
 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR   

nr. 353/2022 

frá 9. desember 2022 

um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) 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 framselda reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/256 frá 16. desember 2019/1700 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700 

um að koma á breytilegri áætlanagerð til margra ára (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/257 frá 16. desember 2019 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700 með 

því að tilgreina fjölda og heiti breytna fyrir svið vinnuafl (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/258 frá 16. desember 2019 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700 með 

því að tilgreina fjölda og heiti breytna á sviði tekna og lífskjara (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1432 frá 14. júlí 2020 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700 með 

því að tilgreina fjölda og heiti breytna að því er varðar notkun 

hagskýrslusviða um upplýsinga- og fjárskiptatækni fyrir viðmiðunarárið 

2021 (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1640 frá 12. ágúst 2020 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700 með 

því að tilgreina fjölda og heiti breytna í sérstöku viðfangsefni „hæfni í 

starfi“ og áttunda-hvers-árs breytur um „lífeyri og þátttöku á 

vinnumarkaði“ á sviði vinnuafls (5). 

6) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/29 frá 28. október 2021 um 

  

(1) Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2020, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2020, bls. 9. 

(3) Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2020, bls. 16. 

(4) Stjtíð. ESB L 331, 12.10.2020, bls. 4. 

(5) Stjtíð. ESB L 370, 6.11.2020, bls. 1. 



 

 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700 með 

því að tilgreina fjölda og heiti breytna á sviði tekna og lífskjara fyrir 

vinnumarkað og húsnæði, arf forréttinda og bágrar stöðu milli kynslóða, 

húsnæðisvanda, og sérstakt viðfangsefni 2023 um orkunýtni heimila (6). 

7) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2181 frá 16. desember 2019 um 

tilgreiningu á tæknilegum eiginleikum að því er varðar liði sem 

sameiginlegir eru mörgum gagnasöfnum samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700 (7). 

8) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2240 frá 16. desember 2019 um að 

tilgreina tæknilega liði gagnasafnsins, um að koma á fót tæknisniðum 

fyrir afhendingu upplýsinga og að tilgreina nákvæmt fyrirkomulag og 

innihald gæðaskýrslna um skipulag úrtakskönnunar á sviði vinnuafls í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700 (8). 

9) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2241 frá 16. desember 2019 um 

lýsingu á breytum og lengd, gæðakröfum og sundurliðun á tímaröð fyrir 

afhendingu mánaðarlegra gagna um atvinnuleysi samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700 (9). 

10) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2242 frá 16. desember 2019 um að 

tilgreina tæknilega liði gagnasafna, um að koma á fót tæknisniðum og 

tilgreina nákvæmt fyrirkomulag og innihald gæðaskýrslna um skipulag 

úrtakskönnunar á sviði tekna og lífskjara samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700 (10). 

11) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1013 frá 20. júlí 2020 um að 

tilgreina tæknilega liði gagnasafnsins, um að koma á fót tæknisniðum 

fyrir afhendingu upplýsinga og að tilgreina nákvæmt fyrirkomulag og 

innihald gæðaskýrslna um skipulag úrtakskönnunar á sviði notkunar 

upplýsinga- og fjarskiptatækni fyrir viðmiðunarárið 2021 í samræmi við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700 (11). 

12) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1642 frá 5. nóvember 2020 um að 

tilgreina tæknilega liði gagnasafnsins fyrir sérstakt viðfangsefni „hæfni í 

starfi“ 2022 og áttunda-hvers-árs breytur um „lífeyri og þátttöku á 

  

(6) Stjtíð. ESB L 7, 12.1.2022, bls. 1. 

(7)  Stjtíð. ESB L 330, 20.12.2019, bls. 16. 

(8)  Stjtíð. ESB L 336, 30.12.2019, bls. 59. 

(9)  Stjtíð. ESB L 336, 30.12.2019, bls. 125. 

(10)  Stjtíð. ESB L 336, 30.12.2019, bls. 133. 

(11) Stjtíð. ESB L 237, 22.7.2020, bls. 1. 



 

 

vinnumarkaði“ á sviði vinnuafls, í samræmi við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700 (12). 

13) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1721 frá 17. nóvember 2020 um 

að tilgreina tæknilega liði gagnasafna úrtakskönnunar á sviði tekna og 

lífskjara á heilbrigði og lífsgæði samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2019/1700 (13). 

14) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2052 frá 24. nóvember 2021 um 

að tilgreina tæknilega liði gagnasafna úrtakskönnunar á sviði tekna og 

lífskjara fyrir vinnumarkað og húsnæði, arf forréttinda og bágrar stöðu 

milli kynslóða, húsnæðisvanda, og sérstakt viðfangsefni 2023 um 

orkunýtni heimila samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2019/1700 (14). 

15) XXI. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 18q (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2019/1700) í XXI. viðauka við samninginn: 

„18qa. 32019 R 2181: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2019/2181 frá 16. desember 2019 um tilgreiningu á tæknilegum 

eiginleikum að því er varðar liði sem sameiginlegir eru mörgum 

gagnasöfnum samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2019/1700 (Stjtíð. ESB L 330, 20.12.2019, bls. 16). 

18qb. 32019 R 2240: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2019/2240 frá 16. desember 2019 um að tilgreina tæknilega liði 

gagnasafnsins, um að koma á fót tæknisniðum fyrir afhendingu 

upplýsinga og að tilgreina nákvæmt fyrirkomulag og innihald 

gæðaskýrslna um skipulag úrtakskönnunar á sviði vinnuafls í samræmi 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700 (Stjtíð. ESB 

L 336, 30.12.2019, bls. 59). 

18qc.  32019 R 2241: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2019/2241 frá 16. desember 2019 um lýsingu á breytum og 

lengd, gæðakröfum og sundurliðun á tímaröð fyrir afhendingu 

mánaðarlegra gagna um atvinnuleysi samkvæmt reglugerð 

  

(12) Stjtíð. ESB L 370, 6.11.2020, bls. 9. 

(13) Stjtíð. ESB L 386, 18.11.2020, bls. 9. 

(14) Stjtíð. ESB L 420, 25.11.2021, bls. 23. 



 

 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700 (Stjtíð. ESB L 336, 

30.12.2019, bls. 125). 

18qd. 32019 R 2242: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2019/2242 frá 16. desember 2019 um að tilgreina tæknilega liði 

gagnasafna, um að koma á fót tæknisniðum og tilgreina nákvæmt 

fyrirkomulag og innihald gæðaskýrslna um skipulag úrtakskönnunar á 

sviði tekna og lífskjara samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2019/1700 (Stjtíð. ESB L 336, 30.12.2019, bls. 133). 

Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, 

aðlöguð sem hér segir: 

Ísland og Noregur skulu undanþegin því að útvega gögnin sem vísað er 

til undir kennimerkibreytu PL111B í II. viðauka. 

18qe. 32020 R 0256: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2020/256 frá 16. desember 2019/1700 um viðbætur við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700 um að koma á breytilegri 

áætlanagerð til margra ára (Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2020, bls. 1). 

18qf. 32020 R 0257: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2020/257 frá 16. desember 2019 um viðbætur við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700 með því að tilgreina fjölda 

og heiti breytna fyrir svið vinnuafls (Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2020, bls. 

9). 

18qg. 32020 R 0258: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2020/258 frá 16. desember 2019 um viðbætur við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700 með því að tilgreina fjölda 

og heiti breytna á sviði tekna og lífskjara (Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2020, 

bls. 16). 

Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, 

aðlöguð sem hér segir: 

Ísland og Noregur skulu undanþegin því að útvega gögnin sem vísað er 

til undir kennimerkibreytu PL111B í viðaukanum. 

18qh. 32020 R 1432: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2020/1432 frá 14. júlí 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins (ESB) 2019/1700 með því að tilgreina fjölda og heiti breytna 

að því er varðar notkun hagskýrslusviða um upplýsinga- og 

fjárskiptatækni fyrir viðmiðunarárið 2021 (Stjtíð. ESB L 331, 

12.10.2020, bls. 4). 

18qi. 32020 R 1013: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2020/1013 frá 20. júlí 2020 um að tilgreina tæknilega liði 

gagnasafnsins, um að koma á fót tæknisniðum fyrir afhendingu 



 

 

upplýsinga og að tilgreina nákvæmt fyrirkomulag og innihald 

gæðaskýrslna um skipulag úrtakskönnunar á sviði notkunar upplýsinga- 

og fjarskiptatækni fyrir viðmiðunarárið 2021 í samræmi við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700 (Stjtíð. ESB L 237, 

22.7.2020, bls. 1). 

18qj. 32020 R 1640: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2020/1640 frá 12. ágúst 2020 um viðbætur við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700 með því að tilgreina fjölda 

og heiti breytna í sérstöku viðfangsefni „hæfni í starfi“ og áttunda-

hvers-árs breytur um „lífeyri og þátttöku á vinnumarkaði“ á sviði 

vinnuafls (Stjtíð. ESB L 370, 6.11.2020, bls. 1). 

18qk. 32020 R 1642: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2020/1642 frá 5. nóvember 2020 um að tilgreina tæknilega liði 

gagnasafnsins fyrir sérstakt viðfangsefni „hæfni í starfi“ 2022 og 

áttunda-hvers-árs breytur um „lífeyri og þátttöku á vinnumarkaði“ á 

sviði vinnuafls, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2019/1700 (Stjtíð. ESB L 370, 6.11.2020, bls. 9). 

18ql. 32020 R 1721: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2020/1721 frá 17. nóvember 2020 um að tilgreina tæknilega liði 

gagnasafna úrtakskönnunar á sviði tekna og lífskjara á heilbrigði og 

lífsgæði samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2019/1700 (Stjtíð. ESB L 386, 18.11.2020, bls. 9). 

18qm. 32022 R 0029: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2022/29 frá 28. október 2021 um viðbætur við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700 með því að tilgreina fjölda 

og heiti breytna á sviði tekna og lífskjara fyrir vinnumarkað og húsnæði, 

arf forréttinda og bágrar stöðu milli kynslóða, húsnæðisvanda, og 

sérstakt viðfangsefni 2023 um orkunýtni heimila (Stjtíð. ESB L 7, 

12.1.2022, bls. 1). 

18qn. 32021 R 2052: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2021/2052 frá 24. nóvember 2021 um að tilgreina tæknilega liði 

gagnasafna úrtakskönnunar á sviði tekna og lífskjara fyrir vinnumarkað 

og húsnæði, arf forréttinda og bágrar stöðu milli kynslóða, 

húsnæðisvanda, og sérstakt viðfangsefni 2023 um orkunýtni heimila 

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700 

(Stjtíð. ESB L 420, 25.11.2021, bls. 23).“ 

2. gr. 

Texti framseldra reglugerða (ESB) 2020/256, (ESB) 2020/257, (ESB) 

2020/258, (ESB) 2020/1432, (ESB) 2020/1640 og (ESB) 2022/29 og 

framkvæmdarreglugerða (ESB) 2019/2181, (ESB) 2019/2240, (ESB) 

2019/2241, (ESB) 2019/2242, (ESB) 2020/1013, (ESB) 2020/1642, (ESB) 



 

 

2020/1721 og (ESB) 2021/2052, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 10. desember 2022, 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. desember 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Kristján Andri Stefánsson 

formaður 

 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 


