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Framkvæmdastjórnin
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 14/1

ESB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN
ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 273/2019

2020/EES/14/01

frá 13. desember 2019
um breytingu á I. viðauka við EES-samninginn (Heilbrigði dýra og plantna)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1099
frá 1. ágúst 2018 um breytingu á XI. viðauka við tilskipun ráðsins 2003/85/EB að því er varðar skrána
yfir rannsóknarstofur sem hafa leyfi til að meðhöndla lifandi gin- og klaufaveikiveiru og um breytingu
á framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/136 að því er varðar heiti tilnefndrar
tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins fyrir rannsóknir á gin- og klaufaveiki (1).

2)

Ákvörðun þessi varðar löggjöf um lifandi dýr önnur en fisk og eldisdýr og dýraafurðir á borð við egg,
fósturvísa og sæði. Ísland er undanþegið löggjöf á þessu sviði eins og fram kemur 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 fram kemur 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 lið 1a (tilskipun ráðsins 2003/85/EB) í hluta 3.1:
„–

32018 D 1099: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1099 frá
1. ágúst 2018 (Stjtíð. ESB L 197, 3.8.2018, bls. 11).“

2. Eftirfarandi er bætt við 48. lið (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/136) í
hluta 3.2:
„, breytt með:
–

(1)

32018 D 1099: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1099 frá
1. ágúst 2018 (Stjtíð. ESB L 197, 3.8.2018, bls. 11).“

Stjtíð. ESB L 197, 3.8.2018, bls. 11.

Nr. 14/2

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2. gr.
Norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1099, sem verður birtur í
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 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 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

()

Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

5.3.2020

5.3.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 274/2019

Nr. 14/3

2020/EES/14/02

frá 13. desember 2019
um breytingu á I. viðauka við EES-samninginn (Heilbrigði dýra og plantna)
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1177
frá 10. júlí 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar innflutning á
gelatíni, bragðbætandi innyflaafurðum og bræddri fitu (1).

2)

Ákvörðun þessi varðar löggjöf um heilbrigði dýra. Ákvæði löggjafar um heilbrigði dýra skulu ekki
gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og fram kemur 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 lið 9c (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011) í hluta
7.1 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn:
„–

32019 R 1177: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1177 frá
10. júlí 2019 (Stjtíð. ESB L 185, 11.7.2019, bls. 26).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/1177, sem verður birtur í EES-viðbæti
við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 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 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

(1)
()

Stjtíð. ESB L 185, 11.7.2019, bls. 26.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Nr. 14/4

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 275/2019

5.3.2020

2020/EES/14/03

frá 13. desember 2019
um breytingu á I. viðauka við EES-samninginn (Heilbrigði dýra og plantna)
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1678
frá 4. október 2019 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrárnar yfir
skoðunarstöðvar á landamærum og dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu (1).

2)

Ákvörðun þessi varðar löggjöf um heilbrigði dýra. Ákvæði löggjafar um heilbrigði dýra skulu ekki
gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og fram kemur 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 39. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/821/EB) í hluta 1.2 í
I. kafla I. viðauka við EES-samninginn:
„–

32019 D 1678: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1678 frá
4. október 2019 (Stjtíð. ESB L 257, 8.10.2019, bls. 21).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1678, sem
verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 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 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

(1)
()

Stjtíð. ESB L 257, 8.10.2019, bls. 21.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 14/5

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 276/2019

2020/EES/14/04

frá 13. desember 2019
um breytingu á I. viðauka við EES-samninginn (Heilbrigði dýra og plantna)
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/990
frá 17. júní 2019 um breytingu á skránni yfir ættkvíslir og tegundir í b-lið 1. mgr. 2. gr. tilskipunar
ráðsins 2002/55/EB, í II. viðauka við tilskipun ráðsins 2008/72/EB og í viðaukanum við tilskipun
ráðsins 93/61/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 undirlið er bætt við 12. lið (tilskipun ráðsins 2002/55/EB) í III. kafla I. viðauka við EESsamninginn:
„–

32019 L 0990: Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
17. júní 2019 (Stjtíð. ESB L 160, 18.6.2019, bls. 14).“

2019/990

frá

2. gr.
Íslenskur og norskur texti framkvæmdartilskipunar (ESB) 2019/990, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 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 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

(1)
()

Stjtíð. ESB L 160, 18.6.2019, bls. 14.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Nr. 14/6

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 277/2019

5.3.2020

2020/EES/14/05

frá 13. desember 2019
um breytingu á I. viðauka við EES-samninginn (Heilbrigði dýra og plantna)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/230
frá 7. febrúar 2019 um að leiðrétta tilteknar tungumálaútgáfur af framkvæmdarreglugerð (ESB)
2017/2330 um leyfi fyrir járn(II)karbónati, járn(III)klóríðhexahýdrati, járn(II)súlfatmónóhýdrati,
járn(II)súlfatheptahýdrati, járn(II)fúmarati, járn(II)klósambandi af amínósýruhýdrati, járn(II)klósambandi af vatnsrofsmyndefnum prótína og járn(II)klósambandi af glýsínhýdrati sem
fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir og járndextrani sem fóðuraukefni fyrir smágrísi og um
breytingu á reglugerðum (EB) nr. 1334/2003 og (EB) nr. 479/2006 (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 fram kemur 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 er bætt við 231. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2017/2330)
í II. kafla I. viðauka við EES-samninginn:
„, breytt með:
–

32019 R 0230: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/230 frá
7. febrúar 2019 (Stjtíð. ESB L 37, 8.2.2019, bls. 111).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/230, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 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. 111.
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 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

Nr. 14/7

Nr. 14/8

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 278/2019

5.3.2020

2020/EES/14/06

frá 13. desember 2019
um breytingu á I. viðauka við EES-samninginn (Heilbrigði dýra og plantna)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/894
frá 28. maí 2019 um leyfi fyrir L-þreóníni, sem er framleitt með Escherichia coli CGMCC 7.232, sem
fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (1).

2)

Ákvörðun þessi varðar löggjöf um fóður. Ákvæði löggjafar um fóður skulu ekki gilda að því er varðar
Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um verslun
með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og fram kemur 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 302. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 2019/1289) í II. kafla I. viðauka við EES-samninginn:
„303. 32019 R 0894: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/894 frá
28. maí 2019 um leyfi fyrir L-þreóníni, sem er framleitt með Escherichia coli, sem fóðuraukefni
fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 142, 29.5.2019, bls. 63).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/894, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ()

(1)
()

Stjtíð. ESB L 142, 29.5.2019, bls. 63.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

5.3.2020
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4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

Nr. 14/9

Nr. 14/10

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 279/2019

5.3.2020

2020/EES/14/07

frá 13. desember 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-samningurinn“), einkum 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (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 (1).

2)

Ákvörðun þessi varðar ákvæði löggjafar um plöntuheilbrigði. Löggjöf um plöntuheilbrigði fellur utan
við gildissvið EES-samningsins og ákvæði sem varða plöntuheilbrigði gilda því ekki að því er varðar
EFTA-ríkin.

3)

Ákvörðun þessi varðar ákvæði löggjafar um lifandi dýr önnur en fisk og eldisdýr. Ísland er
undanþegið ákvæðum sem varða lifandi dýr, önnur en fisk og eldisdýr, eins og fram kemur í 2. mgr.
inngangsorða I. kafla I. viðauka við EES-samninginn.

4)

Ákvörðun þessi varðar löggjöf um heilbrigði dýra, fóður og matvæli. Ákvæði löggjafar um heilbrigði
dýra, fóður og 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 fram kemur 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.

5)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi er bætt við lið 11b (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625) í hluta 1.1 í I. kafla
og lið 31q (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625) í II. kafla I. viðauka við EESsamninginn:
„,breytt með:
–

32019 R 0478: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/478 frá 14. janúar 2019
(Stjtíð. ESB L 82, 25.3.2019, bls. 4).“
2. gr.

Eftirfarandi undirlið er bætt við 164. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625) í XII.
kafla II. viðauka við EES-samninginn:
„,breytt með:


(1)

32019 R 0478: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/478 frá 14. janúar 2019
(Stjtíð. ESB L 82, 25.3.2019, bls. 4).“
Stjtíð. ESB L 82, 25.3.2019, bls. 4.

5.3.2020
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3. gr.
Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/478, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
4. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. samningsins hafi farið fram (), eða á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 210/2019 frá 27. september 2019 (2), 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 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

()
(2)

Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
Verður birt.

Nr. 14/11

Nr. 14/12

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 280/2019

5.3.2020

2020/EES/14/08

frá 13. desember 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-samningurinn“), einkum 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/723
frá 2. maí 2019 um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 að því
er varðar staðlaða fyrirmynd að eyðublaði sem á að nota í ársskýrslum sem aðildarríki leggja
fram (1).

2)

Ákvörðun þessi varðar ákvæði löggjafar um plöntuheilbrigði. Löggjöf um plöntuheilbrigði fellur utan
við gildissvið EES-samningsins og ákvæði sem varða plöntuheilbrigði gilda því ekki að því er varðar
EFTA-ríkin.

3)

Ákvörðun þessi varðar ákvæði löggjafar um lifandi dýr önnur en fisk og eldisdýr. Ísland er
undanþegið ákvæðum sem varða lifandi dýr, önnur en fisk og eldisdýr, eins og fram kemur í 2. mgr.
inngangsorða I. kafla I. viðauka við EES-samninginn.

4)

Ákvörðun þessi varðar löggjöf um heilbrigði dýra, fóður og matvæli. Ákvæði löggjafar um heilbrigði
dýra, fóður og 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 fram kemur 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.

5)

Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/723 fellir úr gildi ákvörðun 2006/778/EB (2) og framkvæmdarákvörðun 2013/188/ESB (3), sem hafa verið teknar upp í EES-samninginn og ber því að
fella gerðirnar brott úr EES-samningnum frá og með 14. desember 2019.

6)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi breytingar eru gerðar á I. viðauka við EES-samninginn:
1. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 11b (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625) í
hluta 1.1 í I. kafla:
„11ba.

32019 R 0723: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/723 frá
2. maí 2019 um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625
að því er varðar staðlaða fyrirmynd að eyðublaði sem á að nota í ársskýrslum sem aðildarríki
leggja fram (Stjtíð. ESB L 124, 13.5.2019, bls. 1).

2. Eftirfarandi lið er bætt við lið 31q (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625) í II. kafla:
(1)
(2)
(3)

Stjtíð. ESB L 124, 13.5.2019, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 314, 15.11.2006, bls. 39.
Stjtíð. ESB L 111, 23.4.2013, bls. 107.
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„31qa.

32019 R 0723: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/723 frá
2. maí 2019 um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625
að því er varðar staðlaða fyrirmynd að eyðublaði sem á að nota í ársskýrslum sem aðildarríki
leggja fram (Stjtíð. ESB L 124, 13.5.2019, bls. 1).“

3. Texti 14. liðar (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/188/ESB) í hluta 9.1 í I. kafla
og 4. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/778/EB) í hluta 9.2 í I. kafla fellur brott frá
14. desember 2019.
2. gr.
Eftirfarandi lið er bætt við á eftir 164. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625) í XII.
kafla II. viðauka við EES-samninginn:
„164a.

32019 R 0723: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/723 frá
2. maí 2019 um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 að
því er varðar staðlaða fyrirmynd að eyðublaði sem á að nota í ársskýrslum sem aðildarríki leggja
fram (Stjtíð. ESB L 124, 13.5.2019, bls. 1).“
3. gr.

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/723, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
4. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. samningsins hafi farið fram (), eða á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 210/2019 frá 27. september 2019 (4), 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 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

()
(4)

Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
Verður birt.

Nr. 14/13

Nr. 14/14

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 281/2019

5.3.2020

2020/EES/14/09

frá 13. desember 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-samningurinn“), einkum 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (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 (1).

2)

Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (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 (2).

3)

Ákvörðun þessi varðar ákvæði löggjafar um plöntuheilbrigði. Löggjöf um plöntuheilbrigði fellur utan
við gildissvið EES-samningsins og ákvæði sem varða plöntuheilbrigði gilda því ekki að því er varðar
EFTA-ríkin.

4)

Ákvörðun þessi varðar ákvæði löggjafar um lifandi dýr önnur en fisk og eldisdýr. Ísland er
undanþegið ákvæðum sem varða lifandi dýr, önnur en fisk og eldisdýr, eins og fram kemur í 2. mgr.
inngangsorða I. kafla I. viðauka við EES-samninginn.

5)

Ákvörðun þessi varðar löggjöf um heilbrigði dýra, fóður og matvæli. Ákvæði löggjafar um heilbrigði
dýra, fóður og 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 fram kemur 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.

6)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi breytingar eru gerðar á I. viðauka við EES-samninginn:
1. Eftirfarandi er liðum bætt við á eftir lið 11ba (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) 2019/723) í hluta 1.1 í I. kafla:
„11bb. 32019 R 1602: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (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 (Stjtíð. ESB L 250, 30.9.2019, bls. 6).
(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 250, 30.9.2019, bls. 6.
Stjtíð. ESB L 255, 4.10.2019, bls. 1.
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11bc.

32019 R 1666: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (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
(Stjtíð. ESB L 255, 4.10.2019, bls. 1).“

2. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 31qa (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) nr. 2019/723) í II. kafla:
„31qb. 32019 R 1602: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (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 (Stjtíð. ESB L 250, 30.9.2019, bls. 6).
31qc.

32019 R 1666: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (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 (Stjtíð.
ESB L 255, 4.10.2019, bls. 1).“
2. gr.

Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 164a (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2019/723) í XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn:
„164b.

32019 R 1602: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (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 (Stjtíð.
ESB L 250, 30.9.2019, bls. 6).

164c.

32019 R 1666: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (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 (Stjtíð. ESB L 255, 4.10.2019, bls. 1).“
3. gr.

Íslenskur og norskur texti framseldra reglugerða (ESB) 2019/1602 og (ESB) 2019/1666, sem verður birtur
í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
4. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. samningsins hafi farið fram (), eða á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 210/2019 frá 27. september 2019 (3), 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 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

()
(3)

Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
Verður birt.
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 282/2019

5.3.2020

2020/EES/14/10

frá 13. desember 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-samningurinn“), einkum 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2019/1715 frá 30. september 2019 um reglur um starfsemi upplýsingastjórnunarkerfis fyrir
opinbert eftirlit og kerfisíhluti þess (IMSOC-reglugerðin) (1).

2)

Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1715 fellir úr gildi, frá 14. desember 2019, ákvarðanir
framkvæmdastjórnarinnar 92/486/EBE , (2) 2004/292/EB (3) og 2005/123/EB (4), reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 16/2011 (5) og framkvæmdarákvarðanir (ESB) 2015/1918 (6)
og (ESB) 2018/1553 (7), sem hafa verið teknar upp í EES-samninginn og ber því að fella gerðirnar
brott úr samningnum frá 14. desember 2019.

3)

Ákvörðun þessi varðar ákvæði löggjafar um plöntuheilbrigði. Löggjöf um plöntuheilbrigði fellur
utan við gildissvið EES-samningsins og ákvæði sem varða plöntuheilbrigði gilda því ekki að því er
varðar EFTA-ríkin.

4)

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.

5)

Ákvörðun þessi varðar löggjöf um heilbrigði dýra, fóður og matvæli. Ákvæði löggjafar um
heilbrigði dýra, fóður og 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 fram kemur 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.

6)

Í framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1715 er mælt fyrir um reglur um starfsemi upplýsingastjórnunarkerfis fyrir opinbert eftirlit (IMSOC), sem komið er á fót með reglugerð (ESB) 2017/625.
Svo tryggja megi einsleitni og samræmda beitingu reglna um opinbert eftirlit á EES-svæðinu skulu
EFTA-ríkin og Eftirlitsstofnun EFTA hafa aðgang að IMSOC.

7)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi breytingar eru gerðar á I. viðauka við EES-samninginn:
1. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 11bc (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2019/1666) í hluta 1.1 í I. kafla:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Stjtíð. ESB L 261, 14.10.2019, bls. 37.
Stjtíð. ESB L 291, 7.10.1992, bls. 20.
Stjtíð. ESB L 94, 31.3.2004, bls. 63.
Stjtíð. ESB L 39, 11.2.2005, bls. 53.
Stjtíð. ESB L 6, 11.1.2011, bls. 7.
Stjtíð. ESB L 280, 24.10.2015, bls. 31.
Stjtíð. ESB L 260, 17.10.2018, bls. 22.
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„11bd. 32019 R 1715: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1715 frá
30. september 2019 um reglur um starfsemi upplýsingastjórnunarkerfis fyrir opinbert eftirlit
og kerfisíhluti þess (IMSOC-reglugerðin) (Stjtíð. ESB L 261, 14.10.2019, bls. 37).
Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:
a) Lögbær yfirvöld EFTA-ríkjanna skulu hafa sama aðgang að IMSOC og lögbær yfirvöld
aðildarríkja ESB.
b) Eftirlitsstofnun EFTA skal hafa aðgang að IMSOC.“
2. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 31qc (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) 2019/1666) í II. kafla:
„31qd. 32019 R 1715: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1715 frá
30. september 2019 um reglur um starfsemi upplýsingastjórnunarkerfis fyrir opinbert eftirlit
og kerfisíhluti þess (IMSOC-reglugerðin) (Stjtíð. ESB L 261, 14.10.2019, bls. 37).
Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:
a) Lögbær yfirvöld EFTA-ríkjanna skulu hafa sama aðgang að IMSOC og lögbær yfirvöld
aðildarríkja ESB.
b) Eftirlitsstofnun EFTA skal hafa aðgang að IMSOC.“
3. Texti liðar 11a (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1918) í hluta 1.1 í
I. kafla, 12. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 92/486/EBE) og 118. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/292/EB) í hluta 1.2 Í I. kafla, 54. liðar (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) nr. 16/2011) í hluta 7.2 í I. kafla, liðar 31ja (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) 2015/1918) og liðar 47a (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 16/2011) í II. kafla, fellur
brott frá 14. desember 2019.
2. gr.
Eftirfarandi breytingar eru gerðar á XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn:
1. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 164c (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 2019/1666) í XII. kafla II. viðauka:
„164d. 32019 R 1715: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1715 frá
30. september 2019 um reglur um starfsemi upplýsingastjórnunarkerfis fyrir opinbert eftirlit
og kerfisíhluti þess (IMSOC-reglugerðin) (Stjtíð. ESB L 261, 14.10.2019, bls. 37).
Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:
a) Lögbær yfirvöld EFTA-ríkjanna skulu hafa sama aðgang að IMSOC og lögbær yfirvöld
aðildarríkja ESB.
b) Eftirlitsstofnun EFTA skal hafa aðgang að IMSOC.“
2. Texti liðar 54zzzia (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2015/1918/ESB) og 54zzzzzm
(reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 16/2011 fellur brott frá 14. desember 2019.
3. gr.
Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/1715, sem verður birtur í EES-viðbæti
við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
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4. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. samningsins hafi farið fram (), eða á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 210/2019 frá 27. september 2019, 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 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

()

Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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5.3.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 283/2019
frá 13. desember 2019
hefur verið afturkölluð og er því skilin eftir auð.

Nr. 14/19

2020/EES/14/11

Nr. 14/20

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 284/2019

5.3.2020

2020/EES/14/12

frá 13. desember 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-samningurinn“), einkum 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

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

2)

Ákvörðun þessi varðar ákvæði löggjafar um plöntuheilbrigði. Löggjöf um plöntuheilbrigði fellur
utan við gildissvið EES-samningsins og ákvæði sem varða plöntuheilbrigði gilda því ekki að því er
varðar EFTA-ríkin.

3)

Ákvörðun þessi varðar ákvæði löggjafar um lifandi dýr önnur en fisk og eldisdýr. Ísland er
undanþegið ákvæðum sem varða lifandi dýr, önnur en fisk og eldisdýr, eins og fram kemur í
2. mgr. inngangsorða I. kafla I. viðauka við EES-samninginn.

4)

Ákvörðun þessi varðar löggjöf um heilbrigði dýra, fóður og matvæli. Ákvæði löggjafar um
heilbrigði dýra, fóður og 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 fram kemur 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.

5)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi undirlið er bætt við 134. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2074/2005) í hluta
1.1 í I. kafla og 53. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005) í hluta 6.2 í I. kafla og
lið 31k (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005) í II. kafla I. viðauka við EESsamninginn:
„–

32019 R 1139: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1139 frá
3. júlí 2019 (Stjtíð. ESB L 180, 4.7.2019, bls. 12).“
2. gr.

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 54zzzk (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005) í
XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn:
„–

(1)

32019 R 1139: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1139 frá
3. júlí 2019 (Stjtíð. ESB L 180, 4.7.2019, bls. 12).“
Stjtíð. ESB L 180, 4.7.2019, bls. 12.
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3. gr.
Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/1139, sem verður birtur í EES-viðbæti
við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
4. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. samningsins hafi farið fram (), eða á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 210/2019 frá 27. september 2019 (2), 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 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

()
(2)

Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
Verður birt.

Nr. 14/21

Nr. 14/22

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 285/2019

5.3.2020

2020/EES/14/13

frá 13. desember 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-samningurinn“), einkum 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/552 frá 4. apríl 2019
um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að
því er varðar hámarksgildi leifa fyrir asoxýstróbín, bísýklópýrón, klórmekvat, sýpródiníl,
dífenókónasól, fenprópímorf, fenpýroxímat, flúópýram, fosetýl, ísópróþíólan, ísópýrasam, oxamýl,
próþíókónasól, spínetóram, trífloxýstróbín og tríflúmesópýrím í eða á tilteknum afurðum (1).

2)

Ákvörðun þessi varðar löggjöf um fóður og matvæli. Ákvæði löggjafar um fóður og 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
fram kemur 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 40. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005) í II. kafla
I. viðauka við EES-samninginn:
„–

32019 R 0552: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/552 frá 4. apríl 2019 (Stjtíð.
ESB L 96, 5.4.2019, bls. 6).“
2. gr.

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 54zzy (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005) í XII.
kafla II. viðauka við EES-samninginn:
„–

32019 R 0552: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/552 frá 4. apríl 2019 (Stjtíð.
ESB L 96, 5.4.2019, bls. 6).“
3. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/552, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
4. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ()
(1)
()

Stjtíð. ESB L 96, 5.4.2019, bls. 6.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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5. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

Nr. 14/23

Nr. 14/24

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 286/2019

5.3.2020

2020/EES/14/14

frá 13. desember 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-samningurinn“), einkum 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/973 frá
13. júní 2019 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir bispýribak, denatóníumbensóat, fenoxýkarb,
flúrklóridón, kvisalófóp-P-etýl, kvisalófóp-P-tefúrýl, própakvisafóp og tebúfenósíð í eða á
tilteknum afurðum (1).

2)

Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/977 frá
13. júní 2019 um breytingu á II. og IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir aklónífen, Beauveria bassiana af stofni PPRI
5339, Clonostachys rosea af stofni J1446, fenpýrasamín, mefentríflúkónasól og penkónasól í eða á
tilteknum afurðum (2).

3)

Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1015 frá
20. júní 2019 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir amínópýralíð, kaptan, sýasófamíð, flútíaníl,
kresoxímmetýl, lambda-sýhalótrín, mandíprópamíð, pýraklóstróbín, spírómesífen, spírótetramat,
teflúbensúrón og tetrakónasól í eða á tilteknum afurðum (3).

4)

Ákvörðun þessi varðar löggjöf um fóður og matvæli. Ákvæði löggjafar um fóður og 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 fram
kemur 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.

5)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi undirliðum er bætt við 40. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005) í
II. kafla I. viðauka við EES-samninginn:
„–

32019 R 0973: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/973 frá 13. júní 2019 (Stjtíð.
ESB L 157, 14.6.2019, bls. 3),



32019 R 0977: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/977 frá 13. júní 2019 (Stjtíð.
ESB L 159, 17.6.2019, bls. 1),



32019 R 1015: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1015 frá 20. júní 2019 (Stjtíð.
ESB L 165, 21.6.2019, bls. 23).“

(1)
(2)
(3)

Stjtíð. ESB L 157, 14.6.2019, bls. 3.
Stjtíð. ESB L 159, 17.6.2019, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 165, 21.6.2019, bls. 23.
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2. gr.
Eftirfarandi undirliðum er bætt við lið 54zzy (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005) í
XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn:
„–

32019 R 0973: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/973 frá 13. júní 2019 (Stjtíð.
ESB L 157, 14.6.2019, bls. 3),



32019 R 0977: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/977 frá 13. júní 2019 (Stjtíð.
ESB L 159, 17.6.2019, bls. 1),



32019 R 1015: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1015 frá 20. júní 2019 (Stjtíð.
ESB L 165, 21.6.2019, bls. 23).“
3. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2019/973, (ESB) 2019/977 og (ESB) 2019/1015, sem verður
birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
4. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 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 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

()

Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Nr. 14/25

Nr. 14/26

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 287/2019

5.3.2020

2020/EES/14/15

frá 13. desember 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-samningurinn“), einkum 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1176 frá
10. júlí 2019 um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir 2,5-díklóróbensósýrumetýlester, mandíprópamíð
og prófoxýdím í eða á tilteknum afurðum (1).

2)

Ákvörðun þessi varðar löggjöf um fóður og matvæli. Ákvæði löggjafar um fóður og 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 fram
kemur 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 40. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005) í II. kafla
I. viðauka við EES-samninginn:
„–

32019 R 1176: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1176 frá 10. júlí 2019 (Stjtíð.
ESB L 185, 11.7.2019, bls. 1).“
2. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við lið 54zzy (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005) í
XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn:
„–

32019 R 1176: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1176 frá 10. júlí 2019 (Stjtíð.
ESB L 185, 11.7.2019, bls. 1).“
3. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/1176, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
4. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ()
(1)
()

Stjtíð. ESB L 185, 11.7.2019, bls. 1.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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5. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

Nr. 14/27

Nr. 14/28

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 288/2019

5.3.2020

2020/EES/14/16

frá 13. desember 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-samningurinn“), einkum 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Fella ber inn í EES-samninginn 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 (1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 117, 3.5.2019, bls. 9.

2)

Reglugerð (ESB) 2017/745 fellir úr gildi, frá 26. maí 2020, tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
90/385/EBE (2) og 93/42/EBE (3), sem hafa verið teknar upp í EES-samninginn og ber því að fella
gerðirnar brott úr samningnum frá 26. maí 2020.

3)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi undirlið er bætt við 13. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002) í hluta
7.1 í I. kafla og 41. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002) í II. kafla I. viðauka við
EES-samninginn:
„–

32017 R 0745: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2017/2014 frá 5. apríl 2017
(Stjtíð. ESB L 117, 5.5.2017, bls. 1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 117, 3.5.2019, bls. 9.“
2. gr.

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á II. viðauka við EES-samninginn:
1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 54zzzc (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002) í
XII. kafla, í lið 15q (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB) í XIII. kafla og í lið 1a
(reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 1223/2009 í XVI. kafla:
„–

32017 R 0745: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2017/745 frá 5. apríl 2017
(Stjtíð. ESB L 117, 5.5.2017, bls. 1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 117, 3.5.2019, bls. 9.“

2. Eftirfarandi er bætt við á eftir 10. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
920/2013) í XXX. kafla:
„11.

32017 R 0745: 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
(Stjtíð. ESB L 117, 5.5.2017, bls. 1) sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 117, 3.5.2019, bls. 9.
Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

(1)
(2)
(3)

Stjtíð. ESB L 117, 5.5.2017, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 189, 20.7.1990, bls. 17.
Stjtíð. ESB L 169, 12.7.1993, bls. 1.

5.3.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

a) EFTA-ríkin skulu taka fullan þátt í störfum samræmingarhóps um lækningatæki („MDCG“)
sem komið er á fót skv. 103. gr. en munu ekki hafa atkvæðisrétt.
b) EFTA-ríkin skulu taka þátt í Evrópska gagnabankanum um lækningatæki (Eudamed) sem
framkvæmdastjórnin hefur komið á og sem vísað er til í 33. gr.“
3. Texti 1. liðar (tilskipun ráðsins 93/42/EBE) og 7. liðar (tilskipun ráðsins 90/385/EBE) í XXX. kafla
fellur brott 26. maí 2020.
3. gr.
Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/745, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 117, 3.5.2019,
bls. 9, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
4. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, eða daginn eftir að síðasta tilkynning samkvæmt 1. mgr.
103 gr. EES-samningsins hefur farið fram, 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 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

()

Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Nr. 14/29

Nr. 14/30

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 289/2019

5.3.2020

2020/EES/14/17

frá 13. desember 2019
um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun)
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1832 frá
5. nóvember 2018 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB, reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2017/1151 í því skyni að bæta gerðarviðurkenningarprófanir og -aðferðir að því er varðar losun
léttra farþega- og atvinnuökutækja, þ.m.t. prófanir- og aðferðir vegna samræmis ökutækja í notkun
og losunar þeirra í raunverulegum akstri og innleiðingu búnaðar til að vakta eldsneytis- og
raforkunotkun (1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 263, 16.10.2019, bls. 41.

2)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 45zu (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 692/2008), 45xz
(tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB) og 45zzv (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 2017/1151) í I. kafla II. viðauka við EES-samninginn:
„–

32018 R 1832: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1832 frá 5. nóvember 2018
(Stjtíð. ESB L 301, 27.11.2018, bls. 1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 263, 16.10.2019, bls. 41.“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/1832, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 263, 16.10.2019,
bls. 41, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 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 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

(1)
()

Stjtíð. ESB L 301, 27.11.2018, bls. 1.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

5.3.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 290/2019

Nr. 14/31

2020/EES/14/18

frá 13. desember 2019
um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun)
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/978 frá
14. júní 2019 um breytingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 579/2014 um undanþágu frá
tilteknum ákvæðum II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 að því
er varðar flutning á fljótandi olíum og fitu á sjó (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 fram kemur 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 54j (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 579/2014) í XII.
kafla II. viðauka við EES-samninginn:
„–

32019 R 0978: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/978 14. júní 2019 (Stjtíð. ESB
L 159, 17.6.2019, bls. 26).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/978, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 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 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.
(1)
()

Stjtíð. ESB L 159, 17.6.2019, bls. 26.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Nr. 14/32

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 291/2019

5.3.2020

2020/EES/14/19

frá 13. desember 2019
um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun)
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1338 frá
8. ágúst 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 10/2011 um efnivið og hluti úr plasti sem ætlað
er að komast í snertingu við matvæli (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 fram kemur 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 55. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 10/2011) í XII.
kafla II. viðauka við EES-samninginn:
„–

32019 R 1338: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1338 frá 8. ágúst 2019 (Stjtíð.
ESB L 209, 9.8.2019, bls. 5).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/1338, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 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 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.
(1)
()

Stjtíð. ESB L 209, 9.8.2019, bls. 5.
Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

5.3.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 292/2019

Nr. 14/33

2020/EES/14/20

frá 13. desember 2019
um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun)
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/828 frá
14. mars 2019 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/127 að því er varðar kröfur
varðandi D-vítamín í ungbarnablöndum og kröfur varðandi erúkasýru í ungbarnablöndum og
stoðblöndum (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 fram kemur 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 77b (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/127) í
XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn:
„–

32019 R 0828: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/828 frá 14. mars 2019
(Stjtíð. ESB L 137, 23.5.2019, bls. 12).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/828, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 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 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.
(1)
()

Stjtíð. ESB L 137, 23.5.2019, bls. 12.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Nr. 14/34

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 293/2019

5.3.2020

2020/EES/14/21

frá 13. desember 2019
um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun)
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN

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

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2019/1294 frá 1. ágúst 2019 um leyfi til að setja á markað betaín sem nýfæði 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)
2019/1314 frá 2. ágúst 2019 um leyfi til að breyta nákvæmum skilgreiningum á nýfæðinu laktó-Nneótetraósa, sem er framleiddur með Escherichia coli K-12, 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 fram kemur 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):
„–

32019 R 1294: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1294 frá
1. ágúst 2019 (Stjtíð. ESB L 204, 2.8.2019, bls. 16),



32019 R 1314: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1314 frá
2. ágúst 2019 (Stjtíð. ESB L 205, 5.8.2019, bls. 4).“

2. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 166. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/760):
„167. 32019 R 1294: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1294 frá
1. ágúst 2019 um leyfi til að setja á markað betaín sem nýfæði samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (Stjtíð. ESB L 204, 2.8.2019, bls. 16).
168.

(1)
(2)

32019 R 1314: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1314 frá
2. ágúst 2019 um leyfi til að breyta nákvæmum skilgreiningum á nýfæðinu laktó-Nneótetraósa, sem er framleiddur með Escherichia coli K-12, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (Stjtíð. ESB L 205, 5.8.2019, bls. 4).“

Stjtíð. ESB L 204, 2.8.2019, bls. 16.
Stjtíð. ESB L 205, 5.8.2019, bls. 4.

5.3.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2. gr.
Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) nr. 2019/1294 og (ESB) nr. 2019/1314, sem
verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 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 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

()

Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Nr. 14/35

Nr. 14/36

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 294/2019

5.3.2020

2020/EES/14/22

frá 13. desember 2019
um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1686
frá 8. október 2019 um leyfi fyrir rýmkun á notkun basísks mysuprótíneinangurs úr mjólk úr
nautgripum sem nýfæði samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og um
breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (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 fram kemur 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 breytingar eru gerðar á XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn:
1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 124b (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 2017/2470):
„–

32019 R 1686: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1686 frá
8. október 2019 (Stjtíð. ESB L 258, 9.10.2019, bls. 13).“

2. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir 168. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2019/1314):
„169. 32019 R 1686: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1686 frá
8. október 2019 um leyfi fyrir rýmkun á notkun basísks mysuprótíneinangurs úr mjólk úr
nautgripum sem nýfæði samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og
um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (Stjtíð.
ESB L 258, 9.10.2019, bls. 13).“
2. gr.
Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/1686, sem verður birtur í EES-viðbæti
við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ()
(1)
()

Stjtíð. ESB L 258, 9.10.2019, bls. 13.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

5.3.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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

Gjört í Brussel 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

Nr. 14/37

Nr. 14/38

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 295/2019

5.3.2020

2020/EES/14/23

frá 13. desember 2019
um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1331
frá 5. ágúst 2019 um skilmála og skilyrði leyfis fyrir sæfivöru, sem inniheldur piparmyntuolíu og
sítrónellal, sem Bretland lagði fram í samræmi við 1. mgr. 36. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB) nr. 528/2012 (1).

2)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 12zzzzzza (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2019/1030) í XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn:
„12zzzzzzb. 32019 D 1331: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1331 frá
5. ágúst 2019 um skilmála og skilyrði leyfis fyrir sæfivöru, sem inniheldur piparmyntuolíu
og sítrónellal, sem Bretland lagði fram í samræmi við 1. mgr. 36. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 (Stjtíð. ESB L 207, 7.8.2019, bls. 37).“
2. gr.
Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1331, sem
verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 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 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

(1)
()

Stjtíð. ESB L 207, 7.8.2019, bls. 37.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

5.3.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 296/2019

Nr. 14/39

2020/EES/14/24

frá 13. desember 2019
um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/957 frá 11 júní 2019
um breytingu á XVII. viðauka (viðvíkjandi (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-trídekaflúoróoktýl)sílanetríóli og
TDFA) við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)) (1).

2)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 12zc (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006) í XV.
kafla II. viðauka við EES-samninginn:
„–

32019 R 0957: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/957 frá 11. júní 2019 (Stjtíð.
ESB L 154, 12.6.2019, bls. 37).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/957, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 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 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

(1)
()

Stjtíð. ESB L 154, 12.6.2019, bls. 37.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Nr. 14/40

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 297/2019

5.3.2020

2020/EES/14/25

frá 13. desember 2019
um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/291
frá 19. febrúar 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar
framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin 1-naftýlasetamíð, 1-naftýlediksýru, akrínatrín,
asoxýstróbín, flúasífóp-p, flúroxýpýr, imasalíl, kresoxímmetýl, oxýflúorfen, próklóras, próhexadíón,
spíroxamín, teflútrín og terbútýlasín (1).

2)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/324
frá 25. febrúar 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar
framlengingu á samþykkistímabilunum fyrir virku efnin bífentrín, karboxín, FEN 560 (einnig kallað
grikkjasmári eða duft úr fræjum grikkjasmára), útdráttarleifar úr pipardufti og natríumálsílíkat (2).

3)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/336
frá 27. febrúar 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1141/2010 og framkvæmdarreglugerð
(ESB) nr. 686/2012 að því er varðar skýrslugjafaraðildarríki til að meta 1-metýlsýklóprópen,
famoxadón, mankóseb, metíókarb, metoxýfenósíð, pírimíkarb, pírimífosmetýl og þíaklópríð (3).

4)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/337
frá 27. febrúar 2019 um samþykki fyrir virka efninu mefentríflúkónasóli, 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 (4).

5)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/344
frá 28. febrúar 2019 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu etóprófosi, í samræmi við
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað,
og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 540/2011 (5).

6)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/481
frá 22. mars 2019 um samþykki fyrir virka efninu flútíaníli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu
á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (6).

7)

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)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Stjtíð. ESB L 48, 20.2.2019, bls. 17.
Stjtíð. ESB L 57, 26.2.2019, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 60, 28.2.2019, bls. 8.
Stjtíð. ESB L 60, 28.2.2019, bls. 12.
Stjtíð. ESB L 62, 1.3.2019, bls. 7.
Stjtíð. ESB L 82, 25.3.2019, bls. 19.

5.3.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1. Eftirfarandi undirliðum er bætt við lið 13a (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 540/2011):
„–

32019 R 0291: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/291 frá
19. febrúar 2019 (Stjtíð. ESB L 48, 20.2.2019, bls. 17),

–

32019 R 0324: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/324 frá
25. febrúar 2019 (Stjtíð. ESB L 57, 26.2.2019, bls. 1),

–

32019 R 0337: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/337 frá
27. febrúar 2019 (Stjtíð. ESB L 60, 28.2.2019, bls. 12),

–

32019 R 0344: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/344 frá
28. febrúar 2019 (Stjtíð. ESB L 62, 1.3.2019, bls. 7),

–

32019 R 0481: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/481 frá
22. mars 2019 (Stjtíð. ESB L 82, 25.3.2019, bls. 19).“

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 13zzze (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 686/2012):
„–

32019 R 0336: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/336 frá
27. febrúar 2019 (Stjtíð. ESB L 60, 28.2.2019, bls. 8).“

3. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 13zzzzzzzzzt (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/158):
„13zzzzzzzzzu. 32019 R 0337: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/337
frá 27. febrúar 2019 um samþykki fyrir virka efninu mefentríflúkónasóli, 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 60, 28.2.2019, bls. 12).
13zzzzzzzzzv.

32019 R 0344: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/344
frá 28. febrúar 2019 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu etóprófosi, 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 62,
1.3.2019, bls. 7).

13zzzzzzzzzw.

32019 R 0481: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/481
frá 22. mars 2019 um samþykki fyrir virka efninu flútíaníli, 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 82, 25.3.2019, bls. 19).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2019/291, (ESB) 2019/324, (ESB) 2019/336,
(ESB) 2019/337, (ESB) 2019/344 og (ESB) 2019/481, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ()
()

Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Nr. 14/41

Nr. 14/42

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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

Gjört í Brussel 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

5.3.2020

5.3.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 298/2019

Nr. 14/43

2020/EES/14/26

frá 13. desember 2019
um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/677
frá 29. apríl 2019 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu klóróþalóníli, 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)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/706
frá 7. maí 2019 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu karvóni, í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um
breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011
(2).

3)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/707
frá 7. maí 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar
framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin alfasýpermetrín, beflúbútamíð, benalaxýl,
benþíavalíkarb, bífenasat, boskalíð, brómoxýníl, kaptan, sýasófamíð, desmedífam, dímetóat,
dímetómorf, díúrón, etefón, etoxasól, famoxadón, fenamífos, flúmíoxasín, flúoxastróbín, fólpet,
foramsúlfúrón, formetanat, metalaxýl-m, metíókarb, metríbúsín, milbemektín, Paecilomyces
lilacinus af stofni 251, fenmedífam, fosmet, pírimífosmetýl, própamókarb, próþíókónasól,
s-metólaklór og tebúkónasól (3).

4)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/717
frá 8. maí 2019 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu ísoxaflútóli, 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 (4).

5)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/724
frá 10. maí 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 686/2012 að því er varðar
tilnefningu skýrslugjafaraðildarríkja og meðskýrslugjafaraðildarríkja fyrir virku efnin glýfosat,
lambda-sýhalótrín, ímasamox og pendímetalín og um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB)
nr. 844/2012 að því er varðar þann möguleika að hópur aðildarríkja taki sameiginlega að sér
hlutverk skýrslugjafaraðildarríkis (5).

6)

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)
(2)
(3)
(4)
(5)

Stjtíð. ESB L 114, 30.4.2019, bls. 15.
Stjtíð. ESB L 120, 8.5.2019, bls. 11.
Stjtíð. ESB L 120, 8.5.2019, bls. 16.
Stjtíð. ESB L 122, 10.5.2019, bls. 44.
Stjtíð. ESB L 124, 13.5.2019, bls. 32.

Nr. 14/44

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1. Eftirfarandi undirliðum er bætt við lið 13a (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 540/2011):
„–

32019 R 0677: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/677 frá
29. apríl 2019 (Stjtíð. ESB L 114, 30.4.2019, bls. 15),

–

32019 R 0706: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/706 frá
7. maí 2019 (Stjtíð. ESB L 120, 8.5.2019, bls. 11),

–

32019 R 0707: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/707 frá
7. maí 2019 (Stjtíð. ESB L 120, 8.5.2019, bls. 16),

–

32019 R 0717: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/717 frá
8. maí 2019 (Stjtíð. ESB L 122, 10.5.2019, bls. 44).“

2. Eftirfarandi undirliður bætist við liði 13f (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 844/2012) og 13zzze (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 686/2012):
„–

32019 R 0724: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/724 frá
10. maí 2019 (Stjtíð. ESB L 124, 13.5.2019, bls. 32).“

3. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 13zzzzzzzzzw (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/481):
„13zzzzzzzzzx. 32019 R 0677: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/677
frá 29. apríl 2019 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu klóróþalóníli, 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 114, 30.4.2019, bls. 15).
13zzzzzzzzzy.

32019 R 0706: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/706
frá 7. maí 2019 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu karvóni, 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 120, 8.5.2019, bls. 11).

13zzzzzzzzzz.

32019 R 0717: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/717
frá 8. maí 2019 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu ísoxaflútóli, 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 122, 10.5.2019,
bls. 44).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2019/677, (ESB) 2019/706, (ESB) 2019/707,
(ESB) 2019/717 og (ESB) 2019/724, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ()
()

Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

5.3.2020

5.3.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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

Gjört í Brussel 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

Nr. 14/45

Nr. 14/46

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 299/2019

5.3.2020

2020/EES/14/27

frá 13. desember 2019
um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1067 frá
1. júlí 2016 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 110/2008
um skilgreiningu, lýsingu, kynningu, merkingu og vernd landfræðilegra merkinga á brenndum
drykkjum (1).

2)

Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1098 frá
2. ágúst 2018 um breytingu og leiðréttingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 110/2008 um skilgreiningu, lýsingu, kynningu, merkingu og vernd landfræðilegra
merkinga á brenndum drykkjum (2).

3)

Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/335 frá
27. febrúar 2019 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 110/2008 að því er varðar að skrá brennda drykkinn „Tequila“ sem landfræðilega merkingu (3).

4)

Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/674 frá
29. apríl 2019 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 110/2008 um skilgreiningu, lýsingu, kynningu, merkingu og vernd landfræðilegra merkinga á
brenndum drykkjum (4).

5)

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.

6)

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:
„–

32016 R 1067: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1067 frá 1. júlí 2016 (Stjtíð.
ESB L 178, 2.7.2016, bls. 1),

–

32018 R 1098: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1098 frá 2. ágúst 2018 (Stjtíð.
ESB L 197, 3.8.2018, bls. 7),

(1)
(2)
(3)
(4)

Stjtíð. ESB L 178, 2.7.2016, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 197, 3.8.2018, bls. 7.
Stjtíð. ESB L 60, 28.2.2019, bls. 3.
Stjtíð. ESB L 114, 30.4.2019, bls. 7.
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–

32019 R 0335: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/335 frá 27. febrúar 2019 (Stjtíð.
ESB L 60, 28.2.2019, bls. 3),

–

32019 R 0674: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/674 frá 29. apríl 2019 (Stjtíð.
ESB L 114, 30.4.2019, bls. 7).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2019/1067, (ESB) 2019/1098, (ESB) 2019/335 og (ESB)
2019/674, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 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 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

()

Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 300/2019

5.3.2020

2020/EES/14/28

frá 13. desember 2019
um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1850 frá
21. nóvember 2018 um skráningu landfræðilegrar merkingar fyrir brenndan drykk í III. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 110/2008 („Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte“
(GI) (1).

2)

Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1871 frá
23. nóvember 2018 um skráningu landfræðilegrar merkingar fyrir brenndan drykk í III. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 110/2008 („Карнобатска гроздова ракия’/‘Гроздова ракия от Карнобат’/
‘Karnobatska grozdova rakya’/‘Grozdova rakya ot Karnobat“ (GI) (2).

3)

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.

4)

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 1850: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1850 frá 21. nóvember 2018
(Stjtíð. ESB L 302, 28.11.2018, bls. 1),

–

32018 R 1871: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1871 frá 23. nóvember 2018
(Stjtíð. ESB L 306, 30.11.2018, bls. 7).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2018/1850 og (ESB) 2018/1871, sem verður birtur í EESviðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ().
(1)
(2)
()

Stjtíð. ESB L 302, 28.11.2018, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 306, 30.11.2018, bls. 7.
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 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 301/2019

5.3.2020

2020/EES/14/29

frá 13. desember 2019
um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð 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 framkvæmdastjórnarinnar 2010/227/ESB (1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð.
ESB L 117, 3.5.2019, bls. 11.

2)

Reglugerð (ESB) 2017/746 fellir úr gildi tilskipun 98/79/EB (2) og framkvæmdarákvörðun
2010/227/ESB (3), sem hafa verið teknar upp í EES-samninginn og ber því að fella gerðirnar brott
úr EES-samningnum frá og með þeirri dagsetningu sem vísað er til í 112. gr. reglugerðar (ESB)
2017/746.

3)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
XXX. kafla II. viðauka við EES-samninginn er breytt sem hér segir:
1. Eftirfarandi er bætt við á eftir 11. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2017/745):
„12.

32017 R 0746: 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 framkvæmdastjórnarinnar 2010/227/ESB (Stjtíð. ESB L 117, 5.5.2017, bls. 176),
sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 117, 3.5.2019, bls. 11.“

2. Texti 2. liðar (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/79/EB) og 8. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/227/ESB) fellur brott frá þeim degi sem vísað er til í 112. gr. reglugerðar (ESB)
2017/746.
2. gr.
Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/746, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 117, 3.5.2019,
bls. 11, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, eða daginn eftir að síðasta tilkynning skv. 1. mgr. 103. gr.
EES-samningsins hefur farið fram (), eða á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 288/2019 frá 13. desember 2019 (4), eftir því hvor dagsetningin er síðar.
(1)
(2)
(3)
()
(4)

Stjtíð. ESB L 117, 5.5.2017, bls. 176.
Stjtíð. ESB L 331, 7.12.1998, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 102, 23.4.2010, bls. 45.
Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
Stjtíð ESB L 68, 5.3.2020, bls. 24, og EES-viðbætir nr. 14, 5.3.2020, bls. 28.
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4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 302/2019

5.3.2020

2020/EES/14/30

frá 13. desember 2019
um breytingu á V. viðauka (Frelsi launþega til flutninga) og Bókun 31 (um samvinnu
á sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins) við EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), einkum 86. gr. og
98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/589 frá
13. apríl 2016 um vinnumiðlunarnet Evrópu (EURES-netið), aðgang launafólks að þjónustu vegna
hreyfanleika og frekari samþættingu vinnumarkaða, og breytingu á reglugerðum (ESB)
nr. 492/2011 og (ESB) nr. 1296/2013 (1).

2)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/716
frá 11. maí 2016 um niðurfellingu framkvæmdarákvörðunar 2012/733/ESB um framkvæmd
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 492/2011 að því er varðar afgreiðslu atvinnutilboða og atvinnuumsókna og endurreisn EURES-netsins (2).

3)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2017/1255 frá 11. júlí 2017 um sniðmát til að lýsa landsbundnum kerfum og verklagsreglum við að
taka stofnanir eða fyrirtæki inn sem aðila og samstarfsaðila EURES-netsins (3).

4)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2017/1256 frá 11. júlí 2017 um sniðmát og verklagsreglur vegna skipta á upplýsingum um
landsbundnar vinnuáætlanir EURES-netsins á vettvangi Sambandsins (4).

5)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1257
frá 11. júlí 2017 um nauðsynlega tæknistaðla og sniðmát vegna samræmds heildarkerfis sem gerir
kleift að para saman lausar stöður við atvinnuumsóknir og ferilskrár í EURES-vefgáttinni (5).

6)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/170
frá 2. febrúar 2018 um samræmdar ítarlegar forskriftir fyrir gagnasöfnun og -greiningu til að
fylgjast með og meta virkni EURES-netsins (6).

7)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2018/1020 frá 18. júlí 2018 um samþykkt og uppfærslu á lista evrópska flokkunarkerfisins yfir
færni, hæfni og starfsgreinar vegna sjálfvirkrar pörunar í gegnum sameiginlega EURES-upplýsingatækniverkvanginn (7).

8)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2018/1021 frá 18. júlí 2018 um samþykkt nauðsynlegra tæknistaðla og sniða til að starfrækja
sjálfvirka pörun í gegnum sameiginlega upplýsingatækniverkvanginn með aðstoð evrópska flokkunarkerfisins og samvirkni milli landsbundinna kerfa og evrópska flokkunarkerfisins (8).

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

Stjtíð. ESB L 107, 22.4.2016, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 125, 13.5.2016, bls. 24.
Stjtíð. ESB L 179, 12.7.2017, bls. 18.
Stjtíð. ESB L 179, 12.7.2017, bls. 24.
Stjtíð. ESB L 179, 12.7.2017, bls. 32.
Stjtíð. ESB L 31, 3.2.2018, bls. 104.
Stjtíð. ESB L 183, 19.7.2018, bls. 17.
Stjtíð. ESB L 183, 19.7.2018, bls. 20.
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9)

Framkvæmdarákvörðun (ESB) 2016/716 fellir úr gildi framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/733/ESB (9), sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og ber því að fella
gerðina brott úr samningnum.

10)

V. viðauki og bókun 31 við EES-samninginn breytist því í samræmi við það.

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi breytingar eru gerðar á V. viðauka við EES-samninginn:
1. Eftirfarandi texta er bætt við 2. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 492/2011):
„, breytt með:
–

32016 R 0589: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/589 frá 13. apríl 2016
(Stjtíð. ESB L 107, 22.4.2016, bls. 1).“

2. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 8. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/54/ESB):
„9.

32016 R 0589: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/589 frá 13. apríl 2016 um
vinnumiðlunarnet Evrópu (EURES-netið), aðgang launafólks að þjónustu vegna hreyfanleika
og frekari samþættingu vinnumarkaða, og breytingu á reglugerðum (ESB) nr. 492/2011 og
(ESB) nr. 1296/2013 (Stjtíð. ESB L 107, 22.4.2016, bls. 1).
Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

(9)

a)

Orðin „28. gr. EES-samningsins“ koma í stað orðanna „45. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins“.

b)

Orðin „ríkisborgarar aðildarríkja Evrópusambandsins og EFTA-ríkjanna“ koma í stað
orðanna „borgarar Sambandsins“.

c)

6. gr.:
i)

Vísanir til 3. gr. sáttmálans um Evrópusambandið og 145. gr. sáttmálans um
starfshætti Evrópusambandsins gilda ekki.

ii)

Í d-lið koma orðin „í samræmi við gildandi löggjöf samkvæmt EES-samningnum“ í
stað orðanna „í samræmi við [lög og venjur] Sambandsins“.

d)

Í c-lið 4. mgr. 9. gr. koma orðin „gildandi reglur og fjármögnunarleiðir samkvæmt
EES-samningnum“ í stað orðanna „gildandi reglur Sambandsins og fjármögnunarleiðir“.

e)

Í 34. gr. koma orðin „gildandi löggjöf samkvæmt EES-samningnum“ í staðinn fyrir orðin
„lög Sambandsins“.

9a.

32017 D 1255: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1255 frá
11. júlí 2017 um sniðmát til að lýsa landsbundnum kerfum og verklagsreglum við að taka
stofnanir eða fyrirtæki inn sem aðila og samstarfsaðila EURES-netsins (Stjtíð. ESB L 179,
12.7.2017, bls. 18).

9b.

32017 D 1256: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1256 frá
11. júlí 2017 um sniðmát og verklagsreglur vegna skipta á upplýsingum um landsbundnar
vinnuáætlanir EURES-netsins á vettvangi Sambandsins (Stjtíð. ESB L 179, 12.7.2017,
bls. 24).

9c.

32017 D 1257: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1257 frá
11. júlí 2017 um nauðsynlega tæknistaðla og sniðmát vegna samræmds heildarkerfis sem gerir
kleift að para saman lausar stöður við atvinnuumsóknir og ferilskrár í EURES-vefgáttinni
(Stjtíð. ESB L 179, 12.7.2017, bls. 32).

Stjtíð. ESB L 328, 28.11.2012, bls. 21.
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9d.

32018 D 0170: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/170 frá
2. febrúar 2018 um samræmdar ítarlegar forskriftir fyrir gagnasöfnun og -greiningu til að
fylgjast með og meta virkni EURES-netsins (Stjtíð. ESB L 31, 3.2.2018, bls. 104).

9e.

32018 D 1020: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1020 frá
18. júlí 2018 um samþykkt og uppfærslu á lista evrópska flokkunarkerfisins yfir færni, hæfni
og starfsgreinar vegna sjálfvirkrar pörunar í gegnum sameiginlega EURES-upplýsingatækniverkvanginn (Stjtíð. ESB L 183, 19.7.2018, bls. 17).

9f.

32018 D 1021: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1021 frá
18. júlí 2018 um samþykkt nauðsynlegra tæknistaðla og sniða til að starfrækja sjálfvirka pörun
í gegnum sameiginlega upplýsingatækniverkvanginn með aðstoð evrópska flokkunarkerfisins
og samvirkni milli landsbundinna kerfa og evrópska flokkunarkerfisins (Stjtíð. ESB L 183,
19.7.2018, bls. 20).“

3. Texti liðar 2a (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/733/ESB) fellur brott.
2. gr.
Eftirfarandi er bætt við fyrsta málslið þriðja undirliðar 8. mgr. 15. gr. (reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB) nr. 1296/2013) bókunar 31 við EES-samninginn:
„, breytt með:
–

32016 R 0589: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/589 frá 13. apríl 2016 (Stjtíð.
ESB L 107, 22.4.2016, bls. 1).“
3. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/589 og framkvæmdarákvarðana (ESB) 2017/1255,
(ESB) 2017/1256, (ESB) 2017/1257, (ESB) 2018/170, (ESB) 2018/1020 og (ESB) 2018/1021 sem verður
birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
4. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 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 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

()

Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 303/2019

Nr. 14/55

2020/EES/14/31

frá 13. desember 2019
um breytingu á VII. viðauka við EES-samninginn (Viðurkenning á faglegri menntun og hæfi)
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN

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

Fella ber inn í EES-samninginn framselda ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/790 frá
13. janúar 2016 um breytingu á V. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/36/EB að
því er varðar vitnisburð um formlega menntun og hæfi og heiti náms (1).

2)

Fella ber inn í EES-samninginn framselda ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2113
frá 11. september 2017 um breytingu á V. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2005/36/EB að því er varðar vitnisburð um formlega menntun og hæfi og heiti náms (2).

3)

EFTA-ríkin hafa tilkynnt Eftirlitsstofnun EFTA um breytingar á lögum, reglum og stjórnsýslufyrirmælum að því er varðar útgáfu vitnisburðar um formlega menntun og hæfi á þeim sviðum sem
falla undir III. kafla tilskipunar 2005/36/EB (læknar, sérfræðilæknar, hjúkrunarfræðingar í
almennri hjúkrun, tannlæknar, lyfjafræðingar og arkitektar). Eftirlitsstofnun EFTA hefur, í
samræmi við 7. mgr. 21. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2005/36/EB (3), sem hefur verið
tekin upp í VII. viðauka við EES-samninginn, gefið út orðsendingar hinn 19. júní 2014 (4),
13. maí 2015 (5), 11. maí 2017 (6) og 14. mars 2019 (7), sem sýna þessar breytingar. Ber að
endurspegla þessar breytingar, í þágu skýrleika og réttarvissu, í viðkomandi aðlögunartextum við
tilskipun 2005/36/EB sem eru í VII. viðauka við EES-samninginn.

4)

Listi yfir heiti náms í sérgreinum læknisfræðinnar í lið 5.1.3. í V. viðauka við tilskipun 2005/36/EB
vísar til undirstöðunáms í kjálkaskurðlækningum og sérstakrar menntunar í blóðrannsóknum,
munnfræði og húðlækningum. Því þarf að breyta listanum svo hann endurspegli heiti viðeigandi
námsbrauta í EFTA-ríkjunum.

5)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
1. liður (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/36/EB) í VII. viðauka við EES-samninginn:
1. Eftirfarandi undirliðum er bætt við:

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

„–

32016 D 0790: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/790 frá
13. janúar 2016 (Stjtíð. ESB L 134, 24.5.2016, bls. 135),

–

32017 D 2113: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2113 frá
11. september 2017 (Stjtíð. ESB L 317, 1.12.2017, bls. 119).“

Stjtíð. ESB L 134, 24.5. 2016, bls. 135.
Stjtíð. ESB L 317, 1.12.2017, bls. 119.
Stjtíð. ESB L 255, 30.9.2005, bls. 22.
Stjtíð. ESB C 187, 19.6.2014, bls. 3, og EES-viðbæti nr. 37, 19.6.2014. bls. 1.
Stjtíð. ESB C 158, 13.5.2015, bls. 6, og EES-viðbæti nr. 27, 13.5.2015, bls. 1.
Stjtíð. ESB C 146, 11.5.2017, bls. 8, og EES-viðbæti nr. 28, 11.5.2017, bls. 1.
Stjtíð. ESB C 97, 14.3.2019, bls. 3, og EES-viðbæti nr. 21, 14.3.2019, bls. 1.
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2. Eftirfarandi kemur í stað raðarinnar sem byrjar á orðinu „Norge“ í töflunni undir i-lið a-liðar liðar E.:
„Norge

Vitnemål for fullført grad candidate/ Universitet
candidatus medicinae, short form
cand.med.

1. janúar 1994“

Á ekki við

3. Eftirfarandi kemur í stað raðarinnar sem byrjar á orðinu „Norge“ í töflunni undir ii-lið a-liðar liðar E.:
„Norge

Spesialistgodkjenning

1. janúar 1994“

Helsedirektoratet

4. Í iii-lið a-liðar liðar E.:
a) Eftirfarandi kemur í stað í stað raðarinnar sem byrjar á orðinu „Norge“ í töflunni „Lífefnafræði“:
„Norge

Medisinsk biokjemi“

b) Eftirfarandi töflum er bætt við:

„Land

Kjálkaskurðlækningar
(undirstöðunám)
Lágmarkslengd náms:
5 ár

Blóðrannsóknir
Lágmarkslengd náms:
4 ár

Heiti

Heiti

Ísland
Liechtenstein
Norge

Maxillofacial kirurgi

Land

Munnfræði
Lágmarkslengd náms:
3 ár

Húðlækningar
Lágmarkslengd náms:
4 ár

Heiti

Heiti

Ísland

Húðlækningar

Liechtenstein
“

Norge

c) Eftirfarandi kemur í stað raðarinnar sem byrjar á orðinu „Norge“ í töflunni „Tann-, munn- og
kjálkaskurðlækningar (undirstöðunám í læknisfræði og tannlækningum)“:
„Norge

“

5. Eftirfarandi kemur í stað raðarinnar sem byrjar á orðinu „Norge“ í töflunni undir i-lið b-liðar liðar E.:
„Norge

Vitnemål for fullført
bachelor i sykepleie

grad Universitet og Høgskole

Sykepleier

1. janúar 1994“

6. Eftirfarandi kemur í stað raðarinnar sem byrjar á orðinu „Norge“ í töflunni undir i-lið c-liðar liðar E.:
„Norge

Vitnemål for fullført
master i odontologi

grad

Universitet

Tannlege

1. janúar 1994“

7. Eftirfarandi kemur í stað raðarinnar sem byrjar á orðinu „Norge“ í töflunni undir i-lið f-liðar liðar E.:
„Norge

Vitnemål for fullført grad master i Universitet
farmasi

1. janúar 1994“
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Nr. 14/57

8. Eftirfarandi kemur í stað raðarinnar sem byrjar á orðinu „Liechtenstein“ í töflunni undir i-lið g-liðar
liðar E.:
„Liechtenstein

 Dipl.-Arch. FH
Universität
Für Architekturstudien-kurse, die im Liechtenstein
akademischen
Jahr
1999/2000
aufgenommen wurden, einschliesslich
für Studenten, die das Studienprogramm Model B bis zum
akademischen
Jahr
2000/2001
belegten, vorausgesetzt dass sie sich
im akademischen Jahr 2001/2002
einer
zusätzlichen
und
kompensatorischen Ausbildung unterzogen.

1999/2000

 Master of Science in Architecture
(MScArch)

2002/2003“

Universität
Liechtenstein

2. gr.
Íslenskur og norskur texti framseldra ákvarðana (ESB) 2016/790 og (ESB) 2017/2113, sem verður birtur í
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 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 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

()

Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Nr. 14/58

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 304/2019

5.3.2020

2020/EES/14/32

frá 13. desember 2019
um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (Fjármálaþjónusta)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2358
frá 21. september 2017 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/97 að því
er varðar kröfur um eftirlit með afurð og stjórnunarhætti fyrir vátryggingafélög og dreifingaraðila
vátrygginga (1).

2)

Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2359
frá 21. september 2017 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/97 að því
er varðar kröfur um upplýsingar og reglur um viðskiptahætti sem gilda um dreifingu vátryggingatengdra fjárfestingarafurða (2).

3)

Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/541 frá
20. desember 2017 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2017/2358 og framseldri reglugerð
(ESB) 2017/2359 að því er varðar hvaða dag þær koma til framkvæmda (3).

4)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1469
frá 11. ágúst 2017 um staðlað form fyrir framsetningu upplýsingaskjals um vátryggingaafurð (4).

5)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 13e (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2016/97) í
IX. viðauka við EES-samninginn:
„13ea. 32017 R 1469: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1469 frá
11. ágúst 2017 um staðlað form fyrir framsetningu upplýsingaskjals um vátryggingaafurð (Stjtíð.
ESB L 209, 12.8.2017, bls. 19).
13eb. 32017 R 2358: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2358 frá
21. september 2017 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/97 að því er
varðar kröfur um eftirlit með afurð og stjórnunarhætti fyrir vátryggingafélög og dreifingaraðila
vátrygginga (Stjtíð. ESB L 341, 20.12.2017, bls. 1), breytt með:
–

32018 R 0541: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/541 frá
20. desember 2017 (Stjtíð. ESB L 90, 6.4.2018, bls. 59).

13ec. 32017 R 2359: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2359 frá
21. september 2017 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/97 að því er
varðar kröfur um upplýsingar og reglur um viðskiptahætti sem gilda um dreifingu vátryggingatengdra fjárfestingarafurða (Stjtíð. ESB L 341, 20.12.2017, bls. 8), breytt með:
(1)
(2)
(3)
(4)

Stjtíð. ESB L 341, 20.12.2017, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 341, 20.12.2017, bls. 8.
Stjtíð. ESB L 90, 6.4.2018, bls. 59.
Stjtíð. ESB L 209, 12.8.2017, bls. 19.

5.3.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

–

32018 R 0541: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/541 frá
20. desember 2017 (Stjtíð. ESB L 90, 6.4.2018, bls. 59).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti framseldra reglugerða (ESB) 2017/2358, (ESB) 2017/2359, (ESB) 2015/541 og
framkvæmdarreglugerða (ESB) 2017/1469, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr.
samningsins hafi farið fram (), eða á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 214/2018 frá 26. október 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 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

()
(5)

Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
Verður birt.

Nr. 14/59

Nr. 14/60

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 305/2019

5.3.2020

2020/EES/14/33

frá 13. desember 2019
um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (Fjármálaþjónusta)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/2399 frá
12. desember 2017 um breytingu á tilskipun 2014/59/ESB að því er varðar rétthæð ótryggðra
skuldagerninga í réttindaröð við meðferð vegna ógjaldfærni (1).

2)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi er bætt við lið 19b (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB) í IX. viðauka við EESsamninginn:
„,breytt með:
–

32017 L 2399: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/2399 frá 12. desember 2017
(Stjtíð. ESB L 345, 27.12.2017, bls. 96).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipunar (ESB) 2017/2399, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr.
samningsins hafi farið fram (), eða á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 21/2018 frá 9. febrúar 2018 (2), eftir því hvor dagsetningin er síðar.
4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

(1)
()
(2)

Stjtíð. ESB L 345, 27.12.2017, bls. 96.
Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
Stjtíð ESB L 323, 12.12.2019, bls. 41, og EES-viðbætir nr. 98, 12.12.2019, bls. 38.

5.3.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 306/2019

Nr. 14/61

2020/EES/14/34

frá 13. desember 2019
um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (Fjármálaþjónusta)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/522 frá
17. desember 2015 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 að
því er varðar undanþágu fyrir tiltekna opinbera aðila og seðlabanka þriðju landa, vísbendingar um
markaðsmisnotkun, viðmiðunarmörk varðandi birtingu upplýsinga, lögbæra yfirvaldið að því er
varðar tilkynningar um frestanir, heimild til viðskipta á lokuðum tímabilum og tegundir tilkynningarskyldra viðskipta stjórnenda (1).

2)

Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/908 frá
26. febrúar 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um
tæknilega eftirlitsstaðla um viðmiðanir, verklagsreglur og kröfur um að koma á viðurkenndri
markaðsvenju og kröfurnar um að viðhalda henni, nema hana úr gildi eða breyta skilyrðum um
samþykki á henni (2).

3)

Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/909 frá
1. mars 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um
tæknilega eftirlitsstaðla að því er varðar inntak tilkynninga sem ber að leggja fram til lögbærra
yfirvalda og um samantekt, birtingu og viðhald skrár yfir tilkynningar (3).

4)

Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/957 frá
9. mars 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 að því er
varðar tæknilega eftirlitsstaðla um fullnægjandi fyrirkomulag, kerfi og verklag og sniðmát fyrir
tilkynningar sem notað er til að koma í veg fyrir, greina og tilkynna um markaðsmisnotkun eða
grunsamleg fyrirmæli eða viðskipti (4).

5)

Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/958 frá
9. mars 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 að því er
varðar tæknilega eftirlitsstaðla um tæknilegt fyrirkomulag fyrir hlutlæga framsetningu á fjárfestingarráðgjöf eða öðrum upplýsingum þar sem mælt er með eða lögð til fjárfestingaráætlun og á
birtingu upplýsinga um tiltekna hagsmuni eða vísbendingar um hagsmunárekstra (5), sbr. Leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 110, 27.4.2017, bls. 9.

6)

Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/960 frá
17. maí 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 að því er
varðar tæknilega eftirlitsstaðla um viðeigandi fyrirkomulag, kerfi og verklag fyrir markaðsaðila
sem birta upplýsingar og framkvæma markaðsathuganir (6).

7)

Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1052
frá 8. mars 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 596/2014 að því er
varðar tæknilega eftirlitsstaðla um skilyrði sem gilda um endurkaupaáætlanir og verðjöfnun fjármálagerninga (7).

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

Stjtíð. ESB L 88, 5.4.2016, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 153, 10.6.2016, bls. 3.
Stjtíð. ESB L 153, 10.6.2016, bls. 13.
Stjtíð. ESB L 160, 17.6.2016, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 160, 17.6.2016, bls. 15.
Stjtíð. ESB L 160, 17.6.2016, bls. 29.
Stjtíð. ESB L 173, 30.6.2016, bls. 34.
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8)

Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/461 frá
30. janúar 2019 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/522 að því er varðar undanþágu
Englandsbanka og Lánasýslu Bretlands frá gildissviði reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins
(ESB) nr. 596/2014 (8), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 103, 12.4.2019, bls. 61.

9)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/347
frá 10. mars 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar nákvæmt snið innherjaskráa
og uppfærslu á innherjaskrám í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)
nr. 596/2014 (9).

10)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/378
frá 11. mars 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar tímasetningu, form og
sniðmát framlagningar á tilkynningum til lögbærra yfirvalda samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 (10).

11)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/523
frá 10. mars 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar form og sniðmát fyrir
tilkynningu og opinbera birtingu að því er varðar viðskipti stjórnenda í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 (11).

12)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/959
frá 17. maí 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla fyrir markaðsathuganir að því er varðar kerfi og
sniðmát fyrir tilkynningar sem markaðsaðilar, sem birta upplýsingar, skulu nota og snið skránna í
samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 (12).

13)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2016/1055 frá 29. júní 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar tæknileg úrræði
fyrir viðeigandi opinbera birtingu innherjaupplýsinga og til að fresta opinberri birtingu innherjaupplýsinga í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 (13).

14)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2017/1158 frá 29. júní 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar málsmeðferðir og
eyðublöð fyrir lögbær yfirvöld til að skiptast á upplýsingum við Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina eins og um getur í 33. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)
nr. 596/2014 (14).

15)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/292
frá 26. febrúar 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar málsmeðferðarreglur og
eyðublöð fyrir upplýsingaskipti og aðstoð lögbærra yfirvalda sín á milli samkvæmt reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um markaðssvik (15).

16)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2392
frá 17. desember 2015 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 596/2014
að því er varðar skýrslugjöf til lögbærra yfirvalda varðandi raunveruleg eða möguleg brot á þeirri
reglugerð (16).

17)

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

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Stjtíð. ESB L 80, 22.3.2019, bls. 10.
Stjtíð. ESB L 65, 11.3.2016, bls. 49.
Stjtíð. ESB L 72, 17.3.2016, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 88, 5.4.2016, bls. 19.
Stjtíð. ESB L 160, 17.6.2016, bls. 23.
Stjtíð. ESB L 173, 30.6.2016, bls. 47.
Stjtíð. ESB L 167, 30.6.2017, bls. 22.
Stjtíð. ESB L 55, 27.2.2018, bls. 34.
Stjtíð. ESB L 332, 18.12.2015, bls. 126.

5.3.2020

5.3.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 29ac (felldur brott) í IX. viðauka við EES-samninginn:
„29ad. 32015 L 2392: Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2392 frá
17. desember 2015 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 596/2014 að
því er varðar skýrslugjöf til lögbærra yfirvalda varðandi raunveruleg eða möguleg brot á þeirri
reglugerð (Stjtíð. ESB L 332, 18.12.2015, bls. 126).
29ae. 32016 R 0347: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/347 frá
10. mars 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar nákvæmt snið innherjaskráa og
uppfærslu á innherjaskrám í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014
(Stjtíð. ESB L 65, 11.3.2016, bls. 49).
29af. 32016 R 0378: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/378 frá
11. mars 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar tímasetningu, form og sniðmát
framlagningar á tilkynningum til lögbærra yfirvalda samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB) nr. 596/2014 (Stjtíð. ESB L 72, 17.3.2016, bls. 1).
29ag. 32016 R 0522: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/522 frá
17. desember 2015 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 að
því er varðar undanþágu fyrir tiltekna opinbera aðila og seðlabanka þriðju landa, vísbendingar um
markaðsmisnotkun, viðmiðunarmörk varðandi birtingu upplýsinga, lögbæra yfirvaldið að því er
varðar tilkynningar um frestanir, heimild til viðskipta á lokuðum tímabilum og tegundir tilkynningarskyldra viðskipta stjórnenda (Stjtíð. ESB L 88, 5.4.2016, bls. 1), breytt með:
–

32019 R 0461: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/461 frá
30. janúar 2019 (Stjtíð. ESB L 80, 22.3.2019, bls. 10), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB
L 103, 12.4.2019, bls. 61.

29ah. 32016 R 0523: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/523 frá
10. mars 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar form og sniðmát fyrir tilkynningu og opinbera birtingu að því er varðar viðskipti stjórnenda í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 (Stjtíð. ESB L 88, 5.4.2016, bls. 19).
29ai.

32016 R 0908: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/908 frá
26. febrúar 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um
tæknilega eftirlitsstaðla um viðmiðanir, verklagsreglur og kröfur um að koma á viðurkenndri
markaðsvenju og kröfurnar um að viðhalda henni, nema hana úr gildi eða breyta skilyrðum um
samþykki á henni (Stjtíð. ESB L 153, 10.6.2016, bls. 3).

29aj.

32016 R 0909: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/909 frá 1. mars 2016
um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um tæknilega
eftirlitsstaðla að því er varðar inntak tilkynninga sem ber að leggja fram til lögbærra yfirvalda og
um samantekt, birtingu og viðhald skrár yfir tilkynningar (Stjtíð. ESB L 153, 10.6.2016, bls. 13).

29ak. 32016 R 0957: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/957 frá 9. mars 2016
um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 að því er varðar
tæknilega eftirlitsstaðla um fullnægjandi fyrirkomulag, kerfi og verklag og sniðmát fyrir tilkynningar sem notað er til að koma í veg fyrir, greina og tilkynna um markaðsmisnotkun eða
grunsamleg fyrirmæli eða viðskipti (Stjtíð. ESB L 160, 17.6.2016, bls. 1).
29al.

32016 R 0958: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/958 frá 9. mars 2016
um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 að því er varðar tæknilega
eftirlitsstaðla um tæknilegt fyrirkomulag fyrir hlutlæga framsetningu á fjárfestingarráðgjöf eða
öðrum upplýsingum þar sem mælt er með eða lögð til fjárfestingaráætlun og á birtingu upplýsinga
um tiltekna hagsmuni eða vísbendingar um hagsmunárekstra (Stjtíð. ESB L 160, 17.6.2016,
bls. 15), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 110, 27.4.2017, bls. 9.
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29am. 32016 R 0959: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/959 frá
17. maí 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla fyrir markaðsathuganir að því er varðar kerfi og
sniðmát fyrir tilkynningar sem markaðsaðilar, sem birta upplýsingar, skulu nota og snið skránna í
samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 (Stjtíð. ESB L 160,
17.6.2016, bls. 23).

29an. 32016 R 0960: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/960 frá 17. maí 2016
um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 að því er varðar
tæknilega eftirlitsstaðla um viðeigandi fyrirkomulag, kerfi og verklag fyrir markaðsaðila sem birta
upplýsingar og framkvæma markaðsathuganir (Stjtíð. ESB L 160, 17.6.2016, bls. 29).

29ao. 32016 R 1052: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1052 frá 8. mars 2016
um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 596/2014 að því er varðar
tæknilega eftirlitsstaðla um skilyrði sem gilda um endurkaupaáætlanir og verðjöfnun fjármálagerninga (Stjtíð. ESB L 173, 30.6.2016, bls. 34).

29ap. 32016 R 1055: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1055 frá
29. júní 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar tæknileg úrræði fyrir viðeigandi
opinbera birtingu innherjaupplýsinga og til að fresta opinberri birtingu innherjaupplýsinga í
samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 (Stjtíð. ESB L 173,
30.6.2016, bls. 47).

29aq. 32017 R 1158: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1158 frá
29. júní 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar málsmeðferðir og eyðublöð fyrir
lögbær yfirvöld til að skiptast á upplýsingum við Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina
eins og um getur í 33. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 (Stjtíð. ESB
L 167, 30.6.2017, bls. 22).

29ar. 32018 R 0292: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/292 frá
26. febrúar 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar málsmeðferðarreglur og
eyðublöð fyrir upplýsingaskipti og aðstoð lögbærra yfirvalda sín á milli samkvæmt reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um markaðssvik (Stjtíð. ESB L 55, 27.2.2018,
bls. 34).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti framseldra reglugerða (ESB) 2016/522, (ESB) 2016/908, (ESB) 2016/909,
(ESB) 2016/957, (ESB) 2016/958, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 110, 27.4.2017, bls. 9, (ESB)
2016/960, (ESB) 2016/1052, (ESB) 2019/461, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 103, 12.4.2019, bls. 61,
framkvæmdarreglugerða (ESB) 2016/347, (ESB) 2016/378, (ESB) 2016/523, (ESB) 2016/959, (ESB)
2016/1055, (ESB) 2017/1158, (ESB) 2018/292 og framkvæmdartilskipunar (ESB) 2015/2392, sem verður
birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr.
samningsins hafi farið fram (), eða á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 259/2019 frá 25. október 2019 (17), eftir því hvor dagsetningin er síðar.

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
(17) Verður birt.
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4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 307/2019

5.3.2020

2020/EES/14/35

frá 13. desember 2019
um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (Fjármálaþjónusta)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1619
frá 12. júlí 2018 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/438 að því er varðar varðveisluskyldur vörsluaðila (1).

2)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi er bætt við lið 30g (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/438) í
IX. viðauka við EES-samninginn:
„, breytt með:
–

32018 R 1619: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1619 frá 12. júlí 2018
(Stjtíð. ESB L 271, 30.10.2018, bls. 6).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/1619, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr.
samningsins hafi farið fram (), eða á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 63/2018 frá 23. mars 2018 (2), eftir því hvor dagsetningin er síðar.
4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

(1)
()
(2)

Stjtíð. ESB L 271, 30.10.2018, bls. 6.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
Stjtíð ESB L 26, 30.1.2020, bls. 50, og EES-viðbætir nr. 6, 30.1.2020, bls. 51.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 308/2019

Nr. 14/67

2020/EES/14/36

frá 13. desember 2019
um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (Fjármálaþjónusta)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1618
frá 12. júlí 2018 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) nr. 231/2013 að því er varðar
varðveisluskyldur vörsluaðila (1).

2)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi er bætt við lið 31bba (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 231/2013) í
IX. viðauka við EES-samninginn:
„, breytt með:
–

32018 R 1618: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1618 frá 12. júlí 2018
(Stjtíð. ESB L 271, 30.10.2018, bls. 1).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2016/1618, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 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 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

(1)
()

Stjtíð. ESB L 271, 30.10.2018, bls. 1.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 309/2019

5.3.2020

2020/EES/14/37

frá 13. desember 2019
um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (Fjármálaþjónusta)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1229
frá 25. maí 2018 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 að því
er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um aga í uppgjöri (1).

2)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 31bfg (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2018/2030) í IX. viðauka við EES-samninginn:
„31bfh. 32018 R 1229: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1229 frá 25. maí 2018
um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 að því er varðar
tæknilega eftirlitsstaðla um aga í uppgjöri (Stjtíð. ESB L 230, 13.9.2018, bls. 1).“
2. gr.
Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/1229, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr.
samningsins hafi farið fram (), eða á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 18/2019 frá 8. febrúar 2019 (2), eftir því hvor dagsetningin er síðar.
4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

(1)
()
(2)

Stjtíð. ESB L 230, 13.9.2018, bls. 1.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
Stjtíð. ESB L 60, 28.2.2019, bls. 31, og EES-viðbætir nr. 17, 28.2.2019, bls. 8.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 310/2019

Nr. 14/69

2020/EES/14/38

frá 13. desember 2019
um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (Fjármálaþjónusta)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2019/1276 frá 29. júlí 2019 um niðurfellingu á framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2012/627/ESB um viðurkenningu á að laga- og eftirlitsramma Ástralíu jafngildi kröfunum í
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1060/2009 um lánshæfismatsfyrirtæki (1).

2)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2019/1277 frá 29. júlí 2019 um niðurfellingu á framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2012/630/ESB um viðurkenningu á að laga- og eftirlitsrammi Kanada jafngildi kröfunum í
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1060/2009 um lánshæfismatsfyrirtæki (2).

3)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2019/1278 frá 29. júlí 2019 um niðurfellingu á framkvæmdarákvörðun 2014/248/ESB um viðurkenningu á að laga- og eftirlitsrammi Singapúr jafngildi kröfunum í reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 1060/2009 um lánshæfismatsfyrirtæki (3).

4)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2019/1279 frá 29. júlí 2019 um viðurkenningu á að laga- og eftirlitsrammi Bandaríkja Ameríku
jafngildi kröfunum í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1060/2009 um lánshæfismatsfyrirtæki (4).

5)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1280
frá 29. júlí 2019 um viðurkenningu á að laga- og eftirlitsrammi Mexíkó jafngildi kröfunum í reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1060/2009 um lánshæfismatsfyrirtæki (5).

6)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2019/1281 frá 29. júlí 2019 um niðurfellingu á framkvæmdarákvörðun 2014/245/ESB um
viðurkenningu á að laga- og eftirlitsrammi Brasilíu jafngildi kröfunum í reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 1060/2009 um lánshæfismatsfyrirtæki (6).

7)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2019/1282 frá 29. júlí 2019 um niðurfellingu á framkvæmdarákvörðun 2014/246/ESB um
viðurkenningu á að laga- og eftirlitsrammi Argentínu jafngildi kröfunum í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1060/2009 um lánshæfismatsfyrirtæki (7).

8)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá (ESB)
2019/1283 frá 29. júlí 2019 um viðurkenningu á að laga- og eftirlitsrammi Japan jafngildi kröfunum í
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1060/2009 um lánshæfismatsfyrirtæki (8).

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

Stjtíð. ESB L 201, 30.7.2019, bls. 17.
Stjtíð. ESB L 201, 30.7.2019, bls. 20.
Stjtíð. ESB L 201, 30.7.2019, bls. 23.
Stjtíð. ESB L 201, 30.7.2019, bls. 26.
Stjtíð. ESB L 201, 30.7.2019, bls. 30.
Stjtíð. ESB L 201, 30.7.2019, bls. 34.
Stjtíð. ESB L 201, 30.7.2019, bls. 37.
Stjtíð. ESB L 201, 30.7.2019, bls. 40.
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9)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1284
frá 29. júlí 2019 um viðurkenningu á að laga- og eftirlitsrammi Hong Kong jafngildi kröfunum í
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1060/2009 um lánshæfismatsfyrirtæki (9).

10)

Framkvæmdarákvörðun (ESB) 2019/1276 fellir úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2012/627/ESB (10), sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr
samningnum.

11)

Framkvæmdarákvörðun (ESB) 2019/1277 fellir úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2012/630/ESB (11), sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr
samningnum.

12)

Framkvæmdarákvörðun (ESB) 2019/1278 fellir úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2014/248/ESB (12), sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr
samningnum.

13)

Framkvæmdarákvörðun (ESB) 2019/1279 fellir úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2012/628/ESB (13), sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr
samningnum.

14)

Framkvæmdarákvörðun (ESB) 2019/1280 fellir úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2014/247/ESB (14), sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr
samningnum.

15)

Framkvæmdarákvörðun (ESB) 2019/1281 fellir úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2014/245/ESB (15), sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr
samningnum.

16)

Framkvæmdarákvörðun (ESB) 2019/1282 fellir úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2014/246/ESB (16), sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr
samningnum.

17)

Framkvæmdarákvörðun (ESB) 2019/1283 fellir úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2010/578/EB (17), sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr
samningnum.

18)

Framkvæmdarákvörðun (ESB) 2019/1284 fellir úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2014/249/ESB (18), sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr
samningnum.

19)

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 kemur í stað texta liðar 31eba (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/578/ESB):
„32019 D 1283: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá (ESB) 2019/1283 frá
29. júlí 2019 um viðurkenningu á að laga- og eftirlitsrammi Japan jafngildi kröfunum í reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1060/2009 um lánshæfismatsfyrirtæki (Stjtíð. ESB L 201,
30.7.2019, bls. 40).“
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

Stjtíð. ESB L 201, 30.7.2019, bls. 43.
Stjtíð. ESB L 274, 9.10.2012, bls. 30.
Stjtíð. ESB L 278, 12.10.2012, bls. 17.
Stjtíð. ESB L 132, 3.5.2014, bls. 73.
Stjtíð. ESB L 274, 9.10.2012, bls. 32.
Stjtíð. ESB L 132, 3.5.2014, bls. 71.
Stjtíð. ESB L 132, 3.5.2014, bls. 65.
Stjtíð. ESB L 132, 3.5.2014, bls. 68.
Stjtíð. ESB L 254, 29.9.2010, bls. 46.
Stjtíð. ESB L 132, 3.5.2014, bls. 76.
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2. Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 31ebc (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2012/628/ESB):
„32019 D 1279: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1279 frá 29. júlí 2019
um viðurkenningu á að laga- og eftirlitsrammi Bandaríkja Ameríku jafngildi kröfunum í reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1060/2009 um lánshæfismatsfyrirtæki (Stjtíð. ESB L 201,
30.7.2019, bls. 26).“
3. Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 31ebg (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2014/247/ESB):
„32019 D 1280: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1280 frá 29. júlí 2019
um viðurkenningu á að laga- og eftirlitsrammi Mexíkó jafngildi kröfunum í reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 1060/2009 um lánshæfismatsfyrirtæki (Stjtíð. ESB L 201, 30.7.2019, bls. 30).“
4. Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 31ebi (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2014/249/ESB):
„32019 D 1284: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1284 frá 29. júlí 2019
um viðurkenningu á að laga- og eftirlitsrammi Hong Kong jafngildi kröfunum í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1060/2009 um lánshæfismatsfyrirtæki (Stjtíð. ESB L 201, 30.7.2019,
bls. 43).“
5. Texti liða 31ebb (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/627/ESB), 31ebd (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/630/ESB), 31ebe (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/245/ESB), 31ebf (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2014/246/ESB) and 31ebh (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/248/ESB) fellur
brott.
2. gr.
Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvarðana (ESB) 2019/1276, (ESB) 2019/1277, (ESB)
2019/1278, (ESB) 2019/1279, (ESB) 2019/1280, (ESB) 2019/1281, (ESB) 2019/1282, (ESB) 2019/1283
og (ESB) 2019/1284 sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst
fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 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 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

()

Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Nr. 14/71

Nr. 14/72

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 311/2019

5.3.2020

2020/EES/14/39

frá 13. desember 2019
um breytingu á X. viðauka (Almenn þjónusta) og XIX. viðauka (Neytendavernd) við
EES-samninginn
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN

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

Fella ber inn í EES-samninginn 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 (1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 66, 8.3.281,
bls. 1.

2)

X. og XIX. viðauka við EES-samninginn er því breytt í samræmi við það.

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 3a (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/89/ESB) í
X. viðauka við EES-samninginn:
„4.

32018 R 0302: 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 (Stjtíð. ESB L 60I, 2.3.2018, bls. 1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð.
ESB L 66, 8.3.2018, bls. 1.
Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:
a) Ákvæði 6. mgr. 1. gr. gildir ekki að því er varðar EFTA-ríkin.
b) Í 17. mgr. 2. gr. koma orðin „37. gr. EES-samningsins“ í stað orðanna „57. gr. sáttmálans um
starfshætti Evrópusambandsins“.
c) Í 3. mgr. 3. gr. og 5. mgr. 4. gr. koma orðin „EES-samningnum“ í stað orðanna „lögum
Sambandsins“.
d) Í 4. mgr. 4. gr. koma orðin „sérstakra innlendra reglna fyrir lítil fyrirtæki“ í stað orðanna
„ákvæða 1. kafla í XII. bálki tilskipunar 2006/112/EB“ að því er varðar EFTA-ríkin.
e) Í 1. mgr. 6. gr. og 2. mgr. 11. gr. koma orðin „53. gr. EES-samningsins“ í stað orðanna
„101. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins“.
f)

(1)

Ákvæði 2. mgr. 11. gr., að því er varðar EFTA-ríkin:
i)

„2. mars 2018“ orðast „gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 311/2019 frá 13. desember 2019“,

ii)

„23. mars 2020“ orðast „tveimur árum frá gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EESnefndarinnar nr. 311/2019 frá 13. desember 2019.“

Stjtíð. ESB L 60I, 2.3.2018, bls. 1.
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2. gr.
Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 7d (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/22/EB) og 7f (reglugerð
(EB) nr. 2006/2004) í XIX. viðauka við EES-samninginn:
„–

32018 R 0302: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2018/302 frá 28. febrúar 2018
(Stjtíð. ESB L 60I, 2.3.2014, bls. 1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 66, 8.3.2018, bls. 1.“
3. gr.

Eftirfarandi verður bætt við lið 7f (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/2394) í XIX. viðauka
við EES-samninginn frá 17. janúar 2020:
„, breytt með:
–

32018 R 0302: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2018/302 frá 28. febrúar 2018
(Stjtíð. ESB L 60I, 2.3.2014, bls. 1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 66, 8.3.2018, bls. 1.“
4. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/302, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 66, 3.10.2018,
bls. 1, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
5. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr.
EES-samningsins hafi farið fram ()
6. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

()

Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Nr. 14/73

Nr. 14/74

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 312/2019

5.3.2020

2020/EES/14/40

frá 13. desember 2019
um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn (Rafræn fjarskipti, hljóð- og
myndmiðlun og upplýsingasamfélagið)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1345
frá 2. ágúst 2019 um breytingu á ákvörðun 2006/771/EB að því er varðar uppfærslu samhæfðra
tækniskilyrða um notkun fjarskiptatíðnirófsins fyrir skammdrægan búnað (1).

2)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 5cz (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/771/EB) í XI. viðauka
við EES-samninginn:
„–

32019 D 1345: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1345 frá
2. ágúst 2019 (Stjtíð. ESB L 212, 13.8.2019, bls. 53).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1345, sem
verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 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 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

(1)
()

Stjtíð. ESB L 212, 13.8.2019, bls. 53.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 313/2019

Nr. 14/75

2020/EES/14/41

frá 13. desember 2019
um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (Flutningastarfsemi)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2019/1213 frá 12. júlí 2019 um ítarleg ákvæði sem tryggja samræmd skilyrði fyrir framkvæmd
reglna um rekstrarsamhæfi og samrýmanleika innbyggðs vigtunarbúnaðar samkvæmt tilskipun
ráðsins 96/53/EB (1).

2)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 15a (tilskipun ráðsins 96/53/EB) í XIII. viðauka við EES-samninginn:
„15b. 32019 R 1213: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1213 frá
12. júlí 2019 um ítarleg ákvæði sem tryggja samræmd skilyrði fyrir framkvæmd reglna um rekstrarsamhæfi og samrýmanleika innbyggðs vigtunarbúnaðar samkvæmt tilskipun ráðsins 96/53/EB
(Stjtíð. ESB L 192, 18.7.2019, bls. 1).“
2. gr.
Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/1213, sem verður birtur í EES-viðbæti
við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 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 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

(1)
()

Stjtíð. ESB L 192, 18.7.2019, bls. 1.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Nr. 14/76

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 314/2019

5.3.2020

2020/EES/14/42

frá 13. desember 2019
um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (Flutningastarfsemi)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1668
frá 26. júní 2019 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1629 um
tæknilegar kröfur vegna skipa í siglingum á skipgengum vatnaleiðum (1).

2)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi er bætt við lið 47b (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1629) í XIII. viðauka við
EES-samninginn:
„–

32019 R 1668: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1668 frá 26. júní 2019
(Stjtíð. ESB L 256, 7.10.2019, bls. 1).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/1668, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 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 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

(1)
()

Stjtíð. ESB L 256, 7.10.2019, bls. 1.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

5.3.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 315/2019

Nr. 14/77

2020/EES/14/43

frá 13. desember 2019
um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (Flutningastarfsemi)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1119 frá
31. júlí 2018 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1178/2011 að því er varðar yfirlýst þjálfunarfyrirtæki (1).

2)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 66ne (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1178/2011) í
XIII. viðauka við EES-samninginn:
„–

32018 R 1119: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1119 frá 31. júlí 2018 (Stjtíð.
ESB L 204, 13.8.2018, bls. 13).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/1119, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 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 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

(1)
()

Stjtíð. ESB L 204, 13.8.2018, bls. 13.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Nr. 14/78

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 316/2019

5.3.2020

2020/EES/14/44

frá 13. desember 2019
um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (Flutningastarfsemi)
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/903
frá 29. maí 2019 um að setja frammistöðumarkmið innan alls Sambandsins að því er varðar netið
fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar fyrir þriðja viðmiðunartímabilið sem hefst 1. janúar 2020 og
lýkur 31. desember 2024 (1).

2)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 66xh (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2018/1048) í XIII. viðauka við EES-samninginn:
„66xi. 32019 D 0903: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/903 frá
29. maí 2019 um að setja frammistöðumarkmið innan alls Sambandsins að því er varðar netið
fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar fyrir þriðja viðmiðunartímabilið sem hefst 1. janúar 2020 og
lýkur 31. desember 2024 (Stjtíð. ESB L 144, 3.6.2019, bls. 49).“
2. gr.
Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/903, sem
verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 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 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

(1)
()

Stjtíð. ESB L 144, 3.6.2019, bls. 49.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

5.3.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 317/2019

Nr. 14/79

2020/EES/14/45

frá 13. desember 2019
um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (Flutningastarfsemi)
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/123
frá 24. janúar 2019 um ítarlegar reglur um framkvæmd í tengslum við starfsemi neta fyrir
rekstrarstjórnun flugumferðar og um niðurfellingu reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 677/2011 (1).

2)

Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/123 fellir úr gildi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 677/2011, sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr
samningnum.

3)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi breytingar verða gerðar á XIII. viðauka við EES-samninginn:
1. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 66xi (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2019/903) í XIII. viðauka við EES-samninginn:
„66xj. 32019 R 0123: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/123 frá
24. janúar 2019 um ítarlegar reglur um framkvæmd í tengslum við starfsemi neta fyrir
rekstrarstjórnun flugumferðar og um niðurfellingu reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) nr. 677/2011 (Stjtíð. ESB L 28, 31.1.2019, bls. 1).
Ákvæði framkvæmdarreglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem
hér segir:

(1)

a)

Þrátt fyrir ákvæði bókunar 1 við samninginn ber að skilja hugtakið „aðildarríki(n)“
þannig að það taki til EFTA-ríkjanna, til viðbótar við merkingu þess í framkvæmdarreglugerðinni.

b)

Að því er varðar EFTA-ríkin vísar hugtakið „netstjórnandi“ til netstjórnandans sem
tilnefndur er af fastanefnd EFTA-ríkjanna.

c)

Að því er varðar EFTA-ríkin vísar hugtakið „frammistöðumatsnefnd“ til frammistöðumatsnefndar sem tilnefnd er af fastanefnd EFTA-ríkjanna.

d)

Í 1. mgr. 4. gr. orðast „ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar samþykkt í samræmi við
2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 549/2004“ sem „ákvörðun fastanefndar EFTAríkjanna“ að því er varðar EFTA-ríkin.

e)

Í 5. gr. orðast hugtakið „framkvæmdastjórnin“ sem „fastanefnd EFTA-ríkjanna“ að því
er varðar EFTA-ríkin.

f)

Í 6. gr. orðast hugtakið „framkvæmdastjórnin“ sem „fastanefnd EFTA-ríkjanna“ að því
er varðar EFTA-ríkin.

Stjtíð. ESB L 28, 31.1.2019, bls. 1.

Nr. 14/80

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

g)

Í k-lið 3. mgr. 7. gr. er orðunum „, fastanefnd EFTA-ríkjanna, Eftirlitsstofnun EFTA“
bætt við á eftir hugtakinu „framkvæmdastjórnina“ að því er varðar EFTA-ríkin.

h)

Í 4. mgr. 7. gr. er orðunum „, fastanefnd EFTA-ríkjanna, Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við
á eftir hugtakinu „framkvæmdastjórninni“.

i)

Í b-lið 4. mgr. 18. gr. er orðunum „og einn fulltrúi Eftirlitsstofnunar EFTA“ bætt við á
eftir hugtakinu „framkvæmdastjórnarinnar“.

j)

Í 2. mgr. 19. gr. er eftirfarandi lið bætt við fyrsta undirliðinn:
„j) EFTA-ríkinu sem fer með formennsku í fastanefnd EFTA-ríkjanna.“

k)

Í 3. mgr. 22. gr., fyrsta málslið, er orðunum „, fastanefnd EFTA-ríkjanna, Eftirlitsstofnun
EFTA“ bætt við á eftir orðunum „fyrir framkvæmdastjórnina“.

l)

Í 23. gr., fyrsta málslið, að því er varðar EFTA-ríkin, orðast hugtakið „Framkvæmdastjórnin“ sem „Eftirlitsstofnun EFTA“.“

2. Texti liðar 66wn (reglugerð framkvæmdarstjórnarinnar (EB) nr. 677/2011) fellur brott.
2. gr.
Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/123, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 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 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

()

Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

5.3.2020

5.3.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 318/2019

Nr. 14/81

2020/EES/14/46

frá 13. desember 2019
um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (Flutningastarfsemi)
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/317
frá 11. febrúar 2019 um frammistöðu- og gjaldtökukerfi fyrir samevrópska loftrýmið og um
niðurfellingu á framkvæmdarreglugerðum (ESB) nr. 390/2013 og (ESB) nr. 391/2013 (1).

2)

Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/317 fellir úr gildi, frá 1. janúar 2020, framselda reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 390/2013 og (ESB) nr. 391/2013, sem hafa verið teknar upp í
EES-samninginn og ber því að fella gerðirnar brott úr EES-samningnum.

3)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi breytingar verða gerðar á XIII. viðauka við EES-samninginn:
1. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 66xj (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2019/123):
„66xk. 32019 R 0317: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/317 frá
11. febrúar 2019 um frammistöðu- og gjaldtökukerfi fyrir samevrópska loftrýmið og um
niðurfellingu á framkvæmdarreglugerðum (ESB) nr. 390/2013 og (ESB) nr. 391/2013 (Stjtíð.
ESB L 56, 25.2.2019, bls. 1).
Ákvæði framkvæmdarreglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem
hér segir:
a)

Þrátt fyrir ákvæði bókunar 1 við samninginn ber að skilja hugtakið „aðildarríki(n)“
þannig að það taki til EFTA-ríkjanna, til viðbótar við merkingu þess í framkvæmdarreglugerðinni.

b)

Að því er varðar EFTA-ríkin vísar hugtakið „netstjórnandi“ til netstjórnandans sem
tilnefndur er af fastanefnd EFTA-ríkjanna.

c)

Að því er varðar EFTA-ríkin vísar hugtakið „frammistöðumatsnefnd“ til frammistöðumatsnefndar sem tilnefnd er af fastanefnd EFTA-ríkjanna.

d)

Í 1. mgr. 14. gr. er eftirfarandi undirgrein bætt við:
„Ef matið varðar frammistöðuáætlanir og markmið sem varða eitt eða fleiri aðildarríki
ESB og eitt eða fleiri EFTA-ríki skal Eftirlitsstofnun EFTA framkvæma matið að því er
EFTA-ríki(n) varðar og framkvæmdastjórnin að því er varðar eitt eða fleiri aðildarríki
ESB. Framkvæmdastjórnin og Eftirlitsstofnun EFTA skulu eiga samstarf að þessu leyti
og með það fyrir augum að taka samhljóða afstöðu í gegnum allt ferlið sem komið er á
með þessari grein.“

(1)

Stjtíð. ESB L 56, 25.2.2019, bls. 1.

Nr. 14/82
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e)

Í 1. mgr. 15. gr. er eftirfarandi undirgrein bætt við:
„Ef matið og endurskoðunin varðar frammistöðuáætlanir og markmið sem varða eitt eða
fleiri aðildarríki ESB og eitt eða fleiri EFTA-ríki skal Eftirlitsstofnun EFTA framkvæma
matið að því er EFTA-ríki(n) varðar og framkvæmdastjórnin að því er varðar eitt eða
fleiri aðildarríki ESB. Framkvæmdastjórnin og Eftirlitsstofnun EFTA skulu eiga
samstarf að þessu leyti og með það fyrir augum að taka samhljóða afstöðu í gegnum allt
ferlið sem komið er á með þessari grein.“

f)

Í 1. mgr. 18. gr. er eftirfarandi undirgrein bætt við:
„Ef rökstudd beiðni varðar frammistöðuáætlanir sem varða eitt eða fleiri aðildarríki ESB
og eitt eða fleiri EFTA-ríki skal Eftirlitsstofnun EFTA framkvæma matið að því er
EFTA-ríki(n) varðar og framkvæmdastjórnin að því er varðar eitt eða fleiri aðildarríki
ESB. Framkvæmdastjórnin og Eftirlitsstofnun EFTA skulu eiga samstarf að þessu leyti
og með það fyrir augum að taka samhljóða afstöðu í gegnum allt ferlið sem komið er á
með þessari grein.“

g)

Í 2. mgr. 19. gr. er eftirfarandi undirgrein bætt við:
„Ef frammistöðuáætlun neta varðar bæði netstjórnandann sem framkvæmdastjórnin
hefur tilnefnt og netstjórnandann sem fastanefnd EFTA-ríkjanna hefur tilefnt, skulu
framkvæmdastjórnin og Eftirlitsstofnun EFTA eiga samstarf með það fyrir augum að
taka samhljóða afstöðu.“

h)

Í 1. mgr. og 3. og 4. mgr. 19. gr. orðast hugtakið „framkvæmdastjórn“, að því er varðar
EFTA-ríkin, sem „Eftirlitsstofnun EFTA“.“

2. Texti liðar 66xf (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 390/2013) og 66wm
(framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 391/2013) fellur brott frá 1. janúar 2020.“
2. gr.
Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/317, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr.
samningsins hafi farið fram (), eða á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 317/2019 frá 13. desember 2019 (2), eftir því hvor dagsetningin er síðar.
4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

()
(2)

Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
Stjtíð ESB L 68, 5.3.2020, bls. 72, og EES-viðbætir nr. 14, 5.3.2020, bls. 79.

5.3.2020

5.3.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 319/2019

Nr. 14/83

2020/EES/14/47

frá 13. desember 2019
um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (Umhverfismál)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Fella ber inn í EES-samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1134 frá 1. júlí 2019
um breytingu á ákvörðun 2009/300/EB og ákvörðun (ESB) 2015/2099 að því er varðar gildistíma
vistfræðilegu viðmiðananna við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir tilteknar vörur sem og
tilheyrandi kröfur um mat og sannprófun (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 er bætt við lið 2d (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/2099):

„, breytt með:

–

32019 D 1134: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1134 frá 1. júlí 2019 (Stjtíð.
ESB L 179, 3.7.2019, bls. 25).“

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 2j (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/300/EB):

„–

32019 D 1134: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1134 frá 1. júlí 2019 (Stjtíð.
ESB L 179, 3.7.2019, bls. 25).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar (ESB) 2019/1134, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr.
EES-samningsins hafi farið fram ().
(1)
()

Stjtíð. ESB L 179, 3.7.2019, bls. 25.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Nr. 14/84

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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

Gjört í Brussel 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

5.3.2020

5.3.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 320/2019

Nr. 14/85

2020/EES/14/48

frá 13. desember 2019
um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (Umhverfismál)
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2018/2066 frá 19. desember 2018 um vöktun á losun gróðurhúsalofttegunda og skýrslugjöf um
losunina samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB og um breytingu á
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 601/2012 (1).

2)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2018/2067 frá 19. desember 2018 um sannprófun á gögnum og um faggildingu sannprófenda
samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB (2).

3)

Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/2066 fellir úr gildi, frá 1. janúar 2021, reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 601/2012, sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og ber
því að fella gerðina brott úr samningnum frá 1. janúar 2021.

4)

Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/2067 fellir úr gildi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) nr. 600/2012, sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og ber því að fella gerðina
brott úr samningnum.

5)

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 21apg (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 601/2012):
„–

2.

32018 R 2066: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2066 frá
19. desember 2018 (Stjtíð. ESB L 334, 31.12.2018, bls. 1).“

Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 21api (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2014/389/ESB):
„21apj. 32018 R 2066: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2066 frá
19. desember 2018 um vöktun á losun gróðurhúsalofttegunda og skýrslugjöf um losunina
samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB og um breytingu á reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 601/2012 (Stjtíð. ESB L 334, 31.12.2018, bls. 1).
21apk. 32018 R 2067: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2067 frá
19. desember 2018 um sannprófun á gögnum og um faggildingu sannprófenda samkvæmt
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB (Stjtíð. ESB L 334, 31.12.2018, bls. 94).“

3.

Texti liðar 21apf (reglugerð framkvæmdarstjórnarinnar (EB) nr. 600/2012) fellur brott.

4.

Texti liðar 21apg (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 601/2012) fellur brott frá og með
1. janúar 2021.

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 334, 31.12.2018, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 334, 31.12.2018, bls. 94.

Nr. 14/86

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2. gr.
Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) nr. 2018/2066 og (ESB) nr. 2018/2067, sem
verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 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 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

()

Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

5.3.2020

5.3.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 321/2019

Nr. 14/87

2020/EES/14/49

frá 13. desember 2019
um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (Umhverfismál)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn 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 (1), sbr. leiðréttingar í
Stjtíð. ESB L 82, 26.3.2018, bls. 17.

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 texta er bætt við lið 25d (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/18/EB):
„, breytt með:
–

32015 L 0412: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2015/412 frá 11. mars 2015
(Stjtíð. ESB L 68, 13.3.2015, bls. 1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 82, 26.3.2018, bls. 17.“

2. Eftirfarandi texta er bætt við aðlögunartextann í lið 25d (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2001/18/EB):
„e) Í 1. mgr. gr. 26c, að því er EFTA-ríkin varðar koma orðin „í sex mánuði eftir gildistökudag
ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 321/2019 frá 13. desember 2019“ í staðinn fyrir
orðin „frá 2. apríl 2015 til 3. október 2015“ og í stað orðanna „fyrir 2. apríl 2015“ koma orðin
„áður en ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 321/2019 frá 13. desember 2019 tekur
gildi“.“
2. gr.
Íslenskur og norskur texti tilskipunar (ESB) 2015/412, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 82, 26.3.2018,
bls. 17, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr.
EES-samningsins hafi farið fram ().
(1)
()

Stjtíð. ESB L 68, 13.3.2015, bls. 1.
Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Nr. 14/88

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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

Gjört í Brussel 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

5.3.2020

5.3.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 322/2019

Nr. 14/89

2020/EES/14/50

frá 13. desember 2019
um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (Umhverfismál)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/350 frá 8. mars 2018
um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/18/EB að því er varðar mat á umhverfisáhættu vegna erfðabreyttra lífvera (1).

2)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 25d (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/18/EB) í XX. viðauka
við EES-samninginn:
„–

32018 L 0350: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/350 frá 8. mars 2018 (Stjtíð. ESB
L 67, 9.3.2018, bls. 30).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipunar (ESB) 2018/350, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 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 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

(1)
()

Stjtíð. ESB L 67, 9.3.2018, bls. 30.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Nr. 14/90

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 323/2019

5.3.2020

2020/EES/14/51

frá 13. desember 2019
um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (Umhverfismál)
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1790
frá 16. nóvember 2018 um niðurfellingu á ákvörðun 2002/623/EB um leiðbeiningar varðandi mat á
umhverfisáhættu vegna erfðabreyttra lífvera (1).

2)

Framkvæmdarákvörðun (ESB) 2018/1790 fellir úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2002/623/EB, sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og ber því að fella hana brott úr
samningnum.

3)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Texti liðar 25e (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/623/EB) í XX. viðauka við EES-samninginn
fellur brott.
2. gr.
Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1790, sem
verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 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 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

(1)
()

Stjtíð. ESB L 293, 20.11.2018, bls. 32.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

5.3.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 324/2019

Nr. 14/91

2020/EES/14/52

frá 13. desember 2019
um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (Umhverfismál)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/986 frá
7. mars 2019 um breytingu á I. og II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)
nr. 510/2011 að því er varðar vöktun á losun koltvísýrings frá nýjum léttum atvinnuökutækjum sem
hafa verið gerðarviðurkennd í fjölþrepa ferli (1).

2)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/987
frá 29. maí 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 293/2012 að því er varðar
vöktun á losun koltvísýrings frá nýjum léttum atvinnuökutækjum sem hafa verið gerðarviðurkennd
í fjölþrepa ferli (2).

3)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Viðauka XX. við EES-samninginn verður breytt sem hér segir:
1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 21ay (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 510/2011):
„–

32019 R 0986: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/986 frá
7. mars 2019 (Stjtíð. ESB L 160, 18.6.2019, bls. 3).“

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 21aya (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 293/2012):
„–

32019 R 0987: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/987 frá
29. maí 2019 (Stjtíð. ESB L 160, 18.6.2019, bls. 8).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/986 og framkvæmdarreglugerðar (ESB)
2019/987, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr.
EES-samningsins hafi farið fram ().
(1)
(2)
()

Stjtíð. ESB L 160, 18.6.2019, bls. 3.
Stjtíð. ESB L 160, 18.6.2019, bls. 8.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Nr. 14/92

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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

Gjört í Brussel 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

5.3.2020

5.3.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 325/2019

Nr. 14/93

2020/EES/14/53

frá 13. desember 2019
um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (Umhverfismál)
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2018/1876 frá 29. nóvember 2018 um viðurkenningu á tækni sem notuð er í 12 volta nýtna
riðstraumsrafala sem eru notaðir í létt atvinnuökutæki með hefðbundinn brunahreyfil sem
nýsköpunartækni til að draga úr losun koltvísýrings frá léttum atvinnuökutækjum samkvæmt
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 510/2011 (1).

2)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 21ayd (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2019/582) í XX. viðauka við EES-samninginn:
„21aye. 32018 D 1876: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1876 frá
29. nóvember 2018 um viðurkenningu á tækni sem notuð er í 12 volta nýtna riðstraumsrafala
sem eru notaðir í létt atvinnuökutæki með hefðbundinn brunahreyfil sem nýsköpunartækni til að
draga úr losun koltvísýrings frá léttum atvinnuökutækjum samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (ESB) nr. 510/2011 (Stjtíð. ESB L 306, 30.11.2018, bls. 53).“
2. gr.
Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1876, sem
verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 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 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

(1)
()

Stjtíð. ESB L 306, 30.11.2018, bls. 53.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Nr. 14/94

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 326/2019

5.3.2020

2020/EES/14/54

frá 13. desember 2019
um breytingu á XXI. viðauka við EES-samninginn (Hagskýrslugerð)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/881
frá 23. maí 2017 um framkvæmd á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 763/2008 um
manntal og húsnæðistal að því er varðar fyrirkomulag og uppbyggingu gæðaskýrslna og tæknilegt
snið fyrir sendingu gagna, og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1151/2010 (1).

2)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi breytingar eru gerðar á XXI. viðauka við EES-samninginn:
1. Eftirfarandi er bætt við lið 18yc (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1151/2010):
„, breytt með:
–

32017 R 0881: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/881 frá
23. maí 2017 (Stjtíð. ESB L 135, 24.5.2017, bls. 6).“

2. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 18ye (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/712):
„18yf.

32017 R 0881: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/881 frá
23. maí 2017 um framkvæmd á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 763/2008 um
manntal og húsnæðistal að því er varðar fyrirkomulag og uppbyggingu gæðaskýrslna og
tæknilegt snið fyrir sendingu gagna, og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1151/2010
(Stjtíð. ESB L 135, 24.5.2017, bls. 6).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2017/881, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr.
EES-samningsins hafi farið fram ().
(1)
()

Stjtíð. ESB L 135, 24.5.2017, bls. 6.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

5.3.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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

Gjört í Brussel 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

Nr. 14/95

Nr. 14/96

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 327/2019

5.3.2020

2020/EES/14/55

frá 13. desember 2019
um breytingu á XXI. viðauka við EES-samninginn (Hagskýrslugerð)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1091 frá
18. júlí 2018 um samþættar hagskýrslur um landbúnað og niðurfellingu á reglugerðum (EB)
nr. 1166/2008 og (ESB) nr. 1337/2011 (1).

2)

Reglugerð (ESB) 2018/1091 fellir úr gildi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1166/2008,
sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr samningnum.

3)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi kemur í stað texta 23. liðar (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1166/2008) í XXI.
viðauka við EES-samninginn:
„32018 1091:

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1091 frá 18. júlí 2018 um samþættar
hagskýrslur um landbúnað og niðurfellingu á reglugerðum (EB) nr. 1166/2008 og (ESB)
nr. 1337/2011 (Stjtíð. ESB L 200, 7.8.2018, bls. 1).
Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:
a) EFTA-ríkin skulu ekki bundin af þeirri sundurliðun gagna eftir svæðum sem krafist er
með þessari reglugerð.
b) EFTA-ríkin skulu ekki bundin af því að safna og leggja fram gögn um innleiðingu
ráðstafana sem tengjast einingunni „dreifbýlisþróun“ í b-lið 7. gr., einingunni
„aldingarður“ í g-lið 7. gr. og einingunni „vínekra“ í h-lið 7. gr. og samkvæmt
skráningu í IV. viðauka reglugerðarinnar, til viðbótar við sérstök gögn til fyllingar þeim
þremur einingum sem getið er og grundvallast á 9. gr.
c) Ákvæði reglugerðarinnar taka ekki til Liechtenstein.“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/1091, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr.
EES-samningsins hafi farið fram ().
(1)
()

Stjtíð. ESB L 200, 7.8.2018, bls. 1.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

5.3.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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

Gjört í Brussel 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

Nr. 14/97

Nr. 14/98

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 328/2019

5.3.2020

2020/EES/14/56

frá 13. desember 2019
um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (Félagaréttur)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/237 frá
8. febrúar 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 alþjóðlegan reikningsskilastaðal, IAS-staðal 28 (1).

2)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

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

32019 R 0237: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/237 frá 8. febrúar 2019 (Stjtíð.
ESB L 39, 11.2.2019, bls. 1).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/237, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 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 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

(1)
()

Stjtíð. ESB L 39, 11.2.2019, bls. 1.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

5.3.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 329/2019

Nr. 14/99

2020/EES/14/57

frá 13. desember 2019
um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (Félagaréttur)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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

Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/402 frá
13. 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 alþjóðlegan reikningsskilastaðal, IAS-staðal 19 (1).

2)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

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

32019 R 0402: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/402 frá 13. mars 2019 (Stjtíð.
ESB L 72, 14.3.2019, bls. 6).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/402, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 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 13. desember 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gunnar Pálsson
formaður.

(1)
()

Stjtíð. ESB L 72, 14.3.2019, bls. 6.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

