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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 209/2017 

frá 15. desember 2017 

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 reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1012 frá  

8. júní 2016 um dýraræktarskilyrði og ættfræðileg skilyrði vegna undaneldis, viðskipta með 

hreinræktuð kynbótadýr, kynblönduð undaneldissvín og kímefni þeirra og komu þeirra inn í 

Sambandið og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 652/2014, tilskipunum ráðsins 89/608/EBE og 

90/425/EBE og niðurfellingu á tilteknum gerðum á sviði kynbóta á dýrum (reglugerðin um 

kynbætur á dýrum) (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/716 

frá 10. apríl 2017 um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1012 

að því er varðar fyrirmyndir að eyðublöðum sem á að nota fyrir upplýsingar sem eiga að koma 

fram í skrám yfir viðurkennd ræktunarfélög og ræktunarstarfsemi (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/717 

frá 10. apríl 2017 um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1012 

að því er varðar fyrirmyndir að eyðublöðum fyrir dýraræktarvottorð fyrir kynbótadýr og kímefni 

þeirra (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1422 

frá 4. ágúst 2017 um tilnefningu á tilvísunarmiðstöð Evrópusambandsins sem ber ábyrgð á 

vísindalegu og tæknilegu framlagi til samræmingar og umbóta á aðferðum við prófanir á einstak-

lingseiginleikum og erfðafræðilegt mat á hreinræktuðum kynbótadýrum af nautgripakyni (4). 

5) Reglugerð (ESB) 2016/1012 fellir úr gildi, frá 1. nóvember 2018, tilskipanir ráðsins 87/328/EBE (5) 

88/661/EBE (6), 89/361/EBE (7), 90/118/EBE (8), 90/119/EBE (9), 90/427/EBE (10), 91/174/EBE (11) 

og 2009/157/EB (12) og tilskipun ráðsins 96/463/EB (13), sem hafa verið felldar inn í EES-

samninginn og ber því að fella gerðirnar brott úr samningnum frá og með 1. nóvember 2018. 

6) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um lifandi dýr önnur en fisk og eldisdýr og dýraafurðir á borð við 

egg, fósturvísa og sæði. Ísland er undanþegið löggjöf á þessu sviði eins og segir í 2. mgr. inngangs-

orða I. kafla I. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Íslands.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 171, 29.6. 2016, bls. 66. 

(2) Stjtíð. ESB L 109, 26.4. 2017, bls. 1. 

(3) Stjtíð. ESB L 109, 26.4. 2017, bls. 9. 

(4) Stjtíð. ESB L 204, 5.8. 2017, bls. 78. 

(5) Stjtíð. ESB L 167, 26.6. 1987, bls. 54. 

(6) Stjtíð. ESB L 382, 31.12. 1988, bls. 36. 

(7) Stjtíð. ESB L 153, 6.6. 1989, bls. 30. 

(8) Stjtíð. ESB L 71, 17.3. 1990, bls. 34. 

(9) Stjtíð. ESB L 71, 17.3. 1990, bls. 36. 

(10) Stjtíð. ESB L 224, 18.8. 1990, bls. 55. 

(11) Stjtíð. ESB L 85, 5.4. 1991, bls. 37. 

(12) Stjtíð. ESB L 323, 10.12. 2009, bls. 1. 

(13) Stjtíð. ESB L 192, 2.8. 1996, bls. 19. 

2019/EES/80/01 
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7) 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. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við 2. lið (tilskipun ráðsins 90/425/EBE) í hluta 1.1: 

„– 32016 R 1012: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1012 frá 8. júní 2016 (Stjtíð. 

ESB L 171, 29.6.2016, bls. 66).“ 

2. Eftirfarandi er bætt við 3. lið (tilskipun ráðsins 89/608/EBE) í hluta 1.1: 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32016 R 1012: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1012 frá 8. júní 2016 (Stjtíð. 

ESB L 171, 29.6.2016, bls. 66).“ 

3. Eftirfarandi er bætt við á eftir 7. lið (tilskipun ráðsins 96/463/EB) í hluta 2.1: 

„Öll kynbótadýr 

8. 32016 R 1012: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1012 frá 8. júní 2016 um 

dýraræktarskilyrði og ættfræðileg skilyrði vegna undaneldis, viðskipta með hreinræktuð 

kynbótadýr, kynblönduð undaneldissvín og kímefni þeirra og komu þeirra inn í Sambandið og 

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 652/2014, tilskipunum ráðsins 89/608/EBE og 

90/425/EBE og niðurfellingu á tilteknum gerðum á sviði kynbóta á dýrum (reglugerðin um 

kynbætur á dýrum) (Stjtíð. ESB L 171, 29.6.2016, bls. 66). 

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

 Í VI. viðauka er eftirfarandi bætt við: 

 „29. Yfirráðasvæði Konungsríkisins Noregs að Svalbarða undanskildum.“ 

 Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands. 

9. 32017 R 1422: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1422 frá  

4. ágúst 2017 um tilnefningu á tilvísunarmiðstöð Evrópusambandsins sem ber ábyrgð á 

vísindalegu og tæknilegu framlagi til samræmingar og umbóta á aðferðum við prófanir á 

einstaklingseiginleikum og erfðafræðilegt mat á hreinræktuðum kynbótadýrum af nautgripa-

kyni (Stjtíð. ESB L 204, 5.8.2017, bls. 78). 

 Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“ 

4. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 34. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/712/EB) í hluta 

2.2 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn:  

„35. 32017 R 0716: Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/716 frá  

10. apríl 2017 um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1012 

að því er varðar fyrirmyndir að eyðublöðum sem á að nota fyrir upplýsingar sem eiga að koma 

fram í skrám yfir viðurkennd ræktunarfélög og ræktunarstarfsemi (Stjtíð. ESB L 109, 

26.4.2017, bls. 1). 

 Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.  
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36. 32017 R 0717: Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/717 frá  

10. apríl 2017 um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1012 

að því er varðar fyrirmyndir að eyðublöðum fyrir dýraræktarvottorð fyrir kynbótadýr og 

kímefni þeirra (Stjtíð. ESB L 109, 26.4.2017, bls. 9). 

 Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“ 

5. Texti liðar 1a (tilskipun ráðsins 2009/157/EB), 2. liðar (tilskipun ráðsins 88/661/EBE), 3. liðar 

(tilskipun ráðsins 89/361/EBE), 4. liðar (tilskipun ráðsins 90/427/EBE), 6. liðar (tilskipun ráðsins 

91/174/EBE) og 7. liðar (ákvörðun ráðsins 96/463/EB) í hluta 2.1 og 5. liðar (tilskipun ráðsins 

87/328/EBE), 14. liðar (tilskipun ráðsins 90/118/EBE) og 15. liðar (tilskipun ráðsins 90/119/EBE) í 

hluta 2.2 fellur brott frá 1. nóvember 2018. 

2. gr. 

Norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/1012 og framkvæmdarreglugerða (ESB) 2017/716, (ESB) 

2017/717 og (ESB) 2017/1422, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 

telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, 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 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

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

nr. 210/2017 

frá 15. desember 2017 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

2017/1460 frá 8. ágúst 2017 um breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2016/2008 um varnar-

ráðstafanir vegna heilbrigðis dýra í tengslum við húðþrymlaveiki í tilteknum aðildarríkjum (1). 

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

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

samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Íslands. 

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

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

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

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

þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við 152. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/2008) í hluta 1.2 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 D 1460: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1460 frá  

8. ágúst 2017 (Stjtíð. ESB L 208, 11.8.2017, bls. 42).“ 

2. gr. 

Norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2017/1460, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 208, 11.8. 2017, bls. 42. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/80/02 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 211/2017 

frá 15. desember 2017 

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 reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/893 frá  

24. maí 2017 um breytingu á I. og IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 999/2001 og X., XIV. og XV. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 142/2011 að því er varðar ákvæði um unnið dýraprótín (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 tilgreint er í 

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

þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 9c (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011) og 12. 

lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001) í hluta 7.1 í I. kafla I. viðauka við EES-

samninginn: 

„– 32017 R 0893: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/893 frá 24. maí 2017 (Stjtíð. 

ESB L 138, 25.5.2017, bls. 92).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/893, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 138, 25.5. 2017, bls. 92. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/80/03 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 



Nr. 80/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 3.10.2019 

 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 212/2017 

frá 15. desember 2017 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/873 

frá 22. maí 2017 um leyfi fyrir L-trýptófani, sem er framleitt með Escherichia coli sem fóður-

aukefni fyrir allar dýrategundir (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/895 

frá 24. maí 2017 um leyfi fyrir blöndu með 3-fýtasa, sem er framleiddur með Komagataella 

pastoris (CECT 13094), sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga og varphænur (leyfishafi er 

Fertinagro Nutrientes S.L.) (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/896 

frá 24. maí 2017 um leyfi fyrir blöndu með 6-fýtasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei 

(ATCC SD-6528), sem fóðuraukefni í föstu formi fyrir allar alifuglategundir og allar tegundir svína 

(aðrar en mjólkurgrísi) (leyfishafi er Danisco (UK) Ltd) (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/912 

frá 29. maí 2017 um leyfi fyrir blöndu með Lactobacillus plantarum DSM 29024 sem fóðuraukefni 

fyrir allar dýrategundir (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/913 

frá 29. maí 2017 um leyfi fyrir blöndu með fúmónísínesterasa, sem er framleiddur með Koma-

gataella pastoris (DSM 26643) sem fóðuraukefni fyrir allar fuglategundir (5). 

6) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/930 

frá 31. maí 2017 um leyfi fyrir blöndu með örverustofni DSM 11798 af ættinni Coriobacteriaceae 

sem fóðuraukefni fyrir allar fuglategundir og um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB)  

nr. 1016/2013 (6). 

7) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/940 

frá 1. júní 2017 um leyfi fyrir maurasýru sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (7). 

8) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/950 

frá 2. júní 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1068/2011 að því er varðar 

lágmarksinnihald blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa, sem er framleiddur með Aspergillus niger 

(CBS 109.713), og endó-1,4-betaglúkanasa, sem er framleiddur með Aspergillus niger (DSM 

18404), sem fóðuraukefni fyrir kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur og allar fugla-

tegundir til varps (leyfishafi er BASF SE) (8). 

9) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/961 

frá 7. júní 2017 um leyfi fyrir blöndu með Enterococcus faecium CECT 4515 sem fóðuraukefni 

fyrir fráfærugrísi og um nýja notkun í drykkjarvatn fyrir fráfærugrísi og eldiskjúklinga 

  

(1) Stjtíð. ESB L 134, 23.5. 2017, bls. 14. 

(2) Stjtíð. ESB L 138, 25.5. 2017, bls. 120. 

(3) Stjtíð. ESB L 138, 25.5. 2017, bls. 123. 

(4) Stjtíð. ESB L 139, 30.5. 2017, bls. 30. 

(5) Stjtíð. ESB L 139, 30.5. 2017, bls. 33. 

(6) Stjtíð. ESB L 141, 1.6. 2017, bls. 6. 

(7) Stjtíð. ESB L 142, 2.6. 2017, bls. 40. 

(8) Stjtíð. ESB L 143, 3.6. 2017, bls. 5. 

2019/EES/80/04 
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og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2036/2005 og reglugerð (ESB) nr. 887/2011 (leyfishafi er 

Evonik Nutrition & Care GmbH) (9). 

10) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/962 

frá 7. júní 2017 um að fella tímabundið úr gildi leyfi fyrir etoxýkíni sem fóðuraukefni fyrir allar 

dýrategundir og flokka dýra (10). 

11) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/963 

frá 7. júní 2017 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,3(4)-betaglúkanasa, sem er framleiddur með 

Aspergillus aculeatinus (áður flokkaður sem Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endó-1,4-

betaglúkanasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei (áður flokkaður sem Trichoderma 

longibrachiatum) (CBS 592.94), alfaamýlasa, sem er framleiddur með Bacillus amyloliquefaciens 

(DSM 9553), endó-1,4-betaxýlanasa, sem er framleiddur með Trichoderma viride (NIBH FERM 

BP4842) og basillólýsíni, sem er framleitt með Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554), sem 

fóðuraukefni fyrir allar fuglategundir og fráfærugrísi og um breytingu á reglugerðum (EB)  

nr. 358/2005 og (ESB) nr. 1270/2009 (leyfishafi er Kemin Europa NV) (11). 

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

2017/1007 frá 15. júní 2017 um leyfi fyrir blöndu með lesitínum sem fóðuraukefni fyrir allar 

dýrategundir (12). 

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

2017/1008 frá 15. júní 2017 um leyfi fyrir blöndu með Lactococcus lactis PCM B/00039, 

Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus 

plantarum PCM B/00081 og Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p sem fóðuraukefni fyrir 

eldiskjúklinga (leyfishafi er JHJ Ltd) (13). 

14) Einnig skal bæta við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/173 (14) sem 

var felld inn í samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 77/2017 frá  

5. maí 2017 (15), um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1292/2008 og framkvæmdarreglugerð (ESB)  

nr. 887/2011. 

15) 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. 

16) 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 lzzs (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2036/2005): 

„– 32017 R 0961: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/961 frá  

7. júní 2017 (Stjtíð. ESB L 145, 8.6.2017, bls. 7).“ 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 1zzg (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 358/2005):  

  

(9) Stjtíð. ESB L 145, 8.6. 2017, bls. 7. 

(10) Stjtíð. ESB L 145, 8.6. 2017, bls. 13. 

(11) Stjtíð. ESB L 145, 8.6. 2017, bls. 18. 

(12) Stjtíð. ESB L 153, 16.6. 2017, bls. 13. 

(13) Stjtíð. ESB L 153, 16.6. 2017, bls. 16. 

(14) Stjtíð. ESB L 28, 2.2. 2017, bls. 5. 

(15)  Stjtíð. ESB L 36, 7.2.2019, bls. 17, og EES-viðbæti nr. 11, 7.2.2019, bls. 19. 
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„– 32017 R 0963: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/963 frá  

7. júní 2017 (Stjtíð. ESB L 145, 8.6.2017, bls. 18).“ 

3. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 1zzzzze (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1292/2008): 

„– 32017 R 0173: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/173 frá  

1. febrúar 2017 (Stjtíð. ESB L 28, 2.2.2017, bls. 5).“ 

4. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 1zzzzzv (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1270/2009): 

„– 32017 R 0963: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/963 frá  

7. júní 2017 (Stjtíð. ESB L 145, 8.6.2017, bls. 18).“ 

5. Eftirfarandi er bætt við lið 2zn (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 887/2011): 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32017 R 0173: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/173 frá  

1. febrúar 2017 (Stjtíð. ESB L 28, 2.2.2017, bls. 5), 

– 32017 R 0961: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/961 frá  

7. júní 2017 (Stjtíð. ESB L 145, 8.6.2017, bls. 7).“ 

6. Eftirfarandi er bætt við lið 2zzp (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 1016/2013): 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32017 R 0930: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/930 frá  

31. maí 2017 (Stjtíð. ESB L 141, 1.6.2017, bls. 6).“ 

7. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 208. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/1145): 

„209. 32017 R 0873: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/873 frá  

22. maí 2017 um leyfi fyrir L-trýptófani, sem er framleitt með Escherichia coli, sem 

fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 134, 23.5.2017, bls. 14). 

210. 32017 R 0895: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/895 frá  

24. maí 2017 um leyfi fyrir blöndu með 3-fýtasa, sem er framleiddur með Komagataella 

pastoris (CECT 13094), sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga og varphænur (leyfishafi er 

Fertinagro Nutrientes S.L.) (Stjtíð. ESB L 138, 25.5.2017, bls. 120). 

211. 32017 R 0896: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/896 frá  

24. maí 2017 um leyfi fyrir blöndu með 6-fýtasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei 

(ATCC SD-6528), sem fóðuraukefni í föstu formi fyrir allar alifuglategundir og allar tegundir 

svína (aðrar en mjólkurgrísi) (leyfishafi er Danisco (UK) Ltd) (Stjtíð. ESB L 138, 25.5.2017, 

bls. 123). 

212. 32017 R 0912: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/912 frá  

29. maí 2017 um leyfi fyrir blöndu með Lactobacillus plantarum DSM 29024 sem fóður-

aukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 139, 30.5.2017, bls. 30). 

213. 32017 R 0913: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/913 frá  

29. maí 2017 um leyfi fyrir blöndu með fúmónísínesterasa, sem er framleiddur með Komag-

ataella pastoris (DSM 26643), sem fóðuraukefni fyrir allar fuglategundir (Stjtíð. ESB L 139, 

30.5.2017, bls. 33). 

214. 32017 R 0930: Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/930 frá  

31. maí 2017 um leyfi fyrir blöndu með örverustofni DSM 11798 af ættinni Coriobacteriaceae 

sem fóðuraukefni fyrir allar fuglategundir og um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 

nr. 1016/2013 (Stjtíð. ESB L 141, 1.6.2017, bls. 6).  
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215. 32017 R 0940: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/940 frá  

1. júní 2017 um leyfi fyrir maurasýru sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB  

L 142, 2.6.2017, bls. 40). 

216. 32017 R 0950: Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/950 frá  

2. júní 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1068/2011 að því er varðar 

lágmarksinnihald blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa, sem er framleiddur með Aspergillus 

niger (CBS 109.713), og endó-1,4-betaglúkanasa, sem er framleiddur með Aspergillus niger 

(DSM 18404), sem fóðuraukefni fyrir kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur og allar 

fuglategundir til varps (leyfishafi er BASF SE) (Stjtíð. ESB L 143, 3.6.2017, bls. 5). 

217. 32017 R 0961: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/961 frá  

7. júní 2017 um leyfi fyrir blöndu með Enterococcus faecium CECT 4515 sem fóðuraukefni 

fyrir fráfærugrísi og um nýja notkun í drykkjarvatn fyrir fráfærugrísi og eldiskjúklinga og um 

breytingu á reglugerð (EB) nr. 2036/2005 og reglugerð (ESB) nr. 887/2011 (leyfishafi er 

Evonik Nutrition & Care GmbH) (Stjtíð. ESB L 145, 8.6.2017, bls. 7). 

218. 32017 R 0962: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/962 frá  

7. júní 2017 um að fella tímabundið úr gildi leyfi fyrir etoxýkíni sem fóðuraukefni fyrir allar 

dýrategundir og flokka dýra (Stjtíð. ESB L 145, 8.6.2017, bls. 13). 

219. 32017 R 0963: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/963 frá  

7. júní 2017 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,3(4)-betaglúkanasa, sem er framleiddur með 

Aspergillus aculeatinus (áður flokkaður sem Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endó-1,4-

betaglúkanasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei (áður flokkaður sem Trichoderma 

longibrachiatum) (CBS 592.94), alfaamýlasa, sem er framleiddur með Bacillus amylolique-

faciens (DSM 9553), endó-1,4-betaxýlanasa, sem er framleiddur með Trichoderma viride 

(NIBH FERM BP4842) og basillólýsíni, sem er framleitt með Bacillus amyloliquefaciens 

(DSM 9554), sem fóðuraukefni fyrir allar fuglategundir og fráfærugrísi og um breytingu á 

reglugerðum (EB) nr. 358/2005 og (ESB) nr. 1270/2009 (leyfishafi er Kemin Europa NV) 

(Stjtíð. ESB L 145, 8.6.2017, bls. 18). 

220. 32017 R 1007: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1007 frá  

15. júní 2017 um leyfi fyrir blöndu með lesitínum sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir 

(Stjtíð. ESB L 153, 16.6.2017, bls. 13). 

221. 32017 R 1008: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1008 frá  

15. júní 2017 um leyfi fyrir blöndu með Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium 

divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum 

PCM B/00081 og Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p sem fóðuraukefni fyrir 

eldiskjúklinga (leyfishafi er JHJ Ltd) (Stjtíð. ESB L 153, 16.6.2017, p. 16).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2017/873, (ESB) 2017/895, (ESB) 2017/896, 

(ESB) 2017/912, (ESB) 2017/913, (ESB) 2017/930, (ESB) 2017/940, (ESB) 2017/950, (ESB) 2017/961, 

(ESB) 2017/962, (ESB) 2017/963, (ESB) 2017/1007 og (ESB) 2017/1008 sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, 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 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 213/2017 

frá 15. desember 2017 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1086 

frá 19. júní 2017 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 634/2007 að því er varðar lýsingu á eigin-

leikum selenmeþíóníns sem er framleitt með Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 (1). 

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

2017/1126 frá 23. júní 2017 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 903/2009 og framkvæmdarreglu-

gerðum (ESB) nr. 373/2011, (ESB) nr. 374/2013 og (ESB) nr. 1108/2014 að því er varðar nafn 

fulltrúa leyfishafans í ESB fyrir blöndu með Clostridium butyricum (FERM-BP 2789) (2).  

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

varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um 

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

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

ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 1zzzt (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 634/2007): 

„– 32017 R 1086: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1086 frá  

19. júní 2017 (Stjtíð. ESB L 156, 20.6.2017, bls. 22).“ 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 1zzzzzn (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 903/2009): 

„– 32017 R 1126: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1126 frá  

23. júní 2017 (Stjtíð. ESB L 163, 24.6.2017, bls. 13).“ 

3. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 2zb (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 373/2011): 

„– 32017 R 1126: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1126 frá  

23. júní 2017 (Stjtíð. ESB L 163, 24.6.2017, bls. 13).“ 

4. Eftirfarandi er bætt við 95. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 374/2013): 

„, eins og henni var breytt með:  

  

(1) Stjtíð. ESB L 156, 20.6. 2017, bls. 22. 

(2) Stjtíð. ESB L 163, 24.6. 2017, bls. 13. 

2019/EES/80/05 



Nr. 80/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 3.10.2019 

 

 

– 32017 R 1126: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1126 frá  

23. júní 2017 (Stjtíð. ESB L 163, 24.6.2017, bls. 13).“ 

5. Eftirfarandi er bætt við 116. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1108/2014): 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32017 R 1126: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1126 frá  

23. júní 2017 (Stjtíð. ESB L 163, 24.6.2017, bls. 13).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2017/1086 og (ESB) 2017/1126, sem verður 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, 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 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

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

nr. 214/2017 

frá 15. desember 2017 

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 reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1017 frá  

15. júní 2017 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 68/2013 um skrána yfir fóðurefni (1). 

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

2017/1006 frá 15. júní 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1206/2012 að því er 

varðar breytingu á framleiðslustofninum í blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa, sem er framleiddur 

með Aspergillus oryzae (DSM 10287), sem fóðuraukefni fyrir alifugla sem eru aldir til slátrunar, 

fráfærugrísi og eldissvín (leyfishafi er DSM Nutritional Products Ltd) (2). 

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

varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um 

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

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

ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi er bætt við 51. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 68/2013): 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32017 R 1017: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1017 frá 15. júní 2017 

(Stjtíð. ESB L 159, 21.6.2017, bls. 48).“ 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við 74. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 1206/2012): 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32017 R 1006: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1006 frá  

15. júní 2017 (Stjtíð. ESB L 153, 16.6.2017, bls. 9).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/1017 og framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2017/1006, 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 159, 21.6. 2017, bls. 48. 

(2) Stjtíð. ESB L 153, 16.6. 2017, bls. 9. 

2019/EES/80/06 
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3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, 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 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

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

nr. 215/2017 

frá 15. desember 2017 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1490 

frá 21. ágúst 2017 um leyfi fyrir manganklóríðtetrahýdrati, mangan(II)oxíði, mangansúlfatmónó-

hýdrati, manganklósambandi af amínósýruhýdrati, manganklósambandi af vatnsrofsmyndefnum 

prótína, manganklósambandi af glýsínhýdrati og dímanganklóríðtríhýdroxíði sem fóðuraukefni 

fyrir allar dýrategundir (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1492 

frá 21. ágúst 2017 um leyfi fyrir kólekalsíferóli sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (2). 

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

varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um 

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

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

ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 221. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/1008) í II. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„222. 32017 R 1490: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1490 frá  

21. ágúst 2017 um leyfi fyrir manganklóríðtetrahýdrati, mangan(II)oxíði, mangansúlfatmónó-

hýdrati, manganklósambandi af amínósýruhýdrati, manganklósambandi af vatnsrofsmyndefnum 

prótína, manganklósambandi af glýsínhýdrati og dímanganklóríðtríhýdroxíði sem fóðuraukefni 

fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 216, 22.8.2017, bls. 1). 

223. 32017 R 1492: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1492 frá  

21. ágúst 2017 um leyfi fyrir kólekalsíferóli sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB 

L 216, 22.8.2017, bls. 19).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2017/1490 og (ESB) 2017/1492, sem verður 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 216, 22.8. 2017, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 216, 22.8. 2017, bls. 19. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/80/07 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 216/2017 

frá 15. desember 2017 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1197 

frá 3. júlí 2017 um breytingu á framkvæmdarákvörðun 2012/340/ESB um skipulagningu 

tímabundinnar tilraunar samkvæmt tilskipunum ráðsins 66/401/EBE, 66/402/EBE, 2002/54/EB, 

2002/55/EB og 2002/57/EB að því er varðar akurskoðun undir opinberu eftirliti á stofnfræi og 

kynbættu fræi af kynslóðunum á undan stofnfræi (1). 

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

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

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

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

Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN 

EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í 83. lið (framkvæmdarákvörðun framkvæmda-

stjórnarinnar 2012/340/ESB) í III. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32017 D 1197: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1197 frá 3. júlí 2017 

(Stjtíð. ESB L 172, 5.7.2017, bls. 30).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2017/1197, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 172, 5.7. 2017, bls. 30. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/80/08 



Nr. 80/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 3.10.2019 

 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 217/2017 

hefur verið afturkölluð og er því skilin eftir auð. 

2019/EES/80/09 



Nr. 80/22 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 3.10.2019 

 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 218/2017 

frá 15. desember 2017 

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) 2017/978 frá 9. júní 2017 

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

að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir flúópýram, hexaklórsýklóhexan (HCH), alfa-hverfur, 

hexaklórsýklóhexan (HCH), beta-hverfur, hexaklórsýklóhexan (HCH), summa hverfna, að undan-

skildum gamma-hverfum, lindan (hexaklórsýklóhexan (HCH), gamma-hverfur), nikótín og 

prófenófos í eða á tilteknum afurðum (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/983 frá  

9. júní 2017 um breytingu á III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir trísýklasól í eða á tilteknum afurðum (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 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. 

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: 

„– 32017 R 0978: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/978 frá 9. júní 2017 (Stjtíð. ESB 

L 151, 14.6.2017, bls. 1), 

– 32017 R 0983: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/983 frá 9. júní 2017 (Stjtíð. ESB 

L 148, 10.6.2017, bls. 27).“ 

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: 

„– 32017 R 0978: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/978 frá 9. júní 2017 (Stjtíð. ESB 

L 151, 14.6.2017, bls. 1), 

– 32017 R 0983: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/983 frá 9. júní 2017 (Stjtíð. ESB 

L 148, 10.6.2017, bls. 27).“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 151, 14.6. 2017, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 148, 10.6. 2017, bls. 27. 

2019/EES/80/10 
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3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2017/978 og (ESB) 2017/983, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, 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 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 80/24 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 3.10.2019 

 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 219/2017 

frá 15. desember 2017 

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) 2017/1016 frá  

14. júní 2017 um breytingu á II., III. og IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir bensóvindíflúpýr, klórantranilípról, delta-

metrín, etófúmesat, haloxýfóp, vægt pepínómósaíkveirueinangur VC1, vægt pepínómósaíkveiru-

einangur VX1, oxaþíapíprólín, penþíópýrað, pýraklóstróbín, spírótetramat, sólblómaolíu, tólklófos-

metýl og trínexapak í eða á tilteknum afurðum (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1135 frá  

23. júní 2017 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

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

afurðum (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1164 frá  

22. júní 2017 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir akrínatrín, metalaxýl og þíabendasól 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: 

„– 32017 R 1016: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1016 frá 14. júní 2017 (Stjtíð. 

ESB L 159, 21.6.2017, bls. 1), 

– 32017 R 1135: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1135 frá 23. júní 2017 (Stjtíð. 

ESB L 164, 27.6.2017, bls. 28), 

– 32017 R 1164: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1164 frá 22. júní 2017 (Stjtíð. 

ESB L 170, 1.7.2017, bls. 3).“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 159, 21.6. 2017, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 164, 27.6. 2017, bls. 28. 

(3) Stjtíð. ESB L 170, 1.7. 2017, bls. 3. 

2019/EES/80/11 



3.10.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 80/25 

 

 

3
.1

0
.2

0
1
9

 
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. 8
0
/2

5
 

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: 

„– 32017 R 1016: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1016 frá 14. júní 2017 (Stjtíð. 

ESB L 159, 21.6.2017, bls. 1), 

– 32017 R 1135: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1135 frá 23. júní 2017 (Stjtíð. 

ESB L 164, 27.6.2017, bls. 28), 

– 32017 R 1164: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1164 frá 22. júní 2017 (Stjtíð. 

ESB L 170, 1.7.2017, bls. 3).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2017/1016, (ESB) 2017/1135 og (ESB) 2017/1164, sem 

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

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, 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 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 80/26 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 3.10.2019 

 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 220/2017 

frá 15. desember 2017 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/872 

frá 22. maí 2017 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd 

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

frá þriðju löndum (1). 

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

er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

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

stein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 54bb (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1235/2008) í XII. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 0872: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/872 frá  

22. maí 2017 (Stjtíð. ESB L 134, 23.5.2017, bls. 6).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2017/872, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 134, 23.5. 2017, bls. 6. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/80/12 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 



Nr. 80/28 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 3.10.2019 

 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 221/2017 

frá 15. desember 2017 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1399 frá  

28. júlí 2017 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 kalíumfjölaspartat (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 Liechten-

stein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 54zzzzr (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008) og 

69. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012) í XII. kafla II. viðauka við EES-

samninginn: 

„– 32017 R 1399: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1399 frá 28. júlí 2017 (Stjtíð. 

ESB L 199, 29.7.2017, bls. 8).“ 

 2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/1399 sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 199, 29.7. 2017, bls. 8. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/80/13 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 



Nr. 80/30 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 3.10.2019 

 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 222/2017 

frá 15. desember 2017 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/660 

frá 6. apríl 2017 um samræmda eftirlitsáætlun Sambandsins til margra ára fyrir árin 2018, 2019 og 

2020 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) 2017/660 fellir úr gildi, frá og með 1. janúar 2018, framkvæmdar-

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/662 (2), sem hefur verið felld inn í EES-

samninginn og ber því að fella gerðina brott úr samningnum frá og með 1. janúar 2018. 

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 128. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1202): 

„129. 32017 R 0660: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/660 frá  

6. apríl 2017 um samræmda eftirlitsáætlun Sambandsins til margra ára fyrir árin 2018, 2019 og 

2020 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 94, 7.4.2017, bls. 12). 

 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 121. liðar (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/662) fellur brott frá 

og með 1. janúar 2018.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 94, 7.4. 2017, bls. 12. 

(2) Stjtíð. ESB L 115, 29.4. 2016, bls. 2. 

2019/EES/80/14 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/660, sem verður birtur í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, 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 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

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

nr. 223/2017 

frá 15. desember 2017 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/12 

frá 6. janúar 2017 um snið og inntak umsókna og beiðna um ákvörðun á hámarksgildum leifa í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 470/2009 (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 12a (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/880) í XIII. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„12b. 32017 R 0012: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/12 frá  

6. janúar 2017 um snið og inntak umsókna og beiðna um ákvörðun á hámarksgildum leifa í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 470/2009 (Stjtíð. ESB L 4, 7.1.2017, 

bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2017/12, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, 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 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 4, 7.1. 2017, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/80/15 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 224/2017 

frá 15. desember 2017 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/612 frá  

30. mars 2017 um breytingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 297/95 að því er varðar leiðréttingu á 

gjöldum til Lyfjastofnunar Evrópu með tilliti til verðbólgu, sem tekur gildi frá og með  

1. apríl 2017(1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 15h (reglugerð ráðsins (EB) nr. 297/95) í XIII. kafla II. viðauka við 

EES-samninginn: 

„– 32017 R 0612: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/612 frá 30. mars 2017 (Stjtíð. 

ESB L 86, 31.3.2017, bls. 7).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/612, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórn-

artíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, 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 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 86, 31.3. 2017, bls. 7. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/80/16 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 225/2017 

frá 15. desember 2017 

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 reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1510 frá  

30. ágúst 2017 um breytingu á viðbætunum við XVII. viðauka (viðvíkjandi efnum sem eru 

krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á æxlun) við reglugerð Evrópuþingsins og 

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

(efnareglurnar (REACH)) (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 1510: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1510 frá 30. ágúst 2017 (Stjtíð. 

ESB L 224, 31.8.2017, bls. 110).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/1510, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórn-

artíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, 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 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 224, 31.8. 2017, bls. 110. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/80/17 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 226/2017 

frá 15. desember 2017 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

1273 frá 14. júlí 2017 um að samþykkja virkan klór, sem er leystur úr natríumhýpóklóríti, sem 

fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 1, 2, 3, 4 og 5 (1). 

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

1274 frá 14. júlí 2017 um að samþykkja virkan klór, sem er leystur úr kalsíumhýpóklóríti, sem 

fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 2, 3, 4 og 5 (2). 

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

1275 frá 14. júlí 2017 um að samþykkja virkan klór, sem er leystur úr klór, sem fyrirliggjandi virkt 

efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 2 og 5 (3).  

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

1276 frá 14. júlí 2017 um að samþykkja perediksýru, sem er búin til úr tetraasetýletýlendíamíni og 

natríumperkarbónati, sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 2, 3  

og 4 (4). 

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

1277 frá 14. júlí 2017 um að samþykkja 2-oktýl-ísóþíasól-3(2H)-ón sem virkt efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 8 (5). 

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

1278 frá 14. júlí 2017 um að samþykkja 2-metýlísóþíasól-3(2H)-ón sem fyrirliggjandi virkt efni til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokki 11 (6). 

7) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/ 

1282 frá 14. júlí 2017 um að samþykkja ekki 2-metýl-1,2-bensísóþíasól-3(2H)-ón sem virkt efni til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokki 13 (7). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

(ESB) 2017/802) í XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn:  

  

(1) Stjtíð. ESB L 184, 15.7. 2017, bls. 13. 

(2) Stjtíð. ESB L 184, 15.7. 2017, bls. 17. 

(3) Stjtíð. ESB L 184, 15.7. 2017, bls. 21. 

(4) Stjtíð. ESB L 184, 15.7. 2017, bls. 24. 

(5) Stjtíð. ESB L 184, 15.7. 2017, bls. 27. 

(6) Stjtíð. ESB L 184, 15.7. 2017, bls. 30. 

(7) Stjtíð. ESB L 184, 15.7. 2017, bls. 69. 

2019/EES/80/18 
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„12zzzzq. 32017 R 1273: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1273 frá  

14. júlí 2017 um að samþykkja virkan klór, sem er leystur úr natríumhýpóklóríti, sem 

fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 1, 2, 3, 4 og 5 (Stjtíð. ESB  

L 184, 15.7.2017, bls. 13). 

12zzzzr. 32017 R 1274: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1274 frá  

14. júlí 2017 um að samþykkja virkan klór, sem er leystur úr kalsíumhýpóklóríti, sem 

fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 2, 3, 4 og 5 (Stjtíð. ESB L 184, 

15.7.2017, bls. 17). 

12zzzzs. 32017 R 1275: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1275 frá  

14. júlí 2017 um að samþykkja virkan klór, sem er leystur úr klór, sem fyrirliggjandi virkt efni 

til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 2 og 5 (Stjtíð. ESB L 184, 15.7.2017, bls. 21). 

12zzzzt. 32017 R 1276: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1276 frá  

14. júlí 2017 um að samþykkja perediksýru, sem er búin til úr tetraasetýletýlendíamíni og 

natríumperkarbónati, sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 2, 3 

og 4 (Stjtíð. ESB L 184, 15.7.2017, bls. 24). 

12zzzzu. 32017 R 1277: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1277 frá  

14. júlí 2017 um að samþykkja 2-oktýl-ísóþíasól-3(2H)-ón sem virkt efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 8 (Stjtíð. ESB L 184, 15.7.2017, bls. 27). 

12zzzzv. 32017 R 1278: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1278 frá  

14. júlí 2017 um að samþykkja 2-metýlísóþíasól-3(2H)-ón sem fyrirliggjandi virkt efni til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokki 11 (Stjtíð. ESB L 184, 15.7.2017, bls. 30). 

12zzzzw. 32017 D 1282: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1282 frá  

14. júlí 2017 um að samþykkja ekki 2-metýl-1,2-bensísóþíasól-3(2H)-ón sem virkt efni til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokki 13 (Stjtíð. ESB L 184, 15.7.2017, bls. 69).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2017/1273, (ESB) 2017/1274, (ESB) 

2017/1275, (ESB) 2017/1276, (ESB) 2017/1277 og (ESB) 2017/1278 og framkvæmdarákvörðunar (ESB) 

2017/1282, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, 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 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

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

nr. 227/2017 

frá 15. desember 2017 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

1376 frá 25. júlí 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir varfaríni sem virku efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 14 (1). 

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

1377 frá 25. júlí 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir klórfasínóni sem virku efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 14 (2). 

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

1378 frá 25. júlí 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir kúmatetralýli sem virku efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 14 (3). 

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

1379 frá 25. júlí 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir dífenakúmi sem virku efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 14 (4). 

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

1380 frá 25. júlí 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir brómadíólóni sem virku efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 14 (5). 

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

1381 frá 25. júlí 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir bródífakúmi sem virku efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 14 (6). 

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

1382 frá 25. júlí 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir dífeþíalóni sem virku efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 14 (7). 

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

1383 frá 25. júlí 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir flókúmafeni sem virku efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 14 (8). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

(ESB) 2017/1282) í XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn:  

  

(1) Stjtíð. ESB L 194, 26.7. 2017, bls. 9. 

(2) Stjtíð. ESB L 194, 26.7. 2017, bls. 15. 

(3) Stjtíð. ESB L 194, 26.7. 2017, bls. 21. 

(4) Stjtíð. ESB L 194, 26.7. 2017, bls. 27. 

(5) Stjtíð. ESB L 194, 26.7. 2017, bls. 33. 

(6) Stjtíð. ESB L 194, 26.7. 2017, bls. 39. 

(7) Stjtíð. ESB L 194, 26.7. 2017, bls. 45. 

(8) Stjtíð. ESB L 194, 26.7. 2017, bls. 51. 

2019/EES/80/19 
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„12zzzzx. 32017 R 1376: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1376 frá  

25. júlí 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir varfaríni sem virku efni til notkunar í sæfivörur í 

vöruflokki 14 (Stjtíð. ESB L 194, 26.7.2017, bls. 9). 

12zzzzy. 32017 R 1377: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1377 frá  

25. júlí 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir klórfasínóni sem virku efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 14 (Stjtíð. ESB L 194, 26.7.2017, bls. 15). 

12zzzzz. 32017 R 1378: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1378 frá  

25. júlí 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir kúmatetralýli sem virku efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 14 (Stjtíð. ESB L 194, 26.7.2017, bls. 21). 

12zzzzza. 32017 R 1379: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1379 frá  

25. júlí 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir dífenakúmi sem virku efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 14 (Stjtíð. ESB L 194, 26.7.2017, bls. 27). 

12zzzzzb. 32017 R 1380: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1380 frá  

25. júlí 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir brómadíólóni sem virku efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 14 (Stjtíð. ESB L 194, 26.7.2017, bls. 33). 

12zzzzzc. 32017 R 1381: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1381 frá  

25. júlí 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir bródífakúmi sem virku efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 14 (Stjtíð. ESB L 194, 26.7.2017, bls. 39). 

12zzzzzd. 32017 R 1382: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1382 frá  

25. júlí 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir dífeþíalóni sem virku efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 14 (Stjtíð. ESB L 194, 26.7.2017, bls. 45). 

12zzzzze. 32017 R 1383: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1383 frá  

25. júlí 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir flókúmafeni sem virku efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 14 (Stjtíð. ESB L 194, 26.7.2017, bls. 51).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2017/1376, (ESB) 2017/1377, (ESB) 2017/ 

1378, (ESB) 2017/1379, (ESB) 2017/1380, (ESB) 2017/1381, (ESB) 2017/1382 og (ESB) 2017/1383 sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, 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 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

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

nr. 228/2017 

frá 15. desember 2017 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

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

1113 frá 22. júní 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu bensósýru, 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) 2017/ 

1114 frá 22. júní 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu pendímetalíni sem efni sem 

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

setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (2). 

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

1115 frá 22. júní 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu própoxýkarbasóni, í samræmi 

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

markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 540/2011 (3). 

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

1125 frá 22. júní 2017 um að afturkalla samþykki fyrir virka efninu fælandi lyktarefni úr dýra- eða 

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

um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (4). 

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

1186 frá 3. júlí 2017 um að afturkalla samþykki fyrir virka efninu fælandi lyktarefni úr dýra- eða 

jurtaríkinu/óunninni furuolíu, 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 (5). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

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

nr. 540/2011):  

„– 32017 R 1113: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1113 frá  

22. júní 2017 (Stjtíð. ESB L 162, 23.6.2017, bls. 27),  

  

(1) Stjtíð. ESB L 162, 23.6. 2017, bls. 27. 

(2) Stjtíð. ESB L 162, 23.6. 2017, bls. 32. 

(3) Stjtíð. ESB L 162, 23.6. 2017, bls. 38. 

(4) Stjtíð. ESB L 163, 24.6. 2017, bls. 10. 

(5) Stjtíð. ESB L 171, 4.7. 2017, bls. 131. 

2019/EES/80/20 
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– 32017 R 1114: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1114 frá  

22. júní 2017 (Stjtíð. ESB L 162, 23.6.2017, bls. 32), 

– 32017 R 1115: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1115 frá  

22. júní 2017 (Stjtíð. ESB L 162, 23.6.2017, bls. 38), 

– 32017 R 1125: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1125 frá  

22. júní 2017 (Stjtíð. ESB L 132, 24.6.2017, bls. 10), 

– 32017 R 1186: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1186 frá  

3. júlí 2017 (Stjtíð. ESB L 171, 4.7.2017, bls. 131).“   

2. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 13zzzzzzzr (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/843): 

„13zzzzzzzs. 32017 R 1113: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1113 frá 

22. júní 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu bensósýru, í samræmi við 

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

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

kvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 162, 23.6.2017, bls. 27). 

13zzzzzzzt. 32017 R 1114: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1114 frá 

22. júní 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu pendímetalíni sem efni sem 

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

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

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

L 162, 23.6.2017, bls. 32). 

13zzzzzzzu. 32017 R 1115: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1115 frá 

22. júní 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu própoxýkarbasóni, í 

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

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

gerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 162, 23.6.2017,  

bls. 38). 

13zzzzzzzv. 32017 R 1125: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1125 frá 

22. júní 2017 um að afturkalla samþykki fyrir virka efninu fælandi lyktarefni úr dýra- 

eða jurtaríkinu/furuolíubiki, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

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

kvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 163, 

24.6.2017, bls. 10). 

13zzzzzzzw. 32017 R 1186: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1186 frá 

3. júlí 2017 um að afturkalla samþykki fyrir virka efninu fælandi lyktarefni úr dýra- eða 

jurtaríkinu/óunninni furuolíu, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

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

kvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 171, 

4.7.2017, bls. 131).“  

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2017/1113, (ESB) 2017/1114, (ESB) 

2017/1115, (ESB) 2017/1125 og (ESB) 2017/1186, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, 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 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 229/2017 

frá 15. desember 2017 

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) 2017/ 

1532 frá 7. september 2017 um umfjöllun álitamála varðandi samanburðarmat á blóðstorkuheftandi 

nagdýraeitri í samræmi við 5. mgr. 23. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 528/2012 (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir 19. lið (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 2016/678) í XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„20. 32017 D 1532: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1532 frá  

7. september 2017 um umfjöllun álitamála varðandi samanburðarmat á blóðstorkuheftandi 

nagdýraeitri í samræmi við 5. mgr. 23. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 528/2012 (Stjtíð. ESB L 232, 8.9.2017, bls. 11).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2017/1532, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, 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 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 232, 8.9. 2017, bls. 11. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/80/21 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 230/2017 

frá 15. desember 2017 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1410 frá  

2. ágúst 2017 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1223/2009 um snyrtivörur (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1413 frá  

3. ágúst 2017 um breytingu á IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1223/2009 um snyrtivörur (2). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliðum er bætt við lið 1a (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1223/2009) í 

XVI. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 1410: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1410 frá 2. ágúst 2017 (Stjtíð. 

ESB L 202, 3.8.2017, bls. 1), 

– 32017 R 1413: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1413 frá 3. ágúst 2017 (Stjtíð. 

ESB L 203, 4.8.2017, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2017/1410 og (ESB) 2017/1413, sem verður 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, 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 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 202, 3.8. 2017, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 203, 4.8. 2017, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/80/22 



Nr. 80/44 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 3.10.2019 

 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 231/2017 

frá 15. desember 2017 

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) 2017/ 

1462 frá 10. ágúst 2017 um viðurkenningu á valfrjálsu áætluninni „REDcert“ til að sýna fram á að 

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

28/EB hafi verið fylgt (1). 

2) Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/432/ESB (2), sem hefur verið felld inn í 

EES-samninginn, féll úr gildi 15. ágúst 2017 og ber því að fella tilvísun til hennar brott úr EES-

samningnum. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 6aj (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/432/ 

ESB) í XVII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„32017 D 1462: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1462 frá 10. ágúst 2017 

um viðurkenningu á valfrjálsu áætluninni „REDcert“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni 

samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt (Stjtíð. ESB 

L 208, 11.8.2017, bls. 51).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2017/1462, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, 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 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 208, 11.8. 2017, bls. 51. 

(2) Stjtíð. ESB L 199, 26.7. 2012, bls. 24. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/80/23 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 232/2017 

frá 15. desember 2017 

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 tilskipun ráðsins (ESB) 2015/652 frá 20. apríl 2015 um reikniað-

ferðir og skýrslugjafarkröfur samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB um gæði 

bensíns og dísileldsneytis (1), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 129, 27.5.2015, bls. 53. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 6d (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 1307/2014) í XVII. kafla 

II. viðauka við EES-samninginn: 

„6e. 32015 L 0652: Tilskipun ráðsins (ESB) 2015/652 frá 20. apríl 2015 um reikniaðferðir og skýrslu-

gjafarkröfur samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB um gæði bensíns og 

dísileldsneytis (Stjtíð. ESB L 107, 25.4.2015, bls. 26), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB  

L 129, 27.5.2015, bls. 53. 

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

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

gerðir hafa verið felldar inn í samning þennan.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar (ESB) 2015/652, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 129, 

27.5.2015, bls. 53, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst full-

giltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, 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 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 107, 25.4. 2015, bls. 26. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/80/24 



Nr. 80/46 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 3.10.2019 

 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 233/2017 

frá 15. desember 2017 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/959 frá 

24. febrúar 2017 um flokkun á nothæfi að því er varðar lárétta botnfellingu og skammtímavatns-

drægni varmaeinangrunarvara sem mótaðar eru á notkunarstað úr lausum sellulósa (LFCI) sam-

kvæmt EN-staðli 15101-1 í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/ 

2011 (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 1zzj (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/364) 

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

„1zzk.  32017 R 0959: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/959 frá  

24. febrúar 2017 um flokkun á nothæfi að því er varðar lárétta botnfellingu og skammtímavatns-

drægni varmaeinangrunarvara sem mótaðar eru á notkunarstað úr lausum sellulósa (LFCI) sam-

kvæmt EN-staðli 15101-1 í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 305/2011 (Stjtíð. ESB L 145, 8.6.2017, bls. 1).“  

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/959, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, 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 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 145, 8.6. 2017, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/80/25 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 234/2017 

frá 15. desember 2017 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1475 

frá 26. janúar 2017 um flokkun leirskífa eftir nothæfi með tilliti til frostþols þeirra, samkvæmt EN 

1304, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/2011 (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 1zzk (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/959) 

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

„1zzl. 32017 R 1475: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1475 frá  

26. janúar 2017 um flokkun leirskífa eftir nothæfi með tilliti til frostþols þeirra, samkvæmt EN 

1304, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/2011 (Stjtíð. ESB L 211, 

17.8.2017, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/1475, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, 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 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 211, 17.8. 2017, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/80/26 



Nr. 80/48 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 3.10.2019 

 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 235/2017 

frá 15. desember 2017 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1227 

frá 20. mars 2017 um skilyrði fyrir flokkun, án prófunar, á vörum úr lagskiptu límtré, sem falla 

undir samhæfða staðalinn EN 14080, og vörum úr gegnheilum, endaskeyttum viði sem ætlaðar eru 

í burðarvirki, sem falla undir samhæfða staðalinn EN 15497, með tilliti til viðbragða þeirra við 

bruna, og um breytingu á ákvörðun 2005/610/EB (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1228 

frá 20. mars 2017 um skilyrði fyrir flokkun, án prófunar, á utan- og innanhússmúrhúðunarefnum 

með lífrænum bindiefnum, sem falla undir samhæfða staðalinn EN 15824, og múrblöndum fyrir 

pússningarmúr, sem falla undir samhæfða staðalinn EN 998-1, með tilliti til viðbragða þeirra við 

bruna (2). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 2t (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 1293/2014): 

„2u. 32017 R 1227: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1227 frá  

20. mars 2017 um skilyrði fyrir flokkun, án prófunar, á vörum úr lagskiptu límtré, sem falla 

undir samhæfða staðalinn EN 14080, og vörum úr gegnheilum, endaskeyttum viði sem ætlaðar 

eru í burðarvirki, sem falla undir samhæfða staðalinn EN 15497, með tilliti til viðbragða þeirra 

við bruna, og um breytingu á ákvörðun 2005/610/EB (Stjtíð. ESB L 177, 8.7.2017, bls. 1). 

2v. 32017 R 1228: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1228 frá  

20. mars 2017 um skilyrði fyrir flokkun, án prófunar, á utan- og innanhússmúrhúðunarefnum 

með lífrænum bindiefnum, sem falla undir samhæfða staðalinn EN 15824, og múrblöndum 

fyrir pússningarmúr, sem falla undir samhæfða staðalinn EN 998-1, með tilliti til viðbragða 

þeirra við bruna (Stjtíð. ESB L 177, 8.7.2017, bls. 4).“ 

2. Eftirfarandi er bætt við lið 2d (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/610/EB): 

„, eins og henni var breytt með: 

− 32017 R 1227: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1227 frá  

20. mars 2017 (Stjtíð. ESB L 177, 8.7.2017, bls. 1).“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 177, 8.7. 2017, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 177, 8.7. 2017, bls. 4. 

2019/EES/80/27 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2017/1227 og (ESB) 2017/1228, sem verður 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, 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 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 80/50 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 3.10.2019 

 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 236/2017 

frá 15. desember 2017 

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 tilmæli framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/22 frá 7. janúar 2016 

um að fyrirbyggja og minnka etýlkarbamatmengun í steinaldinbrennivíni og ávaxtahratsbrennivíni 

úr steinaldinum og um niðurfellingu á tilmælum 2010/133/ESB (1). 

2) Tilmæli (ESB) 2016/22 fella úr gildi tilmæli framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2010/133/ESB (2), 

sem hafa verið felld inn í EES-samninginn, og ber því að fella þau brott úr samningnum. 

3) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um brennda drykki. Ákvæði löggjafar um brennda drykki skulu ekki 

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

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

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

til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir 10. lið (tilmæli  framkvæmdastjórnarinnar 2010/133/ESB): 

„11. 32016 H 0022: Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/22 frá 7. janúar 2016 um að 

fyrirbyggja og minnka etýlkarbamatmengun í steinaldinbrennivíni og ávaxtahratsbrennivíni úr 

steinaldinum og um niðurfellingu á tilmælum 2010/133/ESB (Stjtíð. ESB L 6, 9.1.2016, bls. 8).“ 

2. Texti 10. liðar (tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2010/133/ESB) fellur brott. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/22, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 6, 9.1. 2016, bls. 8. 

(2) Stjtíð. ESB L 52, 3.3. 2010, bls. 53. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/80/28 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 



Nr. 80/52 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 3.10.2019 

 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 237/2017 

frá 15. desember 2017 

um breytingu á VII. viðauka við EES-samninginn (Viðurkenning á faglegri menntun og hæfi)  

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) 2015/983 

frá 24. júní 2015 um málsmeðferð við útgáfu evrópska fagskírteinisins og beitingu viðvörunar-

kerfisins samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/36/EB (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 1a (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/172/EB) í VII. viðauka 

við EES-samninginn: 

„1b. 32015 R 0983: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/983 frá 24. júní 2015 

um málsmeðferð við útgáfu evrópska fagskírteinisins og beitingu viðvörunarkerfisins samkvæmt 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/36/EB (Stjtíð. ESB L 159, 25.6.2015, bls. 27).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2015/983, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar  1. mgr. 103. gr. 

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

nr. 94/2017 frá 5. maí 2017 (2), eftir því hvor dagsetningin er síðar. 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 159, 25.6. 2015, bls. 27. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(2)  Stjtíð. ESB L 36, 7.2.2019, bls. 52. og EES-viðbætir nr. 11, 7.2.2019, bls. 62. 

2019/EES/80/29 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 238/2017 

hefur verið afturkölluð og er því skilin eftir auð. 

2019/EES/80/30 



Nr. 80/54 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 3.10.2019 

 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 239/2017 

hefur verið afturkölluð og er því skilin eftir auð. 

2019/EES/80/31 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 240/2017 

frá 15. desember 2017 

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

upplýsingasamfélagið) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1438 

frá 4. ágúst 2017 um breytingu á ákvörðun 2007/131/EB um að heimila samræmda notkun í Banda-

laginu á tíðnirófi fyrir þráðlausar sendingar að því er varðar búnað sem notast við ofurvíð-

bandstækni (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1483 

frá 8. ágúst 2017 um breytingu á ákvörðun 2006/771/EB um samhæfingu tíðnirófsins fyrir þráð-

lausar sendingar til notkunar fyrir skammdrægan búnað og um niðurfellingu á ákvörðun 

2006/804/EB (2). 

3) Framkvæmdarákvörðun (ESB) 2017/1483 fellir úr gildi, frá og með 1. janúar 2018, ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2006/804/EB (3), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því 

að fella gerðina brott úr samningnum frá og með 1. janúar 2018.  

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 5cw (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/131/EB): 

„– 32017 D 1438: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1438 frá  

4. ágúst 2017 (Stjtíð. ESB L 205, 8.8.2017, bls. 89).“ 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 5cz (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/771/EB): 

„– 32017 D 1483: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1483 frá  

8. ágúst 2017 (Stjtíð. ESB L 214, 18.8.2017, bls. 3).“ 

3. Texti liðar 5cza (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/804/EB) fellur brott frá og með  

1. janúar 2018. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2017/1438 og (ESB) 2017/1483, sem verður 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 205, 8.8. 2017, bls. 89. 

(2) Stjtíð. ESB L 214, 18.8. 2017, bls. 3. 

(3) Stjtíð. ESB L 329, 25.11. 2006, bls. 64. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/80/32 



Nr. 80/56 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 3.10.2019 

 

 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 241/2017 

frá 15. desember 2017 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1503 

frá 25. ágúst 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/68 um sameiginlegar 

verklagsreglur og forskriftir sem nauðsynlegar eru fyrir samtengingu rafrænna skráa yfir öku-

mannskort (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við lið 21ba (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/68) í 

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32017 R 1503: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1503 frá  

25. ágúst 2017 (Stjtíð. ESB L 221, 26.8.2017, bls. 10).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2017/1503, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, 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 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 221, 26.8. 2017, bls. 10. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/80/33 



Nr. 80/58 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 3.10.2019 

 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 242/2017 

frá 15. desember 2017 

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) 

2017/1013 frá 30. mars 2017 um útlit staðlaðs eyðublaðs sem um getur í 17. gr. reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 561/2006 (1). 

2) Framkvæmdarákvörðun (ESB) 2017/1013 fellir úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2009/810/EB (2), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr 

samningnum. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 24ea (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/810/EB) í 

XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„32017 D 1013: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1013 frá 30. mars 2017 

um útlit staðlaðs eyðublaðs sem um getur í 17. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 561/2006 (Stjtíð. ESB L 153, 16.6.2017, bls. 28).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2017/1013, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, 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 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 153, 16.6. 2017, bls. 28. 

(2) Stjtíð. ESB L 289, 5.11. 2009, bls. 9. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/80/34 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 243/2017 

frá 15. desember 2017 

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) 

2017/1239 frá 6. júlí 2017 um viðurkenningu á Eþíópíu samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2008/106/EB að því er varðar kerfi fyrir þjálfun og útgáfu skírteina farmanna (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 56jv (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/1412) í XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„56jw. 32017 D 1239: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1239 frá  

6. júlí 2017 um viðurkenningu á Eþíópíu samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2008/106/EB að því er varðar kerfi fyrir þjálfun og útgáfu skírteina farmanna (Stjtíð. ESB  

L 177, 8.7.2017, bls. 43).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2017/1239, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, 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 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 177, 8.7. 2017, bls. 43. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/80/35 



Nr. 80/60 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 3.10.2019 

 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 244/2017 

frá 15. desember 2017 

um breytingu á XV. viðauka við EES-samninginn (Ríkisaðstoð) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fréttatilkynning EB 9-1984 um beitingu 92. og 93. gr. EBE-sáttmálans gagnvart eignarhlutum hins 

opinbera hefur verið í leiðbeiningum Eftirlitsstofnunar EFTA um eignarhluti hins opinbera (1) og 

ber því að fella tilvísun til hennar brott úr EES-samningnum. 

2) Tilkynning framkvæmdastjórnarinnar um beitingu 87. og 88. gr. EB-sáttmálans gagnvart ríkisað-

stoð í formi ábyrgðar (2) hefur komið í stað bréfs frá framkvæmdastjórninni til aðildarríkjanna 

SG(89) D/4328 frá 5. apríl 1989 og ber því að fella tilvísun til þess brott úr EES-samningnum. 

3) Tilkynning framkvæmdastjórnarinnar um beitingu 87. og 88. gr. EB-sáttmálans gagnvart ríkisað-

stoð í formi ábyrgðar (3) hefur komið í stað bréfs frá framkvæmdastjórninni til aðildarríkjanna 

SG(89) D/12772 frá 12. október 1989 og ber því að fella tilvísun til þess brott úr EES-

samningnum. 

4) Rammaákvæði sem taka til margra atvinnugreina og fjalla um svæðisbundna aðstoð til stórra 

fjárfestingarverkefna (4) hafa komið í stað orðsendingar framkvæmdastjórnarinnar til aðildar-

ríkjanna um viðmiðanir Bandalagsins varðandi aðstoð við textíliðnaðinn (SEC(71) 363 Endanlegt – 

júlí 1971) og ber því að fella tilvísun til hennar brott úr EES-samningnum. 

5) Bréf frá framkvæmdastjórninni til aðildarríkjanna SG(77) D/1190 frá 4. febrúar 1977 og viðauki 

(Skjal SEC(77) 317, 25.1.1977): Rammaákvæði sem taka til margra atvinnugreina og fjalla um 

svæðisbundna aðstoð til stórra fjárfestingarverkefna (5) hafa komið í stað athugunar á núverandi 

aðstæðum með tilliti til aðstoðar við textíl- og fataiðnaðinn og ber því að fella tilvísun til hennar 

brott úr EES-samningnum. 

6) Orðsending framkvæmdastjórnarinnar sem tekur til margra atvinnugreina og fjallar um svæðis-

bundna aðstoð til stórra fjárfestingarverkefna (6) kom í stað reglna um aðstoð við gerviþráðaiðn-

aðinn (7) sem kom í stað orðsendingar framkvæmdastjórnarinnar um aðstoð við gerviþráðaiðnaðinn 

(8) og síðari framlenginga og ber því að fella tilvísun til þeirra brott úr EES-samningnum. 

7) Orðsending framkvæmdastjórnarinnar – Rammaákvæði sem taka til margra atvinnugreina og fjalla 

um svæðisbundna aðstoð til stórra fjárfestingarverkefna (9) hefur komið í stað rammaákvæða um 

ríkisaðstoð við ökutækjaiðnaðinn (10) og ber því að fella tilvísun til þeirra brott úr EES-samn-

ingnum.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 231, 3.9. 1994, bls. 1. 

(2)  Stjtíð. ESB C 71, 11.3.2000, bls. 14. 

(3)  Stjtíð. ESB C 71, 11.3.2000, bls. 14. 

(4)  Stjtíð. ESB C 107, 7.4.1998, bls. 7. 

(5)  Stjtíð. ESB C 107, 7.4.1998, bls. 7. 

(6)  Stjtíð. ESB C 173, 8.7.1989, bls. 5. 

(7)  Stjtíð. ESB C 94, 30.3.1996, bls. 11. 

(8)  Stjtíð. ESB C 70, 19.3.2002, bls. 8. 

(9)  Stjtíð. ESB C 123, 18.5.1989, bls. 3. 

(10)  Stjtíð. ESB C 70, 19.3.2002, bls. 8. 

2019/EES/80/36 
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8) Orðsending framkvæmdastjórnarinnar – Rammaákvæði sem taka til margra atvinnugreina og fjalla 

um svæðisbundna aðstoð til stórra fjárfestingarverkefna (11) hefur komið í stað rammaákvæða um 

ríkisaðstoð við ökutækjaiðnaðinn (12) og ber því að fella tilvísun til þeirra brott úr EES-

samningnum. 

9) Viðmiðunarreglur um innlenda byggðaaðstoð (13) hafa komið í stað ályktunar ráðsins frá  

20. október 1971 um almenn kerfi vegna aðstoðar við ákveðin svæði (14) og ber því að fella tilvísun 

til hennar brott úr EES-samningnum. 

10) Viðmiðunarreglur um innlenda byggðaaðstoð (15) hafa komið í stað ályktunar ráðsins frá  

20. október 1971 um almenn kerfi vegna aðstoðar við ákveðin svæði (16) og ber því að fella tilvísun 

til hennar brott úr EES-samningnum. 

11) Viðmiðunarreglur um innlenda byggðaaðstoð (17) hafa komið í stað orðsendingar framkvæmda-

stjórnarinnar um almenn kerfi vegna aðstoðar við ákveðin svæði og ber því að fella tilvísun til 

hennar brott úr EES-samningnum. 

12) Viðmiðunarreglur um innlenda byggðaaðstoð (18) hafa komið í stað orðsendingar framkvæmda-

stjórnarinnar frá 21. desember 1978 um kerfi vegna svæðaaðstoðar (19) og ber því að fella tilvísun 

til hennar brott úr EES-samningnum. 

13) Viðmiðunarreglur um innlenda byggðaaðstoð (20) hafa komið í stað orðsendingar framkvæmda-

stjórnarinnar um hvernig a- og c-lið 3. mgr. 92. gr. skuli beitt um aðstoð við ákveðin svæði (21) og 

ber því að fella tilvísun til hennar brott úr EES-samningnum. 

14) Viðmiðunarreglur um innlenda byggðaaðstoð (22) hafa komið í stað endurskoðunar orðsendingar 

framkvæmdastjórnarinnar frá 21. desember 1978 (23) og ber því að fella tilvísun til hennar brott úr 

EES-samningnum. 

15) Viðmiðunarreglur um innlenda byggðaaðstoð (24) hafa komið í stað orðsendingar framkvæmda-

stjórnarinnar um hvernig c-lið 3. mgr. 92. gr. skuli beitt um aðstoð við ákveðin svæði (25) og ber 

því að fella tilvísun til hennar brott úr EES-samningnum. 

16) Viðmiðunarreglur um innlenda byggðaaðstoð (26) hafa komið í stað orðsendingar framkvæmda-

stjórnarinnar um hvernig a-lið 3. mgr. 92. gr. skuli beitt um aðstoð við ákveðin svæði (27) og ber 

því að fella tilvísun til hennar brott úr EES-samningnum. 

17) Leiðbeinandi reglur um ríkisaðstoð á sviði umhverfisverndar (28) hafa komið í stað bréfs frá 

framkvæmdastjórninni til aðildarríkjanna S/74/30.807 frá 7. nóvember 1974 og ber því að fella 

tilvísun til þess brott úr EES-samningnum.  

  

(11)  Stjtíð. ESB C 81, 26.3.1991., bls. 4. 

(12)  Stjtíð. ESB C 70, 19.3.2002, bls. 8. 

(13)  Stjtíð. ESB C 111, 4.11.1971, bls. 1. 

(14)  Stjtíð. ESB C 74, 10.3.1998, bls. 9. 

(15)  Stjtíð. ESB C 111, 4.11.1971, bls. 7. 

(16)  Stjtíð. ESB C 74, 10.3.1998, bls. 9. 

(17)  Stjtíð. ESB C 74, 10.3.1998, bls. 9. 

(18)  Stjtíð. ESB C 31, 3.2.1979, bls. 9. 

(19)  Stjtíð. ESB C 74, 10.3.1998, bls. 9. 

(20)  Stjtíð. ESB C 212, 12.8.1988, bls. 2. 

(21)  Stjtíð. ESB C 74, 10.3.1998, bls. 9. 

(22)  Stjtíð. ESB C 10, 16.1.1990, bls. 8. 

(23)  Stjtíð. ESB C 74, 10.3.1998, bls. 9. 

(24)  Stjtíð. ESB C 163, 4.7.1990, bls. 5. 

(25)  Stjtíð. ESB C 74, 10.3.1998, bls. 9. 

(26)  Stjtíð. ESB C 163, 4.7.1990, bls. 6. 

(27)  Stjtíð. ESB C 74, 10.3.1998, bls. 9. 

(28)  Stjtíð. ESB C 72, 10.3.1994, bls. 3. 
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18) Leiðbeinandi reglur um ríkisaðstoð á sviði umhverfisverndar (29) hafa komið í stað bréfs frá 

framkvæmdastjórninni til aðildarríkjanna SG(80) D/8287 frá 7. júlí 1980 og ber því að fella 

tilvísun til þess brott úr EES-samningnum. 

19) Leiðbeinandi reglur um ríkisaðstoð á sviði umhverfisverndar (30) hafa komið í stað orðsendingar 

framkvæmdastjórnarinnar til aðildarríkjanna (viðauki við bréfið frá 7. júlí 1980) og ber því að fella 

tilvísun til hennar brott úr EES-samningnum. 

20) Leiðbeinandi reglur um ríkisaðstoð á sviði umhverfisverndar (31) hafa komið í stað bréfs frá 

framkvæmdastjórninni til aðildarríkjanna SG(87) D/3795 frá 29. mars 1987 og ber því að fella 

tilvísun til þess brott úr EES-samningnum. 

21) Rammaákvæði Bandalagsins um ríkisaðstoð til rannsókna og þróunarverkefna (32) breyttu ramma-

ákvæðum Bandalagsins um ríkisaðstoð til rannsókna og þróunarverkefna (33) og ber því að fella 

tilvísun til þeirra brott úr EES-samningnum. 

22) Rammaákvæði Bandalagsins um ríkisaðstoð til rannsókna og þróunarverkefna (34) breyttu bréfi frá 

framkvæmdastjórninni til aðildarríkjanna SG(90) D/01620 frá 5. febrúar 1990 og ber því að fella 

tilvísun til þess brott úr EES-samningnum. 

23) Bréf frá framkvæmdastjórninni til aðildarríkjanna SG(79) D/10478 frá 14. september 1979 var birt 

samkvæmt málsmeðferðar- og efnisreglum á sviði ríkisaðstoðar fyrir almennar aðstoðaráætlanir 

vegna fjárfestinga („leiðbeinandi reglur um ríkisaðstoð“) (35) og fellt brott við 63. breytingu á 

leiðbeinandi reglum um ríkisaðstoð (36) og því ber að fella tilvísun til þess brott úr EES-

samningnum. 

24) Viðmiðunarreglur Bandalagsins um ríkisaðstoð til björgunar og endurskipulagningar fyrirtækja 

sem eiga í erfiðleikum (37) komu í stað eftirlits með neyðaraðstoð og aðstoð vegna endurskipulagn-

ingar (áttunda skýrsla um stefnu í samkeppnismálum, 228. liður) og ber því að fella tilvísun til 

hennar brott úr EES-samningnum. 

25) Sextánda skýrsla um stefnu í samkeppnismálum, 253. liður, var birt samkvæmt leiðbeinandi 

reglum um ríkisaðstoð (38) en leiðbeinandi reglur um aðstoð til eflingar atvinnu (39) leystu hana 

síðan af hólmi og ber því að fella tilvísun til hennar brott úr EES-samningnum. 

26) Tuttugasta skýrsla um stefnu í samkeppnismálum, 280. liður, var birt samkvæmt leiðbeinandi 

reglum um ríkisaðstoð (40) en leiðbeinandi reglur um aðstoð til eflingar atvinnu (41) leystu hana 

síðan af hólmi og ber því að fella tilvísun til hennar brott úr EES-samningnum. 

27) Orðsending framkvæmdastjórnarinnar – Rammaákvæði sem taka til margra atvinnugreina og fjalla 

um svæðisbundna aðstoð til stórra fjárfestingarverkefna (42) komu í stað rammaákvæða fyrir 

tilteknar greinar stáliðnaðarins sem féllu ekki undir stofnsáttmála KSE (43) og ber því að fella 

tilvísun til þeirra brott úr EES-samningnum. 

28) XV. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það,  

  

(29)  Stjtíð. ESB C 72, 10.3.1994, bls. 3. 

(30)  Stjtíð. ESB C 72, 10.3.1994, bls. 3. 

(31)  Stjtíð. ESB C 72, 10.3.1994, bls. 3. 

(32)  Stjtíð. ESB C 83, 11.4.1986, bls. 2. 

(33)  Stjtíð. ESB C 45, 17.2.1996, bls. 5. 

(34)  Stjtíð. ESB C 45, 17.2.1996, bls. 5. 

(35) Stjtíð. ESB L 231, 3.9. 1994, bls. 1. 

(36) Stjtíð. ESB L 73, 19.3. 2009, bls. 23. 

(37)  Stjtíð. ESB C 368, 23.12.1994, bls. 12. 

(38) Stjtíð. ESB L 231, 3.9. 1994, bls. 1. 

(39)  Stjtíð. ESB C 334, 12.12.1995, bls. 4. 

(40) Stjtíð. ESB L 231, 3.9. 1994, bls. 1. 

(41)  Stjtíð. ESB C 334, 12.12.1995, bls. 4. 

(42)  Stjtíð. ESB C 320, 13.12.1988, bls. 3. 

(43)  Stjtíð. ESB C 70, 19.3.2002, bls. 8. 
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TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi neðanmálsgrein er bætt við á eftir textanum „Við beitingu 61. - 63. gr. samningsins og 

ákvæða sem vísað er til í þessum viðauka skulu framkvæmdastjórn EB og eftirlitsstofnun EFTA taka 

tilhlýðilegt tillit til meginreglna og annarra reglna sem eftirfarandi gerðir hafa að geyma:“ undir 

fyrirsögninni „GERÐIR SEM FRAMKVÆMDASTJÓRN EB OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“:  

„Í samræmi við II. mgr. í kaflanum „Almennt“ samþykkir Eftirlitsstofnun EFTA gerðir sem svara til 

gerða sem framkvæmdastjórn EB samþykkti eftir 31. júlí 1991 til fyllingar gerðunum eða í staðinn 

fyrir gerðirnar sem samþykktar voru fram til 31. júlí 1991, og sem upphaflega voru taldar upp undir 

þessari fyrirsögn, í því skyni að viðhalda jöfnum samkeppnisskilyrðum, en sem eru ekki taldar með í 

þessum viðauka.“ 

2. Texti 9. liðar (Beiting 92. og 93. gr. EBE-sáttmálans gagnvart eignarhlutum hins opinbera), 11. liðar 

(Bréf framkvæmdastjórnarinnar til aðildarríkjanna SG(89) D/4328), 12. liðar (Bréf framkvæmda-

stjórnarinnar til aðildarríkjanna SG(89) D/12772), 13. liðar (Orðsending framkvæmdastjórnarinnar 

um viðmiðanir varðandi aðstoð við textíliðnaðinn), 14. liðar (Bréf framkvæmdastjórnarinnar til 

aðildarríkjanna SG(77) D/1190) og viðauki (Skjal. SEC(77) 317, 25.1. 1977)), 15. liðar (Orðsending 

framkvæmdastjórnarinnar um aðstoð til gerviefnaiðnaðar innan EBE), 16. liðar (Viðmiðanir 

bandalagsins fyrir ríkisaðstoð við bílaiðnaðinn), 17. liðar (Viðmiðanir bandalagsins fyrir ríkisaðstoð 

við bílaiðnaðinn), 18. liðar (Ályktun ráðsins frá 20. október 1971 um almenn kerfi vegna aðstoðar við 

ákveðin svæði), 19. liðar (Orðsending framkvæmdastjórnarinnar um ályktun ráðsins frá 20. október 

1971 um almenn kerfi vegna aðstoðar við ákveðin svæði), 20. liðar (Orðsending framkvæmda-

stjórnarinnar til ráðsins um almenn kerfi vegna aðstoðar við ákveðin svæði), 21. liðar (Orðsending 

framkvæmdastjórnarinnar frá 21. desember 1978 um kerfi vegna svæðaaðstoðar), 22. liðar 

(Orðsending framkvæmdastjórnarinnar um hvernig a- og c-lið 3. mgr. 92. gr. skuli beitt um aðstoð við 

ákveðin svæði), 23. liðar (Orðsending framkvæmdastjórnarinnar um endurskoðun orðsendingarinnar 

frá 21. desember 1978), 24. liðar (Orðsending framkvæmdastjórnarinnar um hvernig c-lið 3. mgr.  

92. gr. skuli beitt um aðstoð við ákveðin svæði), 25. liðar (Orðsending framkvæmdastjórnarinnar um 

hvernig a-lið 3. mgr. 92. gr. skuli beitt um aðstoð við ákveðin svæði), 26. liðar (Bréf framkvæmda-

stjórnarinnar til aðildarríkjanna S/74/30.807), 27. liðar (Bréf framkvæmdastjórnarinnar til aðildar-

ríkjanna SG(80) D/8287), 28. liðar (Orðsending framkvæmdastjórnarinnar til aðildarríkjanna (Viðauki 

við bréfið frá 7. júlí 1980)), 29. liðar (Bréf framkvæmdastjórnarinnar til aðildarríkjanna SG(87) 

D/3795), 30. liðar (Viðmiðun bandalagsins um ríkisaðstoð til rannsókna og þróunarverkefna), 31. 

liðar (Bréf framkvæmdastjórnarinnar til aðildarríkjanna SG(90) D/01620), 32. liðar (Bréf fram-

kvæmdastjórnarinnar til aðildarríkjanna SG(79) D/10478), 33. liðar (Eftirlit með neyðaraðstoð og 

aðstoð vegna endurskipulagningar), 35. liðar (Sextánda skýrsla um stefnu í samkeppnismálum, 253. 

tölul.), 36. liðar (Tuttugasta skýrsla um stefnu í samkeppnismálum, 280. tölul.) og 37. liðar (Viðmið-

anir fyrir tiltekin svið innan stáliðnaðar sem KSE-sáttmálinn tekur ekki til) undir fyrirsögninni 

„GERÐIR SEM FRAMKVÆMDASTJÓRN EB OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA SKULU TAKA 

TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ fellur brott. 

3. Texti I. mgr. undir fyrirsögninni „ALMENNT“ undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM FRAMKVÆMDA-

STJÓRN EB OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ fellur 

brott.  

4. Eftirfarandi setning kemur í stað síðustu setningar II. mgr. undir fyrirsögninni „ALMENNT“ undir 

fyrirsögninni „GERÐIR SEM FRAMKVÆMDASTJÓRN EB OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA  

SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“: 

„Við beitingu 61. - 63. gr. samningsins og ákvæða sem vísað er til í þessum viðauka skulu fram-

kvæmdastjórn EB og eftirlitsstofnun EFTA taka tilhlýðilegt tillit til meginreglna og annarra reglna 

sem eftirfarandi gerðir hafa að geyma.“  
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2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

3. gr. 

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

Gjört í Brussel 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



3.10.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 80/65 

 

 

3
.1

0
.2

0
1
9

 
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. 8
0
/6

5
 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 245/2017 

frá 15. desember 2017 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1505 frá  

28. ágúst 2017 um breytingu á I., II. og III. viðauka við 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. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 1ea (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1221/2009): 

„– 32017 R 1505: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1505 frá 28. ágúst 2017 

(Stjtíð. ESB L 222, 29.8.2017, bls. 1).“ 

2. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 1eah (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1621): 

„1eai. 32017 R 1505: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1505 frá 28. ágúst 2017 um 

breytingu á I., II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1221/2009 

um frjálsa aðild fyrirtækja/stofnana að umhverfisstjórnunarkerfi Bandalagsins (EMAS) 

(Stjtíð. ESB L 222, 29.8.2017, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/1505, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 222, 29.8. 2017, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/80/37 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 246/2017 

frá 15. desember 2017 

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) 2017/1442 

frá 31. júlí 2017 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB, vegna stórra brennsluvera (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 1fp (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/902) í XX. viðauka við EES-samninginn: 

„1fq. 32017 D 1442: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1442 frá 31. júlí 2017 

um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins 

og ráðsins 2010/75/ESB, vegna stórra brennsluvera (Stjtíð. ESB L 212, 17.8.2017, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2017/1442, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, 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 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður.a 

  

(1) Stjtíð. ESB L 212, 17.8. 2017, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/80/38 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 247/2017 

frá 15. desember 2017 

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) 2017/1499 

frá 2. júní 2017 um breytingu á I. og II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 510/2011 í þeim tilgangi að laga þá að breytingu á lögboðnu prófunaraðferðinni til mælingar á 

losun koltvísýrings frá léttum atvinnuökutækjum (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1502 

frá 2. júní 2017 um breytingu á I. og II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 443/2009 í þeim tilgangi að laga þá að breytingu á lögboðnu prófunaraðferðinni til mælingar á 

losun koltvísýrings frá léttum ökutækjum (2). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

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

„– 32017 R 1502: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1502 frá 2. júní 2017 

(Stjtíð. ESB L 221, 26.8.2017, bls. 4).“ 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 21ay (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 510/2011): 

„– 32017 R 1499: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1499 frá 2. júní 2017 

(Stjtíð. ESB L 219, 25.8.2017, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldra reglugerða (ESB) 2017/1499 og (ESB) 2017/1502, sem verður birtur 

í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

nefndarinnar nr. 109/2017 frá 16. júní 2017 (3), eftir því hvor dagsetningin er síðar.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 219, 25.8. 2017, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 221, 26.8. 2017, bls. 4. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(3) Stjtíð. ESB L 142, 7.6.2018. bls. 41, og EES-viðbætir nr. 37, 7.6.2018, bls. 9. 

2019/EES/80/39 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 248/2017 

frá 15. desember 2017 

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 2013/128/ESB 

frá 13. mars 2013 um viðurkenningu á notkun ljósdíóða í tiltekinni lýsingu ökutækis í flokki M1 

sem nýsköpunartækni til að draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/341/ESB 

frá 27. júní 2013 um viðurkenningu á riðstraumsrafalanum „Valeo Efficient Generation Alternator“ 

sem nýsköpunartækni til að draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/451/ESB 

frá 10. september 2013 um viðurkenningu á hýsikerfi utan um vélarrými frá Daimler sem 

nýsköpunartækni til að draga úr losun koltvísýrings frá nýjum fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/529/ESB 

frá 25. október 2013 um viðurkenningu á kerfi frá Bosch fyrir leiðsögustýrða formeðhöndlun á 

hleðsluástandi rafhlaða fyrir tvinnökutæki sem nýsköpunartækni til að draga úr losun koltvísýrings 

frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/128/ESB 

frá 10. mars 2014 um viðurkenningu á „E-Light“-lágljósaeiningu með ljósdíóðum sem nýsköpu-

nartækni til að draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (5). 

6) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/465/ESB 

frá 16. júlí 2014 um viðurkenningu á nýtnum riðstraumsrafölum frá DENSO sem nýsköpunartækni 

til að draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 443/2009 og um breytingu á framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2013/341/ESB (6). 

7) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/806/ESB 

frá 18. nóvember 2014 um viðurkenningu á sólarþekju til rafhlöðuhleðslu frá Webasto sem 

nýsköpunartækni til að draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (7).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 70, 14.3. 2013, bls. 7. 

(2) Stjtíð. ESB L 179, 29.6. 2013, bls. 98. 

(3) Stjtíð. ESB L 242, 11.9. 2013, bls. 12. 

(4) Stjtíð. ESB L 284, 26.10. 2013, bls. 36. 

(5) Stjtíð. ESB L 70, 11.3. 2014, bls. 30. 

(6) Stjtíð. ESB L 210, 17.7. 2014, bls. 17. 

(7) Stjtíð. ESB L 332, 19.11. 2014, bls. 34. 

2019/EES/80/40 
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8) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/158 

frá 30. janúar 2015 um viðurkenningu á tveimur hánýtnum riðstraumsrafölum frá Robert Bosch 

GmbH sem nýsköpunartækni til að draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (8). 

9) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/206 

frá 9. febrúar 2015 um viðurkenningu á nýtnum ytri ljósabúnaði frá Daimler AG með ljósdíóðum 

sem nýsköpunartækni til að draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (9). 

10) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/279 

frá 19. febrúar 2015 um viðurkenningu á sólarþekju til rafhlöðuhleðslu frá Asola sem 

nýsköpunartækni til að draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (10). 

11) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/295 

frá 24. febrúar 2015 um viðurkenningu á nýtnum GXi-riðstraumsrafölum frá MELCO sem 

nýsköpunartækni til að draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (11).  

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

2015/1132 frá 10. júlí 2015 um viðurkenningu á fríhjólunarvirkni frá Porsche AG sem nýsköp-

unartækni til að draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (12). 

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

2015/2280 frá 7. desember 2015 um viðurkenningu á nýtnum riðstraumsrafölum frá DENSO sem 

nýsköpunartækni til að draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (13). 

14) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/160 

frá 5. febrúar 2016 um viðurkenningu á nýtnum ytri ljósabúnaði frá Toyota Motor Europe með 

ljósdíóðum sem nýsköpunartækni til að draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (14). 

15) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/265 

frá 25. febrúar 2016 um viðurkenningu á „MELCO Motor Generator“ sem nýsköpunartækni til að 

draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 443/2009 (15). 

16) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/362 

frá 11. mars 2016 um viðurkenningu á geymslutanki fyrir varmaorku frá MAHLE Behr GmbH & 

Co. KG sem nýsköpunartækni til að draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (16).  

  

(8) Stjtíð. ESB L 26, 31.1. 2015, bls. 31. 

(9) Stjtíð. ESB L 33, 10.2. 2015, bls. 52. 

(10) Stjtíð. ESB L 47, 20.2. 2015, bls. 26. 

(11) Stjtíð. ESB L 53, 25.2. 2015, bls. 11. 

(12) Stjtíð. ESB L 184, 11.7. 2015, bls. 22. 

(13) Stjtíð. ESB L 322, 8.12. 2015, bls. 64. 

(14) Stjtíð. ESB L 31, 6.2. 2016, bls. 70. 

(15) Stjtíð. ESB L 50, 26.2. 2016, bls. 30. 

(16) Stjtíð. ESB L 67, 12.3. 2016, bls. 59. 
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17) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/587 

frá 14. apríl 2016 um viðurkenningu á tækni sem notuð er í nýtnum ytri ljósabúnaði ökutækja með 

ljósdíóðum sem nýsköpunartækni til að draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (17). 

18) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/588 

frá 14. apríl 2016 um viðurkenningu á tækni sem notuð er í 12 volta nýtna riðstraumsrafala sem 

nýsköpunartækni til að draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (18). 

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

2016/1721 frá 26. september 2016 um viðurkenningu á nýtnum ytri ljósabúnaði frá Toyota með 

ljósdíóðum til notkunar í tvinnrafökutækjum, sem ekki eru ætluð fyrir ytri hleðslu, sem nýsköpu-

nartækni til að draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (19). 

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

2016/1926 frá 3. nóvember 2016 um viðurkenningu á ljósspennuþekju til rafhlöðuhleðslu sem 

nýsköpunartækni til að draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (20). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 21aec (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1014/2010) 

í III. kafla XX. viðauka við EES-samninginn: 

„21aed. 32013 D 0128: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/128/ESB frá  

13. mars 2013 um viðurkenningu á notkun ljósdíóða í tiltekinni lýsingu ökutækis í flokki M1 

sem nýsköpunartækni til að draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (Stjtíð. ESB L 70, 14.3.2013, bls. 7). 

21aee. 32013 D 0341: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/341/ESB frá 27. júní 2013 

um viðurkenningu á riðstraumsrafalanum „Valeo Efficient Generation Alternator“ sem 

nýsköpunartækni til að draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (Stjtíð. ESB L 179, 29.6.2013, bls. 98). 

21aef. 32013 D 0451: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/451/ESB frá  

10. september 2013 um viðurkenningu á hýsikerfi utan um vélarrými frá Daimler sem nýsköpu-

nartækni til að draga úr losun koltvísýrings frá nýjum fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (Stjtíð. ESB L 242, 11.9.2013, bls. 12). 

21aeg. 32013 D 0529: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/529/ESB frá  

25. október 2013 um viðurkenningu á kerfi frá Bosch fyrir leiðsögustýrða formeðhöndlun á 

hleðsluástandi rafhlaða fyrir tvinnökutæki sem nýsköpunartækni til að draga úr losun 

koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 443/2009 (Stjtíð. ESB L 284, 26.10.2013, bls. 36).  

  

(17) Stjtíð. ESB L 101, 16.4. 2016, bls. 17. 

(18) Stjtíð. ESB L 101, 16.4. 2016, bls. 25. 

(19) Stjtíð. ESB L 259, 27.9. 2016, bls. 71. 

(20) Stjtíð. ESB L 297, 4.11. 2016, bls. 18. 
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21aeh. 32014 D 0128: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/128/ESB frá  

10. mars 2014 um viðurkenningu á „E-Light“-lágljósaeiningu með ljósdíóðum sem nýsköpu-

nartækni til að draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (Stjtíð. ESB L 70, 11.3.2014, bls. 30). 

21aei.  32014 D 0465: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/465/ESB frá  

16. júlí 2014 um viðurkenningu á nýtnum riðstraumsrafölum frá DENSO sem nýsköpunartækni 

til að draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 443/2009 og um breytingu á framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2013/341/ESB (Stjtíð. ESB L 210, 17.7.2014, bls. 17). 

21aej. 32014 D 0806: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/806/ESB frá  

18. nóvember 2014 um viðurkenningu á sólarþekju til rafhlöðuhleðslu frá Webasto sem 

nýsköpunartækni til að draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (Stjtíð. ESB L 332, 19.11.2014, bls. 34). 

21aek. 32015 D 0158: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/158 frá 30. janúar 

2015 um viðurkenningu á tveimur hánýtnum riðstraumsrafölum frá Robert Bosch GmbH sem 

nýsköpunartækni til að draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (Stjtíð. ESB L 26, 31.1.2015, bls. 31). 

21ael.  32015 D 0206: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/206 frá  

9. febrúar 2015 um viðurkenningu á nýtnum ytri ljósabúnaði frá Daimler AG með ljósdíóðum 

sem nýsköpunartækni til að draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (Stjtíð. ESB L 33, 10.2.2015, bls. 52). 

21aem.  32015 D 0279: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/279 frá  

19. febrúar 2015 um viðurkenningu á sólarþekju til rafhlöðuhleðslu frá Asola sem nýsköpun-

artækni til að draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (Stjtíð. ESB L 47, 20.2.2015, bls. 26). 

21aen.  32015 D 0295: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/295 frá  

24. febrúar 2015 um viðurkenningu á nýtnum GXi-riðstraumsrafölum frá MELCO sem nýsköpu-

nartækni til að draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (Stjtíð. ESB L 53, 25.2.2015, bls. 11). 

21aeo.  32015 D 1132: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1132 frá  

10. júlí 2015 um viðurkenningu á fríhjólunarvirkni frá Porsche AG sem nýsköpunartækni til að 

draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 443/2009 (Stjtíð. ESB L 184, 11.7.2015, bls. 22). 

21aep.  32015 D 2280: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2280 frá  

7. desember 2015 um viðurkenningu á nýtnum riðstraumsrafölum frá DENSO sem nýsköpu-

nartækni til að draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (Stjtíð. ESB L 322, 8.12.2015, bls. 64). 

21aeq. 32016 D 0160: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/160 frá  

5. febrúar 2016 um viðurkenningu á nýtnum ytri ljósabúnaði frá Toyota Motor Europe með 

ljósdíóðum sem nýsköpunartækni til að draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum 

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (Stjtíð. ESB L 31, 6.2.2016, 

bls. 70). 

21aer.  32016 D 0265: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/265 frá  

25. febrúar 2016 um viðurkenningu á „MELCO Motor Generator“ sem nýsköpunartækni til að 

draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 443/2009 (Stjtíð. ESB L 50, 26.2.2016, bls. 30). 

21aes.  32016 D 0362: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/362 frá  

11. mars 2016 um viðurkenningu á geymslutanki fyrir varmaorku frá MAHLE Behr GmbH & 

Co. KG sem nýsköpunartækni til að draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (Stjtíð. ESB L 67, 12.3.2016, bls. 59).  
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21aet.  32016 D 0587: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/587 frá  

14. apríl 2016 um viðurkenningu á tækni sem notuð er í nýtnum ytri ljósabúnaði ökutækja með 

ljósdíóðum sem nýsköpunartækni til að draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samk-

væmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (Stjtíð. ESB L 101, 16.4.2016,  

bls. 17). 

21aeu. 32016 D 0588: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/588 frá  

14. apríl 2016 um viðurkenningu á tækni sem notuð er í 12 volta nýtna riðstraumsrafala sem 

nýsköpunartækni til að draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (Stjtíð. ESB L 101, 16.4.2016, bls. 25). 

21aev.  32016 D 1721: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1721 frá  

26. september 2016 um viðurkenningu á nýtnum ytri ljósabúnaði frá Toyota með ljósdíóðum til 

notkunar í tvinnrafökutækjum, sem ekki eru ætluð fyrir ytri hleðslu, sem nýsköpunartækni til að 

draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 443/2009 (Stjtíð. ESB L 259, 27.9.2016, bls. 71). 

21aew. 32016 D 1926: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1926 frá  

3. nóvember 2016 um viðurkenningu á ljósspennuþekju til rafhlöðuhleðslu sem nýsköp-

unartækni til að draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (Stjtíð. ESB L 297, 4.11.2016, bls. 18).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvarðana 2013/128/ESB, 2013/341/ESB, 2013/451/ESB, 

2013/529/ESB, 2014/128/ESB, 2014/465/ESB, 2014/806/ESB, (ESB) 2015/158, (ESB) 2015/206, 

2015/279, (ESB) 2015/295, (ESB) 2015/1132, (ESB) 2015/2280, (ESB) 2016/160, (ESB) 2016/265, 

(ESB) 2016/362, (ESB) 2016/587, (ESB) 2016/588, (ESB) 2016/1721 og (ESB) 2016/1926, sem verður 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

nr. 109/2017 frá 16. júní 2017 (21), 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 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(21)  Stjtíð. ESB L 142, 7.6.2018. bls. 41, og EES-viðbætir nr. 37, 7.6.2018, bls. 9. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 249/2017 

frá 15. desember 2017 

um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (Félagaréttur) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2067 frá  

22. nóvember 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóð-

legra reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 

að því er varðar alþjóðlegan reikningsskilastaðal, IFRS-staðal 9 (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 10ba (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008) í 

XXII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 R 2067: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2067 frá 22. nóvember 2016 

(Stjtíð. ESB L 323, 29.11.2016, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/2067, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, 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 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 323, 29.11. 2016, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/80/41 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 250/2017 

frá 15. desember 2017 

um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (Félagaréttur) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1223 

frá 25. júlí 2016 um breytingu á ákvörðun 2011/30/ESB um jafngildi opinberra eftirlits-, gæða-

tryggingar-, rannsóknar- og viðurlagakerfa fyrir endurskoðendur og endurskoðunarfyrirtæki í 

tilteknum þriðju löndum og umbreytingartímabil vegna endurskoðunarstarfsemi endurskoðenda og 

endurskoðunarfyrirtækja í Evrópusambandinu sem eru frá tilteknum þriðju löndum (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 10fd (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/30/ESB) í XXII. 

viðauka við EES-samninginn: 

„– 32016 D 1223: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1223 frá  

25. júlí 2016 (Stjtíð. ESB L 201, 27.7.2016, bls. 23).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2016/1223, sem verður birtur í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, 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 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 201, 27.7. 2016, bls. 23. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/80/42 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 251/2017 

frá 15. desember 2017 

um breytingu á bókun 47 við EES-samninginn (Um afnám tæknilegra hindrana í 

viðskiptum með vín) 

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) 2017/1353 

frá 19. maí 2017 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 607/2009 að því er varðar vínþrúguyrki og 

samheiti þeirra sem mega koma fram á merkimiðum á vínum (1). 

2) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um vín. Ákvæði löggjafar um vín 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 7. mgr. inngangsorða í 

bókun 47 við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

3) Bókun 47 við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við 11. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 607/2009) í  

I. viðbæti við bókun 47 við EES-samninginn: 

„– 32017 R 1353: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1353 frá 19. maí 2017 

(Stjtíð. ESB L 190, 21.7.2017, bls. 5).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/1353, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. desember 2017, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 190, 21.7. 2017, bls. 5. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/80/43 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 15. desember 2017. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 
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Ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar sem öðlast hafa gildi eftir að  

stjórnskipuleg skilyrði hafa verið uppfyllt skv. 103. gr. EES-samningsins  

ásamt tengdum ákvörðunum 

Frá marsmánuði árið 2000 hefur verið tekið fram í neðanmálsgrein í ákvörðunum sameiginlegu EES-

nefndarinnar hvort gildistökudagur þeirra sé háður því að einhver samningsaðilanna uppfylli 

stjórnskipuleg skilyrði. Tilkynnt var um stjórnskipuleg skilyrði í ákvörðununum sem taldar eru upp hér á 

eftir. Hlutaðeigandi samningsaðilar hafa nú tilkynnt öðrum samningsaðilum að málsmeðferð innanlands 

sé lokið. Gildistökudagur ákvarðananna er eins og fram kemur. Þá geta tilteknar ákvarðanir sameiginlegu 

EES-nefndarinnar aðeins öðlast gildi þegar stjórnskipuleg skilyrði framangreindra ákvarðana hafa verið 

uppfyllt og eru þær einnig taldar upp hér á eftir. 

Nr. ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur 

106/2015 30.4.2015 Stjtíð. ESB L 211, 4.8.2016, bls. 62 

EES-viðbætir nr. 42, 4.8.2016,  

bls. 59 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/45/ESB frá 3. apríl 2014 um reglubundnar 

prófanir á aksturshæfni vélknúinna ökutækja og 

eftirvagna þeirra og um niðurfellingu á tilskipun 

2009/40/EB  

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/46/ESB frá 3. apríl 2014 um breytingu á 

tilskipun ráðsins 1999/37/EB um skráningarskjöl 

fyrir ökutæki 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/47/ESB frá 3. apríl 2014 um tæknilegt eftirlit 

á vegum með aksturshæfni atvinnuökutækja í 

Sambandinu og um niðurfellingu á tilskipun 

2000/30/EB, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 197, 

4.7.2014, bls. 87  

1.9.2018 

122/2016 3.6.2016 Stjtíð. ESB L 308, 23.11.2017,  

bls. 27 

EES-viðbætir nr. 76, 23.11.2017,  

bls. 32 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 165/2014 frá 4. febrúar 2014 um ökurita í 

flutningum á vegum, niðurfellingu reglugerðar 

ráðsins (EBE) nr. 3821/85 um að taka upp 

skráningarbúnað í ökutækjum í flutningum á vegum 

og breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 561/2006 um samhæfingu tiltekinna 

ákvæða félagsmálalöggjafarinnar er varða flutninga 

á vegum 

1.9.2018 

191/2016 23.9.2016 Stjtíð. ESB L 80, 22.3.2018, bls. 34 

EES-viðbætir nr. 19, 22.3.2018,  

bls. 47 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/68 frá 21. janúar 2016 um 

sameiginlegar verklagsreglur og forskriftir sem 

nauðsynlegar eru fyrir samtengingu rafrænna skráa 

yfir ökumannskort  

1.9.2018 

211/2016 28.10.2016 Stjtíð. ESB L 89, 5.4.2018, bls. 14 

EES-viðbætir nr. 22, 5.4.2018, bls. 6 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/799 frá 18. mars 2016 um 

framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 165/2014 þar sem mælt er fyrir um kröfur 

um smíði, prófun, uppsetningu, virkni og viðgerðir 

ökurita og íhluta þeirra, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. 

ESB L 146, 3.6.2016, bls. 31  

1.9.2018 

92/2017 5.5.2017 Stjtíð. ESB L 36, 7.2.2019, bls. 41 

EES-viðbætir nr. 11, 7.2.2019,  

bls. 49 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1901/2006 frá 12. desember 2006 um lyf fyrir 

börn og um breytingu á reglugerð (EBE)  

nr. 1768/92, tilskipun 2001/20/EB, tilskipun 

2001/83/EB og reglugerð (EB) nr. 726/2004  

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1902/2006 frá 20. desember 2006 um 

breytingu á reglugerð 1901/2006 um lyf fyrir börn 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 469/2009 frá 6. maí 2009 um vottorð um 

viðbótarvernd fyrir lyf (kerfisbundin útgáfa) 

1.6.2018 

2019/EES/80/44 
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Nr. ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur 

   Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 488/2012 frá 8. júní 2012 um breytingu á 

reglugerð (EB) nr. 658/2007 um fjárhagsleg 

viðurlög við brotum á tilteknum skyldum í 

tengslum við markaðsleyfi sem veitt eru samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 726/2004 

 

94/2017 5.5.2017 Stjtíð. ESB L 36, 7.2.2019, bls. 52 

EES-viðbætir nr. 11, 7.2.2019,  

bls. 62 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2013/55/ESB frá 20. nóvember 2013 um breytingu 

á tilskipun 2005/36/EB um viðurkenningu á 

faglegri menntun og hæfi og á reglugerð (ESB)  

nr. 1024/2012 um samvinnu á sviði stjórnsýslu fyrir 

tilstilli upplýsingakerfisins fyrir innri markaðinn 

(,,reglugerðin um IM-upplýsingakerfið“) 

1.1.2019 

104/2017 13.6.2017 Stjtíð. ESB L 142, 7.6.2018, bls. 1 

EES-viðbætir nr. 37, 7.6.2018, bls. 1 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/45 frá 14. janúar 2015 um breytingu á 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB og 

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  

nr. 692/2008 að því er varðar nýsköpunartækni sem 

dregur úr losun koltvísýrings frá léttum 

atvinnuökutækjum 

1.2.2019 

107/2017 13.6.2017 Stjtíð. ESB L 142, 7.6.2018, bls. 6 

EES-viðbætir nr. 37, 7.6.2018, bls. 6 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/1032 frá 13. júní 2016 um að 

fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni 

(BAT), samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2010/75/ESB, vegna iðnaðar með 

járnlausan málm 

1.6.2018 

109/2017 16.6.2017 Stjtíð. ESB L 142, 7.6.2018, bls. 41 

EES-viðbætir nr. 37, 7.6.2018, bls. 9 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 443/2009 frá 23. apríl 2009 um að setja staðla 

um mengunarvarnargetu nýrra fólksbifreiða sem 

hluta af samþættri stefnu Bandalagsins um að draga 

úr losun koltvísýrings frá léttum ökutækjum 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 1014/2010 frá 10. nóvember 2010 um vöktun 

og skýrslugjöf gagna um skráningu nýrra 

fólksbifreiða samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins (EB) nr. 443/2009 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 63/2011 frá 26. janúar 2011 um ítarleg ákvæði 

varðandi umsókn um undanþágu frá markmiðum 

um sértæka losun koltvísýrings skv. 11. gr. 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 443/2009 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 725/2011 frá 25. júlí 2011 um 

að koma á aðferð til að viðurkenna og votta 

nýsköpunartækni sem dregur úr losun koltvísýrings 

frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 429/2012 frá 22. maí 2012 um 

breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1014/2010 að því 

er varðar sameiginlegt snið fyrir villutilkynningar 

frá framleiðendum fólksbifreiða  

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 396/2013 frá 30. apríl 2013 um breytingu á 

reglugerð (ESB) nr. 1014/2010 að því er varðar 

tilteknar kröfur um vöktun á koltvísýringslosun frá 

nýjum farþegabifreiðum 

1.2.2019 
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Nr. ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur 

   Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 397/2013 frá 30. apríl 2013 um breytingu á 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 443/2009 að því er varðar vöktun á 

koltvísýringslosun frá nýjum fólksbifreiðum  

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 333/2014 frá 11. mars 2014 um breytingu á 

reglugerð (EB) nr. 443/2009 til að skilgreina 

fyrirkomulag til að ná fram markmiðum fyrir árið 

2020 um að draga úr losun koltvísýrings frá nýjum 

fólksbifreiðum 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2015/6 frá 31. október 2014 um breytingu á 

I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 443/2009 til að taka tillit til þróunar á 

massa nýrra fólksbifreiða sem skráðar voru 2011, 

2012 og 2013 

 

111/2017 16.6.2017 Stjtíð. ESB L 142, 7.6.2018, bls. 45 

EES-viðbætir nr. 37, 7.6.2018,  

bls. 14 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 510/2011 frá 11. maí 2011 um að setja staðla 

um mengunarvarnargetu nýrra léttra 

atvinnuökutækja sem hluta af samþættri stefnu 

Sambandsins um að draga úr losun koltvísýrings frá 

léttum ökutækjum 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 205/2012 frá 6. janúar 2012 um 

breytingu á II. viðauka við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 510/2011 að 

því er varðar gagnagjafa og gagnamæliþætti sem 

aðildarríkin skulu tilkynna 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 293/2012 frá 3. apríl 2012 um 

vöktun og skýrslugjöf gagna um skráningu nýrra, 

léttra atvinnuökutækja samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 510/2011/ESB 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 114/2013 frá 6. nóvember 2012 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 510/2011 að því er varðar reglur um 

umsókn um undanþágu frá markmiðum um sértæka 

losun á koltvísýringi að því er varðar ný létt 

atvinnuökutæki 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 1047/2013 frá 21. ágúst 2013 um 

breytingu á framseldri reglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 114/2013 í þeim 

tilgangi að leiðrétta meðaltal sértækrar losunar á 

koltvísýringi fyrir árið 2010 sem er tilgreint fyrir 

framleiðandann Piaggio 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 253/2014 frá 26. febrúar 2014 um breytingu á 

reglugerð (ESB) nr. 510/2011 til að skilgreina 

fyrirkomulag til að ná fram markmiðum fyrir árið 

2020 til að draga úr losun koltvísýrings frá nýjum 

léttum atvinnuökutækjum 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 404/2014 frá 17. febrúar 2014 um 

breytingu á II. viðauka við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 510/2011 að 

því er varðar vöktun á losun koltvísýrings frá 

nýjum léttum atvinnuökutækjum sem hafa verið 

gerðarviðurkennd í fjölþrepa ferli 

1.2.2019 



Nr. 80/82 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 3.10.2019 

 

 

Nr. ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur 

   Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 410/2014 frá 23. apríl 2014 um 

breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB)  

nr. 293/2012 að því er varðar vöktun á losun 

koltvísýrings frá nýjum léttum atvinnuökutækjum 

sem hafa verið gerðarviðurkennd í fjölþrepa ferli 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 427/2014 frá 25. apríl 2014 um 

að koma á aðferð til að viðurkenna og votta 

nýsköpunartækni sem dregur úr losun koltvísýrings 

frá léttum atvinnuökutækjum samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 510/2011 

 

112/2017 13.6.2017 Stjtíð. ESB L 142, 7.6.2018, bls. 10 

EES-viðbætir nr. 37, 7.6.2018,  

bls. 18 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 482/2014 frá 4. mars 2014 um 

breytingu framseldri reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 114/2013 í þeim tilgangi að 

leiðrétta meðaltal sértækrar losunar á koltvísýringi 

fyrir árið 2010 sem er tilgreint fyrir framleiðandann 

Great Wall Motor Company Limited 

1.2.2019 

129/2017 7.7.2017 Stjtíð. ESB L 128, 16.5.2019, bls. 21 

EES-viðbætir nr. 40, 16.5.2019,  

bls. 22 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 699/2014 frá 24. júní 2014 um 

hönnun á sameiginlega kennimerkinu til að 

sanngreina aðila sem bjóða almenningi lyf í fjarsölu 

og um tækni- og raftæknilegar kröfur og 

dulkóðunarkröfur varðandi sannprófun á ósvikni 

þess 

1.6.2018 

145/2017 7.7.2017 Stjtíð. ESB L 128, 16.5.2019, bls. 46 

EES-viðbætir nr. 40, 16.5.2019,  

bls. 47 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/548 frá 23. mars 2017 um 

staðlað eyðublað fyrir skriflega yfirlýsingu um að 

innsigli ökurita hafi verið fjarlægt eða rofið 

1.9.2018 

204/2017 27.10.2017 Stjtíð. ESB L 219, 22.8.2019, bls. 17 

EES-viðbætir nr. 68, 22.8.2019,  

bls. 19 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/748 frá 14. desember 2016 um 

breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (EB) nr. 510/2011 til að taka 

tillit til þróunar á massa nýrra fólksbifreiða sem 

skráðar voru 2013, 2014 og 2015 

1.2.2019 

237/2017 15.12.2017 Stjtíð. ESB L, 3.10.2019, bls. xx 

EES-viðbætir nr. 80, 3.10.2019,  

bls. 52 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/983 frá 24. júní 2015 um 

málsmeðferð við útgáfu evrópska fagskírteinisins 

og beitingu viðvörunarkerfisins samkvæmt 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/36/EB 

1.1.2019 

247/2017 15.12.2017 Stjtíð. ESB L, 3.10.2019, bls. xx 

EES-viðbætir nr. 80, 3.10.2019,  

bls. 68 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/1499 frá 2. júní 2017 um breytingu á 

I. og II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 510/2011 í þeim tilgangi að laga 

þá að breytingu á lögboðnu prófunaraðferðinni til 

mælingar á losun koltvísýrings frá léttum 

atvinnuökutækjum 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/1502 frá 2. júní 2017 um breytingu á 

I. og II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 443/2009 í þeim tilgangi að laga þá 

að breytingu á lögboðnu prófunaraðferðinni til 

mælingar á losun koltvísýrings frá léttum 

ökutækjum 

1.2.2019 

248/2017 15.12.2017 Stjtíð. ESB L, 3.10.2019, bls. xx 

EES-viðbætir nr. 80, 3.10.2019,  

bls. 70 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar 2013/128/ESB frá 13. mars 2013 um 

viðurkenningu á notkun ljósdíóða í tiltekinni 

lýsingu ökutækis í flokki M1 sem nýsköpunartækni 

til að draga úr losun koltvísýrings frá 

fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 

1.2.2019 
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Nr. ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur 

   Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar 2013/341/ESB frá 27. júní 2013 um 

viðurkenningu á riðstraumsrafalanum „Valeo 

Efficient Generation Alternator“ sem nýsköpun-

artækni til að draga úr losun koltvísýrings frá 

fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009  

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar 2013/451/ESB frá 10. september 2013 

um viðurkenningu á hýsikerfi utan um vélarrými frá 

Daimler sem nýsköpunartækni til að draga úr losun 

koltvísýrings frá nýjum fólksbifreiðum samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 443/2009 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar 2013/529/ESB frá 25. október 2013 um 

viðurkenningu á kerfi frá Bosch fyrir 

leiðsögustýrða formeðhöndlun á hleðsluástandi 

rafhlaða fyrir tvinnökutæki sem nýsköpunartækni 

til að draga úr losun koltvísýrings frá 

fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009  

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar 2014/128/ESB frá 10. mars 2014 um 

viðurkenningu á „E-Light“-lágljósaeiningu með 

ljósdíóðum sem nýsköpunartækni til að draga úr 

losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 443/2009 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar 2014/465/ESB frá 16. júlí 2014 um 

viðurkenningu á nýtnum riðstraumsrafölum frá 

DENSO sem nýsköpunartækni til að draga úr losun 

koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 443/2009 og um breytingu á fram-

kvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2013/341/ESB 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar 2014/806/ESB frá 18. nóvember 2014 um 

viðurkenningu á sólarþekju til rafhlöðuhleðslu frá 

Webasto sem nýsköpunartækni til að draga úr losun 

koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 443/2009 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/158 frá 30. janúar 2015 um 

viðurkenningu á tveimur hánýtnum 

riðstraumsrafölum frá Robert Bosch GmbH sem 

nýsköpunartækni til að draga úr losun koltvísýrings 

frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009  

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/206 frá 9. febrúar 2015 um 

viðurkenningu á nýtnum ytri ljósabúnaði frá 

Daimler AG með ljósdíóðum sem nýsköpunartækni 

til að draga úr losun koltvísýrings frá 

fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 

 



Nr. 80/84 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 3.10.2019 

 

 

Nr. ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur 

   Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/279 frá 19. febrúar 2015 um 

viðurkenningu á sólarþekju til rafhlöðuhleðslu frá 

Asola sem nýsköpunartækni til að draga úr losun 

koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 443/2009 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/295 frá 24. febrúar 2015 um 

viðurkenningu á nýtnum GXi-riðstraumsrafölum 

frá MELCO sem nýsköpunartækni til að draga úr 

losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 443/2009 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/1132 frá 10. júlí 2015 um 

viðurkenningu á fríhjólunarvirkni frá Porsche AG 

sem nýsköpunartækni til að draga úr losun 

koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 443/2009 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/2280 frá 7. desember 2015 

um viðurkenningu á nýtnum riðstraumsrafölum frá 

DENSO sem nýsköpunartækni til að draga úr losun 

koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 443/2009 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/160 frá 5. febrúar 2016 um 

viðurkenningu á nýtnum ytri ljósabúnaði frá Toyota 

Motor Europe með ljósdíóðum sem 

nýsköpunartækni til að draga úr losun koltvísýrings 

frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009  

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/265 frá 25. febrúar 2016 um 

viðurkenningu á „MELCO Motor Generator“ sem 

nýsköpunartækni til að draga úr losun koltvísýrings 

frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/362 frá 11. mars 2016 um 

viðurkenningu á geymslutanki fyrir varmaorku frá 

MAHLE Behr GmbH & Co. KG sem 

nýsköpunartækni til að draga úr losun koltvísýrings 

frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009  

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/587 frá 14. apríl 2016 um 

viðurkenningu á tækni sem notuð er í nýtnum ytri 

ljósabúnaði ökutækja með ljósdíóðum sem 

nýsköpunartækni til að draga úr losun koltvísýrings 

frá fólksbifreiðum samkvæmt reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/588 frá 14. apríl 2016 um 

viðurkenningu á tækni sem notuð er í 12 volta 

nýtna riðstraumsrafala sem nýsköpunartækni til að 

draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum 

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 443/2009 
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Nr. ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur 

   Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/1721 frá 26. september 2016 

um viðurkenningu á nýtnum ytri ljósabúnaði frá 

Toyota með ljósdíóðum til notkunar í 

tvinnrafökutækjum, sem ekki eru ætluð fyrir ytri 

hleðslu, sem nýsköpunartækni til að draga úr losun 

koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 443/2009 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/1926 frá 3. nóvember 2016 

um viðurkenningu á ljósspennuþekju til 

rafhlöðuhleðslu sem nýsköpunartækni til að draga 

úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum 

 

28/2018 9.2.2018 Verður birt Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/1941 frá 24. október 2017 um breytingu á II. 

viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 66/2010 um umhverfismerki ESB 

1.8.2018 

48/2018 23.3.2018 Verður birt Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/1572 frá 15. september 2017 um viðbætur 

við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2001/83/EB að því er varðar meginreglur og 

viðmiðunarreglur um góða framleiðsluhætti við 

gerð mannalyfja 

1.12.2018 

71/2018 23.3.2018 Verður birt Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/785 frá 5. maí 2017 um 

viðurkenningu á nýtnum 12 volta hreyfilrafölum 

sem eru notaðir í fólksbifreiðar með hefðbundinn 

brunahreyfil sem nýsköpunartækni til að draga úr 

losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 443/2009  

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/1152 frá 2. júní 2017 um 

aðferð til að ákvarða nauðsynlegar fylgnibreytur til 

að endurspegla breytinguna á lögbundnu 

prófunaraðferðinni með tilliti til léttra 

atvinnuökutækja og um breytingu á fram-

kvæmdarreglugerð (ESB) nr. 293/2012  

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/1153 frá 2. júní 2017 um 

aðferð til að ákvarða nauðsynlegar fylgnibreytur til 

að endurspegla breytinguna á lögbundnu 

prófunaraðferðinni og um breytingu á reglugerð 

(ESB) nr. 1014/2010 

1.2.2019 

73/2018 23.3.2018 Verður birt Fella ber inn í EES-samninginn fram-

kvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/1231 frá 6. júní 2017 um breytingu á 

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/1153 um aðferð til að ákvarða 

nauðsynlegar fylgnibreytur til að endurspegla 

breytinguna á lögbundnu prófunaraðferðinni til 

skýringar á þáttum er varða málsmeðferð og um 

breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB)  

nr. 1014/2010 

1.2.2019 

154/2018 6.7.2018 Stjtíð. ESB L 183, 19.7.2018, bls. 23 

EES-viðbætir nr. 46, 19.7.2018,  

bls. 1 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2016/679 frá 27. apríl 2016 um vernd einstaklinga 

í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um 

frjálsa miðlun slíkra upplýsinga og niðurfellingu 

tilskipunar 95/46/EB (almenna persónuverndar-

reglugerðin) 

20.7.2018 
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