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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 46/2019 

frá 29. mars 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) 2018/723 

frá 16. maí 2018 um breytingu á I. og II. viðauka við reglugerð ráðsins (EB) nr. 1099/2009 um 

vernd dýra við aflífun að því er varðar samþykki fyrir deyfingu með lágum loftþrýstingi (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 Sambands-

ríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og kveðið er á um 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 lið 2a (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1099/2009) í hluta 9.1 í I. 

kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„, breytt með: 

– 32018 R 0723: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/723 frá 

16. maí 2018 (Stjtíð. ESB L 122, 17.5.2018, bls. 11).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/723, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 122, 17.5.2018, bls. 11. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/44/01 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 47/2019 

frá 29. mars 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) 

2018/1936 frá 10. desember 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 371/2011 að 

því er varðar hámarksgildi dímetýlamínóetanóls (1). 

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

2018/1957 frá 11. desember 2018 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 885/2010 að því er varðar 

skilmála leyfis fyrir blöndu af narasíni og níkarbasíni sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga 

(leyfishafi er Eli Lilly and Company Ltd) (2). 

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

2018/1980 frá 13. desember 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/2325 að því 

er varðar skilmála leyfis fyrir blöndum með fljótandi lesitínum, vatnsrofnum lesitínum og lesitínum 

sem olían hefur verið fjarlægð úr sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (3). 

4) 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 kveðið er á um í aðlögunarákvæðum 

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi er bætt við lið 2k (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 885/2010): 

„, breytt með: 

– 32018 R 1957: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1957 frá 

11. desember 2018 (Stjtíð. ESB L 315, 12.12.2018, bls. 23).“ 

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

nr. 371/2011): 

„– 32018 R 1936: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1936 frá 

10. desember 2018 (Stjtíð. ESB L 314, 11.12.2018, bls. 34).“ 

3. Eftirfarandi er bætt við 238. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/2325): 

„, breytt með: 

– 32018 R 1980: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1980 frá 

13. desember 2018 (Stjtíð. ESB L 317, 14.12.2018, bls. 12).“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 314, 11.12.2018, bls. 34. 

(2) Stjtíð. ESB L 315, 12.12.2018, bls. 23. 

(3) Stjtíð. ESB L 317, 14.12.2018, bls. 12. 

2020/EES/44/02 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2018/1936, (ESB) 2018/1957 og (ESB) 

2018/1980, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 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 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 48/2019 

frá 29. mars 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) 2018/1079 

frá 30. júlí 2018 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis (DSM 28343) sem fóðuraukefni fyrir 

eldiskjúklinga (leyfishafi er Lactosan GmbH & Co. KG) (1). 

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

2018/1080 frá 30. júlí 2018 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis DSM 29784 sem 

fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga og kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur (leyfishafi er 

Adisseo France SAS) (2). 

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

2018/1081 frá 30. júlí 2018 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) sem 

fóðuraukefni fyrir eldissvín (leyfishafi er Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, fulltrúi er Asahi Calpis 

Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) (3). 

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

2018/1090 frá 31. júlí 2018 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa og endó-1,3(4)-

betaglúkanasa, sem eru framleiddir með Komagataella pastoris (CBS 25376) og Komagataella 

pastoris (CBS 26469), sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, kjúklinga sem eru aldir til að verða 

varphænur, eldiskalkúna, allar fuglategundir sem eru aldar til varps eða til undaneldis, fráfærugrísi 

og aukategundir svína (eftir fráfærur) (leyfishafi er Kaesler Nutrition GmbH) (4). 

5) 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 kveðið er á um í aðlögunarákvæðum 

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 263. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/1550) í II. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„264. 32018 R 1079: Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1079 frá  

30. júlí 2018 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis DSM 28343 sem fóðuraukefni fyrir 

fráfærugrísi (leyfishafi er Lactosan GmbH & Co. KG) (Stjtíð. ESB L 194, 31.7.2018, bls. 131).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 194, 31.7.2018, bls. 131. 

(2) Stjtíð. ESB L 194, 31.7.2018, bls. 134. 

(3) Stjtíð. ESB L 194, 31.7.2018, bls. 137. 

(4) Stjtíð. ESB L 195, 1.8.2018, bls. 23. 
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265. 32018 R 1080: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1080 frá  

30. júlí 2018 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis DSM 29784 sem fóðuraukefni fyrir 

aukategundir alifugla til eldis og sem eru aldar til varps (leyfishafi er Adisseo France SAS) (Stjtíð. 

ESB L 194, 31.7.2018, bls. 134). 

266. 32018 R 1081: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1081 frá  

30. júlí 2018 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) sem fóðuraukefni 

fyrir eldissvín (leyfishafi er Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, fulltrúi er Asahi Calpis Wellness Co. 

Ltd Europe Representative Office) (Stjtíð. ESB L 194, 31.7.2018, bls. 137). 

267. 32018 R 1090: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1090 frá  

31. júlí 2018 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa og endó-1,3(4)-betaglúkanasa, sem 

eru framleiddir með Komagataella pastoris (CBS 25376) og Komagataella pastoris (CBS 26469), 

sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur, 

eldiskalkúna, allar fuglategundir sem eru aldar til varps eða til undaneldis, fráfærugrísi og 

aukategundir svína (eftir fráfærur) (leyfishafi er Kaesler Nutrition GmbH) (Stjtíð. ESB L 195, 

1.8.2018, bls. 23).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2018/1079, (ESB) 2018/1080, (ESB) 

2018/1081 og (ESB) 2018/1090, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 

telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 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 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 49/2019 

frá 29. mars 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) 

2018/1254 frá 19. september 2018 að því er varðar synjun um leyfi fyrir ríbóflavíni (80%), sem er 

framleitt með Bacillus subtilis KCCM-10445, sem fóðuraukefni sem tilheyrir virka hópnum 

vítamín, forvítamín og efnafræðilega vel skilgreind efni með áþekka verkun (1). 

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

2018/1533 frá 12. október 2018 um leyfi fyrir natríumalgínati sem fóðuraukefni fyrir ketti, hunda, 

önnur dýr sem gefa ekki af sér afurðir til manneldis og fiska og kalíumalgínati sem fóðuraukefni 

fyrir ketti og hunda (2). 

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

2018/1543 frá 15. október 2018 um leyfi fyrir blöndu með Pediococcus pentosaceus DSM 32291 

sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (3). 

4) 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 kveðið er á um í aðlögunar-

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

ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 267. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/1090) í II. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„268. 32018 R 1254: Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2018/1254 frá 19. september 2018 að því er varðar synjun um leyfi fyrir ríbóflavíni (80%), 

sem er framleitt með Bacillus subtilis KCCM-10445, sem fóðuraukefni sem tilheyrir virka 

hópnum vítamín, forvítamín og efnafræðilega vel skilgreind efni með áþekka verkun (Stjtíð. ESB 

L 237, 20.9.2018, bls. 5). 

269. 32018 R 1533: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1533 frá  

12. október 2018 um leyfi fyrir natríumalgínati sem fóðuraukefni fyrir ketti, hunda, önnur dýr sem 

gefa ekki af sér afurðir til manneldis og fiska og kalíumalgínati sem fóðuraukefni fyrir ketti og 

hunda (Stjtíð. ESB L 257, 15.10.2018, bls. 13). 

270. 32018 R 1543: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1543 frá  

15. október 2018 um leyfi fyrir blöndu með Pediococcus pentosaceus DSM 32291 sem 

fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 259, 16.10.2018, bls. 22).“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 237, 20.9.2018, bls. 5. 

(2) Stjtíð. ESB L 257, 15.10.2018, bls. 13. 

(3) Stjtíð. ESB L 259, 16.10.2018, bls. 22. 

2020/EES/44/04 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2018/1254, (ESB) 2018/1533 og (ESB) 

2018/1543, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 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 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 50/2019 

frá 29. mars 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) 2018/1558 

frá 17. október 2018 um leyfi fyrir nýrri notkun á blöndu með Lactobacillus acidophilus (CECT 

4529) sem fóðuraukefni fyrir ketti og hunda (leyfishafi er Centro Sperimentale del Latte) (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 kveðið er á um 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 270. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 2018/1543) í II. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„271. 32018 R 1558: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1558 frá 

17. október 2018 um leyfi fyrir nýrri notkun á blöndu með Lactobacillus acidophilus (CECT 

4529) sem fóðuraukefni fyrir ketti og hunda (leyfishafi er Centro Sperimentale del Latte) (Stjtíð. 

ESB L 261, 18.10.2018, bls. 13).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/1558, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 261, 18.10.2018, bls. 13. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/44/05 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 



2.7.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 44/11 

 2
.7

.2
0
2

0
 

E
E

S
-v

ið
b

æ
tir v

ið
 S

tjó
rn

artíð
in

d
i E

v
ró

p
u

sam
b

an
d

sin
s 

N
r. 4

4
/1

1
 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 51/2019 

frá 29. mars 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) 

2018/1559 frá 17. október 2018 um leyfi fyrir tinktúru úr kúmíni (Cuminum cyminum L.) sem 

fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (1). 

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

2018/1566 frá 18. október 2018 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,3(4)-betaglúkanasa og endó-

1,4-betaxýlanasa, sem eru framleiddir með Aspergillus niger (NRRL 25541), og alfaamýlasa, sem 

er framleiddur með Aspergillus niger (ATCC66222), sem fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi og 

aukategundir svína (eftir fráfærur) og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1453/2004 (leyfishafi er 

Andrès Pintaluba S.A.) (2). 

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

2018/1567 frá 18. október 2018 um leiðréttingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/249 um 

leyfi fyrir táríni, betaalaníni, L-alaníni, L-arginíni, L-asparssýru, L-histidíni, D,L-ísólefsíni,  

L-lefsíni, L-fenýlalaníni, L-prólíni, D,L-seríni, L-týrósíni, L-meþíóníni, L-valíni, L-systeíni, glýsíni, 

mónónatríumglútamati og L-glútamínsýru sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir og L-systeín-

hýdróklóríðmónóhýdrati fyrir allar dýrategundir, að undanskildum köttum og hundum (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1568 

frá 18. október 2018 um leyfi fyrir blöndu með fúmónísínesterasa, sem er framleiddur með 

Komagataella phaffii (DSM 32159), sem fóðuraukefni fyrir öll svín og allar alifuglategundir (4). 

5) 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 kveðið er á um í aðlögunar-

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

ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 1zw (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1453/2004): 

„– 32018 R 1566: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1566 frá 

18. október 2018 (Stjtíð. ESB L 262, 19.10.2018, bls. 27).“ 

2. Eftirfarandi er bætt við 250. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/249): 

„, breytt með:  

  

(1) Stjtíð. ESB L 261, 18.10.2018, bls. 16. 

(2) Stjtíð. ESB L 262, 19.10.2018, bls. 27. 

(3) Stjtíð. ESB L 262, 19.10.2018, bls. 31. 

(4) Stjtíð. ESB L 262, 19.10.2018, bls. 34. 

2020/EES/44/06 
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– 32018 R 1567: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1567 frá 

18. október 2018 (Stjtíð. ESB L 262, 19.10.2018, bls. 31).“ 

3. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 271. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2018/1558): 

„272. 32018 R 1559: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1559 frá 

17. október 2018 um leyfi fyrir tinktúru úr kúmíni (Cuminum cyminum L.) sem fóðuraukefni 

fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 261, 18.10.2018, bls. 16). 

273. 32018 R 1566: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1566 frá 

18. október 2018 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,3(4)-betaglúkanasa og endó-1,4-

betaxýlanasa, sem eru framleiddir með Aspergillus niger (NRRL 25541), og alfaamýlasa, sem 

er framleiddur með Aspergillus niger (ATCC66222), sem fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi og 

aukategundir svína (eftir fráfærur) og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1453/2004 (leyfishafi 

er Andrès Pintaluba S.A.) (Stjtíð. ESB L 262, 19.10.2018, bls. 27). 

274. 32018 R 1568: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1568 frá 

18. október 2018 um leyfi fyrir blöndu með fúmónísínesterasa, sem er framleiddur með 

Komagataella phaffii (DSM 32159), sem fóðuraukefni fyrir öll svín og allar alifuglategundir 

(Stjtíð. ESB L 262, 19.10.2018, bls. 34).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2018/1559, (ESB) 2018/1566, (ESB) 

2018/1567 og (ESB) 2018/1568, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 

telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 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 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 52/2019 

frá 29. mars 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) 

2018/1564 frá 17. október 2018 um leyfi fyrir blöndu með dólómítmagnesíti sem fóðuraukefni fyrir 

allar dýrategundir, að undanskildum mjólkurkúm og öðrum jórturdýrum til framleiðslu á 

mjólkurafurðum, fráfærugrísum og eldissvínum (1). 

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

2018/1565 frá 17. október 2018 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betamannanasa, sem er 

framleiddur með Paenibacillus lentus (DSM 28088), sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, 

kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur og aukategundir alifugla, aðrar en varpfugla, 

eldiskalkúna, kalkúna sem eru aldir til undaneldis, fráfærugrísi, eldissvín og aukategundir svína 

(leyfishafi er Elanco GmbH) (2). 

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

2018/1569 frá 18. október 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1110/2011 um 

leyfi fyrir ensímblöndu með endó-1,4-betaxýlanasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei 

(CBS 114044), sem fóðuraukefni fyrir varphænur, aukategundir alifugla og eldissvín (leyfishafi er 

Roal Oy) (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1903 frá 

5. desember 2018 um leiðréttingu á IV., VI. og VII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 767/2009 um setningu fóðurs á markað og notkun þess og um að leiðrétta tilteknar 

tungumálaútgáfur af II., IV., V. og VI. viðauka við þá reglugerð (4). 

5) 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 kveðið er á um í aðlögunarákvæðum 

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

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

nr. 1110/2011): 

„, breytt með:  

  

(1) Stjtíð. ESB L 262, 19.10.2018, bls. 20. 

(2) Stjtíð. ESB L 262, 19.10.2018, bls. 24. 

(3) Stjtíð. ESB L 262, 19.10.2018, bls. 37. 

(4) Stjtíð. ESB L 310, 6.12.2018, bls. 22. 

2020/EES/44/07 
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– 32018 R 1569: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1569 frá 

18. október 2018 (Stjtíð. ESB L 262, 19.10.2018, bls. 37).“ 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við 48. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 767/2009): 

„– 32018 R 1903: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1903 frá 5. desember 2018 

(Stjtíð. ESB L 310, 6.12.2018, bls. 22).“ 

3. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 274. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2018/1568): 

„275. 32018 R 1564: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1564 frá 

17. október 2018 um leyfi fyrir blöndu með dólómítmagnesíti sem fóðuraukefni fyrir allar 

dýrategundir, að undanskildum mjólkurkúm og öðrum jórturdýrum til framleiðslu á 

mjólkurafurðum, fráfærugrísum og eldissvínum (Stjtíð. ESB L 262, 19.10.2018, bls. 20). 

276. 32018 R 1565: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1565 frá 

17. október 2018 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betamannanasa, sem er framleiddur með 

Paenibacillus lentus (DSM 28088), sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, kjúklinga sem eru 

aldir til að verða varphænur og aukategundir alifugla, aðrar en varpfugla, eldiskalkúna, 

kalkúna sem eru aldir til undaneldis, fráfærugrísi, eldissvín og aukategundir svína (leyfishafi 

er Elanco GmbH) (Stjtíð. ESB L 262, 19.10.2018, bls. 24).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/1903 og framkvæmdarreglugerða (ESB) 2018/1564, 

(ESB) 2018/1565 og (ESB) 2018/1569, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 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 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 53/2019 

frá 29. mars 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) 2019/8 

frá 3. janúar 2019 um leyfi fyrir hýdroxýlsetnu hliðstæðuefni meþíóníns og kalsíumsalti þess sem 

fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/9 

frá 3. janúar 2019 um leyfi fyrir vatnsfríu betaíni sem fóðuraukefni fyrir dýr sem gefa af sér afurðir 

til manneldis, að undanskildum kanínum (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/10 

frá 3. janúar 2019 um leyfi fyrir efnablöndu með náttúrulegri blöndu af illítmontmórillónítkaólíníti 

sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/11 frá 

3. janúar 2019 um leyfi fyrir blöndu með Enterococcus faecium NCIMB 10415 sem fóðuraukefni 

fyrir gyltur, mjólkurgrísi, fráfærugrísi og eldisgrísi og um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 252/2006, 

(EB) nr. 943/2005 og (EB) nr. 1200/2005 (leyfishafi er DSM Nutritional Products Ltd, fulltrúi er 

DSM Nutritional products Sp. z o.o.) (4)  

5) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/12 

frá 3. janúar 2019 um leyfi fyrir L-arginíni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (5). 

6) 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 kveðið er á um í 

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

þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við liði 1zzl (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 943/2005), 

1zzm (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1200/2005) og 1zzt (reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (EB) nr. 252/2006): 

„– 32019 R 0011: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/11 frá 

3. janúar 2019 (Stjtíð. ESB L 2, 4.1.2019, bls. 17).“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 2, 4.1.2019, bls. 6. 

(2) Stjtíð. ESB L 2, 4.1.2019, bls. 10. 

(3) Stjtíð. ESB L 2, 4.1.2019, bls. 13. 

(4)  Stjtíð. ESB L 2, 4.1.2019, bls. 17. 

(5) Stjtíð. ESB L 2, 4.1.2019, bls. 21. 

2020/EES/44/08 
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2. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 276. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2018/1565): 

„277. 32019 R 0008: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/8 frá 

3. janúar 2019 um leyfi fyrir hýdroxýlsetnu hliðstæðuefni meþíóníns og kalsíumsalti þess sem 

fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 2, 4.1.2019, bls. 6). 

278. 32019 R 0009: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/9 frá 

3. janúar 2019 um leyfi fyrir vatnsfríu betaíni sem fóðuraukefni fyrir dýr sem gefa af sér 

afurðir til manneldis, að undanskildum kanínum (Stjtíð. ESB L 2, 4.1.2019, bls. 10). 

279. 32019 R 0010: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/10 frá 

3. janúar 2019 um leyfi fyrir efnablöndu með náttúrulegri blöndu af illítmontmórillónít-

kaólíníti sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 2, 4.1.2019, bls. 13). 

280. 32019 R 0011: Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2019/11 frá 3. janúar 2019 um leyfi fyrir blöndu með Enterococcus 

faecium NCIMB 10415 sem fóðuraukefni fyrir gyltur, mjólkurgrísi, fráfærugrísi og eldisgrísi 

og um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 252/2006, (EB) nr. 943/2005 og (EB) nr. 1200/2005 

(leyfishafi er DSM Nutritional Products Ltd, fulltrúi er DSM Nutritional products Sp. z o.o.) 

(Stjtíð. ESB L 2, 4.1.2019, bls. 17). 

281. 32019 R 0012: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/12 frá 

3. janúar 2019 um leyfi fyrir L-arginíni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir) (Stjtíð. ESB 

L 2, 4.1.2019, bls. 21).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2019/8, (ESB) 2019/9, (ESB) 2019/10, (ESB) 

2019/11 og (ESB) 2019/12, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst 

fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 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 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 54/2019 

frá 29. mars 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) 2018/960 frá 5. júlí 2018 

um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því 

er varðar hámarksgildi leifa fyrir lambda-sýhalótrín í eða á tilteknum afurðum (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1049 frá  

25. júlí 2018 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 

(2). 

3) 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 

kveðið er á um 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. 

4) 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: 

„– 32018 R 0960: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/960 frá 5. júlí 2018 (Stjtíð. ESB 

L 169, 6.7.2018, bls. 27), 

– 32018 R 1049: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1049 frá 25. júlí 2018 (Stjtíð. 

ESB L 189, 26.7.2018, bls. 9).“ 

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: 

„– 32018 R 0960: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/960 frá 5. júlí 2018 (Stjtíð. ESB 

L 169, 6.7.2018, bls. 27), 

– 32018 R 1049: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1049 frá 25. júlí 2018 (Stjtíð. 

ESB L 189, 26.7.2018, bls. 9).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2018/940 og (ESB) 2018/1049, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 169, 6.7.2018, bls. 27. 

(2) Stjtíð. ESB L 189, 26.7.2018, bls. 9. 

2020/EES/44/09 
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4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 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 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 55/2019 

frá 29. mars 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) 2018/1514 frá 

10. október 2018 um breytingu á II., III. og IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir abamektín, asíbensólar-S-metýl, klópýralíð, 

emamektín, fenhexamíð, fenpýrasamín, flúasífóp-P, ísófetamíð, Pasteuria nishizawae Pn1, talkúm 

E553B og tebúkónasól í eða á tilteknum afurðum (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1515 frá 

10. október 2018 um breytingu á III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir dífenýlamín og oxadixýl í eða á tilteknum 

afurðum (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1516 frá 

10. október 2018 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir penoxsúlam, tríflúmísól og tríflúmúrón 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 

kveðið er á um 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: 

„– 32018 R 1514: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1514 frá 10. október 2018 

(Stjtíð. ESB L 256, 12.10.2018, bls. 8), 

– 32018 R 1515: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1515 frá 10. október 2018 

(Stjtíð. ESB L 256, 12.10.2018, bls. 33), 

– 32018 R 1516: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1516 frá 10. október 2018 

(Stjtíð. ESB L 256, 12.10.2018, bls. 45).“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 256, 12.10.2018, bls. 8. 

(2) Stjtíð. ESB L 256, 12.10.2018, bls. 33. 

(3) Stjtíð. ESB L 256, 12.10.2018, bls. 45. 

2020/EES/44/10 



Nr. 44/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 2.7.2020 

 

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: 

„– 32018 R 1514: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1514 frá 10. október 2018 

(Stjtíð. ESB L 256, 12.10.2018, bls. 8), 

– 32018 R 1515: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1515 frá 10. október 2018 

(Stjtíð. ESB L 256, 12.10.2018, bls. 33), 

– 32018 R 1516: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1516 frá 10. október 2018 

(Stjtíð. ESB L 256, 12.10.2018, bls. 45).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2018/1514, (ESB) 2018/1515 og (ESB) 2018/1516, sem 

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

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 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 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 56/2019 

frá 29. mars 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 tilmæli framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/464 frá  

19. mars 2018 um vöktun á málmum og joði í þangi og þara, seltuplöntum og afurðum að stofni til 

úr þangi og þara (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 

kveðið er á um 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 lið er bætt við á eftir 281. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 2019/12) í II. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„282. 32018 H 0464: Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/464 frá 19. mars 2018 um vöktun á 

málmum og joði í þangi og þara, seltuplöntum og afurðum að stofni til úr þangi og þara (Stjtíð. 

ESB L 78, 21.3.2018, bls. 16).“ 

2. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir 150. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/555) í XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„151. 32018 H 0464: Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/464 frá 19. mars 2018 um vöktun á 

málmum og joði í þangi og þara, seltuplöntum og afurðum að stofni til úr þangi og þara (Stjtíð. 

ESB L 78, 21.3.2018, bls. 16).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/464, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 78, 21.3.2018, bls. 16. 

() 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 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 57/2019 

frá 29. mars 2019 

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

staðlar, prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/986 

frá 3. apríl 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/504 að því er varðar aðlögun 

stjórnsýsluákvæða um viðurkenningu á og markaðseftirlit með ökutækjum fyrir landbúnað og 

skógrækt að losunarmörkum V. áfanga (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 40d (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/504) í II. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 0986: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/986 frá  

3. apríl 2018 (Stjtíð. ESB L 182, 18.7.2018, bls. 16).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/986, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 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 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 182, 18.7.2018, bls. 16. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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Nr. 44/24 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 2.7.2020 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 58/2019 

frá 29. mars 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) 2018/1461 frá 

28. september 2018 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1333/2008 og viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 að því 

er varðar notkun á lágsetnum hýdroxýprópýlsellulósa í fæðubótarefni (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1462 frá 

28. september 2018 um breytingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 231/2012 um  

nákvæmar skilgreiningar á aukefnum í matvælum sem eru tilgreind í II. og III. viðauka við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er varðar nákvæmar skilgreiningar 

á tilteknum sorbítanesterum (E 491 sorbítanmónósterat, E 492 sorbítantrísterat og E 495 

sorbítanmónópalmítat) (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1472 frá 

28. september 2018 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1333/2008 og viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 að því 

er varðar kókíníl, karmínsýru, karmín (E 120) (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1481 frá 

4. október 2018 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1333/2008 og viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 að því 

er varðar oktýlgallat (E 311) og dódekýlgallat (E 312) (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1482 frá 

4. október 2018 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1334/2008 að því er varðar kaffín og þeóbrómín (5). 

6) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1497 frá 

8. október 2018 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1333/2008 að því er varðar matvælaflokk 17 og notkun matvælaaukefna í fæðubótarefni (6). 

7) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1649 frá 

5. nóvember 2018 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1334/2008 að því er varðar að taka tiltekin bragðefni af skrá Sambandsins (7). 

8) 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 kveðið er á um í inngangsorðum 

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

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 245, 1.10.2018, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 245, 1.10.2018, bls. 6. 

(3) Stjtíð. ESB L 247, 3.10.2018, bls. 1. 

(4) Stjtíð. ESB L 251, 5.10.2018, bls. 13. 

(5) Stjtíð. ESB L 251, 5.10.2018, bls. 19. 

(6) Stjtíð. ESB L 253, 9.10.2018, bls. 36. 

(7) Stjtíð. ESB L 275, 6.11.2018, bls. 7. 

2020/EES/44/13 
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TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirliðum er bætt við lið 54zzzzr (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1333/2008): 

„– 32018 R 1461: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1461 frá 28. september 2018 

(Stjtíð. ESB L 245, 1.10.2018, bls. 1), 

– 32018 R 1472: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1472 frá 28. september 2018 

(Stjtíð. ESB L 247, 3.10.2018, bls. 1), 

– 32018 R 1481: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1481 frá 4. október 2018 

(Stjtíð. ESB L 251, 5.10.2018, bls. 13), 

– 32018 R 1497: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1497 frá 8. október 2018 

(Stjtíð. ESB L 253, 9.10.2018, bls. 36).“ 

2. Eftirfarandi undirliðum er bætt við lið 54zzzzs (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1334/2008): 

„– 32018 R 1482: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1482 frá 4. október 2018 

(Stjtíð. ESB L 251, 5.10.2018, bls. 19), 

– 32018 R 1649: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1649 frá 5. nóvember 2018 

(Stjtíð. ESB L 275, 6.11.2018, bls. 7).“ 

3. Eftirfarandi undirliðum er bætt við í 69. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 231/2012): 

„– 32018 R 1461: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1461 frá 28. september 2018 

(Stjtíð. ESB L 245, 1.10.2018, bls. 1), 

– 32018 R 1462: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1462 frá 28. september 2018 

(Stjtíð. ESB L 245, 1.10.2018, bls. 6), 

– 32018 R 1472: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1472 frá 28. september 2018 

(Stjtíð. ESB L 247, 3.10.2018, bls. 1), 

– 32018 R 1481: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1481 frá 4. október 2018 

(Stjtíð. ESB L 251, 5.10.2018, bls. 13).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2018/1461, (ESB) 2018/1462, (ESB) 2018/1472, (ESB) 

2018/1481, (ESB) 2018/1482, (ESB) 2018/1497 og (ESB) 2018/1649, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

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

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

Gjört í Brussel 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 59/2019 

frá 29. mars 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) 2019/37 frá  

10. janúar 2019 um breytingu og leiðréttingu 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 kveðið er á um 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 0037: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/37 frá 10. janúar 2019 (Stjtíð. 

ESB L 9, 11.1.2019, bls. 88).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/37, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 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 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 9, 11.1.2019, bls. 88. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/44/14 



Nr. 44/28 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 2.7.2020 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 60/2019 

frá 29. mars 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) 2018/1555 frá 

17. október 2018 um synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar til minnkunar 

á sjúkdómsáhættu (1). 

2) Fella ber inn í EES-saminginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1556 frá 

17. október 2018 um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa 

hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna (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 kveðið er á um 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 liðum er bætt við á eftir 151. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/464) í XII. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„152. 32018 R 1555: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1555 frá 17. október 2018 um 

synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar til minnkunar á sjúkdómsáhættu 

(Stjtíð. ESB L 261, 18.10.2018, bls. 3). 

153. 32018 R 1556: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1556 frá 17. október 2018 um 

synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á 

sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna (Stjtíð. ESB L 261, 18.10.2018, bls. 6).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2018/1555 og (ESB) 2018/1556, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 261, 18.10.2018, bls. 3. 

(2) Stjtíð. ESB L 261, 18.10.2018, bls. 6. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/44/15 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 



Nr. 44/30 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 2.7.2020 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 61/2019 

frá 29. mars 2019 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/470 

frá 21. mars 2018 um ítarlegar reglur um það hámarksgildi leifa sem kemur til greina við eftirlit 

með matvælum sem unnin eru úr dýrum, sem hafa verið meðhöndluð í Sambandinu skv. 11. gr. 

tilskipunar 2001/82/EB (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 12c (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/782) í XIII. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„12d. 32018 R 0470: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/470 frá  

21. mars 2018 um ítarlegar reglur um það hámarksgildi leifa sem kemur til greina við eftirlit með 

matvælum sem unnin eru úr dýrum, sem hafa verið meðhöndluð í Sambandinu skv. 11. gr. 

tilskipunar 2001/82/EB (Stjtíð. ESB L 79, 22.3.2018, bls. 16).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/470, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 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 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 79, 22.3.2018, bls. 16. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/44/16 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 62/2019 

frá 29. mars 2019 

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

staðlar, prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/721 

frá 16. maí 2018 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 til að flokka efnið svínaprólaktín 

með tilliti til hámarksgildis leifa (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/722 

frá 16. maí 2018 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 til að flokka efnið eprínómektín með 

tilliti til hámarksgildis leifa (2). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 0721: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/721 frá 16. maí 2018 

(Stjtíð. ESB L 122, 17.5.2018, bls. 5), 

– 32018 R 0722: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/722 frá 16. maí 2018 

(Stjtíð. ESB L 122, 17.5.2018, bls. 8).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) nr. 2018/721 og (ESB) nr. 2018/722, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 122, 17.5.2018, bls. 5. 

(2) Stjtíð. ESB L 122, 17.5.2018, bls. 8. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/44/17 



Nr. 44/32 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 2.7.2020 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 63/2019 

frá 29. mars 2019 

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

staðlar, prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2018/1076 frá 30. júlí 2018 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 til að flokka efnið 

ísóflúran með tilliti til hámarksgildis leifa (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 1076: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1076 frá  

30. júlí 2018 (Stjtíð. ESB L 194, 31.7.2018, bls. 41).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/1076, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 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 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 194, 31.7.2018, bls. 41. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/44/18 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 64/2019 

Þessi ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar var birt í EES-viðbæti nr. 57, 18.7.2019, bls. 19. 

2020/EES/44/19 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 65/2019 

frá 29. mars 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) 2018/1881 frá 

3. desember 2018 um breytingu á I., III., VI., VII., VIII., IX., X., XI. og XII. viðauka við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir 

að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)) til að bregðast við nanóformum efna (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 1881: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1881 frá 3. desember 2018 

(Stjtíð. ESB L 308, 4.12.2018, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/1881, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 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 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 308, 4.12.2018, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/44/20 



Nr. 44/36 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 2.7.2020 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 66/2019 

frá 29. mars 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) 2018/2005 frá 

17. desember 2018 um breytingu á XVII. viðauka (viðvíkjandi bis(2-etýlhexýl)þalati (DEHP), 

díbútýlþalati (DBP), bensýlbútýlþalati (BBP) og díísóbútýlþalati (DIBP)) við reglugerð Evrópu-

þingsins 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 í lið 12zc (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006) í 

XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 2005: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2005 frá 17. desember 2018 

(Stjtíð. ESB L 322, 18.12.2018, bls. 14).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/2005, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 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 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 322, 18.12.2018, bls. 14. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/44/21 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 67/2019 

frá 29. mars 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) 2018/1480 frá 

4. október 2018 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um 

flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna í því skyni að laga hana að framförum í tækni og 

vísindum og um leiðréttingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/776 (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 12zze (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008): 

„– 32018 R 1480: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1480 frá 4. október 2018 

(Stjtíð. ESB L 251, 5.10.2018, bls. 1).“ 

2. Eftirfarandi er bætt við 16. undirlið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/776) liðar 12zze 

(reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008): 

„, breytt með: 

 32018 R 1480: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1480 frá 4. október 2018 

(Stjtíð. ESB L 251, 5.10.2018, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/1480, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 251, 5.10.2018, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/44/22 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 68/2019 

frá 29. mars 2019 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2018/1292 frá 25. september 2018 um að samþykkja sýfenótrín sem fyrirliggjandi virkt efni til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 (1). 

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

2018/1305 frá 26. september 2018 um skilmála og skilyrði leyfis fyrir flokki skyldra sæfivara, sem 

inniheldur deltametrín, sem Svíþjóð lagði fram í samræmi við 36. gr. reglugerðar Evrópuþingsins 

og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 (2). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðir bætast við á eftir lið 12zzzzzs (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/1623) í XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„12zzzzzt.  32018 R 1292: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1292 frá 

25. september 2018 um að samþykkja sýfenótrín sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 18 (Stjtíð. ESB L 241, 26.9.2018, bls. 11). 

12zzzzzu.  32018 D 1305: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1305 frá 

26. september 2018 um skilmála og skilyrði leyfis fyrir flokki skyldra sæfivara, sem 

inniheldur deltametrín, sem Svíþjóð lagði fram í samræmi við 36. gr. reglugerðar Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 (Stjtíð. ESB L 244, 28.9.2018, bls. 109).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/1292 og framkvæmdarákvörðunar (ESB) 

2018/1305, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 241, 26.9.2018, bls. 11. 

(2) Stjtíð. ESB L 244, 28.9.2018, bls. 109. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/44/23 



Nr. 44/40 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 2.7.2020 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 69/2019 

frá 29. mars 2019 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/917 

frá 27. júní 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar 

framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin alfasýpermetrín, beflúbútamíð, benalaxýl, 

benþíavalíkarb, bífenasat, boskalíð, brómóoxýníl, kaptan, karvón, klórprófam, sýasófamíð, 

desmedífam, dímetóat, dímetómorf, díkvat, etefón, etóprófos, etoxasól, famoxadón, fenamídón, 

fenamífos, flúmíoxasín, flúoxastróbín, fólpet, foramsúlfúrón, formetanat, Gliocladium catenulatum, 

stofn J1446, ísoxaflútól, metalaxýl-m, metíókarb, metoxýfenósíð, metríbúsín, milbemektín, 

oxasúlfúrón, Paecilomyces lilacinus, stofn 251, fenmedífam, fosmet, pírimífosmetýl, própamókarb, 

próþíókónasól, pýmetrósín og s-metólaklór (1). 

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

2018/1019 frá 18. júlí 2018 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu oxasúlfúróni, í 

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

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

nr. 540/2011 (2). 

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

2018/1043 frá 24. júlí 2018 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu fenamídóni, í 

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

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

nr. 540/2011 (3). 

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

2018/1061 frá 26. júlí 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu karfentrasónetýli, í 

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

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

nr. 540/2011 (4). 

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

2018/1075 frá 27. júlí 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu Ampelomyces quisqualis 

af stofni AQ10 sem áhættulitlu virku efni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við 

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

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

2018/1260 frá 20. september 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að 

því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin pýridaben, kínmerak og 

sinkfosfíð (6). 

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

2018/1278 frá 21. september 2018 um samþykki fyrir áhættulitla virka efninu Pasteuria nishizawae 

Pn1, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntu-

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

stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (7).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 163, 28.6.2018, bls. 13. 

(2) Stjtíð. ESB L 183, 19.7.2018, bls. 14. 

(3) Stjtíð. ESB L 188, 25.7.2018, bls. 9. 

(4) Stjtíð. ESB L 190, 27.7.2018, bls. 8. 

(5) Stjtíð. ESB L 194, 31.7.2018, bls. 36. 

(6) Stjtíð. ESB L 238, 21.9.2018, bls. 30. 

(7) Stjtíð. ESB L 239, 24.9.2018, bls. 4. 

2020/EES/44/24 
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8) II. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

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

nr. 540/2011): 

„– 32018 R 0917: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/917 frá  

27. júní 2018 (Stjtíð. ESB L 163, 28.6.2018, bls. 13), 

 32018 R 1019: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1019 frá 

18. júlí 2018 (Stjtíð. ESB L 183, 19.7.2018, bls. 14),  

 32018 R 1043: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1043 frá 

24. júlí 2018 (Stjtíð. ESB L 188, 25.7.2018, bls. 9), 

 32018 R 1061: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1061 frá 

26. júlí 2018 (Stjtíð. ESB L 190, 27.7.2018, bls. 8), 

 32018 R 1075: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1075 frá 

27. júlí 2018 (Stjtíð. ESB L 194, 31.7.2018, bls. 36), 

 32018 R 1260: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1260 frá 

20. september 2018 (Stjtíð. ESB L 238, 21.9.2018, bls. 30), 

 32018 R 1278: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1278 frá 

21. september 2018 (Stjtíð. ESB L 239, 24.9.2018, bls. 4).“ 

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

stjórnarinnar (ESB) 2018/1060): 

„13zzzzzzzzx.  32018 R 1019: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1019 

frá 18. júlí 2018 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu oxasúlfúróni, í 

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

plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 183, 19.7.2018, bls. 14), 

13zzzzzzzzy.  32018 R 1043: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1043 

frá 24. júlí 2018 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu fenamídóni, í 

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

plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 188, 25.7.2018, bls. 9), 

13zzzzzzzzz.  32018 R 1061: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1061 

frá 26. júlí 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu karfentrasónetýli, í 

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

plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 190, 27.7.2018, bls. 8),  
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13zzzzzzzzza.  32018 R 1075: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1075 

frá 27. júlí 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu Ampelomyces 

quisqualis af stofni AQ10 sem áhættulitlu virku efni, í samræmi við reglugerð 

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

markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 194, 31.7.2018, bls. 36), 

13zzzzzzzzzb.  32018 R 1278: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1278 frá 

21. september 2018 um samþykki fyrir áhættulitla virka efninu Pasteuria nishizawae 

Pn1, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um 

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

kvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 239, 

24.9.2018, bls. 4).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/917, (ESB) 

2018/1019, (ESB) 2018/1043, (ESB) 2018/1061, (ESB) 2018/1075, (ESB) 2018/1260 og (ESB) 

2018/1278, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 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 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 70/2019 

frá 29. mars 2019 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/987 frá 

27. apríl 2018 um breytingu og leiðréttingu á framseldri reglugerð (ESB) 2017/655 um viðbætur 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1628 að því er varðar vöktun á losun mengandi 

lofttegunda frá brunahreyflum sem eru í notkun og eru uppsettir í færanlegum vélbúnaði til nota utan 

vega (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við lið 1g (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/655) í XXIV. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„, breytt með: 

 32018 R 0987: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/987 frá 27. apríl 2018 

(Stjtíð. ESB L 182, 18.7.2018, bls. 40).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/987, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 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 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 182, 18.7.2018, bls. 40. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/44/25 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 71/2019 

frá 29. mars 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) 

nr. 2018/988 frá 27. apríl 2018 um breytingu og leiðréttingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 

2017/656 um stjórnsýslukröfur að því er varðar losunarmörk og gerðarviðurkenningu brunahreyfla 

fyrir færanlegan vélbúnað til nota utan vega í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2016/1628 (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við lið 1h (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/656) í 

XXIV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„, breytt með: 

 32018 R 0988: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/988 frá 27. apríl 2018 

(Stjtíð. ESB L 182, 18.7.2018, bls. 46).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/988, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 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 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 182, 18.7.2018, bls. 46. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/44/26 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 72/2019 

frá 29. mars 2019 

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

IV. viðauka (Orka) 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) 2017/1369 frá  

4. júlí 2017 um setningu ramma fyrir orkumerkingar og um niðurfellingu tilskipunar 2010/30/ESB (1). 

2) Reglugerð (ESB) 2017/1369 fellir úr gildi tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2010/30/ESB, sem 

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

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi kemur í stað texta 4. liðar (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/ESB) í IV. kafla  

II. viðauka við EES-samninginn: 

„32017 R 1369: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1369 frá 4. júlí 2017 um setningu 

ramma fyrir orkumerkingar og um niðurfellingu tilskipunar 2010/30/ESB (Stjtíð. ESB L 198, 28.7.2017, 

bls. 1).“ 

2. gr. 

Eftirfarandi kemur í stað texta 11. liðar (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/ESB) í IV. viðauka 

við EES-samninginn: 

„32017 R 1369: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1369 frá 4. júlí 2017 um setningu 

ramma fyrir orkumerkingar og um niðurfellingu tilskipunar 2010/30/ESB (Stjtíð. ESB L 198, 28.7.2017, 

bls. 1). (1) 

(1) Einungis sett fram til uppýsingar. Hvað beitingu varðar er vísað til II. viðauka, Tæknilegar reglugerðir, staðlar, 

prófanir og vottun.“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/1369, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 198, 28.7.2017, bls. 1. 

() Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/44/27 
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5. gr. 

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

Gjört í Brussel 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 



Nr. 44/48 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 2.7.2020 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 73/2019 

frá 29. mars 2019 

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

IV. viðauka (Orka) 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 framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/543 frá 

23. janúar 2018 um leiðréttingu á spænsku tungumálaútgáfunni af framseldri reglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 812/2013 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2010/30/ESB að því er varðar orkumerkingar vatnshitara, geymslutanka fyrir heitt vatn og pakka 

með vatnshitara og búnaði sem nýtir sólarorku (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 4t (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 812/2013) 

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

„– 32018 R 0543: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/543 frá 23. janúar 2018 

(Stjtíð. ESB L 90, 6.4.2018, bls. 63).“ 

2. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 11t (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 812/2013) í IV. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 0543: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/543 frá 23. janúar 2018 

(Stjtíð. ESB L 90, 6.4.2018, bls. 63).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/543, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 90, 6.4.2018, bls. 63. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/44/28 



2.7.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 44/49 

 2
.7

.2
0
2

0
 

E
E

S
-v

ið
b

æ
tir v

ið
 S

tjó
rn

artíð
in

d
i E

v
ró

p
u

sam
b

an
d

sin
s 

N
r. 4

4
/4

9
 

5. gr. 

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

Gjört í Brussel 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 



Nr. 44/50 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 2.7.2020 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 74/2019 

frá 29. mars 2019 

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

(Orka) 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 tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/1513 frá 

9. september 2015 um breytingu á tilskipun 98/70/EB um gæði bensíns og dísileldsneytis og um 

breytingu á tilskipun 2009/28/EB um að auka notkun orku frá endurnýjanlegum orkugjöfum (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 6a (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB) í XVII. kafla 

II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32015 L 1513: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/1513 frá 9. september 2015 

(Stjtíð. ESB L 239, 15.9.2015, bls. 1).“ 

2. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við 41. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB) í IV. viðauka 

við EES-samninginn: 

„– 32015 L 1513: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/1513 frá 9. september 2015 

(Stjtíð. ESB L 239, 15.9.2015, bls. 1).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar (ESB) 2015/1513, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 239, 15.9.2015, bls. 1. 

() Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/44/29 
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5. gr. 

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

Gjört í Brussel 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 75/2018 

frá 29. mars 2019 

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

XI. viðauka við EES-samninginn (Rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og 

upplýsingasamfélagið) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/1535 frá 

9. september 2015 um tilhögun miðlunar upplýsinga um tæknireglugerðir og reglur um þjónustu í 

upplýsingasamfélaginu (1). 

2) Tilskipun (ESB) 2015/1535 fellir úr gildi tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/34/EB (2), breytt 

með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/48/EB (3), sem hefur verið tekin upp í EES-

samninginn, og ber því að fella gerðina brott úr samningnum. 

3) Þótt EFTA-ríkin geti gefið út athugasemdir og ítarlegar álitsgerðir hvað varðar drög að tæknilegri 

reglugerð sem önnur EFTA-ríki hafa tilkynnt um, geta þau einungis lagt fram athugasemdir 

varðandi drög að tæknilegri reglugerð sem aðildarríki Evrópusambandsins hafa tilkynnt um og 

öfugt. 

4) II. og XI. viðauki við EES-samninginn breytast því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi kemur í stað texta 1. liðar (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/34/EB) í XIX. kafla 

II. viðauka við EES-samninginn: 

„32015 L 1535: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/1535 frá 9. september 2015 um 

tilhögun miðlunar upplýsinga um tæknireglugerðir og reglur um þjónustu í upplýsingasamfélaginu (Stjtíð. 

ESB L 241, 17.9.2015, bls. 1). 

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

a)  Eftirfarandi kemur í stað annarar undirgreinar c-liðar 1. mgr. 1. gr.:  

„Hugtakið „tækniforskrift“ nær einnig til framleiðsluaðferða og -ferla fyrir vörur ætlaðar til manneldis 

og í fóður, sem og fyrir lyf, sbr. skilgreiningu í 1. gr. tilskipunar 2001/83/EB (eins og hún var tekin 

upp í lið 15q í XIII. kafla II. viðauka við EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-

nefndarinnar nr. 82/2002 frá 25. júní 2002 (4)), sem og til framleiðsluaðferða og -ferla varðandi aðrar 

vörur ef þau hafa áhrif á eiginleika þeirra.“,  

b)  Eftirfarandi verður bætt við fyrstu undirgrein 1. mgr. 5. gr.:  

„Heildartexti draga að tæknireglugerð sem hafa verið tilkynnt skal vera tiltækur á upprunalegu 

tungumáli, auk þýðingar á honum í heild yfir á eitt opinberra tungumála Sambandsins.“,  

  

(1) Stjtíð. ESB L 241, 17.9.2015, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 204, 21.7.1998, bls. 37. 

(3)  Stjtíð. ESB L 217, 5.8.1998, bls.18. 

(4)  Stjtíð. ESB L 266, 3.10.2002, bls. 32, og EES-viðbætir nr. 49, 3.10.2002, bls. 22. 

2020/EES/44/30 
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c)  Eftirfarandi undirgrein er bætt við 1. mgr. 5. gr.:  

„Framkvæmdastjórnin fyrir hönd Sambandsins, annars vegar, og Eftirlitsstofnun EFTA eða EFTA-

ríkin í gegnum Eftirlitsstofnun EFTA, hins vegar, geta óskað eftir frekari upplýsingum um drög að 

tæknireglugerð sem hafa verið tilkynnt.“,  

d)  Eftirfarandi undirgrein er bætt við 2. mgr. 5. gr.:  

„Eftirlitsstofnun EFTA skal framsenda athugasemdir EFTA-ríkjanna til framkvæmdastjórnarinnar 

með einni samræmdri orðsendingu og framkvæmdastjórnin skal framsenda athugasemdir Sam-

bandsins til Eftirlitsstofnunar EFTA.“, 

e)  Í 1., 2. og 7. mgr. 6. gr. skulu hugtökin „EFTA-ríki“ og „Eftirlitsstofnun EFTA“ koma í stað hug-

takanna „aðildarríkin“ og „framkvæmdastjórnin“, í þeirri röð.  

f)  Ákvæði 3., 4., 5. og 6. mgr. 6. gr. gilda ekki.“  

2. gr. 

Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 5i (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/34/EB) í XI. viðauka við 

EES-samninginn: 

„32015 L 1535: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/1535 frá 9. september 2015 um 

tilhögun miðlunar upplýsinga um tæknireglugerðir og reglur um þjónustu í upplýsingasamfélaginu (Stjtíð. 

ESB L 241, 17.9.2015, bls. 1). 

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

a)  Eftirfarandi kemur í stað annarar undirgreinar c-liðar 1. mgr. 1. gr.:  

„Hugtakið „tækniforskrift“ nær einnig til framleiðsluaðferða og -ferla fyrir vörur ætlaðar til manneldis 

og í fóður, sem og fyrir lyf, sbr. skilgreiningu í 1. gr. tilskipunar 2001/83/EB (eins og hún var tekin 

upp í lið 15q í XIII. kafla II. viðauka við EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-

nefndarinnar nr. 82/2002 frá 25. júní 2002 (5)), sem og til framleiðsluaðferða og -ferla varðandi aðrar 

vörur ef þau hafa áhrif á eiginleika þeirra.“,  

b)  Eftirfarandi verður bætt við fyrstu undirgrein 1. mgr. 5. gr.:  

„Heildartexti draga að tæknireglugerð sem hafa verið tilkynnt skal vera tiltækur á upprunalegu 

tungumáli, auk þýðingar á honum í heild yfir á eitt opinberra tungumála Sambandsins.“,  

c)  Eftirfarandi undirgrein er bætt við 1. mgr. 5. gr.:  

„Framkvæmdastjórnin fyrir hönd Sambandsins, annars vegar, og Eftirlitsstofnun EFTA eða EFTA-

ríkin í gegnum Eftirlitsstofnun EFTA, hins vegar, geta óskað eftir frekari upplýsingum um drög að 

tæknireglugerð sem hafa verið tilkynnt.“,  

d)  Eftirfarandi undirgrein er bætt við 2. mgr. 5. gr.:  

„Eftirlitsstofnun EFTA skal framsenda athugasemdir EFTA-ríkjanna til framkvæmdastjórnarinnar 

með einni samræmdri orðsendingu og framkvæmdastjórnin skal framsenda athugasemdir Sam-

bandsins til Eftirlitsstofnunar EFTA.“, 

e)  Í 1., 2. og 7. mgr. 6. gr. skulu hugtökin „EFTA-ríki“ og „Eftirlitsstofnun EFTA“ koma í stað hug-

takanna „aðildarríkin“ og „framkvæmdastjórnin“, í þeirri röð.  

f)  Ákvæði 3., 4., 5. og 6. mgr. 6. gr. gilda ekki.“  

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar (ESB) 2015/1535, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.  

  

(5) Stjtíð. ESB L 266, 3.10.2002, bls. 32, og EES-viðbætir nr. 49, 3.10.2002, bls. 22. 
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4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 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 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 76/2019 

hefur verið afturkölluð og er því skilin eftir auð. 

2020/EES/44/31 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 77/2019 

frá 29. mars 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn ákvörðun nr. H8 frá 17. desember 2015 (uppfærð með minni háttar 

tæknilegum útskýringum 9. mars 2016) um starf og samsetningu tækninefndar um gagnavinnslu á 

vegum framkvæmdaráðs um samræmingu almannatryggingakerfa (1). 

2) Ákvörðun nr. H8 kemur í stað ákvörðunar nr. H2 (2), sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn, 

og ber því að fella hana brott úr samningnum. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 3.H6 (ákvörðun nr. H6): 

„3.H8 32016 D 0720(01): Ákvörðun nr. H8 frá 17. desember 2015 (uppfærð með minni háttar 

tæknilegum útskýringum 9. mars 2016) um starf og samsetningu tækninefndar um gagna-

vinnslu á vegum framkvæmdaráðs um samræmingu almannatryggingakerfa (Stjtíð. ESB 

C 263, 20.7.2016, bls. 3).“ 

2. Texti liðar 3.H2 (ákvörðun nr. H2 frá 12. júní 2009) fellur brott. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar nr. H8, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 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 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB C 263 20.7.2016, bls. 3. 

(2)  Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 17. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/44/32 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 78/2019 

Þessi ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar var birt í EES-viðbæti nr. 88, 31.10.2019, bls. 1. 

2020/EES/44/33 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 79/2019 

Þessi ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar var birt í EES-viðbæti nr. 99, 12.12.2019, bls 1. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 80/2019 

frá 29. mars 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) nr. 241/2014 

frá 7. janúar 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því 

er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir kröfur vegna eiginfjárgrunns stofnana (1). 

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

nr. 1151/2014 frá 4. júní 2014 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB 

að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um upplýsingarnar sem tilkynna á þegar staðfesturéttar og 

frelsi til að veita þjónustu er neytt (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/61 frá 

10. október 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því 

er varðar lausafjárþekjukröfu fyrir lánastofnanir (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/62 frá 

10. október 2014 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því 

er varðar vogunarhlutfallið (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/488 frá 

4. september 2014 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) nr. 241/2014 að því er varðar kröfur 

vegna eiginfjárgrunns fyrirtækja á grundvelli fasts kostnaðar (5). 

6) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/585 frá 

18. desember 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að 

því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um tilgreiningu á áhættutímabili tryggingarfjár (6). 

7) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/850 frá 

30. janúar 2015 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) nr. 241/2014 um viðbætur við 

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

fyrir kröfur vegna eiginfjárgrunns stofnana (7). 

8) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð (ESB) 2015/923 frá 11. mars 2015 um 

breytingu á framseldri reglugerð (ESB) nr. 241/2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir kröfur vegna 

eiginfjárgrunns stofnana (8). 

9) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/98 frá 

16. október 2015 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina almenn skilyrði fyrir starfsemi samstarfshópa 

eftirlitsaðila (9).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 74, 14.3.2014, bls. 8. 

(2) Stjtíð. ESB L 309, 30.10.2014, bls. 1. 

(3) Stjtíð. ESB L 11, 17.1.2015, bls. 1. 

(4) Stjtíð. ESB L 11, 17.1.2015, bls. 37. 

(5) Stjtíð. ESB L 78, 24.3.2015, bls. 1. 

(6) Stjtíð. ESB L 98, 15.4.2015, bls. 1. 

(7) Stjtíð. ESB L 135, 2.6.2015, bls. 1. 

(8) Stjtíð. ESB L 150, 17.6.2015, bls. 1. 

(9) Stjtíð. ESB L 21, 28.1.2016, bls. 2. 

2020/EES/44/35 
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10) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/101 frá 

26. október 2015 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því 

er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir varfærið mat skv. 14. mgr. 105. gr. (10), sbr. leiðréttingar í 

Stjtíð. ESB L 28, 4.2.2016, bls. 17. 

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

nr. 680/2014 frá 16. apríl 2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar skýrslugjöf 

stofnana til eftirlitsyfirvalda samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 (11). 

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

nr. 710/2014 frá 23. júní 2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar skilyrði fyrir 

beitingu sameiginlega ákvörðunarferlisins vegna varfærniskrafna er varða tilteknar stofnanir, 

samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB (12). 

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

nr. 926/2014 frá 27. ágúst 2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð 

eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur fyrir tilkynningar varðandi neytingu staðfesturéttar og frelsis 

til að veita þjónustu samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB (13). 

14) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/79 

frá 18. desember 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 680/2014 um tæknilega 

framkvæmdarstaðla að því er varðar skýrslugjöf stofnana til eftirlitsyfirvalda samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar kvaðir á eignum, samræmt líkan 

fyrir gagnapunkta og fullgildingarreglur (14). 

15) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/227 

frá 9. janúar 2015 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 680/2014 um tæknilega 

framkvæmdarstaðla að því er varðar skýrslugjöf stofnana til eftirlitsyfirvalda samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 (15). 

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

2015/1278 frá 9. júlí 2015 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 680/2014 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar skýrslugjöf stofnana til eftirlitsyfirvalda að því er 

varðar leiðbeiningar, sniðmát og skilgreiningar (16), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 210, 7.8.2015, 

bls. 38. 

17) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/99 

frá 16. október 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla til að ákvarða rekstrarhlutverk samstarfs-

hópa eftirlitsaðila samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB (17). 

18) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/100 

frá 16. október 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla þar sem sameiginlega ákvörðunarferlið er 

tilgreint með tilliti til umsóknar um sérstök varfærnisleyfi samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 (18). 

19) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/313 

frá 1. mars 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 680/2014 að því er varðar 

viðbótarbreytur vegna eftirlits fyrir skýrslugjöf um lausafjárstöðu (19).  

  

(10) Stjtíð. ESB L 21, 28.1.2016, bls. 54. 

(11) Stjtíð. ESB L 191, 28.6.2014, bls. 1. 

(12) Stjtíð. ESB L 188, 27.6.2014, bls. 19. 

(13) Stjtíð. ESB L 254, 28.8.2014, bls. 2. 

(14) Stjtíð. ESB L 14, 21.1.2015, bls. 1. 

(15) Stjtíð. ESB L 48, 20.2.2015, bls. 1. 

(16) Stjtíð. ESB L 205, 31.7.2015, bls. 1. 

(17) Stjtíð. ESB L 21, 28.1.2016, bls. 21. 

(18) Stjtíð. ESB L 21, 28.1.2016, bls. 45. 

(19) Stjtíð. ESB L 60, 5.3.2016, bls. 5. 
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20) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/322 

frá 10. febrúar 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 680/2014 um tæknilega 

framkvæmdarstaðla að því er varðar skýrslugjöf stofnana til eftirlitsyfirvalda um lausafjár-

þekjukröfuna (20), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 95, 9.4.2016, bls. 17. 

21) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/428 

frá 23. mars 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 680/2014 um tæknilega 

framkvæmdarstaðla að því er varðar skýrslugjöf stofnana til eftirlitsyfirvalda um skýrslugjöf um 

vogunarhlutfallið (21). 

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

2016/1702 frá 18. ágúst 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 680/2014 að því er 

varðar sniðmát og leiðbeiningar (22). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 14a (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013): 

„– 32015 R 0062: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/62 frá  

10. október 2014 (Stjtíð. ESB L 11, 17.1.2015, bls. 37).“ 

2. Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 14a (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013): 

„14aa.  32014 R 0241: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 241/2014 frá 

7. janúar 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að 

því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir kröfur vegna eiginfjárgrunns stofnana (Stjtíð. ESB 

L 74, 14.3.2014, bls. 8), breytt með: 

– 32015 R 0488: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/488 frá 

4. september 2014 (Stjtíð. ESB L 78, 24.3.2015, bls. 1), 

– 32015 R 0850: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/850 frá 

30. janúar 2015 (Stjtíð. ESB L 135, 2.6.2015, bls. 1), 

– 32015 R 0923: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/923 frá 

1. mars 2015 (Stjtíð. ESB L 150, 17.6.2015, bls. 1). 

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

segir: 

a)  Eftirfarandi liðum er bætt við 2. mgr. 4. gr.: 

„t) í Liechtenstein: stofnanir skráðar sem „Genossenschaft“ skv. „Personen- und 

Gesellschaftsrechts (PGR) vom 20. Januar 1926“ (lög um lögpersónur og fyrirtæki), 

u) í Noregi: stofnanir sem hafa heimild til að vera „kredittforetak organisert som 

samvirkeforetak“ samkvæmt „lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og 

finanskonsern“ (lög um fjármálafyrirtæki og fjármálasamstæður).“  

  

(20) Stjtíð. ESB L 64, 10.3.2016, bls. 1. 

(21) Stjtíð. ESB L 83, 31.3.2016, bls. 1. 

(22) Stjtíð. ESB L 263, 29.9.2016, bls. 1. 
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b)  Í 2. mgr. 5. gr. er eftirfarandi liðum bætt við: 

„g)  í Noregi: stofnanir sem eru viðurkenndar sem „sparebank“ samkvæmt „lov  

10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern“ (lög um fjármálafyrirtæki 

og fjármálasamstæður), 

h)  á Íslandi: stofnanir sem eru skráðar sem „sparisjóður“ samkvæmt lögum um 

fjármálafyrirtæki.“ 

14ab. 32014 R 0680: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 680/2014 frá 

16. apríl 2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar skýrslugjöf stofnana til 

eftirlitsyfirvalda samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 (Stjtíð. 

ESB L, 191 28.6.2014, bls. 1). 

– 32015 R 0079: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/79 frá 

18. desember 2014 (Stjtíð. ESB L 14, 21.1.2015, bls. 1), 

– 32015 R 0227: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/227 

frá 9. janúar 2015 (Stjtíð. ESB L 48, 20.2.2015, bls. 1), 

– 32015 R 1278: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1278 

frá 9. júlí 2015 (Stjtíð. ESB L 205, 31.7.2015, bls. 1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB 

L 210, 7.8.2015, bls. 38, 

– 32016 R 0313: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/313 

frá 1. mars 2016 (Stjtíð. ESB L 60, 5.3.2016, bls. 5), 

– 32016 R 0322: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/322 

frá 10. febrúar 2016 (Stjtíð. ESB L 64, 10.3.2016, bls. 1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. 

ESB L 95, 9.4.2016, bls. 17, 

– 32016 R 0428: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/428 

frá 23. mars 2016 (Stjtíð. ESB L 83, 31.3.2016, bls. 1), 

– 32016 R 1702: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1702 

frá 18. ágúst 2016 (Stjtíð. ESB L 263, 29.9.2016, bls. 1). 

14ac. 32015 R 0061: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/61 frá  

10. október 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 

að því er varðar lausafjárþekjukröfu fyrir lánastofnanir (Stjtíð. ESB L 11, 17.1.2015, bls. 1). 

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

segir: 

a)  Í 3. og 4. mgr. 19. gr. að því er varðar EFTA-ríkin er orðunum „þegar hún verður tekin 

upp í EES-samninginn“ bætt við á eftir orðunum „reglugerðar (ESB) nr. 575/2013“. 

b)  Í síðasta málslið 5. gr. 24. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við 

á,“ bætt við á eftir orðinu „Framkvæmdastjórnin“. 

14ad. 32015 R 0585: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/585 frá 

18. desember 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 

að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um tilgreiningu á áhættutímabili tryggingarfjár 

(Stjtíð. ESB L 98, 15.4.2015, bls. 1). 

14ae. 32016 R 0100: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/100 frá 

16. október 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla þar sem sameiginlega ákvörðunarferlið er 

tilgreint með tilliti til umsóknar um sérstök varfærnisleyfi samkvæmt reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 (Stjtíð. ESB L 21, 28.1.2016, bls. 45). 

Ákvæði framkvæmdarreglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem 

hér segir: 

Í c-lið 2. mgr. 10. gr. að því er varðar EFTA-ríkin koma orðin „Eftirlitsstofnun EFTA“ í stað 

orðanna „Evrópska bankaeftirlitsstofnunin“.  
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14af. 32016 R 0101: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/101 frá  

26. október 2015 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 

að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir varfærið mat skv. 14. mgr. 105. gr. (Stjtíð. ESB 

L 21, 28.1.2016, bls. 54), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 28, 4.2.2016, bls. 17. 

14b. 32014 R 0710: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 710/2014 frá  

23. júní 2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar skilyrði fyrir beitingu 

sameiginlega ákvörðunarferlisins vegna varfærniskrafna er varða tilteknar stofnanir, 

samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB (Stjtíð. ESB L 188, 27.6.2014, 

bls. 19). 

Ákvæði framkvæmdarreglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem 

hér segir: 

a)  Í c-lið 1. mgr. 10. gr., c-lið 1. mgr. 11. gr., c-lið 1. mgr. 16. gr. og c-lið 1. mgr. 17. gr. orðast 

gildandi „[lögum] Sambandsins“ sem „gildandi lögum skv. EES-samningnum“, að því er 

EFTA-ríkin varðar. 

14c. 32014 R 0926: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 926/2014 frá  

27. ágúst 2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð eyðublöð, sniðmát 

og verklagsreglur fyrir tilkynningar varðandi neytingu staðfesturéttar og frelsis til að veita 

þjónustu samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB (Stjtíð. ESB L 254, 

28.8.2014, bls. 2). 

14d. 32014 R 1151: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1151/2014 frá  

4. júní 2014 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla um upplýsingarnar sem tilkynna á þegar staðfesturéttar og 

frelsi til að veita þjónustu er neytt (Stjtíð. ESB L 309, 30.10.2014, bls. 1).  

14e. 32016 R 0098: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/98 frá  

16. október 2015 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina almenn skilyrði fyrir starfsemi samstarfshópa 

eftirlitsaðila (Stjtíð. ESB L 21, 28.1.2016, bls. 2). 

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

segir: 

a)  Eftirfarandi lið er bætt við 4. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 23. gr.: 

„c)  Eftirlitsstofnun EFTA, í því skyni að gera henni kleift að rækja skyldur sínar 

samkvæmt tilskipun 2013/36/ESB, reglugerð (ESB) nr. 575/2013, og samkvæmt 

reglugerð (ESB) nr. 1093/2010.“ 

b)  Í 1. mgr. 13. gr. orðast „innlend lög eða lög Sambandsins“ sem „innlend lög eða gildandi 

lög samkvæmt EES-samningnum“, að því er EFTA-ríkin varðar. 

c)  Í 1. mgr. 22. gr. er orðunum „eða, að því er EFTA-ríkin varðar, EES-samningsins eða 

innlendra laga“ bætt við á eftir „gildandi laga Sambandsins og innlendra laga“.  

14f. 32016 R 0099: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/99 frá  

16. október 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla til að ákvarða rekstrarhlutverk 

samstarfshópa eftirlitsaðila samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB 

(Stjtíð. ESB L 21, 28.1.2016, bls. 21).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldra reglugerða (ESB) nr. 241/2014, (ESB) nr. 1151/2014, (ESB) 

2015/61, (ESB) 2015/62, (ESB) 2015/488, (ESB) 2015/585, (ESB) 2015/850, (ESB) 2015/923, (ESB) 

2016/98 og (ESB) 2016/101, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 28, 4.2.2016, bls. 17, og framkvæmdar-

reglugerða (ESB) nr. 680/2014, (ESB) nr. 710/2014, (ESB) nr. 926/2014, (ESB) 2015/79, (ESB) 

2015/227, (ESB) 2015/1278, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 210, 7.8.2015, bls. 38, (ESB) 2016/99, 

(ESB) 2016/100, (ESB) 2016/313, (ESB) 2016/322, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 95, 9.4.2016, bls. 17, 

(ESB) 2016/428 og (ESB) 2016/1702, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins, telst fullgiltur.  
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3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

nr. 79/2019 frá 29. mars 2019 (23), 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 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(23)  Stjtíð. ESB L 321, 12.12.2019, bls. 170, og EES-viðbætir nr. 99, 12.12.2019, bls. 1. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 81/2019 

frá 29. mars 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) nr. 183/2014 

frá 20. desember 2013 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 um 

varfærniskröfur að því er varðar lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla sem tilgreina útreikningana á sértækum og almennum leiðréttingum á útlánaáhættu (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 342/2014 

frá 21. janúar 2014 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/87/EB og reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um 

beitingu útreikningsaðferðanna fyrir eiginfjárkröfur fjármálasamsteypa (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 523/2014 

frá 12. mars 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því 

er varðar tæknilega eftirlitsstaðla til ákvörðunar á því hvað myndar nána samsvörun á milli virðis 

sértryggðs skuldabréfs stofnunar og virðis eigna stofnunarinnar (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 525/2014 

frá 12. mars 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 um 

tæknilega eftirlitsstaðla til skilgreiningar á markaði (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 526/2014 

frá 12. mars 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því 

er varðar tæknilega eftirlitsstaðla til að ákvarða áætlað álag og takmörkuð smærri eignasöfn að því 

er varðar áhættu vegna leiðréttingar á útlánavirði (5). 

6) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 527/2014 

frá 12. mars 2014 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2013/36/ESB að 

því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina flokka gerninga sem endurspegla með 

fullnægjandi hætti lánshæfisgæði stofnunar við áframhaldandi rekstrarhæfi og er viðeigandi að nota 

með tilliti til breytilegra starfskjara (6). 

7) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 528/2014 

frá 12. mars 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því 

er varðar tæknilega eftirlitsstaðla vegna annarrar áhættu en deltastuðulsáhættu í tengslum við 

valrétti í staðalaðferð markaðsáhættu (7), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 265, 5.9.2014, bls. 32. 

8) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 529/2014 

frá 12. mars 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því 

er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir mat á mikilvægi viðbóta og breytinga á innramatsaðferðinni 

og þróuðu mæliaðferðinni (8).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 57, 27.2.2014, bls. 3. 

(2) Stjtíð. ESB L 100, 3.4.2014, bls. 1. 

(3) Stjtíð. ESB L 148, 20.5.2014, bls. 4. 

(4) Stjtíð. ESB L 148, 20.5.2014, bls. 15. 

(5) Stjtíð. ESB L 148, 20.5.2014, bls. 17. 

(6) Stjtíð. ESB L 148, 20.5.2014, bls. 21. 

(7) Stjtíð. ESB L 148, 20.5.2014, bls. 29. 

(8) Stjtíð. ESB L 148, 20.5.2014, bls. 36. 

2020/EES/44/36 
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9) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 530/2014 

frá 12. mars 2014 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina frekar veigamiklar áhættuskuldbindingar og viðmiðun-

armörk fyrir innri aðferðir vegna sértækrar áhættu í veltubók (9). 

10) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 604/2014 

frá 4. mars 2014 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla að því er tekur til eigindlegra og viðeigandi megindlegra viðmiðana 

til að skilgreina flokka starfsfólks sem í starfi sínu hefur veruleg áhrif á áhættusnið stofnunar (10). 

11) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 625/2014 

frá 13. mars 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 með 

tæknilegum eftirlitsstöðlum sem tilgreina kröfur fyrir fjárfestastofnanir, umsýslustofnanir, upp-

haflega lánveitendur og útgáfustofnanir að því er varðar áhættuskuldbindingar vegna yfirfærðrar 

útlánaáhættu (11). 

12) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 1152/2014 frá 4. júní 2014 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB 

að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla til að tilgreina landfræðilega staðsetningu viðkomandi 

lánaáhættu til að reikna út hlutfall sveiflujöfnunarauka er varðar tilteknar stofnanir (12). 

13) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/942 frá 

4. mars 2015 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) nr. 529/2014 um viðbætur við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir mat á 

mikilvægi viðbóta og breytinga á innri aðferðum við útreikning á kröfum vegna eiginfjárgrunns 

vegna markaðsáhættu (13). 

14) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1798 

frá 2. júlí 2015 um leiðréttingu á framseldri reglugerð (ESB) nr. 625/2014 um viðbætur við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 með tæknilegum eftirlitsstöðlum sem 

tilgreina kröfur fyrir fjárfestastofnanir, umsýslustofnanir, upphaflega lánveitendur og útgáfu-

stofnanir að því er varðar áhættuskuldbindingar vegna yfirfærðrar útlánaáhættu (14). 

15) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/861 frá 

18. febrúar 2016 um leiðréttingu á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 528/2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla vegna annarrar áhættu en deltastuðulsáhættu í tengslum við valrétti í 

staðalaðferð markaðsáhættu og um leiðréttingu á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 604/2014 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla að því er tekur til eigindlegra og viðeigandi megindlegra viðmiðana 

til að skilgreina flokka starfsfólks sem í starfi sínu hefur veruleg áhrif á áhættusnið stofnunar (15). 

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

nr. 1423/2013 frá 20. desember 2013 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar upplýs-

ingagjöf um kröfur vegna eiginfjárgrunns stofnana samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 (16). 

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

nr. 591/2014 frá 3. júní 2014 um framlengingu umbreytingartímabilanna sem tengjast kröfum 

vegna eiginfjárgrunns að því er varðar áhættuskuldbindingar vegna miðlægra mótaðila í reglu-

gerðum Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 og (ESB) nr. 648/2012 (17).  

  

(9) Stjtíð. ESB L 148, 20.5.2014, bls. 50. 

(10) Stjtíð. ESB L 167, 6.6.2014, bls. 30. 

(11) Stjtíð. ESB L 174, 13.6.2014, bls. 16. 

(12)  Stjtíð. ESB L 309, 30.10.2014, bls. 5. 

(13) Stjtíð. ESB L 154, 19.6.2015, bls. 1. 

(14) Stjtíð. ESB L 263, 8.10.2015, bls. 12. 

(15) Stjtíð. ESB L 144, 1.6.2016, bls. 21. 

(16) Stjtíð. ESB L 355, 31.12.2013, bls. 60. 

(17) Stjtíð. ESB L 165, 4.6.2014, bls. 31. 
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18) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 602/2014 frá 4. júní 2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla til að auðvelda samleitni 

eftirlitsaðferða að því er varðar framkvæmd viðbótaráhættuvoga samkvæmt reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 (18). 

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

nr. 650/2014 frá 4. júní 2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar snið, uppbyggingu, 

innihaldslista og árlega birtingardagsetningu upplýsinganna sem lögbær yfirvöld skulu birta í 

samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB (19). 

20) 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 er bætt við á eftir lið 14af (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 2016/101): 

„14ag.  32013 R 1423: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1423/2013 frá 

20. desember 2013 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar upplýsingagjöf um 

kröfur vegna eiginfjárgrunns stofnana samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 575/2013 (Stjtíð. ESB L 355, 31.12.2013, bls. 60). 

14ah. 32014 R 0183: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 183/2014 frá 

20. desember 2013 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 

um varfærniskröfur að því er varðar lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina útreikningana á sértækum og almennum leiðréttingum á 

útlánaáhættu (Stjtíð. ESB L 57, 27.2.2014, bls. 3). 

14ai. 32014 R 0523: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 523/2014 frá 

12. mars 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að 

því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla til ákvörðunar á því hvað myndar nána samsvörun á 

milli virðis sértryggðs skuldabréfs stofnunar og virðis eigna stofnunarinnar (Stjtíð. ESB 

L 148, 20.5.2014, bls. 4). 

14aj. 32014 R 0525: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 525/2014 frá 

12. mars 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 um 

tæknilega eftirlitsstaðla til skilgreiningar á markaði (Stjtíð. ESB L 148, 20.5.2014, bls. 15). 

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

segir: 

Í b-lið 1. gr. er orðunum „EFTA-ríkin“ bætt við á eftir orðunum „aðildarríki utan evru-

svæðisins“. 

14ak. 32014 R 0526: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 526/2014 frá 

12. mars 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að 

því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla til að ákvarða áætlað álag og takmörkuð smærri 

eignasöfn að því er varðar áhættu vegna leiðréttingar á útlánavirði (Stjtíð. ESB L 148, 

20.5.2014, bls. 17). 

14al. 32014 R 0528: Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 528/2014 frá 12. mars 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla vegna 

annarrar áhættu en deltastuðulsáhættu í tengslum við valrétti í staðalaðferð markaðsáhættu 

(Stjtíð. ESB L 148, 20.5.2014, bls. 29), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 265, 5.9.2014, bls. 32.  

  

(18) Stjtíð. ESB L 166, 5.6.2014, bls. 22. 

(19) Stjtíð. ESB L 185, 25.6.2014, bls. 1. 
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– 32016 R 0861: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/861 frá 

18. febrúar 2016 (Stjtíð. L 144, 1.6.2016, bls. 21). 

14am.  32014 R 0529: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 529/2014 frá 

12. mars 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að 

því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir mat á mikilvægi viðbóta og breytinga á 

innramatsaðferðinni og þróuðu mæliaðferðinni (Stjtíð. ESB L 148, 20.5.2014, bls. 36), breytt 

með: 

– 32015 R 0942: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/942 (Stjtíð. 

ESB L 154, 19.6.2015, bls. 1). 

14an. 32014 R 0591: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 591/2014 frá 

3. júní 2014 um framlengingu umbreytingartímabilanna sem tengjast kröfum vegna 

eiginfjárgrunns að því er varðar áhættuskuldbindingar vegna miðlægra mótaðila í reglu-

gerðum Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 og (ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB 

L 165, 4.6.2014, bls. 31). 

14ao. 32014 R 0602: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 602/2014 frá 

4. júní 2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla til að auðvelda samleitni eftirlitsaðferða að 

því er varðar framkvæmd viðbótaráhættuvoga samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 (Stjtíð. ESB L 166, 5.6.2014, bls. 22). 

Ákvæði framkvæmdarreglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem 

hér segir: 

Í 6. mgr. 1. gr.: 

i)  Í staðinn fyrir orðin „1. janúar 2011 eða síðar og fyrir 1. janúar 2014“ koma orðin „í þrjú 

ár fram að gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2019 frá 

29. mars 2019“, 

ii) Í staðinn fyrir orðin „31. desember 2013“ koma orðin „gildistökudags ákvörðunar 

sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2019 frá 29. mars 2019“.  

14ap. 32014 R 0625: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 625/2014 frá 

13. mars 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 

með tæknilegum eftirlitsstöðlum sem tilgreina kröfur fyrir fjárfestastofnanir, umsýslu-

stofnanir, upphaflega lánveitendur og útgáfustofnanir að því er varðar áhættuskuldbindingar 

vegna yfirfærðrar útlánaáhættu (Stjtíð. ESB L 174, 13.6.2014, bls. 16), breytt með: 

– 32015 R 1798: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1798 

(Stjtíð. ESB L 263, 8.10.2015, bls. 12).“ 

2. Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 14f (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 2016/99): 

„14g. 32014 R 0527: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 527/2014 frá  

12. mars 2014 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2013/36/ESB 

að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina flokka gerninga sem endurspegla með 

fullnægjandi hætti lánshæfisgæði stofnunar við áframhaldandi rekstrarhæfi og er viðeigandi að 

nota með tilliti til breytilegra starfskjara (Stjtíð. ESB L 148, 20.5.2014, bls. 21). 

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

segir: 

Í i-lið c-liðar 2. gr. orðast „ársmeðaltali prósentubreytingar Sambandsins“ sem „ársmeðaltali 

prósentubreytingar á EES-svæðinu“. 

14h. 32014 R 0530: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 530/2014 frá  

12. mars 2014 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina frekar veigamiklar áhættuskuldbindingar og 

viðmiðunarmörk fyrir innri aðferðir vegna sértækrar áhættu í veltubók (Stjtíð. ESB L 148, 

20.5.2014, bls. 50).  
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14i. 32014 R 0604: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 604/2014 frá  

4. mars 2014 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla að því er tekur til eigindlegra og viðeigandi megindlegra 

viðmiðana til að skilgreina flokka starfsfólks sem í starfi sínu hefur veruleg áhrif á áhættusnið 

stofnunar (Stjtíð. ESB L 167, 6.6.2014, bls. 30), breytt með: 

– 32016 R 0861: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/861 frá 

18. febrúar 2016 (Stjtíð. L 144, 1.6.2016, bls. 21). 

14j. 32014 R 0650: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 650/2014 frá 

4. júní 2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar snið, uppbyggingu, innihalds-

lista og árlega birtingardagsetningu upplýsinganna sem lögbær yfirvöld skulu birta í samræmi 

við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB (Stjtíð. ESB L 185, 25.6.2014, bls. 1). 

Ákvæði framkvæmdarreglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem 

hér segir: 

a)  Í 2. gr. koma orðin „lög sem gilda skv. EES-samningnum“ í stað „löggjöf Sambandsins“.  

b)  Í fyrsta málslið 5. gr. koma orðin „innan sex mánaða frá gildistökudegi ákvörðunar 

sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2019 frá 29. mars 2019“ í stað orðanna „eigi síðar 

en 31. júlí 2014“ að því er varðar EFTA-ríkin.  

14k. 32014 R 1152: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1152/2014 frá  

4. júní 2014 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla til að tilgreina landfræðilega staðsetningu viðkomandi lána-

áhættu til að reikna út hlutfall sveiflujöfnunarauka er varðar tilteknar stofnanir (Stjtíð. ESB 

L 309, 30.10.2014, bls. 5).“ 

3. Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 31ea (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/87/EB): 

„31eaa.  32014 R 0342: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 342/2014 frá 

21. janúar 2014 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/87/EB og 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega eftirlits-

staðla um beitingu útreikningsaðferðanna fyrir eiginfjárkröfur fjármálasamsteypa (Stjtíð. 

ESB L 100, 3.4.2014, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldra reglugerða (ESB) nr. 183/2014, (ESB) nr. 342/2014, (ESB) 

nr. 523/2014, (ESB) nr. 525/2014, (ESB) nr. 526/2014, (ESB) nr. 527/2014, (ESB) nr. 528/2014, (ESB) 

nr. 529/2014, (ESB) nr. 530/2014, (ESB) nr. 604/2014, (ESB) nr. 625/2014, (ESB) nr. 1152/2014, (ESB) 

2015/942, (ESB) 2015/1798 og (ESB) 2016/861 og framkvæmdarreglugerða (ESB) nr. 1423/2013, (ESB) 

nr. 591/2014, (ESB) nr. 602/2014 og (ESB) nr. 650/2014 sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

nr. 79/2019 frá 29. mars 2019 (20), eftir því hvor dagsetningin er síðar.  

  

()  Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(20)  Stjtíð. ESB L 321, 12.12.2019, bls. 170, og EES-viðbætir nr. 99, 12.12.2019, bls. 1. 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 82/2019 

frá 29. mars 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 reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1014 frá  

8. júní 2016 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar undanþágur fyrir 

seljendur hrávöru (1). 

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

nr. 1187/2014 frá 2. október 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla til að ákvarða heildaráhættuskuldbindingu 

vegna viðskiptavinar eða hóps tengdra viðskiptavina að því er varðar viðskipti með undirliggjandi 

eignir (2). 

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

nr. 1222/2014 frá 8. október 2014 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2013/36/ESB að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla til nánari útskýringar á aðferðafræðinni við 

að greina kerfislega mikilvægar stofnanir á alþjóðavísu og til skilgreiningar á undirflokkum 

kerfislega mikilvægra stofnana á alþjóðavísu (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1555 

frá 28. maí 2015 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því 

er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir birtingu upplýsinga í tengslum við það hvort stofnanir fari 

að kröfunum um sveiflujöfnunarauka í samræmi við 440. gr. (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1556 

frá 11. júní 2015 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því 

er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir bráðabirgðameðferð áhættuskuldbindinga vegna hlutabréfa 

samkvæmt innramatsaðferðinni (5). 

6) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/709 frá 

26. janúar 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því 

er varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina skilyrði fyrir beitingu undanþága varðandi 

gjaldmiðla með takmarkanir á tiltækileika lausafjáreigna (6). 

7) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/72 frá 

23. september 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að 

því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina skilyrði fyrir heimild til að undanskilja gögn (7).  

8) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/180 frá 

24. október 2016 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir viðmiðunarmatsstaðla eignasafns og málsmeðferðir við miðlun 

á mati (8).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 171, 29.6.2016, bls. 153. 

(2) Stjtíð. ESB L 324, 7.11.2014, bls. 1. 

(3) Stjtíð. ESB L 330, 15.11.2014, bls. 27. 

(4) Stjtíð. ESB L 244, 19.9.2015, bls. 1. 

(5) Stjtíð. ESB L 244, 19.9.2015, bls. 9. 

(6) Stjtíð. ESB L 125, 13.5.2016, bls. 1. 

(7) Stjtíð. ESB L 10, 14.1.2017, bls. 1. 

(8) Stjtíð. ESB L 29, 3.2.2017, bls. 1. 

2020/EES/44/37 
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9) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/208 frá 

31. október 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því 

er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir viðbótarútstreymi lausafjár sem samsvarar tryggingar-

þörfinni sem leiðir af áhrifum neikvæðra markaðsaðstæðna á afleiðuviðskipti stofnunar (9). 

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

nr. 945/2014 frá 4. september 2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar viðeigandi 

nægilega fjölbreyttar vísitölur samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 575/2013 (10). 

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

nr. 1030/2014 frá 29. september 2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar samræmt 

form og dagsetningu birtingar á tölugildum sem notuð eru til að greina kerfislega mikilvægar 

stofnanir á alþjóðavísu samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 (11). 

12) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/233 

frá 13. febrúar 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar gjaldmiðla þar sem skil-

greining seðlabanka á hæfi tryggingar í gjaldmiðlinum sem um ræðir, samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013, er afar þröng (12). 

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

2015/2197 frá 27. nóvember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar gjaldmiðla 

með sterka innbyrðis fylgni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 575/2013 (13). 

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

2015/2344 frá 15. desember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar gjaldmiðla 

með takmarkanir á tiltækileika lausafjáreigna í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 (14). 

15) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/200 

frá 15. febrúar 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar upplýsingagjöf um vogun-

arhlutfall stofnana samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 (15). 

16) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/818 

frá 17. maí 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1030/2014 um tæknilega 

framkvæmdarstaðla að því er varðar samræmt form og dagsetningu birtingar á tölugildum sem 

notuð eru til að greina kerfislega mikilvægar stofnanir á alþjóðavísu samkvæmt reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 (16). 

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

2016/1646 frá 13. september 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar aðalvísitölur 

og viðurkenndar kauphallir í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 575/2013 um varfærniskröfur að því er varðar lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki (17). 

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

2016/1799 frá 7. október 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar vörpun lánshæf-

ismata utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtækja á útlánaáhættu í samræmi við 1. og 3. mgr. 136. gr. 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 (18).  

  

(9) Stjtíð. ESB L 33, 8.2.2017, bls. 14. 

(10) Stjtíð. ESB L 265, 5.9.2014, bls. 3. 

(11) Stjtíð. ESB L 284, 30.9.2014, bls. 14. 

(12) Stjtíð. ESB L 39, 14.2.2015, bls. 11. 

(13) Stjtíð. ESB L 313, 28.11.2015, bls. 30. 

(14) Stjtíð. ESB L 330, 16.12.2015, bls. 26. 

(15) Stjtíð. ESB L 39, 16.2.2016, bls. 5. 

(16) Stjtíð. ESB L 136, 25.5.2016, bls. 4. 

(17) Stjtíð. ESB L 245, 14.9.2016, bls. 5. 

(18) Stjtíð. ESB L 275, 12.10.2016, bls. 3. 
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19) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/1801 frá 11. október 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar vörpun 

lánshæfismata utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtækja á verðbréfum í samræmi við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 (19). 

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

2016/2070 frá 14. september 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla fyrir sniðmát, skilgreiningar 

og upplýsingatæknilausnir sem stofnanir eiga að nota við skýrslugjöf til Evrópsku bankaeftirlits-

stofnunarinnar og lögbærra yfirvalda í samræmi við 2. mgr. 78. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og 

ráðsins 2013/36/ESB (20). 

21) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/908/ESB 

frá 12. desember 2014 um jafngildi krafna tiltekinna þriðju landa og yfirráðasvæða um eftirlit og 

reglur að því er varðar meðhöndlun áhættuskuldbindinga samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 (21). 

22) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/230 

frá 17. febrúar 2016 um breytingu á framkvæmdarákvörðun 2014/908/ESB að því er varðar skrána 

yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði þar sem kröfur um eftirlit og reglur eru taldar jafngildar að því er 

varðar meðhöndlun áhættuskuldbindinga samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 575/2013 (22). 

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

2016/2358 frá 20. desember 2016 um breytingu á framkvæmdarákvörðun 2014/908/ESB að því er 

varðar skrána yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði þar sem kröfur um eftirlit og reglur eru taldar 

jafngildar að því er varðar meðhöndlun áhættuskuldbindinga samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 (23). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 14a (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013): 

„– 32016 R 1014: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1014 frá 8. júní 2016 

(Stjtíð. ESB L 171, 29.6.2016, bls. 153).“ 

2. Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 14ap (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 625/2014): 

„14aq.  32014 R 0945: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 945/2014 frá 

4. september 2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar viðeigandi nægilega 

fjölbreyttar vísitölur samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 

(Stjtíð. ESB L 265, 5.9.2014, bls. 3). 

14ar. 32014 R 1030: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1030/2014 frá 

29. september 2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar samræmt form og 

dagsetningu birtingar á tölugildum sem notuð eru til að greina kerfislega mikilvægar 

stofnanir á alþjóðavísu samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 

(Stjtíð. ESB L 284, 30.9.2014, bls. 14), breytt með:  

  

(19) Stjtíð. ESB L 275, 12.10.2016, bls. 27. 

(20) Stjtíð. ESB L 328, 2.12.2016, bls. 1. 

(21) Stjtíð. ESB L 359, 16.12.2014, bls. 155. 

(22) Stjtíð. ESB L 41, 18.2.2016, bls. 23. 

(23) Stjtíð. ESB L 348, 21.12.2016, bls. 75. 
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 32016 R 0818: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/818 

frá 17. maí 2016 (Stjtíð. ESB L 136, 25.5.2016, bls. 4). 

14as. 32014 R 1187: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1187/2014 frá 

2. október 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að 

því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla til að ákvarða heildaráhættuskuldbindingu vegna 

viðskiptavinar eða hóps tengdra viðskiptavina að því er varðar viðskipti með undirliggjandi 

eignir (Stjtíð. ESB L 324, 7.11.2014, bls. 1). 

14at. 32014 D 0908: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/908/ESB frá 

12. desember 2014 um jafngildi krafna tiltekinna þriðju landa og yfirráðasvæða um eftirlit og 

reglur að því er varðar meðhöndlun áhættuskuldbindinga samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 (Stjtíð. ESB L 359, 16.12.2014, bls. 155), 

breytt með: 

 32016 D 0230: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/230 

frá 17. febrúar 2016 (Stjtíð. ESB L 41, 18.2.2016, bls. 23), 

 32016 D 2358: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2358 

frá 20. desember 2016 (Stjtíð. ESB L 348, 21.12.2016, bls. 75). 

14au. 32015 R 0233: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/233 frá 

13. febrúar 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar gjaldmiðla þar sem 

skilgreining seðlabanka á hæfi tryggingar í gjaldmiðlinum sem um ræðir, samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013, er afar þröng (Stjtíð. ESB L 39, 

14.2.2015, bls. 11). 

14av. 32015 R 1555: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1555 frá  

28. maí 2015 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að 

því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir birtingu upplýsinga í tengslum við það hvort 

stofnanir fari að kröfunum um sveiflujöfnunarauka í samræmi við 440. gr. (Stjtíð. ESB 

L 244, 19.9.2015, bls. 1).  

14aw.  32015 R 1556: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1556 frá  

11. júní 2015 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að 

því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir bráðabirgðameðferð áhættuskuldbindinga vegna 

hlutabréfa samkvæmt innramatsaðferðinni (Stjtíð. ESB L 244, 19.9.2015, bls. 9). 

14ax. 32015 R 2197: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2197 frá 

27. nóvember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar gjaldmiðla með sterka 

innbyrðis fylgni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 

(Stjtíð. ESB L 313, 28.11.2015, bls. 30).  

14ay. 32015 R 2344: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2344 frá 

15. desember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar gjaldmiðla með 

takmarkanir á tiltækileika lausafjáreigna í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 (Stjtíð. ESB L 330, 16.12.2015, bls. 26). 

14az. 32016 R 0200: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/200 frá 

15. febrúar 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar upplýsingagjöf um 

vogunarhlutfall stofnana samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 

(Stjtíð. ESB L 39, 16.2.2016, bls. 5). 

14aza.  32016 R 0709: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/709 frá  

26. janúar 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að 

því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina skilyrði fyrir beitingu undanþága varðandi 

gjaldmiðla með takmarkanir á tiltækileika lausafjáreigna (Stjtíð. ESB L 125, 13.5.2016, 

bls. 1).  

14azb.  32016 R 1646: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1646 frá 

13. september 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar aðalvísitölur og 

viðurkenndar kauphallir í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 575/2013 um varfærniskröfur að því er varðar lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki (Stjtíð. 

ESB L 245, 14.9.2016, bls. 5).  
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14azc.  32016 R 1799: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1799 frá 

7. október 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar vörpun lánshæfismata 

utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtækja á útlánaáhættu í samræmi við 1. og 3. mgr. 136. gr. 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 (Stjtíð. ESB L 275, 12.10.2016, 

bls. 3). 

14azd.  32016 R 1801: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1801 frá 

11. október 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar vörpun lánshæfismata 

utanaðkomandi lánshæfismatsstofnana á verðbréfum í samræmi við reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 (Stjtíð. ESB L 275, 12.10.2016, bls. 27). 

14aze.  32017 R 0072: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/72 frá 

23. september 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina skilyrði fyrir heimild til 

að undanskilja gögn (Stjtíð. ESB L 10, 14.1.2017, bls. 1). 

14azf.  32017 R 0208: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/208 frá 

31. október 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 

að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir viðbótarútstreymi lausafjár sem samsvarar 

tryggingarþörfinni sem leiðir af áhrifum neikvæðra markaðsaðstæðna á afleiðuviðskipti 

stofnunar (Stjtíð. ESB L 33, 8.2.2017, bls. 14).“ 

3. Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 14k (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 1152/2014): 

„14l. 32014 R 1222: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1222/2014 frá 

8. október 2014 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla til nánari útskýringar á aðferðafræðinni við að greina kerfislega 

mikilvægar stofnanir á alþjóðavísu og til skilgreiningar á undirflokkum kerfislega mikilvægra 

stofnana á alþjóðavísu (Stjtíð. ESB L 330, 15.11.2014, bls. 27). 

14m. 32016 R 2070: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2070 frá 

14. september 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla fyrir sniðmát, skilgreiningar og 

upplýsingatæknilausnir sem stofnanir eiga að nota við skýrslugjöf til Evrópsku bankaeftirlits-

stofnunarinnar og lögbærra yfirvalda í samræmi við 2. mgr. 78. gr. tilskipunar Evrópuþingsins 

og ráðsins 2013/36/ESB (Stjtíð. ESB L 328, 2.12.2016, bls. 1). 

14n. 32017 R 0180: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/180 frá  

24. október 2016 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir viðmiðunarmatsstaðla eignasafns og málsmeðferðir við 

miðlun á mati (Stjtíð. ESB L 29, 3.2.2017, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/1014, framseldra reglugerða (ESB) nr. 1187/2014, 

(ESB) nr. 1222/2014, (ESB) 2015/1555, (ESB) 2015/1556, (ESB) 2016/709, (ESB) 2017/72, (ESB) 

2017/180 og (ESB) 2017/208, framkvæmdarreglugerða (ESB) nr. 945/2014, (ESB) nr. 1030/2014, (ESB) 

2015/233, (ESB) 2015/2197, (ESB) 2015/2344, (ESB) 2016/200, (ESB) 2016/818, (ESB) 2016/1646, 

(ESB) 2016/1799, (ESB) 2016/1801 og (ESB) 2016/2070 og framkvæmdarákvarðana 2014/908/ESB, 

(ESB) 2016/230 og (ESB) 2016/2358 sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

nr. 79/2019 frá 29. mars 2019 (24), eftir því hvor dagsetningin er síðar.  

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(24)  Stjtíð. ESB L 321, 12.12.2019, bls. 170, og EES-viðbætir nr. 99, 12.12.2019, bls. 1. 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 83/2019 

frá 29. mars 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) nr. 524/2014 

frá 12. mars 2014 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla þar sem tilgreindar eru þær upplýsingar sem lögbær yfirvöld í 

heima- og gistiaðildarríkjum láta hvert öðru í té (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/822 frá 

21. apríl 2016 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) nr. 153/2013 að því er varðar tímaramma 

innlausnartímabils sem taka skal til athugunar fyrir mismunandi flokk (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1608 

frá 17. maí 2016 um breytingar á framseldri reglugerð (ESB) nr. 1222/2014 að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla til nánari útskýringar á aðferðafræðinni við að greina kerfislega mikilvægar 

stofnanir á alþjóðavísu og til skilgreiningar á undirflokkum kerfislega mikilvægra stofnana á 

alþjóðavísu (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2251 

frá 4. október 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um 

OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla 

vegna áhættuvarna fyrir OTC-afleiðusamninga sem miðlægur mótaðili hefur ekki stöðustofnað (4), 

sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 29, 3.2.2017, bls. 69. 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/323 frá 

20. janúar 2017 um leiðréttingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/2251 um viðbætur við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og 

afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla vegna áhættuvarna fyrir OTC-

afleiðusamninga sem miðlægur mótaðili hefur ekki stöðustofnað (5). 

6) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/610 frá 

20. desember 2016 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því 

er varðar framlengingu umbreytingartímabilanna í tengslum við lífeyriskerfi (6). 

7) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/979 frá 

2. mars 2017 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-

afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar skrána yfir aðila sem njóta 

undanþágu (7). 

8) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1230 

frá 31. maí 2017 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því 

er varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina nánar aukalegu hlutlægu viðmiðanirnar fyrir 

beitingu ívilnandi útstreymis- eða innstreymishlutfalls lausafjár vegna ónotaðra lána eða 

lausafjárfyrirgreiðslu innan samstæðu eða stofnanaverndarkerfis (8).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 148, 20.5.2014, bls. 6. 

(2) Stjtíð. ESB L 137, 26.5.2016, bls. 1. 

(3) Stjtíð. ESB L 240, 8.9.2016, bls. 1. 

(4) Stjtíð. ESB L 340, 15.12.2016, bls. 9. 

(5) Stjtíð. ESB L 49, 25.2.2017, bls. 1. 

(6) Stjtíð. ESB L 86, 31.3.2017, bls. 3. 

(7) Stjtíð. ESB L 148, 10.6.2017, bls. 1. 

(8) Stjtíð. ESB L 177, 8.7.2017, bls. 7. 
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9) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 620/2014 frá 4. júní 2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar upplýsingaskipti 

milli lögbærra yfirvalda í heima- og gistiaðildarríkjum samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2013/36/ESB (9). 

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

nr. 1317/2014 frá 11. desember 2014 um framlengingu umbreytingartímabilanna sem tengjast 

kröfum vegna eiginfjárgrunns að því er varðar áhættuskuldbindingar vegna miðlægra mótaðila í 

reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 og (ESB) nr. 648/2012 (10). 

11) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/880 

frá 4. júní 2015 um framlengingu umbreytingartímabilanna sem tengjast kröfum vegna 

eiginfjárgrunns að því er varðar áhættuskuldbindingar vegna miðlægra mótaðila í reglugerðum 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 og (ESB) nr. 648/2012 (11), sbr. leiðréttingar í 

Stjtíð. ESB L 244, 19.9.2015, bls. 60.  

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

2015/2326 frá 11. desember 2015 um framlengingu umbreytingartímabilanna sem tengjast kröfum 

vegna eiginfjárgrunns að því er varðar áhættuskuldbindingar vegna miðlægra mótaðila í 

reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 og (ESB) nr. 648/2012 (12).  

13) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/892 

frá 7. júní 2016 um framlengingu umbreytingartímabilanna sem tengjast kröfum vegna 

eiginfjárgrunns að því er varðar áhættuskuldbindingar vegna miðlægra mótaðila í reglugerðum 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 og (ESB) nr. 648/2012 (13). 

14) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2227 

frá 9. desember 2016 um framlengingu umbreytingartímabilanna sem tengjast kröfum vegna 

eiginfjárgrunns að því er varðar áhættuskuldbindingar vegna miðlægra mótaðila í reglugerðum 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 og (ESB) nr. 648/2012 (14). 

15) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/461 

frá 16. mars 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar sameiginlegar verklagsreglur, 

eyðublöð og sniðmát fyrir samráðsferli milli viðkomandi lögbærra yfirvalda vegna fyrirhugaðrar 

yfirtöku á virkum eignarhlutum í lánastofnunum eins og um getur í 24. gr. tilskipunar Evrópu-

þingsins og ráðsins 2013/36/ESB (15). 

16) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/954 

frá 6. júní 2017 um framlengingu umbreytingartímabilanna sem tengjast kröfum vegna eiginfjár-

grunns að því er varðar áhættuskuldbindingar vegna miðlægra mótaðila í reglugerðum Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 og (ESB) nr. 648/2012 (16). 

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

2017/1443 frá 29. júní 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 680/2014 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar skýrslugjöf stofnana til eftirlitsyfirvalda samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 (17). 

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

2017/1486 frá 10. júlí 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/2070 að því er 

varðar viðmiðunareignasöfn og leiðbeiningar fyrir skýrslugjöf (18).  

  

(9) Stjtíð. ESB L 172, 12.6.2014, bls. 1. 

(10) Stjtíð. ESB L 355, 12.12.2014, bls. 6. 

(11) Stjtíð. ESB L 143, 9.6.2015, bls. 7. 

(12) Stjtíð. ESB L 328, 12.12.2015, bls. 108. 

(13) Stjtíð. ESB L 151, 8.6.2016, bls. 4. 

(14) Stjtíð. ESB L 336, 10.12.2016, bls. 36. 

(15) Stjtíð. ESB L 72, 17.3.2017, bls. 57. 

(16) Stjtíð. ESB L 144, 7.6.2017, bls. 14. 

(17) Stjtíð. ESB L 213, 17.8.2017, bls. 1. 

(18) Stjtíð. ESB L 225, 31.8.2017, bls. 1. 
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19) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/634 

frá 24. apríl 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1799 að því er varðar 

vörpunartöflur sem sýna hvernig mat á útlánaáhættu utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtækja 

samsvarar lánshæfisþrepunum sem sett eru fram í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 575/2013 (19). 

20) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/377 

frá 15. mars 2016 um jafngildi milli regluramma Bandaríkja Ameríku um miðlæga mótaðila sem 

hafa hlotið starfsleyfi frá og eru undir eftirliti Commodity Futures Trading Commission og 

krafnanna í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 (20). 

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

2016/2269 frá 15. desember 2016 um jafngildi milli regluramma um miðlæga mótaðila á Indlandi í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 (21). 

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

nr. 2016/2274 frá 15. desember 2016 um jafngildi milli regluramma um miðlæga mótaðila á Nýja-

Sjálandi í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 (22). 

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

nr. 2016/2275 frá 15. desember 2016 um jafngildi milli regluramma um miðlæga mótaðila í Japan í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 (23). 

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

nr. 2016/2276 frá 15. desember 2016 um jafngildi milli regluramma um miðlæga mótaðila í 

Brasilíu í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 (24). 

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

nr. 2016/2277 frá 15. desember 2016 um jafngildi milli regluramma um miðlæga mótaðila í 

alþjóðlegu fjármálamiðstöðinni í Dúbaí í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 648/2012 (25). 

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

nr. 2016/2278 frá 15. desember 2016 um jafngildi milli regluramma um miðlæga mótaðila í 

Sameinuðu arabísku furstadæmunum í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 648/2012 (26). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1.  Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 14ab (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 680/2014):  

„– 32017 R 1443: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1443 frá  

29. júní 2017 (Stjtíð. ESB L 213, 17.8.2017, bls. 1).“  

  

(19) Stjtíð. ESB L 105, 25.4.2018, bls. 14. 

(20) Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2016, bls. 32. 

(21)  Stjtíð. ESB L 342, 16.12.2016, bls. 38. 

(22)  Stjtíð. ESB L 342, 16.12.2016, bls. 54. 

(23)  Stjtíð. ESB L 342, 16.12.2016, bls. 57. 

(24)  Stjtíð. ESB L 342, 16.12.2016, bls. 61. 

(25)  Stjtíð. ESB L 342, 16.12.2016, bls. 65. 

(26)  Stjtíð. ESB L 342, 16.12.2016, bls. 68. 
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2.  Eftirfarandi er bætt við lið 14m (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/2070): 

„, breytt með:  

– 32017 R 1486: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1486 frá  

10. júlí 2017 (Stjtíð. ESB L 225, 31.8.2017, bls. 1).“ 

3. Eftirfarandi er bætt við lið 14azc (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/1799): 

„, breytt með:  

– 32018 R 0634: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/634 frá  

24. apríl 2018 (Stjtíð. ESB L 105, 25.4.2018, bls. 14).“ 

4.  Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 14azf (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 2017/208): 

„14azg.  32014 R 1317: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1317/2014 frá 

11. desember 2014 um framlengingu umbreytingartímabilanna sem tengjast kröfum vegna 

eiginfjárgrunns að því er varðar áhættuskuldbindingar vegna miðlægra mótaðila í reglu-

gerðum Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 og (ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB 

L 355, 12.12.2014, bls. 6). 

14azh.  32015 R 0880: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/880 frá  

4. júní 2015 um framlengingu umbreytingartímabilanna sem tengjast kröfum vegna 

eiginfjárgrunns að því er varðar áhættuskuldbindingar vegna miðlægra mótaðila í reglu-

gerðum Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 og (ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB 

L 143, 9.6.2015, bls. 7), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 244, 19.9.2015, bls. 60. 

14azi.  32015 R 2326: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2326 frá  

11. desember 2015 um framlengingu umbreytingartímabilanna sem tengjast kröfum vegna 

eiginfjárgrunns að því er varðar áhættuskuldbindingar vegna miðlægra mótaðila í reglu-

gerðum Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 og (ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB 

L 328, 12.12.2015, bls. 108).  

14azj.  32016 R 0892: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/892 frá  

7. júní 2016 um framlengingu umbreytingartímabilanna sem tengjast kröfum vegna 

eiginfjárgrunns að því er varðar áhættuskuldbindingar vegna miðlægra mótaðila í reglu-

gerðum Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 og (ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB 

L 151, 8.6.2016, bls. 4).  

14azk.  32016 R 2227: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2227 frá  

9. desember 2016 um framlengingu umbreytingartímabilanna sem tengjast kröfum vegna 

eiginfjárgrunns að því er varðar áhættuskuldbindingar vegna miðlægra mótaðila í reglu-

gerðum Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 og (ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB 

L 336, 10.12.2016, bls. 36). 

14azl.  32017 R 0954: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/954 frá  

6. júní 2017 um framlengingu umbreytingartímabilanna sem tengjast kröfum vegna 

eiginfjárgrunns að því er varðar áhættuskuldbindingar vegna miðlægra mótaðila í reglu-

gerðum Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 og (ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB 

L 144, 7.6.2017, bls. 14).  

14azm.  32017 R 1230: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1230 frá  

31. maí 2017 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að 

því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina nánar aukalegu hlutlægu viðmiðanirnar 

fyrir beitingu ívilnandi útstreymis- eða innstreymishlutfalls lausafjár vegna ónotaðra lána 

eða lausafjárfyrirgreiðslu innan samstæðu eða stofnanaverndarkerfis (Stjtíð. ESB L 177, 

8.7.2017, bls. 7).“ 

5.  Eftirfarandi er bætt við lið 14l (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1222/2014):  

„, breytt með:  

– 32016 R 1608: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1608 frá  

17. maí 2016 (Stjtíð. ESB L 240, 8.9.2016, bls. 1).“  
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6.  Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 14n (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 2017/180):  

„14o.  32014 R 0524: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 524/2014 frá  

12. mars 2014 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla þar sem tilgreindar eru þær upplýsingar sem lögbær yfirvöld í 

heima- og gistiaðildarríkjum láta hvert öðru í té (Stjtíð. ESB L 148, 20.5.2014, bls. 6). 

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

segir: 

Í 1. mgr. 12. gr. og a-lið 16. gr. er orðunum „eða, að því er varðar EFTA-ríkin, landslögum eða 

EES-samningnum“, bætt við á eftir orðunum „lands- eða Sambandslögum“.  

14p.  32014 R 0620: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 620/2014 frá  

4. júní 2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar upplýsingaskipti milli 

lögbærra yfirvalda í heima- og gistiaðildarríkjum samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2013/36/ESB (Stjtíð. ESB L 172, 12.6.2014, bls. 1). 

14q.  32017 R 0461: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/461 frá  

16. mars 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar sameiginlegar málsmeð-

ferðarreglur, eyðublöð og sniðmát fyrir samráðsferli milli viðkomandi lögbærra yfirvalda 

vegna fyrirhugaðrar yfirtöku á virkum eignarhlutum í lánastofnunum eins og um getur í 24. gr. 

tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB (Stjtíð. ESB L 72, 17.3.2017, bls. 57).“ 

7.  Eftirfarandi undirliðum er bætt við lið 31bc (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 648/2012): 

„– 32017 R 0610: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/610 frá  

20. desember 2016 (Stjtíð. ESB L 86, 31.3.2017, bls. 3), 

– 32017 R 0979: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/979 frá  

2. mars 2017 (Stjtíð. ESB L 148, 10.6.2017, bls. 1).“ 

8.  Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 31bcan (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2016/2273):  

„31bcao.  32016 D 0377: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/377 frá  

15. mars 2016 um jafngildi milli regluramma Bandaríkja Ameríku um miðlæga mótaðila 

sem hafa hlotið starfsleyfi frá og eru undir eftirliti Commodity Futures Trading 

Commission og krafnanna í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 

(Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2016, bls. 32). 

31bcap.  32016 D 2269: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2269 frá 

15. desember 2016 um jafngildi milli regluramma um miðlæga mótaðila á Indlandi í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB L 342, 

16.12.2016, bls. 38).  

31bcaq.  32016 D 2274: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/2274 frá 

15. desember 2016 um jafngildi milli regluramma um miðlæga mótaðila á Nýja-Sjálandi í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB L 342, 

16.12.2016, bls. 54).  

31bcar.  32016 D 2275: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/2275 frá 

15. desember 2016 um jafngildi milli regluramma um miðlæga mótaðila í Japan í samræmi 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB L 342, 

16.12.2016, bls. 57).  

31bcas.  32016 D 2276: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/2276 frá 

15. desember 2016 um jafngildi milli regluramma um miðlæga mótaðila í Brasilíu í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB L 342, 

16.12.2016, bls. 61).  
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31bcat.  32016 D 2277: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/2277 frá 

15. desember 2016 um jafngildi milli regluramma um miðlæga mótaðila í alþjóðlegu 

fjármálamiðstöðinni í Dúbaí í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB L 342, 16.12.2016, bls. 65). 

31bcau.  32016 D 2278: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/2278 frá 

15. desember 2016 um jafngildi milli regluramma um miðlæga mótaðila í Sameinuðu 

arabísku furstadæmunum í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB L 342, 16.12.2016, bls. 68).“ 

9.  Eftirfarandi er bætt við lið 31bcj (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 153/2013): 

„, breytt með:  

– 32016 R 0822: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/822 frá 21. apríl 2016 

(Stjtíð. ESB L 137, 26.5.2016, bls. 1).“ 

10. Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 31bcr (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 2016/1178): 

„31bcs.  32016 R 2251: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2251 frá  

4. október 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 

um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla vegna áhættuvarna fyrir OTC-afleiðusamninga sem miðlægur mótaðili hefur 

ekki stöðustofnað (Stjtíð. ESB L 340, 15.12.2016, bls. 9), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB  

L 29, 3.2.2017, bls. 69, breytt með: 

– 32017 R 0323: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/323 frá 

20. janúar 2017 (Stjtíð. L 49, 25.2.2017, bls. 1). 

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

hér segir: 

a)  Í 35. gr. koma orðin „1. júlí 2017“ í stað orðanna „16. ágúst 2012“ að því er varðar 

EFTA-ríkin. 

b)  Í 36. gr. að því er varðar EFTA-ríkin: 

i)  Í a-lið 1. mgr. orðast „þessarar reglugerðar“ sem „ákvörðunar sameiginlegu EES-

nefndarinnar nr. 83/2019 frá 29. mars 2019“, 

ii)  í b- og c-lið 1. mgr. koma orðin „einum mánuði eftir gildistökudag ákvörðunar 

sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 83/2019 frá 29. mars 2019“ í staðinn fyrir 

orðin „1. september 2017“ og „1. september 2018“, 

iii)  í d-lið 1. mgr. orðast „1. september 2019“ sem „einum mánuði eftir gildistökudag 

ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 83/2019 frá 29. mars 2019, eða 

frá 1. september 2019, eftir því hvor dagsetningin er síðar.“, 

iv)  a- og b-liður 2. mgr. orðast sem hér segir: 

„a)  þremur árum eftir gildistökudag þessarar reglugerðar, ef engin ákvörðun um 

jafngildi samþykkt skv. 2. mgr. 13. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 að 

því er varðar 3. mgr. 11. gr. þeirrar reglugerðar hvað varðar viðkomandi 

þriðja land, gildir á EES-svæðinu, 

b)  þann eftirfarandi daga sem síðari er, ef ákvörðun um jafngildi, sem hefur 

verið samþykkt skv. 2. mgr. 13. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 að því 

er varðar 3. mgr. 11. gr. þeirrar reglugerðar hvað varðar viðkomandi þriðja 

land, gildir á EES-svæðinu:  
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i)  fjórum mánuðum eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-

nefndarinnar sem inniheldur ákvörðun sem var samþykkt skv. 2. mgr. 

13. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar 3. mgr. 11. gr. 

þeirrar reglugerðar hvað varðar viðkomandi þriðja land, 

ii)  viðkomandi dag sem ákvarðaður er skv. 1. mgr.“. 

c)  Í 37. gr., að því er varðar EFTA-ríkin: 

i)  b-liður 1. mgr. hljóðar sem hér segir: 

„b)  fimm mánuðum eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndar-

innar nr. 83/2019 frá 29. mars 2019.“, 

ii)  í b-lið 2. mgr. orðast „gildistökudegi“ sem „gildistökudegi ákvörðunar sameig-

inlegu EES-nefndarinnar sem inniheldur“, 

iii)  a- og b-liður í 3. mgr. orðast sem hér segir: 

„a)  þremur árum eftir gildistökudag þessarar reglugerðar, ef engin ákvörðun 

um jafngildi samþykkt skv. 2. mgr. 13. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 

að því er varðar 3. mgr. 11. gr. þeirrar reglugerðar hvað varðar viðkomandi 

þriðja land, gildir á EES-svæðinu, 

b)  þann eftirfarandi daga sem síðari er, ef ákvörðun um jafngildi, sem hefur 

verið samþykkt skv. 2. mgr. 13. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 að því 

er varðar 3. mgr. 11. gr. þeirrar reglugerðar hvað varðar viðkomandi þriðja 

land, gildir á EES-svæðinu: 

i)  fjórum mánuðum eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-

nefndarinnar sem inniheldur ákvörðun sem var samþykkt skv. 2. mgr. 

13. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar 3. mgr. 11. gr. 

þeirrar reglugerðar hvað varðar viðkomandi þriðja land, 

ii)  viðkomandi dag sem ákvarðaður er skv. 1. mgr.“. 

d)  Í 2. mgr. 38. gr. að því er varðar EFTA-ríkin orðast „4. júlí 2017“ sem „6 mánuðum 

eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 83/2019 frá  

29. mars 2019“. 

e)  Í a-lið 1. mgr. 39. gr. að því er varðar EFTA-ríkin orðast „mars, apríl og maí 2016“ sem 

„mars, apríl og maí árið á undan gildistökuári ákvörðunar sameiginlegu EES-

nefndarinnar nr. 83/2019 frá 29. mars 2019“.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldra reglugerða (ESB) nr. 524/2014, (ESB) 2016/822, (ESB) 2016/1608, 

(ESB) 2016/2251, sbr. leiðréttingar Stjtíð. ESB L 29, 3.2.2017, bls. 69, (ESB) 2017/323, (ESB) 2017/610, 

(ESB) 2017/979 og (ESB) 2017/1230 og framkvæmdarreglugerða (ESB) nr. 620/2014, (ESB) 

nr. 1317/2014, (ESB) 2015/880, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 244, 19.9.2015, bls. 60, (ESB) 

2015/2326, (ESB) 2016/892, (ESB) 2016/2227, (ESB) 2017/461, (ESB) 2017/954, (ESB) 2017/1443, 

(ESB) 2017/1486 og (ESB) 2018/634 og framkvæmdarákvarðana (ESB) 2016/377, (ESB) 2016/2269, 

(ESB) 2016/2274, (ESB) 2016/2275, (ESB) 2016/2276, (ESB) 2016/2277 og (ESB) 2016/2278, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

nr. 79/2019 frá 29. mars 2019 (27), eftir því hvor dagsetningin er síðar.  

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(27)  Stjtíð. ESB L 321, 12.12.2019, bls. 170, og EES-viðbætir nr. 99, 12.12.2019, bls. 1. 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 84/2019 

Þessi ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar var birt í EES-viðbæti nr. 73, 12.9.2019, bls. 1. 

2020/EES/44/39 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 85/2019  

Þessi ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar var birt í EES-viðbæti nr. 88, 31.10.2019, bls. 7. 

2020/EES/44/40 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 86/2019 

frá 29. mars 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 framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/1979 frá 13. desember 2018 um vegið meðaltal hæsta verðs fyrir lúkningu símtala í farsíma í 

Sambandinu og um niðurfellingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/2311 (1). 

2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1979 fellir úr gildi framkvæmdar-

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2311 (2), sem hefur verið tekin upp í EES-

samninginn, og ber því að fella gerðina brott úr samningnum.  

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 5cub (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/2311) í XI. viðauka við EES-samninginn: 

„32018 R 1979: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1979 frá  

13. desember 2018 um vegið meðaltal hæsta verðs fyrir lúkningu símtala í farsíma í Sambandinu og um 

niðurfellingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/2311 (Stjtíð. ESB L 317, 14.12.2017, bls. 10).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/1979, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 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 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 317, 14.12.2018, bls. 10. 

(2)  Stjtíð. ESB L 331, 14.12.2017, bls. 39. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/44/41 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 87/2019 

frá 29. mars 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) 2018/936 

frá 29. júní 2018 um að leyfa aðildarríkjum að samþykkja tilteknar undanþágur samkvæmt tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2008/68/EB um flutning á hættulegum farmi á landi og skipgengum 

vatnaleiðum (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

við EES-samninginn: 

„– 32018 D 0936: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/936 frá 29. júní 2018 

(Stjtíð. ESB L 165, 2.7.2018, bls. 42).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/936, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 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 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 165, 2.7.2018, bls. 42. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/44/42 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 88/2019 

frá 29. mars 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2018/2032 frá 20. nóvember 2018 um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 

nr. 416/2007 um tækniforskriftir fyrir tilkynningar til skipstjóra (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við lið 49ac (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 416/2007) í XIII. viðauka 

við EES-samninginn: 

„, breytt með: 

– 32018 R 2032: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2032 frá  

20. nóvember 2018 (Stjtíð. ESB L 332, 28.12.2018, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/2032, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 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 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 332, 28.12.2018, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/44/43 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 89/2019 

frá 29. mars 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) 2019/103 

frá 23. janúar 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/1998 að því er varðar nánari 

útlistun, samræmingu og einföldun sem og styrkingu á tilteknum flugverndarráðstöfunum (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

2015/1998) í XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32019 R 0103: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/103 frá  

23. janúar 2019 (Stjtíð. ESB L 21, 24.1.2019, bls. 13).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/103, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 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 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 21, 24.1.2019, bls. 13. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/44/44 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 90/2019 

frá 29. mars 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2018/1866 frá 28. nóvember 2018 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 474/2006 um skrá yfir 

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

bandsins (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 66zab (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 474/2006) í  

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 1866: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1866 frá  

28. nóvember 2018 (Stjtíð. ESB L 304, 29.11.2018, bls. 10).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/1866, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 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 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 304, 29.11.2018, bls. 10. 

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

nr. 91/2019 

frá 29. mars 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/943 frá  

8. júní 2016 um verndun trúnaðarupplýsinga um sérþekkingu og viðskipti (viðskiptaleyndarmál) 

gegn ólögmætri öflun, notkun og birtingu þeirra (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við á eftir 12. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2017/1128) í  

XVII. viðauka við samninginn: 

„13. 32016 L 0943: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/943 frá 8. júní 2016 um verndun 

trúnaðarupplýsinga um sérþekkingu og viðskipti (viðskiptaleyndarmál) gegn ólögmætri öflun, 

notkun og birtingu þeirra (Stjtíð. ESB L 157, 15.6.2016, bls. 1). 

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

a) Í 1. mgr. 1. gr. orðast hugtakið „sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins“ sem „EES-

samningsins“. 

b) Tilvísun a-liðar 2. mgr. 1. gr. þar sem segir „rétt til tjáningarfrelsis og upplýsinga eins og hann er 

settur fram í sáttmálanum“ og a-liðar 5. gr. þar sem segir „réttar til tjáningarfrelsis og upplýsinga 

eins og sett er fram í sáttmálanum“ skal hvað EFTA-ríkin varðar orðast sem „grundvallarréttinn 

til tjáningarfrelsis og upplýsinga“ og „grundvallarréttarins til tjáningarfrelsis og upplýsinga“. 

c) Í b- og c-lið 2. mgr. 1. gr. orðast „Sambands- eða landsreglna“ sem „EES-reglna eða 

landsreglna“ að því er varðar EFTA-ríkin. 

d) Tilvísunin í c-lið 2. mgr. 1. gr. þar sem segir „stofnanir og aðilar Sambandsins“ orðast hvað 

EFTA-ríkin varðar þannig að einnig sé átt við „EES/EFTA stofnanir og aðila“. 

e) Í c-lið 2. mgr. og c-lið 3. mgr. 1. gr., 2. mgr. 3. gr. og c- og d-lið 5. gr. er með orðunum 

„Sambands- eða landsreglna“, „lög Sambandsins og landslög“, „lögum Sambandsins eða 

landslögum“ átt við „EES-reglur eða landsreglur“. 

f) Í d-lið 2. mgr. 1. gr. og c-lið 1. mgr. 3. gr. orðast „lög Sambandsins eða landslög og venjur“ 

sem „EES-reglur og landsreglur og venjur“.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar (EB) 2016/943, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 157, 15.6.2016, bls. 1. 
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3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 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 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

() Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 44/94 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 2.7.2020 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 92/2019 

frá 29. mars 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) 2018/813 frá 14. maí 2018 

um geiratengt tilvísunarskjal um bestu starfsvenjur í umhverfisstjórnun, geirabundna umhverfis-

árangursvísa og árangursviðmiðanir fyrir landbúnaðargeirann samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins (EB) nr. 1221/2009 um frjálsa aðild fyrirtækja/stofnana að umhverfisstjórnunarkerfi 

Bandalagsins (EMAS) (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 1eal (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/2286) í XX. viðauka við EES-samninginn: 

„1eam. 32018 D 0813: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/813 frá 14. maí 2018 um 

geiratengt tilvísunarskjal um bestu starfsvenjur í umhverfisstjórnun, geirabundna umhverfis-

árangursvísa og árangursviðmiðanir fyrir landbúnaðargeirann samkvæmt reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (EB) nr. 1221/2009 um frjálsa aðild fyrirtækja/stofnana að umhverfis-

stjórnunarkerfi Bandalagsins (EMAS) (Stjtíð. ESB L 145, 8.6.2018, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar (ESB) 2018/813, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 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 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 145, 8.6.2018, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/44/47 



2.7.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 44/95 

 2
.7

.2
0
2

0
 

E
E

S
-v

ið
b

æ
tir v

ið
 S

tjó
rn

artíð
in

d
i E

v
ró

p
u

sam
b

an
d

sin
s 

N
r. 4

4
/9

5
 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 93/2019 

frá 29. mars 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) 

2018/1135 frá 10. ágúst 2018 um að ákvarða gerð, framsetningu og tíðni upplýsinga sem aðild-

arríki skulu gera aðgengilegar að því er varðar skýrslugjöf um framkvæmd tilskipunar Evrópu-

þingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði (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 1fs (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/1147) í XX. viðauka við EES-samninginn: 

„1ft. 32018 D 1135: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1135 frá  

10. ágúst 2018 um að ákvarða gerð, framsetningu og tíðni upplýsinga sem aðildarríki skulu gera 

aðgengilegar að því er varðar skýrslugjöf um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 

2010/75/ESB um losun í iðnaði (Stjtíð. ESB L 205, 14.8.2018, bls. 40).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1135, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 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 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 205, 14.8.2018, bls. 40. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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Nr. 44/96 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 2.7.2020 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 94/2019 

frá 29. mars 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) 2018/1590 frá  

19. október 2018 um breytingu á ákvörðunum 2012/481/ESB, 2014/391/ESB, 2014/763/ESB og 

2014/893/ESB að því er varðar gildistíma vistfræðilegu viðmiðananna við veitingu umhverfis-

merkis 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 undirlið er bætt við lið 2zf (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/481/ESB): 

„– 32018 D 1590: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1590 frá 19. október 2018 

(Stjtíð. ESB L 264, 23.10.2018, bls. 24).“  

2. Eftirfarandi er bætt við lið 2w (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/391/ESB), 2y (ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2014/893/ESB) og 2zo (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/763/ESB):  

„, breytt með: 

– 32018 D 1590: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1590 frá 19. október 2018 

(Stjtíð. ESB L 264, 23.10.2018, bls. 24).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar (ESB) 2018/1590, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 264, 23.10.2018, bls. 24. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/44/49 



2.7.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 44/97 

 2
.7

.2
0
2

0
 

E
E

S
-v

ið
b

æ
tir v

ið
 S

tjó
rn

artíð
in

d
i E

v
ró

p
u

sam
b

an
d

sin
s 

N
r. 4

4
/9

7
 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 



Nr. 44/98 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 2.7.2020 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 95/2019 

frá 29. mars 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) 2018/1702 frá  

8. nóvember 2018 um að setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna smurefna (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 2zp (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/680) í  

XX. viðauka við EES-samninginn: 

„2zq. 32018 D 1702: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1702 frá 8. nóvember 2018 um 

að setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna smurefna (Stjtíð. ESB L 285, 13.11.2018, 

bls. 82).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar (ESB) 2018/1702, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 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 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 285, 13.11.2018, bls. 82. 

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

nr. 96/2019 

frá 29. mars 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) 

2018/1478 frá 3. október 2018 um breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2016/2323 til að 

uppfæra Evrópuskrána yfir skipaendurvinnslustöðvar sem komið var á fót samkvæmt reglugerð 

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

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

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

„– 32018 D 1478: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1478 frá  

3. október 2018 (Stjtíð. ESB L 249, 4.10.2018, bls. 6).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1478, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 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 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 249, 4.10.2018, bls. 6. 

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

nr. 97/2019 

frá 29. mars 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) 2018/974 frá 4. júlí 2018 

um hagskýrslur um vöruflutninga á skipgengum vatnaleiðum (1). 

2) Reglugerð (ESB) 2018/974 fellir úr gildi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1365/2006 

(2), 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 liðar 7j (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1365/2006) í  

XXI. viðauka við EES-samninginn: 

„32018 R 0974: Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/974 frá 

4. júlí 2018 um hagskýrslur um vöruflutninga á skipgengum vatnaleiðum (Stjtíð. ESB L 179, 16.7.2018, 

bls. 14).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/974, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 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 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 179, 16.7.2018, bls. 14. 

(2) Stjtíð. ESB L 264, 25.9.2006, bls. 1. 

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

nr. 98/2019 

frá 29. mars 2019 

um breytingu á XXI. viðauka við EES-samninginn (Hagskýrslugerð) og bókun 30 við EES-

samninginn um sérstök ákvæði varðandi skipulagningu samvinnu á sviði hagskýrslugerðar 

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) 2015/759 frá  

29. apríl 2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 223/2009 um evrópskrar hagskýrslur (1). 

2) XXI. viðauki og bókun 30 við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við 17. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 223/2009) í XXI. viðauka 

við EES-samninginn: 

„, breytt með: 

– 32015 R 0759: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/759 frá 29. apríl 2015 (Stjtíð. 

ESB L 123, 19.5.2015, bls. 90).“ 

2. gr. 

Eftirfarandi er bætt við 6. mgr. 1. gr. bókunar 30 við EES-samninginn: 

„, breytt með: 

– 32015 R 0759: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/759 frá 29. apríl 2015 (Stjtíð. 

ESB L 123, 19.5.2015, bls. 90).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/759, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 123, 19.5.2015, bls. 90. 

() 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 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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