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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 273/2022 

frá 23. september 2022 

um breytingu á bókun 47 við EES-samninginn, um afnám tæknilegra hindrana  

í viðskiptum með vín 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/2393 frá  

13. desember 2017 um breytingu á reglugerðum (ESB) nr. 1305/2013 um stuðning Dreifbýlis-

þróunarsjóðs evrópsks landbúnaðar (EAFRD) við dreifbýlisþróun, (ESB) nr. 1306/2013 um 

fjármögnun, stjórnun og eftirlit með sameiginlegu landbúnaðarstefnunni, (ESB) nr. 1307/2013 um 

að koma á reglum um beingreiðslur til bænda samkvæmt stuðningskerfum innan ramma sam-

eiginlegu landbúnaðarstefnunnar, (ESB) nr. 1308/2013 um sameiginlegt markaðskerfi fyrir land-

búnaðarafurðir og (ESB) nr. 652/2014 um ákvæði um stjórnun útgjalda er varða matvælaferlið, 

heilbrigði dýra og velferð dýra og sem varða plöntuheilbrigði og fjölgunarefni plantna (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/33 frá 

17. október 2018 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1308/2013 að 

því er varðar umsóknir um vernd fyrir upprunatáknanir, landfræðilegar merkingar og hefðbundin 

heiti í víngeiranum, andmælameðferð, takmarkanir á notkun, breytingar á forskriftum fyrir afurðir, 

afturköllun verndar og merkingu og kynningu (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/934 frá 

12. mars 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1308/2013 að því er 

varðar vínræktarsvæði þar sem auka má alkóhólstyrkleikann, leyfilegar vínfræðilegar vinnslu-

aðferðir og takmarkanir sem eiga við um framleiðslu og varðveislu vínræktarafurða, lág-

markshlutfall alkóhóls í aukaafurðum og ráðstöfun þeirra og birtingu skráa Alþjóðavínstofnunar-

innar (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/565 frá 

13. febrúar 2020 um leiðréttingu á framseldri reglugerð (ESB) 2019/934 að því er varðar 

umbreytingarfyrirkomulag vegna setningar birgða af vínræktarafurðum á markað (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/34 

frá 17. október 2018 um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 1308/2013 að því er varðar umsóknir um vernd fyrir upprunatáknanir, landfræðilegar merkingar 

og hefðbundin heiti í víngeiranum, andmælameðferð, breytingar á forskriftum fyrir afurðir, skrána 

yfir vernduð heiti, afturköllun verndar og notkun tákna og reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 1306/2013 að því er varðar viðeigandi kerfi fyrir eftirlit (5).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 350, 29.12.2017, bls. 15. 

(2)  Stjtíð. ESB L 9, 11.1.2019, bls. 2. 

(3) Stjtíð. ESB L 149, 7.6.2019, bls. 1. 

(4) Stjtíð. ESB L 129, 24.4.2020, bls. 1. 

(5)  Stjtíð. ESB L 9, 11.1.2019, bls. 46. 

2023/EES/31/46 
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6) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/935 

frá 16. apríl 2019 um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 1308/2013 að því er varðar greiningaraðferðir til að ákvarða eðlisfræðilega og efnafræðilega 

eiginleika og skynmatseinkenni vínræktarafurða og tilkynningar um ákvarðanir aðildarríkja 

varðandi aukningu á styrk náttúrulegs alkóhóls (6). 

7) Framseld reglugerð (ESB) 2019/33 fellir úr gildi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 607/2009 (7), sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn, og ber því að fella gerðina brott 

samkvæmt samningnum.  

8) Framseld reglugerð (ESB) 2019/934 fellir úr gildi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 606/2009 (8), sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn, og ber því að fella gerðina brott 

samkvæmt samningnum.  

9) 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 kveðið er á um í 7. mgr. inngangsorða í 

bókun 47 við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að gilda gagnvart Liechtenstein. 

10) Bókun 47 við EES-samninginn er því breytt í samræmi við það, 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 1. viðbæti við bókun 47 við EES-samninginn: 

1. Eftirfarandi texti bætist við í 8. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1308/2013): 

„, breytt með: 

 32017 R 2393: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/2393 frá 13. desember 2017 

(Stjtíð. ESB L 350, 29.12.2017, bls. 15).“ 

2. Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 8b (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 2018/274): 

„8c. 32019 R 0033: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/33 frá  

17. október 2018 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1308/2013 

að því er varðar umsóknir um vernd fyrir upprunatáknanir, landfræðilegar merkingar og hefð-

bundin heiti í víngeiranum, andmælameðferð, takmarkanir á notkun, breytingar á forskriftum 

fyrir afurðir, afturköllun verndar og merkingu og kynningu (Stjtíð. ESB L 9, 11.1.2019,  

bls. 2), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 269, 23.10.2008, bls. 13. 

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

segir: 

a) Eftirfarandi er bætt við töfluna í A-hluta I. viðauka: 

„ 

á íslensku „súlfít“ eða 

„brennisteinsdíoxíð“ 

„egg“, „eggjaprótín“, 

„eggjaafurð“, „lýsósím úr 

eggjum“ eða 

„eggjaalbúmín“ 

„mjólk“, „mjólkurvörur“, 

„mjólkurkasein“ eða 

„mjólkurprótín“ 

á norsku: „sulfitter“ eða 

„svoveldioksid“ 

„egg“, „eggprotein“, 

„eggprodukt“, 

„egglysozym“ eða 

„eggalbumin“ 

„melk“, „melkeprodukt“, 

„melkekasein“ eða 

„melkeprotein“ 

“ 

b) Eftirfarandi er bætt við töfluna í II. viðauka:  

  

(6)  Stjtíð. ESB L 149, 7.6.2019, bls. 53. 

(7)  Stjtíð. ESB L 193, 24.7.2009, bls. 60. 

(8)  Stjtíð. ESB L 193, 24.7.2009, bls. 1. 
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„ 

IS „vinnsluaðili“ eða „vínræktarmaður“ „unnið af“ 

NO „bearbeidingsvirksomhet“ eða 

„vinprodusent“ 

„bearbeidet av“ 

“ 

8d. 32019 R 0034: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/34 frá  

17. október 2018 um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 1308/2013 að því er varðar umsóknir um vernd fyrir upprunatáknanir, landfræðilegar 

merkingar og hefðbundin heiti í víngeiranum, andmælameðferð, breytingar á forskriftum fyrir 

afurðir, skrána yfir vernduð heiti, afturköllun verndar og notkun tákna og reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1306/2013 að því er varðar viðeigandi kerfi fyrir eftirlit 

(Stjtíð. ESB L 9, 11.1.2019, bls. 46). 

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

hér segir: 

Þrátt fyrir ákvæði bókunar 1 skulu samskipti lögbærra yfirvalda í EFTA-ríkjunum við 

framkvæmdastjórnina samkvæmt 1. mgr. 30. gr. fylgja málsmeðferðinni sem sett er fram í  

b-lið. 4. liður bókunar 1 gildir ekki um 30. gr. 

8e. 32019 R 0934: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/934 frá  

12. mars 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1308/2013 að 

því er varðar vínræktarsvæði þar sem auka má alkóhólstyrkleikann, leyfilegar vínfræðilegar 

vinnsluaðferðir og takmarkanir sem eiga við um framleiðslu og varðveislu vínræktarafurða, 

lágmarkshlutfall alkóhóls í aukaafurðum og ráðstöfun þeirra og birtingu skráa Alþjóðavín-

stofnunarinnar (Stjtíð. ESB L 149, 7.6.2019, bls. 1), breytt með: 

– 32020 R 0565: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/565 frá  

13. febrúar 2020 (Stjtíð. ESB L 129, 24.4.2020, bls. 1). 

8f. 32019 R 0935: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/935 frá  

16. apríl 2019 um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 1308/2013 að því er varðar greiningaraðferðir til að ákvarða eðlisfræðilega og efna-

fræðilega eiginleika og skynmatseinkenni vínræktarafurða og tilkynningar um ákvarðanir 

aðildarríkja varðandi aukningu á styrk náttúrulegs alkóhóls (Stjtíð. ESB L 149, 7.6.2019,  

bls. 53).“ 

3. Texti 10. liðar (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 606/2009) og 11. liður (reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 607/2009) fellur brott.  

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/2393, framseldra reglugerða (ESB) 2019/33,  

sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 269, 23.10.2019, bls. 13, (ESB) 2019/934 og (ESB) 2020/565 og 

framkvæmdarreglugerða (ESB) 2019/34 og (ESB) 2019/935, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 24. september 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

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

nr. 272/2022 frá 23. september 2022 (9), eftir því hvor dagsetningin er síðar.  

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(9) Stjtíð. ESB L 106, 20.4.2023, bls. 78 og EES-viðbætir nr. 31, 22.9.2022, bls. 73, 20.4.2023. 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 23. september 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Kristján Andri Stefánsson 

formaður 


