtíð. ESB L 54, 22.2.2014, bls. 23.

Ákvæði tilskipunarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:
„Í 9. gr. a. og 1. mgr. 12. gr. a. er orðunum „og Eftirlitsstofnun EFTA, í málum sem kveðið er á um í,
og í samræmi við, lið 31g, 31h og 31i í IX. viðauka við EES-samninginn“, bætt við á eftir orðunum
„sameiginlega nefndin“ og „sameiginlegu nefndinni“.“
2. gr.
Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2010/78/ESB, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 170,
30.6.2011, bls. 43, og Stjtíð. ESB L 54, 22.2.2014, bls. 23, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
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3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. apríl 2018, 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 27. apríl 2018.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Claude Maerten
formaður.

()

Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 93/2018

15.10.2020

2020/EES/66/17

frá 27. apríl 2018
um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (Flutningastarfsemi)
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), einkum 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/217 frá
31. janúar 2018 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/68/EB um flutning á
hættulegum farmi á landi og skipgengum vatnaleiðum til að laga I.1. þátt I. viðauka hennar 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 0217: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/217 frá 31. janúar 2018 (Stjtíð.
ESB L 42, 15.2.2018, bls. 52).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipunar (EB) 2018/217, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. apríl 2018, 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 27. apríl 2018.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Claude Maerten
formaður.

(1)
()

Stjtíð. ESB L 42, 15.2. 2018, bls. 52.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 94/2018

Nr. 66/37

2020/EES/66/18

frá 27. apríl 2018
um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (Flutningastarfsemi)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), einkum 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/2397 frá
12. desember 2017 um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi í siglingum á skipgengum
vatnaleiðum og um niðurfellingu á tilskipunum ráðsins 91/672/EBE og 96/50/EB (1).

2)

Tilskipun (ESB) 2017/2397 fellir úr gildi, frá og með 18. janúar 2022, tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 91/672/EBE og 96/50/EB, sem hafa verið felldar inn í EES-samninginn og ber því að
fella gerðirnar brott úr samningnum frá og með 18. janúar 2022.

3)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi breytingar eru gerðar á XIII. viðauka við EES-samninginn:
1. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 46b (tilskipun ráðsins 96/50/EB):
„46c. 32017 L 2397: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/2397 frá 12. desember 2017
um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi í siglingum á skipgengum vatnaleiðum og um
niðurfellingu á tilskipunum ráðsins 91/672/EBE og 96/50/EB (Stjtíð. ESB L 345, 27.12.2017,
bls. 53).“
2. Texti liðar 46a (tilskipun ráðsins 91/672/EBE) og liðar 46b (tilskipun ráðsins 96/50/EB) fellur brott
frá og með 18. janúar 2022.
2. gr.
Íslenskur og norskur texti tilskipunar (ESB) 2017/2397, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. apríl 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ().
(1)
()

Stjtíð. ESB L 345, 27.12.2017, bls. 53.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 27. apríl 2018.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Claude Maerten
formaður.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 95/2018

Nr. 66/39

2020/EES/66/19

frá 27. apríl 2018
um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (Flutningastarfsemi)
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), einkum 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/139
frá 29. janúar 2018 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1033/2006 að því er varðar tilteknar
tilvísanir í ákvæði Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (1).

2)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi undirlið er bætt við á eftir lið 66wc (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1033/2006)
í XIII. viðauka við EES-samninginn:
„–

32018 R 0139: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/139 frá
29. janúar 2018 (Stjtíð. ESB L 25, 30.1.2018, bls. 4).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/139, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. apríl 2018, 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 27. apríl 2018.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Claude Maerten
formaður.

(1)
()

Stjtíð. ESB L 25, 30.1.2018, bls. 4.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 96/2018

15.10.2020

2020/EES/66/20

frá 27. apríl 2018
um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (Flutningastarfsemi)
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), einkum 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2017/2160 frá 20. nóvember 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1079/2012 að
því er varðar tilteknar tilvísanir í ákvæði Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (1).

2)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 66we (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 1079/2012) í XIII. viðauka við EES-samninginn:
„–

32017 R 2160: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2160 frá
20. nóvember 2017 (Stjtíð. ESB L 304, 21.11.2017, bls. 47).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2160, sem
verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. apríl 2018, 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 27. apríl 2018.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Claude Maerten
formaður.

(1)
()

Stjtíð. ESB L 304, 21.11.2017, bls. 47.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

15.10.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 97/2018

Nr. 66/41

2020/EES/66/21

frá 27. apríl 2018
um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (Flutningastarfsemi)
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), einkum 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2017/2215 frá 30. nóvember 2017 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 474/2006 um skrá yfir
flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur eða sæta rekstrartakmörkunum innan
Sambandsins (1).

2)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi undirlið er bætt við á eftir lið 66zab (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 474/2006)
í XIII. viðauka við EES-samninginn:
„–

32017 R 2215: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2215 frá
30. nóvember 2017 (Stjtíð. ESB L 318, 2.12.2017, bls. 1).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2017/2215, sem verður birtur í EES-viðbæti
við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. apríl 2018, 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 27. apríl 2018.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Claude Maerten
formaður.

(1)
()

Stjtíð. ESB L 318, 2.12. 2017, bls. 1.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Nr. 66/42

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 98/2018

15.10.2020

2020/EES/66/22

frá 27. apríl 2018
um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (Umhverfismál)
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), einkum 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/59 frá 11. janúar 2018 um breytingu á ákvörðun
2009/300/EB að því er varðar innihald og gildistíma vistfræðilegu viðmiðananna við veitingu
umhverfismerkis ESB fyrir sjónvörp (1).

2)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi undirlið er bætt við í lið 2j (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/300/EB) í XX. viðauka
við EES-samninginn:
„–

32018 D 0059: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/59 frá 11. janúar 2018 (Stjtíð.
ESB L 10, 13.1.2018, bls. 17).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar (ESB) nr. 2018/59, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. apríl 2018, 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 27. apríl 2018.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Claude Maerten
formaður.

(1)
()

Stjtíð. ESB L 10, 13.1.2018, bls. 17.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

15.10.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 99/2018

Nr. 66/43

2020/EES/66/23

frá 27. apríl 2018
um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (Umhverfismál)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), einkum 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/2392 frá
13. desember 2017 um breytingu á tilskipun 2003/87/EB til að viðhalda núverandi takmörkunum á
umfangi flugstarfsemi og til að undirbúa framkvæmd hnattrænnar markaðstengdrar ráðstöfunar frá
2021 (1).

2)

Þessi ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar hefur ekki áhrif á sjálfsforræði samningsaðilanna að því
er varðar samningaviðræður um loftslagsbreytingar, einkum að því er varðar Loftslagssáttmála
Sameinuðu þjóðanna og Kyoto-bókunina, eða alla aðra alþjóðlega samninga sem varða loftslagsbreytingar, nema hvað varðar þætti sem varða viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir og
hafa verið felldir inn í EES-samninginn. EFTA-ríkin skulu þó taka fullt tillit til þeirra skuldbindinga sem þau hafa gengist undir með EES-samningnum. Sérhvert EFTA-ríki ber ábyrgð á því
að koma í framkvæmd stefnumiðum og og ráðstöfunum til þess að uppfylla alþjóðlegar skuldbindingar sínar samkvæmt Loftslagssáttmála Sameinuðu þjóðanna, Kyoto-bókuninni og öllum
öðrum alþjóðasamningum sem varða loftslagsbreytingar.

3)

Fjárhagsleg málefni falla ekki undir EES-samninginn. Samið er um fjárframlög EFTA-ríkjanna til
ESB-ríkjanna í gegnum fjármagnskerfi EES. Beiting ákvæða tilskipunar 2003/87/EB að því er
varðar þessi málefni og beiting viðmiðunarreglna um dreifingu milli ríkja ESB á tilteknu hlutfalli
heimilda sem eru boðnar upp samkvæmt b- og c-liðum 2. mgr. 10. gr. og viðaukum IIa og IIb við
tilskipun 2003/87/EB er því með fyrirvara um gildissvið EES-samningsins.

4)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 21al (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB) í XX. viðauka
við EES-samninginn:
„–

32017 R 2392: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2017/2392 frá 13. desember 2017
(Stjtíð. ESB L 350, 29.12.2017, bls. 7).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/2392, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. apríl 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ().
(1)
()

Stjtíð. ESB L 350, 29.12.2017, bls. 7.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Nr. 66/44

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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

Gjört í Brussel 27. apríl 2018.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Claude Maerten
formaður.

15.10.2020

15.10.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Yfirlýsing EFTA-ríkjanna
vegna ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 99/2018 sem fellir reglugerð
(ESB) 2017/2392/ inn í EES-samninginn
Í tilskipun (ESB) 2008/2017/EB segir að verja skuli tekjum af uppboði á losunarheimildum til flugsamgangna til að fást við loftslagsbreytingar. Beiting EFTA-ríkjanna á þessu ákvæði er með fyrirvara um
gildissvið EES-samningsins.

Nr. 66/45

Nr. 66/46

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 100/2018

15.10.2020

2020/EES/66/24

frá 27. apríl 2018
um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (Umhverfismál)
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), einkum 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/208 frá
12. febrúar 2018 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 389/2013 um stofnun skrár Sambandsins (1).

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:
„–

32018 R 0208: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/208 frá 12. febrúar 2018 (Stjtíð.
ESB L 39, 13.2.2018, bls. 3).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/208, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. apríl 2018, 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 27. apríl 2018.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Claude Maerten
formaður.

(1)
()

Stjtíð. ESB L 39, 13.2.2018, bls. 3.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

15.10.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 101/2018

Nr. 66/47

2020/EES/66/25

frá 27. apríl 2018
um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (Félagaréttur)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1986 frá
31. október 2017 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002
að því er varðar alþjóðlegan reikningsskilastaðal, IFRS-staðal 16 (1).

2)

Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1990 frá
6. nóvember 2017 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002
að því er varðar alþjóðlegan reikningsskilastaðal, IAS-staðal 7 (2).

3)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi undirliðum er bætt lið 10ba (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008) í XXII.
viðauka við EES-samninginn:
„–

32017 R 1986: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1986 frá 31. október 2017
(Stjtíð. ESB L 291, 9.11.2017, bls. 1),

–

32017 R 1990: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1990 frá 6. nóvember 2017
(Stjtíð. ESB L 291, 9.11.2017, bls. 89).“

2. gr.
Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2017/1986 og (ESB) 2017/1990, sem verður birtur í EESviðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. apríl 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ().
(1)
(2)
()

Stjtíð. ESB L 291, 9.11.2017, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 291, 9.11.2017, bls. 89.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Nr. 66/48

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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

Gjört í Brussel 27. apríl 2018.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Claude Maerten
formaður.

15.10.2020

15.10.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 102/2018

Nr. 66/49

2020/EES/66/26

frá 27. apríl 2018
um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) og bókun 37 (sem inniheldur skrána
sem kveðið er á um í 101. gr.) við EES-samninginn
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), einkum 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 537/2014 frá
16. apríl 2014 um sérstakar kröfur í tengslum við lögboðna endurskoðun á einingum tengdum
almannahagsmunum og niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/909/EB (1), sbr.
leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 170, 11.6.2014, bls. 66.

2)

Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/56/ESB frá
16. apríl 2014 um breytingu á tilskipun 2006/43/EB um lögboðna endurskoðun ársreikninga og
samstæðureikningsskila (2).

3)

Svo framkvæmd EES-samningsins sé sem skyldi ber að breyta bókun 37 við EES-samninginn
þannig að hann taki til Evrópunefndar eftirlitsaðila endurskoðenda (CEAOB) sem komið er á fót
með reglugerð (ESB) 537/2014, og ber að breyta XXII. viðauka við EES-samninginn í því skyni að
tiltaka reglurnar um samskipti við nefndina.

4)

XXII. viðauki og bókun 37 við EES-samninginn breytist því í samræmi við það.

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi breytingar eru gerðar á XXII. viðauka við EES-samninginn:
1. Eftirfarandi er bætt við lið 10f (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB):
„–

32014 L 0056: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/56/ESB frá 16. apríl 2014 (Stjtíð.
ESB L 158, 27.5.2014, bls. 196).

Ákvæði tilskipunarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:
Í 3. mgr. 30. gr. c. gilda orðin „eins mælt er fyrir um í sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi“ ekki að því er varðar EFTA-ríkin.“
2. Eftirfarandi texta er bætt við á eftir lið 10i (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/34/ESB):
„10j.

32014 R 0537: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 537/2014 frá 16. apríl 2014
um sérstakar kröfur í tengslum við lögboðna endurskoðun á einingum tengdum almannahagsmunum og niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/909/EB (Stjtíð. ESB
L 158, 27.5.2014, bls. 77), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 170, 11.6.2014, bls. 66.
Tilhögun samstarfs EFTA-ríkjanna í samræmi við 101. gr. samningsins:
Lögbær yfirvöld EFTA-ríkjanna sem vísað er til í 1. mgr. 32. gr. tilskipunar 2006/43/EB skulu
hafa rétt til þess að taka fullan þátt í Evrópunefnd eftirlitsaðila endurskoðenda (CEAOB), með
sömu skilyrðum og lögbær yfirvöld aðildarríkja ESB, þó án atkvæðisréttar. Aðilar frá EFTAríkjunum eiga ekki rétt á að gegna formennsku í CEAOB, skv. 6. mgr. 30. gr.

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 158, 27.5.2014, bls. 77.
Stjtíð. ESB L 158, 27.5.2014, bls. 196.

Nr. 66/50

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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

Í stað orðanna „löggjöf Sambandsins eða landslöggjöf“ koma orðin „EES-samningurinn
eða landslöggjöf“ og í stað orðanna „lög Sambandsins eða landslög“ koma orðin „EESsamningurinn eða landslög“.

b)

Í 41. gr., að því er varðar EFTA-ríkin:

c)

i)

„17. júní 2020“ orðast „sex ár frá gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EESnefndarinnar nr. 102/2018 frá 27. apríl 2018“,

ii)

„17. júní 2023“ orðast „níu ár frá gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EESnefndarinnar nr. 102/2018 frá 27. apríl 2018“,

iii)

„16. júní 2014“ orðast „gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 102/2018 frá 27. apríl 2018“,

iv)

„miðað við 17. júní 2016“ orðast „tvö ár frá gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 102/2018 frá 27. apríl 2018“.

Í 44. gr. orðast „17. júní 2017“ sem „einu ári eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu
EES-nefndarinnar nr. 102/2018 frá 27. apríl 2018“, að því er EFTA-ríkin varðar.“
2. gr.

Eftirfarandi lið er bætt við bókun 37 við EES-samninginn:
„40. Evrópunefnd eftirlitsaðila endurskoðenda (CEAOB) (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)
nr. 537/2014).“
3. gr.
Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 537/2014, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB
L 170, 11.6.2014, bls. 66, og tilskipunar 2014/56/ESB, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
4. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. apríl 2018, 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 27. apríl 2018.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Claude Maerten
formaður.

()

Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

15.10.2020

