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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 1/2018 

frá 9. febrúar 2018 

um breytingu á starfsreglum sameiginlegu EES-nefndarinnar 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), einkum 3. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með samningnum um þátttöku lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska efnahagssvæðinu (1), 

sem var undirritaður 25. júlí 2007, urðu breytingar á 1. mgr. 129. gr. EES-samningsins með því að 

búlgörsku og rúmensku var bætt við lista yfir tungumál EES-samningsins. 

2) Samningurinn um þátttöku lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska efnahagssvæðinu 

öðlaðist gildi 9. nóvember 2011.  

3) Búlgörsku og rúmensku skal bætt við lista yfir tungumál í starfsreglum sameiginlegu EES-nefndar-

innar, sem samþykktar voru með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 1/94 frá  

8. febrúar 1994 (2), og breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 24/2005 frá  

8. febrúar 2005 (3). Því ber að breyta lista yfir tungumál starfsreglna EES-nefndarinnar í samræmi 

við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 1/94 er breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi kemur í stað 2. mgr. 6. gr.: 

„Textar EB-gerða sem á að taka upp í viðauka við samninginn í samræmi við 1. mgr. 102. gr. eru jafngildir á 

búlgörsku, tékknesku, dönsku, hollensku, ensku, eistnesku, finnsku, frönsku, þýsku, grísku, ungversku, 

ítölsku, lettnesku, litháísku, maltnesku, pólsku, portúgölsku, rúmensku, slóvakísku, slóvensku, spænsku og 

sænsku eins og þeir eru birtir í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. Þeir skulu útbúnir á íslensku og 

norsku og fullgiltir af sameiginlegu EES-nefndinni ásamt viðeigandi ákvörðunum sem um getur í 1. mgr.“ 

2. Eftirfarandi kemur í stað 1. mgr. 11. gr.: 

„Ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á viðaukum, bókunum við samninginn skulu 

birtar á búlgörsku, tékknesku, dönsku, hollensku, ensku, eistnesku, finnsku, frönsku, þýsku, grísku, 

ungversku, ítölsku, lettnesku, litháísku, maltnesku, pólsku, portúgölsku, rúmensku, slóvakísku, slóvensku, 

spænsku og sænsku í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og á íslensku og norsku í EES-

viðbæti þeirra.“  

2. gr. 

Ákvörðun þessi skal taka gildi sama dag og hún er samþykkt.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 221, 25.8.2007, bls. 15. 

(2) Stjtíð. ESB L 85, 30.3.1994, bls. 60. 

(3) Stjtíð. ESB L 161, 23.6.2005, bls. 54. 

2019/EES/98/01 
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3. gr. 

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

Gjört í Brussel 9. febrúar 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 2/2018 

frá 9. febrúar 2018 

um breytingu á starfsreglum sameiginlegu EES-nefndarinnar 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), einkum 3. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með samningnum um þátttöku lýðveldisins Króatíu á Evrópska efnahagssvæðinu (1), („samningurinn 

um stækkun EES frá 2014“) sem var undirritaður 11. apríl 2014, urðu breytingar á 1. mgr. 129. gr. 

EES-samningsins með því að króatísku var bætt við lista yfir tungumál EES-samningsins. 

2) Króatísku skal bætt við lista yfir tungumál í starfsreglum sameiginlegu EES-nefndarinnar, sem 

samþykktar voru með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 1/94 frá 8. febrúar 1994 (2), og 

breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 24/2005 frá 8. febrúar 2005 (3) og breytt 

aftur með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 1/2018 frá 9. febrúar 2018 (4). Því ber að 

breyta lista yfir tungumál starfsreglna EES-nefndarinnar í samræmi við það. 

3) Samningurinn um stækkun EES frá 2014 hefur gilt til bráðabirgða um undirritunaraðila hans frá 

12. apríl 2014 og þessi ákvörðun skal því gilda til bráðabirgða meðan beðið er gildistöku 

samningsins um stækkun EES frá 2014. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 1/94 er breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi kemur í stað 2. mgr. 6. gr.: 

„Textar EB-gerða sem á að taka upp í viðauka við samninginn í samræmi við 1. mgr. 102. gr. eru 

jafngildir á búlgörsku, króatísku, tékknesku, dönsku, hollensku, ensku, eistnesku, finnsku, frönsku, 

þýsku, grísku, ungversku, ítölsku, lettnesku, litháísku, maltnesku, pólsku, portúgölsku, rúmensku, 

slóvakísku, slóvensku, spænsku og sænsku eins og þeir eru birtir í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Þeir skulu útbúnir á íslensku og norsku og fullgiltir af sameiginlegu EES-nefndinni ásamt viðeigandi 

ákvörðunum sem um getur í 1. mgr.“ 

2. Eftirfarandi kemur í stað 1. mgr. 11. gr.: 

„Ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á viðaukum, bókunum við samninginn 

skulu birtar á búlgörsku, króatísku, tékknesku, dönsku, hollensku, ensku, eistnesku, finnsku, frönsku, 

þýsku, grísku, ungversku, ítölsku, lettnesku, litháísku, maltnesku, pólsku, portúgölsku, rúmensku, 

slóvakísku, slóvensku, spænsku og sænsku í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og á 

íslensku og norsku í EES-viðbæti þeirra. 

2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 10. febrúar 2018, eða á gildistökudegi samningsins um stækkun EES frá 

2014, eftir því hvort dagsetningin er síðar.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 170, 11.6.2014, bls. 5. 

(2) Stjtíð. ESB L 85, 30.3.1994, bls. 60. 

(3) Stjtíð. ESB L 161, 23.6.2005, bls. 54. 

(4)  Stjtíð. ESB L 323 frá 12.12.2019, bls. 1, og EES-viðbætir nr. 99 frá 12.12.2019, bls. 1. 

2019/EES/98/02 
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Hún skal gilda til bráðabirgða frá 12. apríl 2014. 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 9. febrúar 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 3/2018 

frá 9. febrúar 2018 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2016/1365 frá 9. ágúst 2016 um breytingu á ákvörðun 98/536/EB að því er varðar skrána yfir 

landsbundnar tilvísunarrannsóknarstofur (1). 

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

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

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

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. 

Breytingar á 39. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/536/EB) í hluta 6.2 í I. kafla I. viðauka við 

EES-samninginn eru sem hér segir: 

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við: 

„– 32016 D 1365: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1365 frá  

9. ágúst 2016 (Stjtíð. ESB L 216, 11.8.2016, bls. 12).“ 

2. Í stað aðlögunartextans kemur eftirfarandi: 

„Eftirfarandi verður bætt við töfluna í viðaukanum:  

Aðildarríki Tilvísunarrannsóknastofur Flokkar efnaleifa 

Ísland Livsmedelsverket 

Box 622 

S-751 26 Uppsala 

Allir flokkar nema B3c 

 Matis 

Vinlandsleid 12 

IS-110 Reykjavik 

B3c 

Noregur Sjávarfang:  

The National Institute of Nutrition and Seafood 

Research 

Box 2029 Nordnes 

N-5817 Bergen 

B1, B2a, B2b, B2e, 

B2f (karbadox, 

ólakvíndox), B3c, B3e 

  

(1) Stjtíð. ESB L 216, 11.8.2016, bls. 12. 

2019/EES/98/03 
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 Landdýr:  

Fera Science Ltd 

Sand Hutton 

YO41 1 LZ, York 

UK 

A1, A2, A3, A4, A5, 

B1, B2a, B2b, B2d, 

B2f, B3c, B3d 

“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1365, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 10. febrúar 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 9. febrúar 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 4/2018 

frá 9. febrúar 2018 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1261 frá  

12. júlí 2017 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar staðgönguaðferð við 

vinnslu á tiltekinni bræddri fitu (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1262 frá  

12. júlí 2017 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar notkun húsdýraáburðar 

úr alidýrum sem eldsneyti í brennsluverum (2). 

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

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

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

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

Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliðum er bætt við lið 9c (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 142/2011) í hluta 

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

„– 32017 R 1261: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1261 frá 12. júlí 2017 (Stjtíð. 

ESB L 182, 13.7.2017, bls. 31), 

– 32017 R 1262: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1262 frá 12. júlí 2017 (Stjtíð. 

ESB L 182, 13.7.2017, bls. 34).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2017/1261 og (ESB) 2017/1262, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 10. febrúar 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 182, 13.7.2017, bls. 31. 

(2) Stjtíð. ESB L 182, 13.7.2017, bls. 34. 

()  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 9. febrúar 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 5/2018 

frá 9. febrúar 2018 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/736 

frá 26. apríl 2017 um breytingu á VIII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 999/2001 að því er varðar samþykki fyrir landsbundinni varnaráætlun Slóveníu vegna 

dæmigerðrar riðuveiki (1). 

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

2017/1396 frá 26. júlí 2017 um breytingu á viðaukanum við ákvörðun 2007/453/EB að því er 

varðar stöðu Póllands og tiltekinna svæða í Bretlandi með tilliti til kúariðu (2). 

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

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

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

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

Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við 12. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001) í 

hluta 7.1: 

„– 32017 R 0736: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/736 frá  

26. apríl 2017 (Stjtíð. ESB L 110, 27.4.2017, bls. 2).“ 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við 49. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/453/EB) í hluta 7.2: 

„– 32017 D 1396: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1396 frá  

26. júlí 2017 (Stjtíð. ESB L 197, 28.7.2017, bls. 9).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2017/736 og framkvæmdarákvörðunar (ESB) 

2017/1396, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 10. febrúar 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 110, 27.4.2017, bls. 2. 

(2) Stjtíð. ESB L 197, 28.7.2017, bls. 9. 

()  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 9. febrúar 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 6/2018 

frá 9. febrúar 2018 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

2017/1896 frá 17. október 2017 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,3(4)-betaglúkanasa (EC 3.2.1.6) 

og endó-1,4-betaxýlanasa (EC 3.2.1.8), sem er framleiddur með Aspergillus niger (NRRL 25541), 

sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, varphænur, eldissvín, aukategundir alifugla og aukategundir 

svína til eldis og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 255/2005 og niðurfellingu á reglugerð (EB)  

nr. 668/2003 (leyfishafi er Andrés Pintaluba S.A.) (1). 

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

2017/1903 frá 18. október 2017 um leyfi fyrir blöndum með Pediococcus parvulus DSM 28875, 

Lactobacillus casei DSM 28872 og Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 sem fóðuraukefni fyrir 

allar dýrategundir (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1904 

frá 18. október 2017 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus licheniformis DSM 28710 sem 

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

Huvepharma NV) (3). 

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

2017/1905 frá 18. október 2017 um leyfi fyrir blöndu með Saccharomyces cerevisiae CNCM  

I-1079 sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga og fyrir aukategundir alifugla til eldis (leyfishafi er 

Danstar Ferment AG, fulltrúi er Lallemand SAS) (4). 

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

2017/1906 frá 18. október 2017 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-b-xýlanasa (EC 3.2.1.8), sem 

er framleiddur með Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135), sem fóðuraukefni fyrir 

kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur og aukategundir alifugla sem eru aldir til varps 

(leyfishafi er Huvepharma NV) (5). 

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

2017/1907 frá 18. október 2017 um leyfi fyrir blöndu með Lactobacillus plantarum (KKP/593/p og 

KKP/788/p) og Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) sem fóðuraukefni fyrir nautgripi og sauðfé (6). 

7) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1914 

frá 19. október 2017 um leyfi fyrir natríumsalínómýsíni (Sacox 120 microGranulate og Sacox  

200 microGranulate) sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga og kjúklinga sem eru aldir til að verða 

varphænur og um niðurfellingu á reglugerðum (EB) nr. 1852/2003 og (EB) nr. 1463/2004 

(leyfishafi er Huvepharma NV) (7).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 267, 18.10.2017, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 269, 19.10.2017, bls. 22. 

(3) Stjtíð. ESB L 269, 19.10.2017, bls. 27. 

(4) Stjtíð. ESB L 269, 19.10.2017, bls. 30. 

(5) Stjtíð. ESB L 269, 19.10.2017, bls. 33. 

(6) Stjtíð. ESB L 269, 19.10.2017, bls. 36. 

(7) Stjtíð. ESB L 271, 20.10.2017, bls. 1. 
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8) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1896 fellir niður reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 668/2003 (8), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr 

samningnum. 

9) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1914 fellir niður reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 1852/2003 (9), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr 

samningnum. 

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

varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um 

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

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

ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 1zzf (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 255/2005): 

„– 32017 R 1896: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1896 frá  

17. október 2017 (Stjtíð. ESB L 267, 18.10.2017, bls. 1).“ 

2. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 223. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 2017/1492): 

„224.  32017 R 1896: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1896 frá  

17. október 2017 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,3(4)-betaglúkanasa (EC 3.2.1.6) og endó-

1,4-betaxýlanasa (EC 3.2.1.8), sem er framleiddur með Aspergillus niger (NRRL 25541), sem 

fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, varphænur, eldissvín, aukategundir alifugla og aukategundir 

svína til eldis og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 255/2005 og niðurfellingu á reglugerð 

(EB) nr. 668/2003 (leyfishafi er Andrés Pintaluba S.A.) (Stjtíð. ESB L 267, 18.10.2017,  

bls. 1). 

225. 32017 R 1903: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1903 frá  

18. október 2017 um leyfi fyrir blöndum með Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus 

casei DSM 28872 og Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 sem fóðuraukefni fyrir allar 

dýrategundir (Stjtíð. ESB L 269, 19.10.2017, bls. 22). 

226. 32017 R 1904: Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1904 frá  

18. október 2017 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus licheniformis DSM 28710 sem fóður-

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

Huvepharma NV) (Stjtíð. ESB L 269, 19.10.2017, bls. 27). 

227. 30217 R 1905: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1905 frá  

18. október 2017 um leyfi fyrir blöndu með Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 sem 

fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga og fyrir aukategundir alifugla til eldis (leyfishafi er Danstar 

Ferment AG, fulltrúi er Lallemand SAS) (Stjtíð. ESB L 269, 19.10.2017, p. 30). 

228. 32017 R 1906: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1906 frá  

18. október 2017 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-b-xýlanasa (EC 3.2.1.8), sem er 

framleiddur með Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135), sem fóðuraukefni fyrir 

kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur og aukategundir alifugla sem eru aldir til varps 

(leyfishafi er Huvepharma NV) (Stjtíð. ESB L 296, 19.10.2017, bls. 33).  

  

(8) Stjtíð. ESB L 96, 12.4.2003, bls. 14. 

(9) Stjtíð. ESB L 281, 22.10.2003, bls. 13. 
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229. 32017 R 1907: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1907 frá  

18. október 2017 um leyfi fyrir blöndu með Lactobacillus plantarum (KKP/593/p og 

KKP/788/p) og Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) sem fóðuraukefni fyrir nautgripi og sauðfé 

(Stjtíð. ESB L 269, 19.10.2017, bls. 36). 

230. 32017 R 1914: Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1914 frá  

19. október 2017 um leyfi fyrir natríumsalínómýsíni (Sacox 120 microGranulate og Sacox  

200 microGranulate) sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga og kjúklinga sem eru aldir til að 

verða varphænur og um niðurfellingu á reglugerðum (EB) nr. 1852/2003 og (EB)  

nr. 1463/2004 (leyfishafi er Huvepharma NV) (Stjtíð. ESB L 281, 20.10.2017, bls. 1).“ 

3. Texti liðar 1ze (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 668/2003) og 1zr (reglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1852/2003) fellur brott. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1896, (ESB) 

2017/1903, (ESB) 2017/1904, (ESB) 2017/1905, (ESB) 2017/1906, (ESB) 2017/1907 og (ESB) 

2017/1914, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 10. febrúar 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 9. febrúar 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 7/2018 

frá 9. febrúar 2018 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2229 frá  

4. desember 2017 um breytingu á I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/32/EB 

að því er varðar hámarksgildi fyrir blý, kvikasilfur, melamín og dekókínat (1). 

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

varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um 

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

ákvæðum 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 undirliður bætist við 33. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/32/EB) í II. kafla  

I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 2229: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2229 frá 4. desember 2017 

(Stjtíð. ESB L 319, 5.12.2017, bls. 6).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/2229, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 10. febrúar 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 9. febrúar 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 319, 5.12.2017, bls. 6. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/98/07 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 8/2018 

frá 9. febrúar 2018 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1151 frá  

1. júní 2017 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 715/2007 um 

gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja með tilliti til losunar frá léttum farþega- og atvinnuöku-

tækjum (Euro 5 og Euro 6) og um aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja, um 

breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB, reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(EB) nr. 692/2008 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1230/2012 og um 

niðurfellingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1154 frá  

7. júní 2017 um breytingu á reglugerð (ESB) 2017/1151 um viðbætur við reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (EB) nr. 715/2007 um gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja með tilliti til 

losunar frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum (Euro 5 og Euro 6) og um aðgang að 

upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja, um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2007/46/EB, reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 og reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1230/2012 og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 692/2008 

og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB að því er varðar losun frá léttum farþega- og 

atvinnuökutækjum í raunverulegum akstri (Euro 6) (2), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB  

L 256, 4.10.2017, bls. 11. 

3) Reglugerð (ESB) 2017/1151 fellir úr gildi, frá og með 1. janúar 2022, reglugerð (ESB) 692/2008, 

sem hefur verið felld inn í EES-samninginn, og ber því að fella gerðina brott úr samningnum frá og 

með 1. janúar 2022. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 45zzu (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1230/2012): 

„45zzv. 32017 R 1151: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1151 frá 1. júní 2017 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 715/2007 um gerðarviðurkenningu 

vélknúinna ökutækja með tilliti til losunar frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum (Euro 5 og 

Euro 6) og um aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja, um breytingu á 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB, reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  

nr. 692/2008 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1230/2012 og um niðurfellingu 

á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 (Stjtíð. ESB L 175, 7.7.2017, bls. 1), 

eins og henni var breytt með: 

– 32017 R 1154: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1154 frá  

7. júní 2017 (Stjtíð. ESB L 175, 7.7.2017, bls. 708), sbr. leiðréttingar sem birtust í 

Stjtíð. ESB L 256, 4.10.2017, bls. 11.“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 175, 7.7.2017, bls. 1.  

(2) Stjtíð. ESB L 175, 7.7.2017, bls. 708.  

2019/EES/98/08 
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2. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 45zu (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 692/2008) og 

45zx (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB): 

„– 32017 R 1151: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1151 frá 1. júní 2017 (Stjtíð. 

ESB L 175, 7.7.2017, bls. 1).“ 

3. Eftirfarandi er bætt við lið 45zzu (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1230/2012): 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32017 R 1151: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1151 frá 1. júní 2017 (Stjtíð. 

ESB L 175, 7.7.2017, bls. 1).“ 

4. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 45zx (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB): 

„– 32017 R 1154: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1154 frá 7. júní 2017 (Stjtíð. 

ESB L 175, 7.7.2017, bls. 708), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 256, 4.10.2017, 

bls. 11.“ 

5. Texti liðar 45zu (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 692/2008) fellur brott frá og með  

1. janúar 2022.  

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2017/1151 og (ESB) 2017/1154, sbr. leiðréttingar sem birtust 

í Stjtíð. ESB L 256, 4.10.2017, bls. 11, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusam-

bandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 10. febrúar 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 9. febrúar 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



12.12.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 98/17 

 1
2

.1
2

.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. 9

8
/1

7
 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 9/2018 

frá 9. febrúar 2018 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/426 frá  

9. mars 2016 um tæki sem brenna loftkenndu eldsneyti og niðurfellingu á tilskipun 2009/142/EB (1). 

2) Reglugerð (ESB) 2016/426 fellir úr gildi frá og með 21. apríl 2018, tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2009/142/EB (2), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðina 

brott úr samningnum frá og með 21. apríl 2018.  

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir 3. lið (tilskipun ráðsins 92/42/EBE): 

„4. 32016 R 0426: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/426 frá 9. mars 2016 um 

tæki sem brenna loftkenndu eldsneyti og niðurfellingu á tilskipun 2009/142/EB (Stjtíð ESB  

L 81, 31.3.2016, bls. 99).“ 

2. Texti 2. liðar (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/142/EB) fellur brott frá og með 21. apríl 2018.  

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/426, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 10. febrúar 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 81, 31.3.2016, bls. 99. 

(2) Stjtíð. ESB L 330, 16.12.2009, bls. 10. 

(*)  Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/98/09 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 9. febrúar 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 10/2018 

frá 9. febrúar 2018 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2037 frá  

21. nóvember 2016 um breytingu á tilskipun ráðsins 75/324/EBE að því er varðar leyfilegan 

hámarksþrýsting í úðabrúsum og til þess að aðlaga ákvæði hennar um merkingu að reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við 1. lið (tilskipun ráðsins 75/324/EBE) í VIII. kafla II. viðauka við EES-

samninginn: 

„– 32016 L 2037: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2037 frá 21. nóvember 2016 

(Stjtíð. ESB L 314, 22.11.2016, bls. 11).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar (ESB) 2016/2037, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 10. febrúar 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 9. febrúar 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 314, 22.11.2016, bls. 11. 

()  Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/98/10 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 11/2018 

frá 9. febrúar 2018 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1250 frá  

11. júlí 2017 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1334/2008 

að því er varðar að taka bragðefnið 4,5-epoxýdek-2(trans)-enal af skrá Sambandsins (1). 

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

er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

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

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 1250: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1250 frá 11. júlí 2017 (Stjtíð. 

ESB L 179, 12.7.2017, bls. 3).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/1250, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 10. febrúar 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 179, 12.7.2017, bls. 3. 

(*)  Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/98/11 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 9. febrúar 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 12/2018 

frá 9. febrúar 2018 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1798 

frá 2. júní 2017 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 609/2013 að því er 

varðar sértækar samsetningar- og upplýsingakröfur fyrir þyngdarstjórnunarfæði í stað alls annars 

fæðis (1). 

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

er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss 

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

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

Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 77b (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 2016/127) í XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„77c. 32017 R 1798: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1798 frá 2. júní 2017 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 609/2013 að því er varðar 

sértækar samsetningar- og upplýsingakröfur fyrir þyngdarstjórnunarfæði í stað alls annars fæðis 

(Stjtíð. ESB L 259, 7.10.2017, bls. 2).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/1798, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 10. febrúar 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 259, 7.10.2017, bls. 2. 

(*)  Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/98/12 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 9. febrúar 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 



Nr. 98/24 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.12.2019 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 13/2018 

frá 9. febrúar 2018 

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

staðlar, prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1558 

frá 14. september 2017 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 til að flokka efnið brómelaín með 

tilliti til hámarksgildis leifa (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1559 

frá 14. september 2017 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 til að flokka hámarksgildi leifa 

fyrir efnið alarelín (2). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliðir bætast við í 13. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 37/2010) í XIII. 

kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 1558: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1558 frá  

14. september 2017 (Stjtíð. ESB L 237, 15.9.2017, bls. 67), 

– 32017 R 1559: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1559 frá  

14. september 2017 (Stjtíð. ESB L 237, 15.9.2017, bls. 69).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2017/1558 og (ESB) 2017/1559, sem verður 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 10. febrúar 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 237, 15.9.2017, bls. 67. 

(2) Stjtíð. ESB L 237, 15.9.2017, bls. 69. 

(*)  Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/98/13 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 9. febrúar 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 



Nr. 98/26 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.12.2019 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 14/2018 

frá 9. febrúar 2018 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/785/ESB 

frá 28. nóvember 2011 um breytingu á ákvörðun 2008/911/EB um að taka saman skrá yfir 

jurtaefni, fullbúin jurtalyf og samsetningar þeirra til notkunar í jurtalyf sem hefð er fyrir (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við lið 15zl (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/911/EB) í XIII. kafla II. 

viðauka við EES-samninginn: 

„– 32011 D 0785: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/785/ESB frá  

28. nóvember 2011 (Stjtíð. ESB L 319, 2.12.2011, bls. 102).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar 2011/785/ESB, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 10. febrúar 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 9. febrúar 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 319, 2.12.2011, bls. 102. 

(*)  Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/98/14 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 15/2018 

frá 9. febrúar 2018 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1975 frá 

7. ágúst 2017 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að 

því er varðar undanþágu fyrir kadmíum í ljósdíóðum með breytilegum litum til notkunar í 

skjákerfum (1), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 285, 1.11.2017, bls. 32. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 12q (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB) í XV. kafla 

II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 L 1975: Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1975 frá 7. ágúst 2017 

(Stjtíð. ESB L 281, 31.10.2017, bls. 29), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 285, 

1.11.2017, bls. 32.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar tilskipunar (ESB) 2017/1975, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. 

ESB L 285, 27.5.2015, bls. 32, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 

telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 10. febrúar 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 9. febrúar 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 281, 31.10.2017, bls. 29. 

(*)  Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/98/15 



Nr. 98/28 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.12.2019 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 16/2018 

frá 9. febrúar 2018 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1491 

frá 21. ágúst 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu 2,4-DB, 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) 2017/1506 

frá 28. ágúst 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu malínhýdrasíði, 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) 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 1491: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1491 frá  

21. ágúst 2017 (Stjtíð. ESB L 216, 22.8.2017, bls. 15), 

− 32017 R 1506: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1506 frá  

28. ágúst 2017 (Stjtíð. ESB L 222, 29.8.2017, bls. 21).“ 

2. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 13zzzzzzzw (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2017/1186): 

„13zzzzzzzx.  32017 R 1491: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1491 

frá 21. ágúst 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu 2,4-DB, í samræmi 

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

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

stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 ( (Stjtíð. ESB L 216, 22.8.2017, bls. 15). 

13zzzzzzzy.  32017 R 1506: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1506 

frá 28. ágúst 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu malínhýdrasíði, 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 222, 29.8.2017, bls. 21).“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 216, 22.8.2017, bls. 15. 

(2) Stjtíð. ESB L 222, 29.8.2017, bls. 21. 

2019/EES/98/16 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2017/1491 og (ESB) 2017/1506, sem verður 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 10. febrúar 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 9. febrúar 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

()  Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 98/30 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.12.2019 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 17/2018 

frá 9. febrúar 2018 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2001 

frá 8. nóvember 2017 um að samþykkja própan-1-ól sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokkum 1, 2 og 4 (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2002 

frá 8. nóvember 2017 um að samþykkja L(+)-mjólkursýru sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokkum 2, 3 og 4 (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2003 

frá 8. nóvember 2017 um að samþykkja flúdíoxóníl sem virkt efni til notkunar í sæfivörur í 

vöruflokkum 7, 9, og 10 (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2004 

frá 8. nóvember 2017 um að samþykkja 2-metýlísóþíasól-3(2H)-ón sem fyrirliggjandi virkt efni til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokki 12 (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2005 

frá 8. nóvember 2017 um að samþykkja dísartréskjarna, kaldpressaða olíu úr hýðislausu fræi 

Azadirachta indica sem dregin er út með koltvísýringi í yfirmarksástandi, sem fyrirliggjandi virkt efni 

til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 19 (5). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 20. lið (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/1532) í XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„21. 32017 R 2001: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2001 frá  

8. nóvember 2017 um að samþykkja própan-1-ól sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokkum 1, 2 og 4 (Stjtíð. ESB L 290, 9.11.2017, bls. 1). 

22. 32017 R 2002: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2002 frá  

8. nóvember 2017 um að samþykkja L(+)-mjólkursýru sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokkum 2, 3 og 4 (Stjtíð. ESB L 290, 9.11.2017, bls. 4). 

23. 32017 R 2003: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2003 frá  

8. nóvember 2017 um að samþykkja flúdíoxóníl sem virkt efni til notkunar í sæfivörur í 

vöruflokkum 7, 9, og 10 (Stjtíð. ESB L 290, 9.11.2017, bls. 7).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 290, 9.11.2017, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 290, 9.11.2017, bls. 4. 

(3) Stjtíð. ESB L 290, 9.11.2017, bls. 7. 

(4) Stjtíð. ESB L 290, 9.11.2017, bls. 11. 

(5) Stjtíð. ESB L 290, 9.11.2017, bls. 14. 

2019/EES/98/17 
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24. 32017 R 2004: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2004 frá  

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

notkunar í sæfivörur í vöruflokki 12 (Stjtíð. ESB L 290, 9.11.2017, bls. 11). 

25. 32017 R 2005: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2005 frá  

8. nóvember 2017 um að samþykkja dísartréskjarna, kaldpressaða olíu úr hýðislausu fræi 

Azadirachta indica sem dregin er út með koltvísýringi í yfirmarksástandi, sem fyrirliggjandi virkt 

efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 19 (Stjtíð. ESB L 290, 9.11.2017, bls. 14).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2017/2001, (ESB) 2017/2002, (ESB) 

2017/2003, (ESB) 2017/2004 og (ESB) 2017/2005, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 10. febrúar 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 9. febrúar 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(*)  Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 98/32 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.12.2019 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 18/2018 

frá 9. febrúar 2018 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2164 

frá 17. nóvember 2017 um viðurkenningu á „RTRS EU RED voluntary scheme“ til að sýna fram á að 

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

2009/28/EB (1) hafi verið fylgt. 

2) Gildistími framkvæmdarákvarðana framkvæmdastjórnarinnar 2011/435/ESB (2), 2011/436/ESB (3), 

2011/437/ESB (4), 2011/438/ESB (5), 2011/440/ESB (6), 2011/441/ESB (7), 2012/210/ESB (8), 

2012/395/ESB (9), 2012/432/ESB (10), 2012/452/ESB (11) og 2012/722/ESB (12), sem hafa verið 

felldar inn í EES-samninginn, er liðinn og því ber að fella tilvísanir til þeirra brott úr EES-

samningnum. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 6av (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/1433): 

„6aw. 32017 D 2164: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2164 frá  

17. nóvember 2017 um viðurkenningu á „RTRS EU RED voluntary scheme“ 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 304, 21.11.2017, bls. 53).“ 

2. Texti liðar 6aa (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/435/ESB) til 6ad (fram-

kvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/438/ESB) og liðar 6af (framkvæmdarákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2011/440/ESB) til 6al (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2012/722/ESB) fellur brott. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2164, sem 

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 304, 21.11.2017, bls. 53. 

(2) Stjtíð. ESB L 190, 21.7.2011, bls. 73. 

(3) Stjtíð. ESB L 190, 21.7.2011, bls. 75. 

(4) Stjtíð. ESB L 190, 21.7.2011, bls. 77. 

(5) Stjtíð. ESB L 190, 21.7.2011, bls. 79. 

(6) Stjtíð. ESB L 190, 21.7.2011, bls. 83. 

(7) Stjtíð. ESB L 190, 21.7.2011, bls. 85. 

(8) Stjtíð. ESB L 110, 24.4.2012, bls. 42. 

(9) Stjtíð. ESB L 187, 17.7.2012, bls. 62. 

(10) Stjtíð. ESB L 199, 26.7.2012, bls. 24. 

(11) Stjtíð. ESB L 205, 1.8.2012, bls. 17. 

(12) Stjtíð. ESB L 326, 24.11.2012, bls. 53. 

2019/EES/98/18 
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3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 10. febrúar 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 9. febrúar 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 98/34 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.12.2019 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 19/2018 

frá 9. febrúar 2018 

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

prófanir og vottun) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/425 frá  

9. mars 2016 um persónuhlífar og niðurfellingu á tilskipun ráðsins 89/686/EBE (1). 

2) Reglugerð (ESB) 2016/425 fellir úr gildi, frá og með 21. apríl 2018, tilskipun framkvæmdastjórnar-

innar 89/686/EBE (2), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr 

samningnum frá og með 21. apríl 2018. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir 1. lið (tilskipun ráðsins 89/686/EBE): 

„2. 32016 R 0425: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/425 frá 9. mars 2016 um 

persónuhlífar og niðurfellingu á tilskipun ráðsins 89/686/EBE (Stjtíð ESB L 81, 31.3.2016, 

bls. 51).“ 

2. Texti 1. liðar (tilskipun ráðsins 89/686/EBE) fellur brott frá og með 21. apríl 2018. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/425, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 10. febrúar 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 81, 31.3.2016, bls. 51. 

(2) Stjtíð. ESB L 399, 30.12.1989, bls. 18. 

(*)  Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/98/19 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 9. febrúar 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 



Nr. 98/36 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.12.2019 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 20/2018 

frá 9. febrúar 2018 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/14/ESB frá 21. maí 2013 

um breytingu á tilskipun 2003/41/EB um starfsemi og eftirlit með stofnunum sem sjá um 

starfstengdan lífeyri, tilskipun 2009/65/EB um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum um 

verðbréfasjóði (UCITS) og tilskipun 2011/61/ESB um rekstraraðila sérhæfðra sjóða að því er 

varðar oftraust á lánshæfismöt (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/91/ESB frá 23. júlí 2014 

um breytingu á tilskipun 2009/65/EB um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum um 

verðbréfasjóði (UCITS) að því er varðar störf vörsluaðila, starfskjarastefnu og viðurlög (2), sbr. 

leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 52, 27.2.2016, bls. 37. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirliðum er bætt við 30. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB): 

„– 32013 L 0014: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/14/ESB frá 21. maí 2013 (Stjtíð. 

ESB L 145, 31.5.2013, bls. 1), 

– 32014 L 0091: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/91/ESB frá 23. júlí 2014 (Stjtíð. 

ESB L 257, 28.8.2014, bls. 186), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 52, 27.2.2016, 

bls. 37.“ 

2. Eftirfarandi aðlögunartextum er bætt við 30. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB): 

„f)  Að því er EFTA-ríkin varðar koma orðin „á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-

nefndarinnar nr. 20/2018 frá 9. febrúar 2018“ í staðinn fyrir orðin „18. mars 2016“ og í stað 

orðanna „fyrir 18. mars 2018“ koma orðin „innan tveggja ára frá gildistökudegi ákvörðunar 

sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 20/2018 frá 9. febrúar 2018“ í 4. mgr. 23. gr. 

g)  Í 99. gr.: 

i)  er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðunum 

„Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni“ í 2. mgr., 

ii)  að því er EFTA-ríkin varðar koma orðin „á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-

nefndarinnar nr. 20/2018 frá 9. febrúar 2018“ í stað orðanna „17. september 2014“ í 6. mgr., 

iii)  í 6. mgr., að því er EFTA-ríkin varðar, koma orðin „viðeigandi ákvæði EES-samningsins“ í 

stað „viðeigandi lög Evrópusambandsins“.“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 145, 31.5.2013, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 257, 28.8.2014, bls. 186. 

2019/EES/98/20 
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3. Eftirfarandi er bætt við lið 31bb (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB): 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32013 L 0014: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/14/ESB frá 21. maí 2013 (Stjtíð. 

ESB L 145, 31.5.2009, bls. 1).“ 

4. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 31d (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/41/EB): 

„– 32013 L 0014: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/14/ESB frá 21. maí 2013 (Stjtíð. 

ESB L 145, 31.5.2013, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2013/14/ESB og 2014/91/ESB, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. 

ESB L 52, 27.2.2016, bls. 37, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 

telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 10. febrúar 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

sem tekur tilskipun 2010/78/EB upp í EES-samninginn, 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 9. febrúar 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

() Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



Nr. 98/38 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.12.2019 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 21/2018 

frá 9. febrúar 2018 

um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta), XII. viðauka (Frjálsir fjármagnsflutningar) og 

XXII. viðauka (Félagaréttur) 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 tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB frá 15. maí 2014 

sem kemur á ramma um endurreisn og skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja og um 

breytingu á tilskipun ráðsins 82/891/EBE og tilskipunum 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 

2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ESB, 2012/30/ESB og 2013/36/ESB og reglugerðum 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010 og (ESB) nr. 648/2012 (1). 

2) Í tilskipun 2014/59/ESB er vísað til „móðurstofnana í Sambandinu“, „móðureignarhaldsfélaga á 

fjármálasviði í Sambandinu“ og „blandaðra móðureignarhaldsfélaga á fjármálasviði í Sambandinu“, 

sem með skírskotun til EES-samningsins ber að skilja sem aðila sem samræmast viðkomandi 

skilgreiningum í tilskipuninni og hafa staðfestu í ríki aðila að EES-samningnum og sem eru ekki 

dótturfyrirtæki nokkurra annarra stofnana sem hefur verið komið á fót í ríki annars aðila að EES-

samningnum. 

3) IX., XII. og XXII. viðauki við EES-samninginn breytast því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við 14. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB) og lið 16c 

(tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/24/EB): 

„, breytt með: 

– 32014 L 0059: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB frá 15. maí 2014 (Stjtíð. 

ESB L 173, 12.6.2014, bls. 190).“ 

2. Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 19a (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/19/EB): 

„19b. 32014 L 0059: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB frá 15. maí 2014 sem 

kemur á ramma um endurreisn og skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja og um 

breytingu á tilskipun ráðsins 82/891/EBE og tilskipunum 2001/24/EB, 2002/47/EB, 

2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ESB, 2012/30/ESB og 2013/36/ESB og 

reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010 og (ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. 

ESB L 173, 12.6.2014, bls. 190). 

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

a) Þrátt fyrir ákvæði bókunar 1 við samning þennan, og sé ekki kveðið sé á um annað í 

samningi þessum, ber að skilja hugtökin „aðildarríki(n)“, „skilavöld“ og „lögbær 

yfirvöld“ þannig að þau taki, til viðbótar við merkingu þeirra í reglugerðinni, til EFTA-

ríkjanna, skilavalda þeirra og lögbærra yfirvalda þeirra, í þeirri röð.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 190. 

2019/EES/98/21 
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b)  Tilvísanir í valdheimildir Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar (EBA) skv. 19. gr. 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010, ber að skilja sem tilvísanir í 

valdheimildir Eftirlitsstofnunar EFTA að því er varðar EFTA-ríkin í málum sem kveðið 

er á um og í samræmi við, lið 31g í þessum viðauka. 

c)  Í 28. lið 1. mgr. 2. gr. koma orðin „1. mgr. 61. gr. EES-samningsins“ í staðinn fyrir orðin 

„1. mgr. 107. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins“. 

d)  Skilja ber vísanir til „ramma Sambandsins um ríkisaðstoð“ sem skilgreindur er í 53. lið  

1. mgr. 2. gr. sem vísanir til reglnanna um ríkisaðstoð sem kveðið er á um í 2. kafla  

IV. hluta EES-samningsins, þ.m.t. viðeigandi viðaukar og bókanir við EES-samninginn, 

og að því er EFTA-ríkin varðar, viðeigandi ákvæðum samnings milli EFTA-ríkjanna um 

stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls. 

e)  6. mgr. 68. gr. og 93. gr. gilda ekki. 

f)  Í 1. mgr. 84. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á“ bætt við á 

eftir orðunum „Evrópsku bankaeftirlitsstofnunina“, orðunum „eða Eftirlitsstofnunar 

EFTA, eftir því sem við á“ í 4. mgr. 84. gr. á eftir orðunum „Evrópsku bankaeftirlits-

stofnunarinnar“ og í fyrstu málsgrein 128. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, 

eftir því sem við á“ bætt við á eftir orðunum „Evrópsku bankaeftirlitsstofnunina“ og 

orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á“ bætt við á eftir orðunum 

„Evrópsku bankaeftirlitsstofnuninni“. 

g)  Í 1. mgr. 94. gr. gilda orðin „eins og um getur í 1. mgr. 93. gr.“ ekki að því er EFTA-ríkin 

varðar. 

h)  Í 97. gr.: 

i)  í 1. mgr. gilda orðin „eins og um getur í 1. mgr. 93. gr.“ og orðin „eins og kveðið er 

á um í 1. mgr. 93. gr.“ ekki að því er EFTA-ríkin varðar, 

ii)  í fyrstu undirgrein 4. mgr. er eftirfarandi bætt við:  

„Lögbærum yfirvöldum og skilavöldum EFTA-ríkjanna er ekki skylt að gera slíka 

samstarfssamninga.“. 

i)  Í 1. mgr. 102. gr. skulu orðin „31. desember 2027“ koma í stað orðanna  

31. desember 2024“. 

j)  Í 130. gr. koma orðin „innan eins árs frá gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-

nefndarinnar nr. 21/2018 frá 9. febrúar 2018“ í stað orðanna „frá 1. janúar 2016“, að því 

er EFTA-ríkin varðar. 

3. Eftirfarandi undirlið er bætt við liði 31bc (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012) 

og 31g (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010): 

„– 32014 L 0059: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB frá 15. maí 2014 (Stjtíð. 

ESB L 173, 12.6.2014, bls. 190).“ 

2. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við 4. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/47/EB) í XII. viðauka 

við EES-samninginn: 

„– 32014 L 0059: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB frá 15. maí 2014 (Stjtíð. ESB 

L 173, 12.6.2014, bls. 190).“ 

3. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við 2. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/30/ESB), 3. lið 

(tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (2011/35/ESB), 5. lið (tilskipun ráðsins 82/891/EBE) og lið 10e 

(tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/56/EB):  
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„– 32014 L 0059: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB frá 15. maí 2014 (Stjtíð. 

ESB L 173, 12.6.2014, bls. 190).“ 

2. Eftirfarandi er bætt við liði 10d (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/25/EB) og lið 10g 

(tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/36/EB): 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32014 L 0059: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB frá 15. maí 2014 (Stjtíð. 

ESB L 173, 12.6.2014, bls. 190).“ 

4. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2014/59/ESB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

5. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 10. febrúar 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

sem fellir reglugerð (ESB) nr. 575/2013 og tilskipun 2013/36/ESB inn í EES-samninginn, eftir því hvor 

dagsetningin er síðar.  

6. gr. 

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

Gjört í Brussel 9. febrúar 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 22/2018 

frá 9. febrúar 2018 

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 reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 910/2014 frá  

23. júlí 2014 um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti á innri markaðinum 

og um niðurfellingu á tilskipun 1999/93/EB (1). 

2) Reglugerð (ESB) nr. 910/2014 fellir úr gildi tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/93/EB (2), 

sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr samningnum. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 5l (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/93/EB) í XI. viðauka við 

EES-samninginn: 

„32014 R 0910: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 910/2014 frá 23. júlí 2014 um rafræna 

auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti á innri markaðinum og um niðurfellingu á tilskipun 

1999/93/EB (Stjtíð. ESB L 257, 28.8.2014, bls. 73). 

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

a)  Í 1. mgr. 14. gr. er orðunum „, eða milli EFTA-ríkis og viðkomandi þriðja lands eða alþjóðastofnunar“ 

bætt við á eftir orðunum „218. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins“. 

b)  Samningsaðilarnir skulu upplýsa hver annan að því er varðar samningaviðræður og gerð samninga 

sem vísað er til í 1. mgr. 14. gr. og samráð haft, sé óskað eftir slíku, á vettvangi sameiginlegu EES-

nefndarinnar. 

c)  Þegar Evrópusambandið á í samningaviðræðum sem vísað er til í 1. mgr. 14. gr. skal það leitast við að 

fullgild traustþjónusta sem veitt er af hálfu fullgildra traustþjónustuveitenda með staðfestu í EFTA-

ríkjunum fái jafna meðferð. 

d)  Í 51. gr., að því er varðar EFTA-ríkin: 

i)  í 3. mgr. koma orðin „sex mánuðum eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-

nefndarinnar nr. 22/2018 frá 9. febrúar 2018“ í stað orðanna „1. júlí 2017“, 

ii)  í 4. gr. koma orðin „eftir að sex mánuðir eru liðnir frá gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu 

EES-nefndarinnar nr. 22/2018 frá 9. febrúar 2018“ í stað orðanna „frá 2. júlí 2017“.“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 257, 28.8.2014, bls. 73. 

(2) Stjtíð. ESB L 13, 19.1.2000, bls. 12. 

2019/EES/98/22 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 910/2014, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 10. febrúar 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 9. febrúar 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 23/2018 

frá 9. febrúar 2018 

um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (Flutningastarfsemi) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/94/ESB frá  

22. október 2014 um uppbyggingu grunnvirkja fyrir óhefðbundið eldsneyti (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 5. lið (felldur brott) í XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„5a. 32014 L 0094: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/94/ESB frá 22. október 2014 um 

uppbyggingu grunnvirkja fyrir óhefðbundið eldsneyti (Stjtíð. ESB L 307, 28.10.2014, bls. 1). 

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

a) Að því er EFTA-ríkin varðar koma orðin „EES-samningnum“ í staðinn fyrir orðin „sáttmálanum 

um starfshætti Evrópusambandsins“ í 5. mgr. 3. gr.  

b) Ákvæði 6. gr. gilda ekki um Ísland. 

c) Tilskipunin gildir ekki um Liechtenstein.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2014/94/ESB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 10. febrúar 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 9. febrúar 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 307, 28.10.2014, bls. 1. 

()  Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/98/23 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 24/2018 

frá 9. febrúar 2018 

um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (Flutningastarfsemi) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/695 

frá 7. apríl 2017 um að leyfa aðildarríkjum að samþykkja tilteknar undanþágur samkvæmt tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2008/68/EB um flutning á hættulegum farmi á landi og skipgengum 

vatnaleiðum (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 13c (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/68/EB) í XIII. viðauka 

við EES-samninginn: 

„– 32017 D 0695: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/695 frá  

7. apríl 2017 (Stjtíð. ESB L 101, 13.4.2017, bls. 37).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/695, sem 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 10. febrúar 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 9. febrúar 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 101, 13.4.2017, bls. 37. 

(*)  Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/98/24 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 25/2018 

frá 9. febrúar 2018 

um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (Flutningastarfsemi) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1952 frá  

25. október 2017 um að fella niður reglugerðir Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2888/2000 og 

(EB) nr. 685/2001 og reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1101/89 (1). 

2) Reglugerð (ESB) 2017/1952 fellir úr gildi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 1101/89 (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. 

Texti 44. liðar (reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1101/89) í XIII. viðauka við EES-samninginn fellur brott. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/1952, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 10. febrúar 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 9. febrúar 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 284, 31.10.2017, bls. 12. 

(2) Stjtíð. ESB L 116, 28.4.1989, bls. 25. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/98/25 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 26/2018 

frá 9. febrúar 2018 

um breytingu á XVI. viðauka við EES-samninginn (Opinber innkaup) 

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) 2017/2365 

frá 18. desember 2017 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/24/ESB að því er 

varðar beitingu viðmiðunarfjárhæða við útboð og gerð samninga (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2364 

frá 18. desember 2017 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/25/ESB að því er 

varðar beitingu viðmiðunarfjárhæða við útboð og gerð samninga (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2367 frá  

18. desember 2017 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/81/EB að því er 

varðar beitingu viðmiðunarfjárhæða við útboð og gerð samninga (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2366 

frá 18. desember 2017 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/23/ESB að því er 

varðar beitingu viðmiðunarfjárhæða við útboð og gerð samninga (4). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við 2. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/24/ESB): 

„– 32017 R 2365: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2365 frá  

18. desember 2017 (Stjtíð. ESB L 337, 19.12.2017, bls. 19).“ 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við 4. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/25/ESB): 

„– 32017 R 2364: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2364 frá  

18. desember (Stjtíð. ESB L 337, 19.12.2017, bls. 17).“ 

3. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 5c (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/81/ESB): 

„– 32017 R 2367: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2367 frá 18. desember (Stjtíð. 

ESB L 337, 19.12.2017, bls. 22).“ 

4. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 6f (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/23/EB): 

„– 32017 R 2366: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2366 frá  

18. desember (Stjtíð. ESB L 337, 19.12.2017, bls. 21).“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 337, 19.12.2017, bls. 19. 

(2) Stjtíð. ESB L 337, 19.12.2017, bls. 17. 

(3) Stjtíð. ESB L 337, 19.12.2017, bls. 22.  

(4) Stjtíð. ESB L 337, 19.12.2017, bls. 21. 

2019/EES/98/26 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldra reglugerða (ESB) 2017/2364, (ESB) 2017/2365 of (ESB) 2017/2366 

og reglugerðar (ESB) 2017/2367, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusam-

bandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 10. febrúar 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 9. febrúar 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

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

nr. 27/2018 

frá 9. febrúar 2018 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1508  

frá 28. ágúst 2017 um tilvísunarskjal um bestu starfsvenjur í umhverfisstjórnun, geirabundna 

umhverfisárangursvísa og árangursviðmiðanir fyrir matvæla- og drykkjarvöruframleiðslugeirann 

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1221/2009 um frjálsa aðild fyrirtækja/ 

stofnana að umhverfisstjórnunarkerfi Bandalagsins (EMAS) (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 1eai (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1505) í XX. 

viðauka við EES-samninginn: 

„1eaj. 32017 D 1508: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1508 frá 28. ágúst 2017 um 

tilvísunarskjal um bestu starfsvenjur í umhverfisstjórnun, geirabundna umhverfisárangursvísa og 

árangursviðmiðanir fyrir matvæla- og drykkjarvöruframleiðslugeirann samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1221/2009 um frjálsa aðild fyrirtækja/stofnana að umhverfis-

stjórnunarkerfi Bandalagsins (EMAS) (Stjtíð. ESB L 223, 30.8.2017, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar (ESB) nr. 2017/1508, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 10. febrúar 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 9. febrúar 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 223, 30.8.2017, bls. 1. 

(*)  Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/98/27 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 28/2018 

frá 9. febrúar 2018 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1941 frá  

24. október 2017 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 66/2010 um umhverfismerki ESB (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 2a (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 66/2010) í XX. 

viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 1941: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1941 frá 24. október 2017 

(Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2017, bls. 9).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/1941, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 10. febrúar 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 9. febrúar 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2017, bls. 9. 

() Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/98/28 



Nr. 98/50 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.12.2019 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 29/2018 

frá 9. febrúar 2018 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/802 frá  

11. maí 2016 um að draga úr magni brennisteins í tilteknum tegundum fljótandi eldsneytis (1). 

2) Tilskipun (ESB) 2016/802 fellir úr gildi tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/32/EB (2), sem 

hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr samningnum. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 21ad (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/32/EB) í XX. viðauka 

við EES-samninginn: 

„32016 L 0802: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/802 frá 11. maí 2016 um að draga úr 

magni brennisteins í tilteknum tegundum fljótandi eldsneytis (Stjtíð. ESB L 132, 21.5.2016, p. 58).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar (EB) 2016/802, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 10. febrúar 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 9. febrúar 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 132, 21.5.2016, bls. 58. 

(2) Stjtíð. ESB L 121, 11.5.1999, bls. 13. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/98/29 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 30/2018 

frá 9. febrúar 2018 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2071 

frá 22. september 2016 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/757 að 

því er varðar aðferðir við vöktun á losun koltvísýrings og reglur um vöktun annarra viðeigandi 

upplýsinga (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við lið 21aw (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/757) í XX. viðauka 

við EES-samninginn: 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32016 R 2071: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2071 frá  

22. september 2016 (Stjtíð. ESB L 320, 26.11.2016, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2016/2071, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 10. febrúar 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 9. febrúar 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 320, 26.11.2016, bls. 1. 

(*)  Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/98/30 



Nr. 98/52 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.12.2019 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 31/2018 

frá 9. febrúar 2018 

um breytingu á XXI. viðauka við EES-samninginn (Hagskýrslugerð) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/792 frá  

11. maí 2016 um samræmdar vísitölur neysluverðs og verðvísitölu húsnæðis og um niðurfellingu 

reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2494/95 (1). 

2) Reglugerð (ESB) 2016/792 fellir úr gildi reglugerð ráðsins (EB) nr. 2494/95 (2), sem hefur verið 

felld inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr samningnum. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 19a (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2494/95) í 

XXI. viðauka við EES-samninginn: 

„32016 R 0792: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/792 frá 11. maí 2016 um samræmdar 

vísitölur neysluverðs og verðvísitölu húsnæðis og um niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2494/95 

(Stjtíð. ESB L 135, 24.5.2016, bls. 11). 

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

Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Liechtenstein.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2016/792, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 10. febrúar 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

  

(1) Stjtíð. ESB L 135, 24.5.2016, bls. 11. 

(2) Stjtíð. ESB L 257, 27.10.1995, bls. 1. 

(*)  Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/98/31 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 9. febrúar 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 



Nr. 98/54 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.12.2019 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 32/2018 

frá 9. febrúar 2018 

um breytingu á bókun 21 við EES-samninginn (um framkvæmd samkeppnisreglna 

sem gilda um fyrirtæki) 

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) 2015/1348 frá 3. ágúst 

2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 773/2004 um málsmeðferð framkvæmdastjórnarinnar skv. 

81. og 82. gr. EB-sáttmálans (1). 

2) Bókun 21 við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við 4. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 773/2004) í 3. gr. 

bókunar 21 við EES-samninginn: 

„– 32015 R 1348: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1348 frá 3. ágúst 2015 (Stjtíð. 

ESB L 208, 5.8.2015, bls. 3).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2015/1348, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 10. febrúar 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 9. febrúar 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 208, 5.8.2015, bls. 3. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/98/32 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 33/2018 

frá 9. febrúar 2018 

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

utan marka fjórþætta frelsisins 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í samræmi við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 157/2014 frá 9. júlí 2014 (1) tekur 

samstarf aðilanna að EES-samningnum til þátttöku í fjarskiptasviði sjóðsins fyrir samtengda 

Evrópu sem komið var á með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1316/2013 (2). 

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

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1953 frá 25. október 2017 um breytingu á reglugerðum 

(ESB) nr. 1316/2013 og (ESB) nr. 283/2014 með tilliti til þess að efla nettengingu í staðbundnum 

samfélögum (3). 

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

hafist frá 1. janúar 2018. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við í þrettánda (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1316/2013) og 

fjórtánda (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 283/2014) undirlið 5. mgr. 2. gr. bókunar 31 við 

EES-samninginn: 

„, eins og henni var breytt með: 

– 32017 R 1953: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2017/1953 frá 25. október 2017 

(Stjtíð. ESB L 286, 1.11.2017, bls. 1).“ 

2. gr. 

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

hefur farið fram (*). 

Hún skal gilda frá 1. janúar 2018. 

3. gr. 

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

Gjört í Brussel 9. febrúar 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 15, 22.1.2015, bls. 85, og EES-viðbæti nr. 5 frá 22.1.2015, bls. 8. 

(2) Stjtíð. ESB L 348, 20.12.2013, bls. 129. 

(3) Stjtíð. ESB L 286, 1.11.2017, bls. 1. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/98/33 



Nr. 98/56 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.12.2019 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 34/2018 

frá 9. febrúar 2018 

um breytingu á bókun 47 við EES-samninginn (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) 2017/1961 

frá 2. ágúst 2017 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 606/2009 að því er varðar tilteknar vín-

fræðilegar vinnsluaðferðir (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 10. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 606/2009) í  

1. viðbæti við bókun 47 við EES-samninginn: 

„– 32017 R 1961: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1961 frá 2. ágúst 2017 

(Stjtíð. ESB L 279, 28.10.2017, bls. 25).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/1961, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 10. febrúar 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

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

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 9. febrúar 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 279, 28.10.2017, bls. 25. 

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2019/EES/98/34 
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