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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 1/2019 

frá 8. febrúar 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1136 

frá 10. ágúst 2018 um áhættumildun, styrktar ráðstafanir vegna smitvarna og snemmgreiningarkerfi 

í tengslum við áhættu sem stafar af því að veira alvarlegrar fuglainflúensu berist úr villtum fuglum 

í alifugla (1). 

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

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

Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Íslands. 

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

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

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

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

þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir 49. lið (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 2018/662) í hluta 3.2 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„50. 32018 D 1136: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1136 frá  

10. ágúst 2018 um áhættumildun, styrktar ráðstafanir vegna smitvarna og snemmgreiningarkerfi í 

tengslum við áhættu sem stafar af því að veira alvarlegrar fuglainflúensu berist úr villtum fuglum í 

alifugla (Stjtíð. ESB L 205, 14.8.2018, bls. 48). 

Þessi lagagerð tekur ekki gildi að því er Ísland varðar.“ 

2. gr. 

Norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1136, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 205, 14.8.2018, bls. 48. 

2020/EES/48/01 
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3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. febrúar 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. febrúar 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 2/2019 

frá 8. febrúar 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) 2018/1550 

frá 16. október 2018 um endurnýjun á leyfi fyrir bensósýru sem fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi og 

eldissvín og um niðurfellingu á reglugerðum (EB) nr. 1730/2006 og (EB) nr. 1138/2007 (leyfishafi 

er DSM Nutritional Products Ltd) (1). 

2) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/1550 fellir úr gildi reglugerðir framkvæmdastjórnarinnar (EB) 

nr. 1730/2006 (2) og (EB) nr. 1138/2007 (3) sem hafa verið felldar inn í EES-samninginn og ber því 

að fella gerðirnar brott úr EES-samningnum. 

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

varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um 

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

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

ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir 262. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/1039): 

„263. 32018 R 1550: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1550 frá  

16. október 2018 um endurnýjun á leyfi fyrir bensósýru sem fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi og 

eldissvín og um niðurfellingu á reglugerðum (EB) nr. 1730/2006 og (leyfishafi er DSM 

Nutritional Products Ltd) (EB) nr. 1138/2007 (Stjtíð. ESB L 260, 17.10.2018, bls. 3).“ 

2. Texti liðar 1zzzc (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1730/2006) og 1zzzz (reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1138/2003) fellur brott. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/1550, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. febrúar 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 260, 17.10.2018, bls. 3. 

(2) Stjtíð. ESB L 325, 24.11.2006, bls. 9. 

(3) Stjtíð. ESB L 256, 2.10.2007, bls. 8. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/48/02 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. febrúar 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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AKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 3/2019 

frá 8. febrúar 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1027 

frá 19. júlí 2018 um breytingu á tilskipun ráðsins 66/402/EBE að því er varðar einangrunarfjarlægð 

fyrir Sorghum spp. (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1028 

frá 19. júlí 2018 um leiðréttingu á framkvæmdartilskipun (ESB) 2016/2109 um breytingu á tilskip-

un ráðsins 66/401/EBE að því er varðar skráningu nýrra tegunda og grasafræðiheiti tegundarinnar 

Lolium x boucheanum Kunth (2). 

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

skulu ekki gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og 

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

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

Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við 35. undirlið (framkvæmdartilskipun (ESB) 2016/2019) 2. liðar 

(tilskipun ráðsins 66/401/EBE): 

„, breytt með: 

– 32018 L 1028: Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1028 frá  

19. júlí 2018 (Stjtíð. ESB L 184, 20.7.2018, bls. 7).“ 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við 3. lið (tilskipun ráðsins 66/402/EBE): 

„– 32018 L 1027: Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1027 frá  

19. júlí 2018 (Stjtíð. ESB L 184, 20.7.2018, bls. 4).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdartilskipana (ESB) nr. 2018/1027 og (ESB) nr. 2018/1028, sem 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 184, 20.7.2018, bls. 4. 

(2) Stjtíð. ESB L 184, 20.7.2018, bls. 7. 

2020/EES/48/03 
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3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. febrúar 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. febrúar 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 4/2019 

frá 8. febrúar 2019 

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

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2018/1587 frá 22. október 2018 um að afturkalla tilnefningu Istituto Superiore di Sanità, Róm, 

Ítalíu, sem tilvísunarrannsóknarstofu í Evrópu fyrir þær efnaleifar sem eru tilgreindar í c-lið 3. liðar 

í B-flokki í I. viðauka við tilskipun ráðsins 96/23/EB (1). 

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

heilbrigði dýra, fóður og matvæli skulu ekki gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði 

samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka 

einnig til Liechtensteins, eins og tilgreint er í aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í  

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

ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við 11. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004) í hluta 

1.1 í I. kafla og lið 31j (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004) í II. kafla I. viðauka við 

EES-samninginn: 

„– 32018 R 1587: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1587 frá  

22. október 2018 (Stjtíð. ESB L 264, 23.10.2018, bls. 20).“ 

2. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 54zzzi (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004) í XII. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 1587: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1587 frá  

22. október 2018 (Stjtíð. ESB L 264, 23.10.2018, bls. 20).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/1587, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. febrúar 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. 20.  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/48/04 
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5. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. febrúar 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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AKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 5/2019 

frá 8. febrúar 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) 2018/685 frá  

3. maí 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, bjór, flúópýram, flúxapýroxað, 

malínhýdrasíð, sinnepsfræsduft og teflútrín í eða á tilteknum afurðum (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/686 frá  

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

nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir klórpýrifos, klórpýrifosmetýl og tríklópýr í 

eða á tilteknum afurðum (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/687 frá  

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

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

bífentrín, bixafen, klórantranilípról, deltametrín, flóníkamíð, flúasífóp-P, ísófetamíð, metrafenón, 

pendímetalín og teflúbensúrón 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 Sam-

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

er í aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í I. viðauka og í inngangsorðum XII. kafla 

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

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 0685: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/685 frá 3. maí 2018 (Stjtíð. ESB 

L 121, 16.5.2018, bls. 1), 

– 32018 R 0686: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/686 frá 4. maí 2018 (Stjtíð. ESB 

L 121, 16.5.2018, bls. 30), 

– 32018 R 0687: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/687 frá 4. maí 2018 (Stjtíð. ESB 

L 121, 16.5.2018, bls. 63).“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 121, 16.5.2018, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 121, 16.5.2018, bls. 30. 

(3) Stjtíð. ESB L 121, 16.5.2018, bls. 63. 

2020/EES/48/05 
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2. gr. 

Eftirfarandi undirliðum er bætt við lið 54zzy (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 0685: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/685 frá 3. maí 2018 (Stjtíð. ESB 

L 121, 16.5.2018, bls. 1), 

– 32018 R 0686: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/686 frá 4. maí 2018 (Stjtíð. ESB 

L 121, 16.5.2018, bls. 30), 

– 32018 R 0687: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/687 frá 4. maí 2018 (Stjtíð. ESB 

L 121, 16.5.2018, bls. 63).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2018/685, (ESB) 2018/686 og (ESB) 2018/687, sem verður 

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

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. febrúar 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 8. febrúar 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 6/2019 

frá 8. febrúar 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) 2018/832 frá  

5. júní 2018 um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir sýantranilípról, sýmoxaníl, deltametrín, 

dífenókónasól, fenamídón, flúbendíamíð, flúópíkólíð, fólpet, fosetýl, mandestróbín, mepíkvat, 

metasaklór, própamókarb, própargít, pýrimetaníl, súlfoxaflór og trífloxýstróbín í eða á tilteknum 

afurðum (1), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 247, 3.10.2018, bls. 9. 

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 Sam-

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

er í aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í I. viðauka og í inngangsorðum XII. kafla 

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

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við 40. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005) í II. kafla 

I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 0832: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/832 frá 5. júní 2018 (Stjtíð. ESB 

L 140, 6.6.2018, bls. 38), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 247, 3.10.2018, bls. 9.“ 

2. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 54zzy (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005) í  

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 0832: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/832 frá 5. júní 2018 (Stjtíð. ESB 

L 140, 6.6.2018, bls. 38), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 247, 3.10.2018, bls. 9.“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/832, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 247, 

3.10.2018, bls. 9, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 140, 6.6.2018, bls. 38. 

2020/EES/48/06 
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4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. febrúar 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 8. febrúar 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 7/2019 

frá 8. febrúar 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) 2018/1246 frá  

18. september 2018 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1334/2008 að því er varðar færslu eimis úr viðarediki á skrá Sambandsins (1). 

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

er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 54zzzzs (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1334/2008) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 1246: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1246 frá 18. september 2018 

(Stjtíð. ESB L 235, 19.9.2018, bls. 3).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/1246, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. febrúar 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. febrúar 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 235, 19.9.2018, bls. 3. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/48/07 
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AKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 8/2019 

frá 8. febrúar 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) 2018/1259 frá  

20. september 2018 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 873/2012 um umbreytingarráðstafanir 

varðandi skrá Sambandsins yfir bragðefni og grunnefni í I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins (EB) nr. 1334/2008 að því er varðar framlengingu á umbreytingatímabilinu í 4. gr. sem 

varðar bragðefnið grillbragðefnisþykkni (plöntu) FL-númer 21.002 (1). 

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

er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

um 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 er bætt við lið 54zzzzzr (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 873/2012) í XII. kafla 

II. viðauka við EES-samninginn: 

„, breytt með: 

– 32018 R 1259: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1259 frá 20. september 2018 

(Stjtíð. ESB L 238, 21.9.2018, bls. 28).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/1259, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. febrúar 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. febrúar 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 238, 21.9.2018, bls. 28. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/48/08 
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AKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 9/2019 

frá 8. febrúar 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) 

2018/1023 frá 23. júlí 2018 um leiðréttingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/2470 um að 

koma á fót skrá Sambandsins yfir nýfæði (1). 

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

2018/1631 frá 30. október 2018 um leyfi til að setja á markað trönuberjaútdrátt í duftformi sem 

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

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (2). 

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

2018/1632 frá 30. október 2018 um leyfi til að setja á markað basískt mysuprótíneinangur úr mjólk 

úr nautgripum sem nýfæði samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og 

um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (3). 

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

2018/1633 frá 30. október 2018 um leyfi til að setja á markað hreinsað rækjupeptíðþykkni sem 

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

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

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

2018/1647 frá 31. október 2018 um leyfi til að setja á markað vatnsrofsefni úr egghimnu sem 

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

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (5). 

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

2018/1648 frá 29. október 2018 um leyfi til að setja á markað xýló-fásykrur sem nýfæði samkvæmt 

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

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (6). 

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

er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 187, 24.7.2018, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 272, 31.10.2018, bls. 17. 

(3) Stjtíð. ESB L 272, 31.10.2018, bls. 23. 

(4) Stjtíð. ESB L 272, 31.10.2018, bls. 29. 

(5) Stjtíð. ESB L 274, 5.11.2018, bls. 51. 

(6) Stjtíð. ESB L 275, 6.11.2018, bls. 1. 

2020/EES/48/09 
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1. gr. 

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

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

nr. 2017/2470): 

„– 32018 R 1023: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1023 frá  

23. júlí 2018 (Stjtíð. ESB L 187, 24.7.2018, bls. 1), 

– 32018 R 1631: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1631 frá  

30. október 2018 (Stjtíð. ESB L 272, 31.10.2018, bls. 17), 

– 32018 R 1632: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1632 frá  

30. október 2018 (Stjtíð. ESB L 272, 31.10.2018, bls. 23), 

– 32018 R 1633: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1633 frá  

30. október 2018 (Stjtíð. ESB L 272, 31.10.2018, bls. 29), 

– 32018 R 1647: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1647 frá  

31. október 2018 (Stjtíð. ESB L 274, 5.11.2018, bls. 51), 

– 32018 R 1648: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1648 frá  

29. október 2018 (Stjtíð. ESB L 275, 6.11.2018, bls. 1).“ 

2. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 144. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1133): 

„145. 32018 R 1631: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1631 frá  

30. október 2018 um leyfi til að setja á markað trönuberjaútdrátt í duftformi sem nýfæði 

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

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (Stjtíð. ESB L 272, 

31.10.2018, bls. 17). 

146. 32018 R 1632: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1632 frá  

30. október 2018 um leyfi til að setja á markað basískt mysuprótíneinangur úr mjólk úr 

nautgripum sem nýfæði samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og 

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

ESB L 272, 31.10.2018, bls. 23). 

147. 32018 R 1633: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1633 frá  

30. október 2018 um leyfi til að setja á markað hreinsað rækjupeptíðþykkni sem nýfæði 

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

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (Stjtíð. ESB L 272, 

31.10.2018, bls. 29). 

148. 32018 R 1647: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1647 frá  

31. október 2018 um leyfi til að setja á markað vatnsrofsefni úr egghimnu sem nýfæði 

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

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (Stjtíð. ESB L 274, 

5.11.2018, bls. 51). 

149. 32018 R 1648: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1648 frá  

29. október 2018 um leyfi til að setja á markað xýló-fásykrur sem nýfæði samkvæmt reglugerð 

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

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (Stjtíð. ESB L 275, 6.11.2018, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2018/1023, (ESB) 2018/1631, (ESB) 

2018/1632, (ESB) 2018/1633, (ESB) 2018/1647 og (ESB) 2018/1648, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.  
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3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. febrúar 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. febrúar 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 10/2019 

frá 8. febrúar 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) 2018/555 

frá 9. apríl 2018 um samræmda eftirlitsáætlun Sambandsins til margra ára fyrir árin 2019, 2020 og 

2021 til þess að tryggja að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi varnarefnaleifa og meta þau váhrif 

sem neytendur verða fyrir af völdum varnarefnaleifa í og á matvælum úr jurta- og dýraríkinu (1). 

2) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/555 fellir úr gildi, frá og með 1. september 2019, fram-

kvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/660 (2), sem hefur verið felld inn í EES-

samninginn og ber því að fella gerðina brott úr samningnum frá og með 1. september 2019. 

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

er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi er bætt við á eftir 149. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1648): 

„150. 32018 R 0555: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/555 frá  

9. apríl 2018 um samræmda eftirlitsáætlun Sambandsins til margra ára fyrir árin 2019, 2020 og 

2021 til þess að tryggja að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi varnarefnaleifa og meta þau 

váhrif sem neytendur verða fyrir af völdum varnarefnaleifa í og á matvælum úr jurta- og 

dýraríkinu (Stjtíð. ESB L 92, 10.4.2018, bls. 6). 

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

Eftirfarandi verður bætt við 5. lið töflunnar í II. viðauka: 

IS 12  

NO 12 “ 

2. Texti 129. liðar (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/660) fellur brott frá 

og með 1. september 2019.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 92, 10.4.2018, bls. 6. 

(2) Stjtíð. ESB L 94, 7.4.2017, bls. 12. 

2020/EES/48/10 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/555, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. febrúar 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. febrúar 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 11/2019 

frá 8. febrúar 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) 2018/1513 frá  

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

nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni 

(efnareglurnar (REACH)) að því er varðar tiltekin efni sem eru flokkuð sem krabbameinsvaldandi, 

stökkbreytandi eða sem efni sem hafa eiturhrif á æxlun í undirflokki 1A eða 1B (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 1513: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1513 frá 10. október 2018 

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

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/1513, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. febrúar 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. febrúar 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/48/11 
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AKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 12/2019 

frá 8. febrúar 2019 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2018/1477 frá 2. október 2018 um skilmála og skilyrði leyfis fyrir sæfivörum, sem innihalda etýl-

bútýlasetýlamínprópíónat, sem Belgía lagði fram í samræmi við 36. gr. reglugerðar Evrópuþingsins 

og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 (1). 

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

2018/1479 frá 3. október 2018 um frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir súlfúrýlflúoríði 

til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 8 (2). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 12zzzzzo (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2018/1131) í XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„12zzzzzp.  32018 D 1477: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1477 frá  

2. október 2018 um skilmála og skilyrði leyfis fyrir sæfivörum, sem innihalda etýlbútýl-

asetýlamínprópíónat, sem Belgía lagði fram í samræmi við 36. gr. reglugerðar Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 (Stjtíð. ESB L 249, 4.10.2018, bls. 3). 

12zzzzzq.  32018 D 1479: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1479 frá  

3. október 2018 um frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir súlfúrýlflúoríði til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokki 8 (Stjtíð. ESB L 249, 4.10.2018, bls. 16).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvarðana (ESB) nr. 2018/1477 og (ESB) nr. 2018/1479, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. febrúar 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 249, 4.10.2018, bls. 3. 

(2) Stjtíð. ESB L 249, 4.10.2018, bls. 16. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/48/12 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. febrúar 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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AKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 13/2019 

frá 8. febrúar 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 EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1622 

frá 29. október 2018 um að samþykkja ekki tiltekin virk efni í sæfivörur samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 (1). 

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

2018/1623 frá 29. október 2018 skv. 3. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 528/2012 um moskítóflugur sem eru sýktar á tilbúinn hátt af Wolbachia og notaðar vegna 

smitferjuvarna (2). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 12zzzzzq (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2018/1479) í XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„12zzzzzr.  32018 D 1622: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1622 frá  

29. október 2018 um að samþykkja ekki tiltekin virk efni í sæfivörur samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 (Stjtíð. ESB L 271, 30.10.2018, bls. 26). 

12zzzzzs.  32018 D 1623: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1623 frá  

29. október 2018 skv. 3. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 

um moskítóflugur sem eru sýktar á tilbúinn hátt af Wolbachia og notaðar vegna smitferjuvarna 

(Stjtíð. ESB L 271, 30.10.2018, bls. 30).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) nr. 2018/1622 og (ESB) nr. 2018/1623, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. febrúar 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 271, 30.10.2018, bls. 26. 

(2) Stjtíð. ESB L 271, 30.10.2018, bls. 30. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/48/13 



Nr. 48/24 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 16.7.2020 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. febrúar 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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AKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 14/2019 

frá 8. febrúar 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) 2018/660 

frá 26. apríl 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu bentasóni, í samræmi við reglugerð 

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

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

(1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/670 

frá 30. apríl 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar 

framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin brómúkónasól, búprófesín, haloxýfóp-P og 

naprópamíð (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/679 

frá 3. maí 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu forklórfenúróni, í samræmi við 

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

og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 540/2011 (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/690 

frá 7. maí 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar 

skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu fenasakíni (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/691 

frá 7. maí 2018 um samþykki fyrir grunnefninu talkúmi E553B, í samræmi við reglugerð Evrópu-

þingsins 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) 2018/692 

frá 7. maí 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu soxamíði, í samræmi við reglugerð 

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

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

(6). 

7) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/710 

frá 14. maí 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu silþíófami, í samræmi við reglugerð 

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

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

(7). 

8) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/755 

frá 23. maí 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu própýsamíði sem efni sem ráðgert er 

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

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

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

  

(1)  Stjtíð. ESB L 110, 30.4.2018, bls. 122. 

(2) Stjtíð. ESB L 113, 3.5.2018, bls. 1. 

(3) Stjtíð. ESB L 114, 4.5.2018, bls. 18. 

(4) Stjtíð. ESB L 117, 8.5.2018, bls. 3. 

(5) Stjtíð. ESB L 117, 8.5.2018, bls. 6. 

(6) Stjtíð. ESB L 117, 8.5.2018, bls. 9. 

(7) Stjtíð. ESB L 119, 15.5.2018, bls. 31. 

(8) Stjtíð. ESB L 128, 24.5.2018, bls. 4. 

2020/EES/48/14 
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9) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/783 

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

skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu imídaklópríði (9). 

10) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/785 

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

skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu þíametoxami (10). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

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

nr. 540/2011): 

„– 32018 R 0660: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/660 frá  

26. apríl 2018 (Stjtíð. ESB L 110, 30.4.2018, bls. 122), 

 32018 R 0670: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/670 frá  

30. apríl 2018 (Stjtíð. ESB L 113, 3.5.2018, bls. 1), 

 32018 R 0679: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/679 frá  

3. maí 2018 (Stjtíð. ESB L 114, 4.5.2018, bls. 18), 

 32018 R 0690: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/690 frá  

7. maí 2018 (Stjtíð. ESB L 117, 8.5.2018, bls. 3), 

 32018 R 0691: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/691 frá  

7. maí 2018 (Stjtíð. ESB L 117, 8.5.2018, bls. 6), 

 32018 R 0692: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/692 frá  

7. maí 2018 (Stjtíð. ESB L 117, 8.5.2018, bls. 9), 

 32018 R 0710: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/710 frá  

14. maí 2018 (Stjtíð. ESB L 119, 15.5.2018, bls. 31), 

 32018 R 0755: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/755 frá  

23. maí 2018 (Stjtíð. ESB L 128, 24.5.2018, bls. 4), 

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

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

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

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

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

stjórnarinnar (ESB) 2018/309): 

„13zzzzzzzzq.  32018 R 0660: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/660 

frá 26. apríl 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu bentasóni, í samræmi 

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

verndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 110, 30.4.2018, 

bls. 122).  

  

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

(10)  Stjtíð. ESB L 132, 30.5.2018, bls. 40. 
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13zzzzzzzzr.  32018 R 0679: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/679 

frá 3. maí 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu forklórfenúróni, í 

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

plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar-

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 114, 

4.5.2018, bls. 18). 

13zzzzzzzzs.  32018 R 0691: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/691 

frá 7. maí 2018 um samþykki fyrir grunnefninu talkúmi E553B, í samræmi við 

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

verndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 117, 8.5.2018, bls. 6). 

13zzzzzzzzt.  32018 R 0692: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/692 

frá 7. maí 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu soxamíði, í samræmi 

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

verndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 117, 8.5.2018, bls. 9). 

13zzzzzzzzu.  32018 R 0710: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/710 

frá 14. maí 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu silþíófami, í samræmi 

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

verndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 119, 15.5.2018, 

bls. 31). 

13zzzzzzzzv.  32018 R 0755: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/755 

frá 23. maí 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu própýsamíði sem efni 

sem ráðgert er að skipta út, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

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

anum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 

(Stjtíð. ESB L 128, 24.5.2018, bls. 4).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2018/660, (ESB) 2018/670, (ESB) 2018/679, 

(ESB) 2018/690, (ESB) 2018/691, (ESB) 2018/692, (ESB) 2018/710, (ESB) 2018/755, (ESB) 2018/783 

og (ESB) 2018/785 sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst 

fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. febrúar 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. febrúar 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 15/2019 

frá 8. febrúar 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) 

2018/1060 frá 26. júlí 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu trífloxýstróbíni, í 

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

vara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

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

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

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

nr. 540/2011): 

„– 32018 R 1060: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1060 frá  

26. júlí 2018 (Stjtíð. ESB L 190, 27.7.2018, bls. 3).“ 

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

(ESB) 2018/755): 

„13zzzzzzzzw.  32018 R 1060: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1060 

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

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

plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar-

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 190, 

27.7.2018, bls. 3).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/1060, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. febrúar 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 190, 27.7.2018, bls. 3. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/48/15 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. febrúar 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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AKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 16/2019 

frá 8. febrúar 2019 

um breytingu á IV. viðauka við EES-samninginn (Orka) 

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) 2018/749 

frá 18. maí 2018 um viðurkenningu á skýrslu Króatíu um dæmigerða losun gróðurhúsalofttegunda 

frá ræktun landbúnaðarhráefna samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 41a (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/2356) í IV. viðauka við EES-samninginn: 

„41b. 32018 D 0749: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/749 frá 18. maí 2018 

um viðurkenningu á skýrslu Króatíu um dæmigerða losun gróðurhúsalofttegunda frá ræktun 

landbúnaðarhráefna samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB (Stjtíð. ESB 

L 125, 22.5.2018, bls. 12). 

Ákvörðunin tekur ekki til Liechtenstein.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/749, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. febrúar 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. febrúar 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 125, 22.5.2018, bls. 12. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/48/16 
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AKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 17/2019 

frá 8. febrúar 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/309 

frá 23. febrúar 2017 um tæknilegar upplýsingar fyrir útreikning á vátryggingaskuld og kjarna-

gjaldþoli vegna gagnaskila með viðmiðunardagsetningar frá 31. desember 2016 til 30. mars 2017 í 

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

sviði vátrygginga og endurtrygginga (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/812 

frá 15. maí 2017 um tæknilegar upplýsingar fyrir útreikning á vátryggingaskuld og kjarnagjaldþoli 

vegna skýrslugjafar með viðmiðunardagsetningar frá 31. mars til 29. júní 2017 í samræmi við 

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

vátrygginga og endurtrygginga (2). 

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

2017/1421 frá 2. ágúst 2017 um tæknilegar upplýsingar fyrir útreikning á vátryggingaskuld og 

kjarnagjaldþoli vegna skýrslugjafar með viðmiðunardagsetningar frá 30. júní til 29. september 2017 í 

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

sviði vátrygginga og endurtrygginga (3). 

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

2017/2015 frá 9. nóvember 2017 um tæknilegar upplýsingar fyrir útreikning á vátryggingaskuld og 

kjarnagjaldþoli vegna skýrslugjafar með viðmiðunardagsetningar frá 30. september 2017 til  

30. desember 2017 í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB um stofnun og 

rekstur fyrirtækja á sviði vátrygginga og endurtrygginga (4). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

2018/1078) í IX. viðauka við EES-samninginn: 

„1zb. 32017 R 0309: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/309 frá  

23. febrúar 2017 um tæknilegar upplýsingar fyrir útreikning á vátryggingaskuld og kjarnagjaldþoli 

vegna gagnaskila með viðmiðunardagsetningar frá 31. desember 2016 til 30. mars 2017 í samræmi 

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

vátrygginga og endurtrygginga (Stjtíð. ESB L 53, 28.2.2017, bls. 1). 

1zc. 32017 R 0812: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/812 frá 15. maí 2017 

um tæknilegar upplýsingar fyrir útreikning á vátryggingaskuld og kjarnagjaldþoli vegna skýrslu-

gjafar með viðmiðunardagsetningar frá 31. mars til 29. júní 2017 í samræmi við tilskipun Evrópu-

þingsins og ráðsins 2009/138/EB um stofnun og rekstur fyrirtækja á sviði vátrygginga og endur-

trygginga (Stjtíð. ESB L 126, 18.5.2017, bls. 1).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 53, 28.2.2017, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 126, 18.5.2017, bls. 1. 

(3) Stjtíð. ESB L 204, 5.8.2017, bls. 7. 

(4) Stjtíð. ESB L 296, 14.11.2017, bls. 1. 

2020/EES/48/17 
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1zd. 32017 R 1421: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1421 frá  

2. ágúst 2017 um tæknilegar upplýsingar fyrir útreikning á vátryggingaskuld og kjarnagjaldþoli 

vegna skýrslugjafar með viðmiðunardagsetningar frá 30. júní til 29. september 2017 í samræmi 

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

vátrygginga og endurtrygginga (Stjtíð. ESB L 204, 5.8.2017, bls. 7). 

1ze. 32017 R 2015: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2015 frá  

9. nóvember 2017 um tæknilegar upplýsingar fyrir útreikning á vátryggingaskuld og kjarna-

gjaldþoli vegna skýrslugjafar með viðmiðunardagsetningar frá 30. september 2017 til  

30. desember 2017 í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB um stofnun 

og rekstur fyrirtækja á sviði vátrygginga og endurtrygginga (Stjtíð. ESB L 296, 14.11.2017, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2017/309, (ESB) 2017/812, (ESB) 2017/1421 

og (ESB) 2017/2015, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst 

fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. febrúar 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. febrúar 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 18/2019 

frá 8. febrúar 2019 

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

Þessi ákvörðun var birt í EES-viðbæti nr. 17, 28.2.2019, bls. 8. 

 

2020/EES/48/18 
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AKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 19/2019 

frá 8. febrúar 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/911 

frá 9. júní 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar form og efni lýsinga á samningum 

um fjárstuðning innan samstæðu í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB 

sem kemur á ramma um endurreisn og skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1712 

frá 7. júní 2016 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB um að koma á 

ramma um endurreisn og skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina lágmarksupplýsingar um fjárhagslega samninga sem ættu að 

vera í ítarlegu skránum og við hvaða aðstæður ætti að beita kröfunum (2). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 19bf (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 2016/1450) í IX. viðauka við EES-samninginn: 

„19bg. 32016 R 0911: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/911 frá 9. júní 2016 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar form og efni lýsinga á samningum um 

fjárstuðning innan samstæðu í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB 

sem kemur á ramma um endurreisn og skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja (Stjtíð. 

ESB L 153, 10.6.2016, bls. 25). 

19bh. 32016 R 1712: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1712 frá 7. júní 2016 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB um að koma á ramma um 

endurreisn og skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla sem tilgreina lágmarksupplýsingar um fjárhagslega samninga sem ættu að vera í 

ítarlegu skránum og við hvaða aðstæður ætti að beita kröfunum (Stjtíð. ESB L 258, 24.9.2016, 

bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2016/911 og framseldrar reglugerðar (ESB) 

2016/1712, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 153, 10.6.2016, bls. 25. 

(2) Stjtíð. ESB L 258, 24.9.2016, bls. 1. 

2020/EES/48/19 
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3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. febrúar 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

nr. 21/2018 frá 9. febrúar 2018 (3), eftir því hvor dagsetningin er síðar.  

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. febrúar 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(3)  Stjtíð. ESB L 60, 28.2.2019, bls. 34, og EES-viðbætir nr. 17, 28.2.2019, bls. 11. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 20/2019 

frá 8. febrúar 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/389 frá 

11. nóvember 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 að 

því er varðar kennistærðir fyrir útreikning á fjársektum vegna uppgjörsbresta og starfsemi 

verðbréfamiðstöðva í gistiaðildarríkjum (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/390 frá 

11. nóvember 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 að 

því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um tilteknar varfærniskröfur fyrir verðbréfamiðstöðvar og 

tilnefndar lánastofnanir sem bjóða viðbótarbankaþjónustu (2), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 122, 

17.5.2018, bls. 35. 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/391 frá 

11. nóvember 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 um 

tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina frekar efni tilkynninga um innra uppgjör (3), sbr. leiðréttingar 

í Stjtíð. ESB L 122, 17.5.2018, bls. 36. 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/392 frá 

11. nóvember 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 að 

því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um starfsleyfi, eftirlitskröfur og rekstrarlegar kröfur fyrir 

verðbréfamiðstöðvar (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/393 

frá 11. nóvember 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar sniðmát og málsmeð-

ferðarreglur fyrir skýrslugjöf og sendingu upplýsinga um innri uppgjör í samræmi við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 (5). 

6) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/394 

frá 11. nóvember 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð eyðublöð, 

sniðmát og málsmeðferð vegna starfsleyfisveitingar, úttektar og mats á verðbréfamiðstöðvum, 

vegna samstarfs milli yfirvalda í heimaaðildarríki og gistiaðildarríki, vegna samráðs yfirvalda sem 

taka þátt í að veita leyfi fyrir viðbótarbankaþjónustu, vegna aðgangs í tengslum við verðbré-

famiðstöðvar og að því er varðar snið skránna sem verðbréfamiðstöðvar skulu geyma í samræmi 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 (6). 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 65, 10.3.2017, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 65, 10.3.2017, bls. 9. 

(3) Stjtíð. ESB L 65, 10.3.2017, bls. 44. 

(4) Stjtíð. ESB L 65, 10.3.2017, bls. 48. 

(5) Stjtíð. ESB L 65, 10.3.2017, bls. 116. 

(6) Stjtíð. ESB L 65, 10.3.2017, bls. 145. 

2020/EES/48/20 
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TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 31bf (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014) í  

IX. viðauka við samninginn: 

„31bfa. 32017 R 0389: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/389 frá  

11. nóvember 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 

að því er varðar kennistærðir fyrir útreikning á fjársektum vegna uppgjörsbresta og starfsemi 

verðbréfamiðstöðva í gistiaðildarríkjum (Stjtíð. ESB L 65, 10.3.2017, bls. 1). 

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

segir: 

Í a-lið þriðju málsgreinar 9. gr. er orðunum „ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar sem 

inniheldur“ bætt við á eftir „gildistökudegi“. 

31bfb. 32017 R 0390: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/390 frá  

11. nóvember 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 

að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um tilteknar varfærniskröfur fyrir verðbréfamiðstöðvar 

og tilnefndar lánastofnanir sem bjóða viðbótarbankaþjónustu (Stjtíð. ESB L 65, 10.3.2017, 

bls. 9), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 122, 17.5.2018, bls. 35. 

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

segir: 

a)  Í 2. mgr. 23. gr. ber að skilja vísun til „aðila að seðlabankakerfi Evrópu“ þannig að þær taki 

einnig til seðlabanka EFTA-ríkjanna, til viðbótar við merkingu þeirra í framseldu reglu-

gerðinni. 

b)  Í i-lið, b-liðar, 8. mgr. 36. gr. koma orðin „opinberu gjaldmiðla aðila að EES-samningnum“ 

í stað „gjaldmiðla [...] Sambandinu“. 

31bfc. 32017 R 0391: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/391 frá  

11. nóvember 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 

um tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina frekar efni tilkynninga um innra uppgjör (Stjtíð. ESB 

L 65, 10.3.2017, bls. 44), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 122, 17.5.2018, bls. 36.  

31bfd. 32017 R 0392: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/392 frá  

11. nóvember 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 

að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um starfsleyfi, eftirlitskröfur og rekstrarlegar kröfur 

fyrir verðbréfamiðstöðvar (Stjtíð. ESB L 65, 10.3.2017, bls. 48). 

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

segir: 

a)  Í a-lið 1. mgr. 2. gr. koma orðin „opinbers gjaldmiðils aðila að EES-samningnum“ í stað 

„Sambandsgjaldmiðils“. 

b)  Í 2. mgr. 96. gr. er orðunum „ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar sem inniheldur“ 

bætt við á eftir „gildistökudegi“. 

31bfe. 32017 R 0393: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/393 frá  

11. nóvember 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar sniðmát og málsmeð-

ferðarreglur fyrir skýrslugjöf og sendingu upplýsinga um innri uppgjör í samræmi við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 (Stjtíð. ESB L 65, 10.3.2017, bls. 116).  
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31bff. 32017 R 0394: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/394 frá  

11. nóvember 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð eyðublöð, 

sniðmát og verklagsreglur vegna starfsleyfisveitingar, úttektar og mats á verðbréfamiðstöðvum, 

vegna samstarfs milli yfirvalda í heimaaðildarríki og gistiaðildarríki, vegna samráðs yfirvalda 

sem taka þátt í að veita leyfi fyrir viðbótarbankaþjónustu, vegna aðgangs í tengslum við 

verðbréfamiðstöðvar og að því er varðar snið skránna sem verðbréfamiðstöðvar skulu geyma í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 (Stjtíð. ESB L 65, 

10.3.2017, bls. 145). 

Ákvæði framkvæmdarreglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem 

hér segir: 

Í öðrum málslið 17. gr. er orðunum „ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar sem inni-

heldur“ bætt við á eftir „gildistökudegi“.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldra reglugerða (ESB) 2017/389, (ESB) 2017/390, sbr. leiðréttingar í 

Stjtíð. ESB L 122, 17.5.2018, bls. 35, (ESB) 2017/391, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 122, 17.5.2018, 

bls. 36, og (ESB) 2017/392 og framkvæmdarreglugerða (ESB) 2017/393 og (ESB) 2017/394, sem verður 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. febrúar 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

nr. 18/2019 frá 8. febrúar 2019 (7), eftir því hvor dagsetningin er síðar.  

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. febrúar 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(7)  Stjtíð. ESB L 60, 28.2.2019, bls. 34, og EES-viðbætir nr. 17, 28.2.2019, bls. 8. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 21/2019 

frá 8. febrúar 2019 

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

Þessi ákvörðun var birt í EES-viðbæti nr. 17, 28.2.2019, bls. 11. 

 

2020/EES/48/21 



Nr. 48/40 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 16.7.2020 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 22/2019 

frá 8. febrúar 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) 

2018/1048 frá 18. júlí 2018 um kröfur um notkun loftrýmis og verklagsreglur um hæfisbundna 

leiðsögu (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 66xg (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/373) í XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„66xh.  32018 R 1048: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1048 frá  

18. júlí 2018 um kröfur um notkun loftrýmis og verklagsreglur um hæfisbundna leiðsögu (Stjtíð. 

ESB L 189, 26.7.2018, bls. 3).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/1048, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. febrúar 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. febrúar 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 189, 26.7.2018, bls. 3. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/48/22 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 23/2019 

frá 8. febrúar 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) 

2018/1147 frá 10. ágúst 2018 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), sam-

kvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB, vegna úrgangsmeðhöndlunar (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 1fr (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/2117) í XX. viðauka við EES-samninginn: 

„1fs. 32018 D 1147: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1147 frá  

10. ágúst 2018 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB (Stjtíð. ESB L 208, 17.8.2017, bls. 38).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2018/1147, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. febrúar 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. febrúar 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 208, 17.8.2018, bls. 38. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/48/23 



Nr. 48/42 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 16.7.2020 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 24/2019 

frá 8. febrúar 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) 2018/993 frá  

11. júlí 2018 um breytingu á ákvörðunum (ESB) 2017/1214, (ESB) 2017/1215, (ESB) 2017/1216, 

(ESB) 2017/1218 og (ESB) 2017/1219 að því er varðar lengd umbreytingartímabils (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi er bætt við lið 2e (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2017/1218): 

„, breytt með: 

 32018 D 0993: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/993 frá 11. júlí 2018 (Stjtíð. 

ESB L 177, 13.7.2018, bls. 14).“ 

2. Eftirfarandi er bætt við lið 2h (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2017/1216): 

„, breytt með: 

 32018 D 0993: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/993 frá 11. júlí 2018 (Stjtíð. 

ESB L 177, 13.7.2018, bls. 14).“ 

3. Eftirfarandi er bætt við lið 2r (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2017/1214): 

„, breytt með: 

 32018 D 0993: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/993 frá 11. júlí 2018 (Stjtíð. 

ESB L 177, 13.7.2018, bls. 14).“ 

4. Eftirfarandi er bætt við lið 2zg (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2017/1215): 

„, breytt með: 

 32018 D 0993: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/993 frá 11. júlí 2018 (Stjtíð. 

ESB L 177, 13.7.2018, bls. 14).“ 

5. Eftirfarandi er bætt við lið 2zh (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2017/1219): 

„, breytt með: 

 32018 D 0993: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/993 frá 11. júlí 2018 (Stjtíð. 

ESB L 177, 13.7.2018, bls. 14).“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 177, 13.7. 2018, bls. 14. 

2020/EES/48/24 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar (ESB) 2018/993, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórn-

artíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. febrúar 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. febrúar 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 48/44 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 16.7.2020 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 25/2019 

frá 8. febrúar 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/649 frá 

23. janúar 2018 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 443/2009 að því er varðar þróun á massa nýrra fólksbifreiða sem skráðar voru 2014, 2015 og 

2016 (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 21ae (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009) í XX. 

viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 0649: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/649 frá 23. janúar 2018 

(Stjtíð. ESB L 108, 27.4.2018, bls. 14).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/649, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. febrúar 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. febrúar 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 108, 27.4.2018, bls. 14. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/48/25 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 26/2019 

frá 8. febrúar 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/258 

frá 21. febrúar 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 725/2011 í þeim tilgangi að 

aðlaga hana að breytingunni á lögbundnu prófunaraðferðinni og að einfalda stjórnsýslumeðferð 

vegna umsókna og vottunar (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við lið 21aeb (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 725/2011) 

í XX. viðauka við EES-samninginn: 

„, breytt með: 

– 32018 R 0258: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/258 frá  

21. febrúar 2018 (Stjtíð. ESB L 49, 22.2.2018, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/258, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. febrúar 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. febrúar 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 49, 22.2.2018, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/48/26 



Nr. 48/46 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 16.7.2020 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 27/2019 

frá 8. febrúar 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/259 

frá 21. febrúar 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 427/2014 í þeim tilgangi að 

aðlaga hana að breytingunni á lögbundnu prófunaraðferðinni og að einfalda stjórnsýslumeðferð 

vegna umsókna og vottunar (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við lið 21ayc (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 427/2014) 

í XX. viðauka við EES-samninginn: 

„, breytt með: 

– 32018 R 0259: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/259 frá  

21. febrúar 2018 (Stjtíð. ESB L 49, 22.2.2018, bls. 9).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/259, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. febrúar 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. febrúar 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 49, 22.2.2018, bls. 9. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/48/27 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 28/2019 

frá 8. febrúar 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 EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2321 

frá 19. desember 2016 um snið vottorðs um tiltækileika til endurvinnslu sem gefið er út í samræmi við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1257/2013 um endurvinnslu skipa (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2322 

frá 19. desember 2016 um snið yfirlýsingar um verklok endurvinnslu skipa sem krafist er samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1257/2013 um endurvinnslu skipa (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2323 

frá 19. desember 2016 um að koma á fót Evrópuskrá yfir skipaendurvinnslustöðvar samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1257/2013 um endurvinnslu skipa (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2324 

frá 19. desember 2016 um snið tilkynningar um áætlað upphaf endurvinnslu skipa sem krafist er 

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1257/2013 um endurvinnslu skipa (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2325 

frá 19. desember 2016 um snið vottorðs um birgðaskrá yfir hættuleg efni sem gefið er út í samræmi 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1257/2013 um endurvinnslu skipa (5). 

6) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/684 

frá 4. maí 2018 um breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2016/2323 til að uppfæra Evrópu-

skrána yfir skipaendurvinnslustöðvar samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 1257/2013 (6). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 32fha (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/2398) í XX. viðauka við EES-samninginn: 

„32fhb. 32016 D 2321: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2321 frá  

19. desember 2016 um snið vottorðs um tiltækileika til endurvinnslu sem gefið er út í samræmi 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1257/2013 um endurvinnslu skipa (Stjtíð. 

ESB L 345, 20.12.2016, bls. 112).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 345, 20.12.2016, bls. 112. 

(2) Stjtíð. ESB L 345, 20.12.2016, bls. 117. 

(3) Stjtíð. ESB L 345, 20.12.2016, bls. 119. 

(4) Stjtíð. ESB L 345, 20.12.2016, bls. 129. 

(5) Stjtíð. ESB L 345, 20.12.2016, bls. 131. 

(6) Stjtíð. ESB L 116, 7.5.2018, bls. 47. 
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32fhc.  32016 D 2322: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2322 frá  

19. desember 2016 um snið yfirlýsingar um verklok endurvinnslu skipa sem krafist er 

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1257/2013 um endurvinnslu skipa 

(Stjtíð. ESB L 345, 20.12.2016, bls. 117). 

32fhd. 32016 D 2323: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2323 frá  

19. desember 2016 um að koma á fót Evrópuskrá yfir skipaendurvinnslustöðvar samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1257/2013 um endurvinnslu skipa (Stjtíð. ESB  

L 345, 20.12.2016, bls. 119), breytt með: 

 32018 D 0684: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/684 frá  

4. maí 2018 (Stjtíð. ESB L 116, 7.5.2018, bls. 47).  

32fhe. 32016 D 2324: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2324 frá  

19. desember 2016 um snið tilkynningar um áætlað upphaf endurvinnslu skipa sem krafist er 

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1257/2013 um endurvinnslu skipa 

(Stjtíð. ESB L 345, 20.12.2016, bls. 129). 

32fhf. 32016 D 2325: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2325 frá  

19. desember 2016 um snið vottorðs um birgðaskrá yfir hættuleg efni sem gefið er út í samræmi 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1257/2013 um endurvinnslu skipa (Stjtíð. 

ESB L 345, 20.12.2016, bls. 131).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvarðana (ESB) 2015/2321, (ESB) 2015/2322, (ESB) 

2015/2323, (ESB) 2015/2324, (ESB) 2015/2325 og (ESB) 2015/684, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. febrúar 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. febrúar 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 29/2019 

frá 8. febrúar 2019 

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

marka fjórþætta frelsisins 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í samræmi við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 111/2014 frá 16. maí 2014 (1) tekur 

samstarf aðilanna að EES-samningnum til þátttöku í áætluninni Skapandi Evrópa sem komið var á 

með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1295/2013. 

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

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/596 frá 18. apríl 2018 um breytingu á reglugerðum (ESB)  

nr. 1295/2013 og (ESB) nr. 283/2014 um að setja á fót áætlunina Skapandi Evrópa (2014 til 2020) (2). 

3) Af þessum sökum ber að breyta bókun 31 við EES-samninginn til þess að þetta aukna samstarf geti 

átt sér stað frá 1. janúar 2018. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi verður bætt við áttunda undirlið 4. mgr. 9. gr. bókunar 31 við EES-samninginn: 

„, breytt með: 

– 32018 R 0596: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/596 frá 18. apríl 2018 (Stjtíð. 

ESB L 103, 23.4.2018, bls. 1).“ 

2. gr. 

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

hefur farið fram (). 

Hún kemur til framkvæmda frá 1. janúar 2018. 

3. gr. 

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

Gjört í Brussel 8. febrúar 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 310, 30.10.2014, bls. 83, og EES-viðbæti nr. 63, 30.10.2014, bls. 71. 

(2) Stjtíð. ESB L 103, 23.4.2018, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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