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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/134 

frá 24. janúar 2018 

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 

(tilkynnt með númeri C(2018) 218) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB frá 6. nóvember 2001 um Bandalagsreglur um lyf sem ætluð 

eru mönnum (1), einkum 16. gr. f, 

með hliðsjón af áliti Lyfjastofnunar Evrópu sem jurtalyfjanefndin setti fram 2. febrúar 2016, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Sideritis scardica Griseb., herba, getur talist jurtaefni, fullbúið jurtalyf eða samsetning þeirra í skilningi tilskipunar 

2001/83/EB og uppfyllir kröfurnar sem settar eru fram í þeirri tilskipun. 

2) Því er viðeigandi að færa Sideritis scardica Griseb., herba, á skrána yfir jurtaefni, fullbúin jurtalyf og samsetningar 

þeirra, til notkunar í jurtalyf sem hefð er fyrir, sem komið var á fót með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2008/911/EB (2). 

3) Því ætti að breyta ákvörðun 2008/911/EB til samræmis við það. 

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um mannalyf. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum I. og II. viðauka við ákvörðun 2008/911/EB er breytt í samræmi við viðaukann við þessa ákvörðun. 

2. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 24. janúar 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

framkvæmdastjóri. 

 _____  

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 22, 26.1.2018, bls. 41. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 86/2018 frá 

27. apríl 2018 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. EB L 311, 28.11.2001, bls. 67. 

(2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/911/EB frá 21. nóvember 2008 um að taka saman skrá yfir jurtaefni, fullbúin jurtalyf og 

samsetningar þeirra til notkunar í jurtalyf sem hefð er fyrir (Stjtíð. ESB L 328, 6.12.2008, bls. 42). 

2019/EES/49/01 
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VIÐAUKI 

Ákvörðun 2008/911/EB er breytt sem hér segir: 

1) Í I. viðauka bætist eftirfarandi efni við á eftir Pimpinella anisum L.: 

„Sideritis scardica Griseb., herba.“, 

2) Í II. viðauka bætist eftirfarandi við á eftir færslunni í skrá Bandalagsins um Pimpinella anisum L.: 

„FÆRSLA UM SIDERITIS SCARDIA GRISEB., HERBA, Í SKRÁ SAMBANDSINS 

Vísindaheiti plöntunnar 

Sideritis scardica Griseb. 

Grasafræðileg ætt 

Varablómaætt (Lamiaceae; Labiatae) 

Jurtaefni 

Grískt fjallate (Sideritis herba) 

Almennt heiti fullbúna jurtalyfsins á öllum opinberum tungumálum ESB 

BG (bălgarski): Мурсалски чай, стрък 

CS (čeština): nať hojníku 

DA (dansk): Kortkroneurt 

DE (Deutsch): Balkan-Gliedkraut 

EL (elliniká): Πόα σιδηρίτου 

EN (English): Ironwort 

ES (español): Siderita, partes aéreas de 

ET (eesti keel): haavarohuürt 

FI (suomi): raudakki, verso 

FR (français): Crapaudine (parties aériennes de) 

HR (hrvatska): očistova zelen 

HU (magyar): sármányvirág virágos hajtása 

IT (italiano): Stregonia parti aeree fiorite 

LT (lietuvių kalba): Timsrų žolė 

LV (latviešu valoda): Siderītu laksts 

MT (Malti): ħaxixa tas-Sideritis 

NL (Nederlands): (Griekse) bergthee, kruid 

PL (polski): Ziele gojnika 

PT (português): Siderite, partes aéreas 

RO (română): iarba de ceaiul muntelui cretan 

SK (slovenčina): Vňať ránhoja 

SL (slovenščina): zel sklepnjaka 

SV (svenska): Sårmynta, ört 

IS (íslenska): 

NO (norsk): Gresk fjellte 

Fullbúin jurtalyf 

Fínskorið jurtaefni 

Tilvísun í gæðalýsingu efnis í Evrópsku lyfjaskránni 

Á ekki við 

Ábendingar 

Ábending 1 

Jurtalyf sem hefð er fyrir til notkunar til að draga úr hósta í tengslum við kvef. 

Ábending 2 

Jurtalyf sem hefð er fyrir til notkunar til að draga úr vægum óþægindum í meltingarvegi. 

Lyfið er jurtalyf sem hefð er fyrir við tilteknum ábendingum sem byggjast eingöngu á langvarandi notkun. 
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Tegund hefðar 

Evrópsk 

Tiltekinn styrkleiki 

Sjá „skammtar“. 

Skammtar 

Fullorðnir og aldraðir 

Ábendingar 1 og 2 

Stakur skammtur: Jurtate: 2–4 g af fínskorna jurtaefninu í 150–200 ml af sjóðandi vatni sem jurtaseyði 2–3 sinnum á dag. 

Dagskammtur: allt að 12 g 

Ekki er mælt með lyfinu fyrir börn og unglinga yngri en 18 ára (sjá hlutann „Sérstök varnaðarorð og varúðarráðstafanir við 

notkun“) 

Íkomuleið 

Inntaka 

Meðferðarlengd eða takmarkanir varðandi meðferðarlengd 

Ábending 1 

Ef einkenni hverfa ekki eftir að jurtalyfið hefur verið notað í eina viku skal leita ráða hjá lækni eða öðrum hæfum 

heilbrigðisstarfsmanni. 

Ábending 2 

Ef einkenni hverfa ekki eftir að jurtalyfið hefur verið notað í 2 vikur skal leita ráða hjá lækni eða öðrum hæfum 

heilbrigðisstarfsmanni. 

Aðrar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til öruggrar notkunar 

Frábendingar 

Ofurnæmi fyrir virka efninu og öðrum jurtum af varablómaætt (Lamiaceae; Labiatae). 

Sérstök varnaðarorð og varúðarráðstafanir við notkun 

Ekki er mælt með lyfinu fyrir börn og unglinga yngri 18 ára þar eð nægilegar upplýsingar liggja ekki fyrir hvað það varðar. 

Ef einkenni versna við notkun jurtalyfsins skal leita ráða hjá lækni eða öðrum hæfum heilbrigðisstarfsmanni. 

Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir 

Ekki hefur verið tilkynnt um milliverkanir 

Frjósemi, meðganga og mjólkurskeið 

Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi meðan á meðgöngu og mjólkurskeiði stendur. Þar eð nægilegar upplýsingar liggja ekki 

fyrir er ekki mælt með því að nota lyfið meðan á meðgöngu og mjólkurskeiði stendur. 

Engin gögn liggja fyrir um frjósemi. 

Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla 

Engar rannsóknir hafa farið fram varðandi áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla. 

Aukaverkanir 

Ekki vitað um neinar 

Ef aukaverkanir koma fram skal leita ráða hjá lækni eða hæfum heilbrigðisstarfsmanni. 
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Ofskömmtun 

Ekkert ofskömmtunartilvik hefur verið tilkynnt. 

Lyfjafræðilegar upplýsingar (ef nauðsyn krefur) 

Á ekki við 

Lyfjafræðileg áhrif eða líkleg verkun á grundvelli langvarandi notkunar og reynslu (ef nauðsyn krefur vegna öruggrar 

notkunar vörunnar) 

Á ekki við.“ 

 __________  
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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2010/78/ESB 

frá 24. nóvember 2010 

um breytingu á tilskipunum 98/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 

2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB og 2009/65/EB að því er varðar 

valdsvið Evrópsku eftirlitsstofnunarinnar (Evrópska bankaeftirlitsstofnunin), Evrópsku 

eftirlitsstofnunarinnar (Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin) og Evrópsku 

eftirlitsstofnunarinnar (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin) (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA,  

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópu-

sambandsins, einkum 50., 53. (1. mgr.), 62. og 114. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópu-

sambandsins, 

með hliðsjón af áliti Seðlabanka Evrópu (1), 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópu-

sambandsins (2), 

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (3), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1)  Fjármálakreppan árin 2007 og 2008 leiddi í ljós 

verulega annmarka á fjármálaeftirliti, bæði í einstökum 

tilvikum og á fjármálakerfinu í heild. Eftirlitskerfi 

einstakra landa hafa dregist aftur úr alþjóðavæðingu 

fjármála og þeim samþættu og samtengdu evrópsku 

fjármálamörkuðum þar sem margar fjármálastofnanir 

stunda starfsemi yfir landamæri. Kreppan leiddi í ljós 

annmarka á samstarfi, samræmingu, samræmdri 

beitingu á lögum Sambandsins og skort á trausti milli 

lögbærra landsyfirvalda 

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 120. 

Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 92/2018 frá 27. apríl 2018 um breytingu á IX. viðauka 

(Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Álit frá 18. mars 2010 (Stjtíð. ESB C 87, 1.4.2010, bls. 1). 

(2) Álit frá 18. mars 2010 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíð-

indunum). 

(3) Afstaða Evrópuþingsins frá 22. september 2010 (hefur enn ekki 

verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 

17. nóvember 2010. 

2)  Áður en til fjármálakreppunnar kom og á meðan á 

henni hefur staðið hefur Evrópuþingið óskað eftir 

breytingum sem miða að samþættara evrópsku eftirliti 

til að tryggja að allir aðilar búi við raunveruleg jöfn 

samkeppnisskilyrði á vettvangi Sambandsins og til að 

endurspegla vaxandi samþættingu fjármálamarkaða í 

Sambandinu (í ályktunum sínum frá 13. apríl 2000 um 

orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um að setja 

ramma um starfsemi fjármálamarkaða: Aðgerðaáætlun 

frá 21. nóvember 2002 um reglur um varfærniseftirlit í 

Evrópusambandinu, frá 11. júlí 2007 um stefnu í fjár-

málaþjónustu (2005–2010) – hvítbók, frá 

23. september 2008 með tilmælum til framkvæmda-

stjórnarinnar um vogunarsjóði og óskráð hlutabréf og frá 

9. október 2008 með tillögum til framkvæmda-

stjórnarinnar um eftirfylgni í Lamfalussy-ferlinu: fram-

tíðarskipan eftirlits, og í afstöðu þess frá 22. apríl 2009 

um breytta tillögu að tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins um stofnun og rekstur fyrirtækja á sviði vátrygg-

inga og endurtrygginga (Gjaldþolsáætlun II) og frá 

23. apríl 2009 um tillögu að reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins um lánshæfismatsfyrirtæki). 

3)  Í nóvember 2008 veitti framkvæmdastjórnin nefnd 

háttsettra embættismanna, undir formennsku Jacques de 

Larosière, umboð til að gera tillögur um hvernig styrkja 

mætti fyrirkomulag evrópsks eftirlits með það í huga að 

auka öryggi borgaranna og endurreisa traust á fjármála-

kerfinu. Í lokaskýrslu sinni 25. febrúar 2009 („de 

Larosière-skýrslunni“) mælti nefndin með því að 

eftirlitsramminn yrði styrktur til að draga úr hættu á 

fjármálakreppum í framtíðinni og alvöru þeirra. Nefndin 

mælti með víðtækum umbótum á skipulagi eftirlits með 

fjármálageiranum í Sambandinu. Í De Larosière skýrsl-

unni er einnig mælt með því að Evrópsku fjármála-

eftirlitskerfi (ESFS) yrði komið á fót sem samanstæði af 

þremur evrópskum eftirlitsstofnunum (ESA) – einni 

fyrir bankageirann, annarri fyrir verðbréfageirann og 

hinni þriðju fyrir vátrygginga- og lífeyrissjóðageirann, 

og að evrópskt kerfisáhætturáð yrði stofnað.  

2019/EES/49/02 
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4)  Framkvæmdastjórnin til í orðsendingu sinni frá 

4. mars 2009, undir yfirskriftinni „Drifkraftur efnahags-

bata Evrópu“ að lögð yrðu fram lagadrög um að koma á 

fót evrópsku fjármálaeftirlitskerfi og í orðsendingu sinni 

frá 27. maí 2009, undir yfirskriftinni „Evrópskt fjár-

málaeftirlit“, veitti hún ítarlegri upplýsingar um 

mögulega uppbyggingu þessa nýja eftirlitsramma. 

5)  Leiðtogaráðið mæltist til, í ályktunum sínum í kjölfar 

funda þess 18. og 19. júní 2009, að evrópsku fjármála-

eftirlitskerfi yrði komið á fót sem samanstæði af þremur 

nýjum evrópskum eftirlitsstofnunum. Kerfið ætti að 

miða að því að auka gæði og samkvæmni í eftirliti á 

landsvísu, efla eftirlit með samstæðum sem starfa yfir 

landamæri og koma á sameiginlegu evrópsku regluverki 

fyrir allar fjármálastofnanir á innri markaðnum. Leið-

togaráðið lagði áherslu á að evrópsku eftirlitsstofn-

anirnar ættu einnig að hafa eftirlitsheimildir með tilliti til 

lánshæfismatsfyrirtækja og hvatti framkvæmdastjórnina 

til að undirbúa raunhæfar tillögur um hvernig evrópska 

fjármálaeftirlitskerfið gæti gengt mikilvægu hlutverki 

þegar kreppa steðjaði að. 

6)  Framkvæmdastjórnin samþykkti 23. september 2009 

tillögur um þrjár reglugerðir sem koma á fót evrópska 

fjármálaeftirlitskerfinu, þ.m.t. stofnun evrópsku 

eftirlitsstofnananna þriggja. 

7)  Til að evrópska fjármálaeftirlitskerfið geti starfað á 

skilvirkan hátt er nauðsynlegt að breyta réttargerðum 

Sambandsins með tilliti til starfssviða evrópsku eftirlits-

stofnananna þriggja. Slíkar breytingar varða skilgrein-

ingu á umfangi tiltekinna valdheimilda evrópsku 

eftirlitsstofnananna, samþættingu ákveðinna valdsviða 

sem komið er á með réttargerðum Sambandsins og 

breytingar til að tryggja snurðulausa og skilvirka 

starfsemi evrópsku eftirlitsstofnananna með tilliti til 

evrópska fjármálaeftirlitskerfisins. 

8)  Stofnun evrópsku eftirlitsstofnananna þriggja ætti að 

fylgja sameiginlegt regluverk til að tryggja samkvæma 

samræmingu og samræmda beitingu og stuðla þannig 

að meiri skilvirkni í starfsemi innri markaðarins. 

9)  Í reglugerðunum um stofnun evrópska fjármálaeftir-

litskerfisins er kveðið á um að evrópsku eftirlits-

stofnununum sé heimilt, fyrir svið sem eru sérstaklega 

sett fram í viðkomandi löggjöf, að semja drög að 

tæknistöðlum til að leggja fyrir framkvæmdastjórnina til 

samþykkis, í samræmi við 290. gr. og 291. gr. sátt-

málans um starfshætti Evrópusambandsins, með fram-

seldum gerðum eða framkvæmdargerðum. Í þessari 

tilskipun ætti að tilgreina fyrsta hluta þessara sviða og 

ætti það ekki að hafa áhrif á möguleikann á að bæta 

fleiri sviðum við í framtíðinni. 

10)  Í viðkomandi löggjöf ætti að skilgreina þau svið þar 

sem evrópsku eftirlitsstofnanirnar hafa valdheimildir 

til að semja drög að tæknistöðlum og hvernig þeir 

skulu samþykktir. Í viðkomandi löggjöf ætti að mæla 

fyrir um atriði, skilyrði og nákvæmar skilgreiningar 

eins og tilgreint er í 290. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins ef um er að ræða framseldar 

gerðir. 

11)  Við ákvörðun á sviðum fyrir tæknistaðla ætti að finna 

gott jafnvægi milli þess að koma á einu samræmdu 

regluverki og þess að koma í veg fyrir að reglugerðir og 

framfylgd þeirra verði óþarflega flóknar. Aðeins ætti að 

velja þau svið þar sem samræmdar tæknireglur stuðla 

verulega og með skilvirkum hætti að því ná markmiðum 

viðkomandi löggjafar, um leið og tryggt er að stefnu-

mótandi ákvarðanir Evrópuþingsins, ráðsins og fram-

kvæmdastjórnarinnar séu í samræmi við hefðbundnar 

verklagsreglur þeirra. 

12)  Svið sem falla undir tæknistaðla ættu að vera tæknilegs 

eðlis í raun, þar sem þróun þeirra kallar á sérfræði-

þekkingu eftirlitsaðilans. Í tæknistöðlunum sem eru 

samþykktir sem framseldar gerðir ætti að útfæra, útskýra 

og ákvarða frekar skilyrðin fyrir samkvæmri samræm-

ingu reglna, þ.m.t. í grunngerningum sem Evrópuþingið 

og ráðið samþykkja eða til að auka við eða breyta 

vissum atriðum sem ekki teljast grundvallaratriði í 

viðkomandi lagagerð. Í tæknistöðlunum sem eru 

samþykktir sem framkvæmdargerðir ætti að kveða á um 

skilyrði fyrir samræmdri beitingu lagalega bindandi 

gerða Sambandsins. Í tæknistöðlum ættu ekki að felast 

ákvarðanir varðandi stefnu. 

13)  Þegar um er að ræða tæknilegra eftirlitsstaðla er rétt að 

innleiða ferlið sem kveðið er á um í 10.–14. gr. 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 1093/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót 

evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska bankaeftirlits-

stofnunin) (1), reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 1094/2010 frá 24. nóvember 2010 um að 

koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska 

vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin) (2) og 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót 

evrópsku eftirlitsyfirvaldi (Evrópska verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnunin) (3), eftir því sem við á. Samþykkja ber 

tæknilega framkvæmdarstaðla í samræmi við ferlið sem 

kveðið er á um í 15. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1093/2010, reglugerðar (ESB) nr. 1094/2010 og 

reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010, eftir því sem við á. 

Leiðtogaráðið studdi fjögurra þrepa „Lamfalussy“-

nálgunina til að gera reglunefndarmeðferðina fyrir 

fjármálalöggjöf Sambandsins bæði skilvirkari og 

gagnsærri. Framkvæmdastjórnin hefur vald til að 

samþykkja annars stigs ráðstafanir á mörgum sviðum en 

margar annars stigs reglugerðir og tilskipanir fram-

kvæmdastjórnarinnar eru í gildi. Aðeins skal samþykkja 

tæknilega eftirlitsstaðla í tilvikum þegar viðeigandi 

annars stigs ráðstafanir, sem eru hannaðar til að útfæra, 

útskýra eða ákvarða frekar skilyrði beitingar á þessum 

annars stigs ráðstöfunum, hafa verið samþykktar og ættu 

þær að samrýmast umræddum annars stigs ráðstöfunum.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 271, 18.10.2011, bls. 12. 

(2) Stjtíð. ESB L 271, 18.10.2011, bls. 48. 

(3) Stjtíð. ESB L 271, 18.10.2011, bls. 84. 
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14)  Bindandi tæknistaðlar stuðla að einu samræmdu 

regluverki fyrir lög um fjármálaþjónustu sem leið-

togaráðið samþykkti í niðurstöðum sínum frá júní 2009. 

Að því marki sem ákveðnar kröfur í löggjöf Sam-

bandsins eru ekki samræmdar til fulls og í samræmi við 

varúðarregluna um eftirlit, þróun bindandi tæknistaðla, 

tilgreiningu eða ákvarðanatöku um skilyrði fyrir 

beitingu þessara krafna, ættu þær ekki að hindra 

aðildarríkin frá því að fara fram á viðbótarupplýsingar 

eða kveða á um strangari kröfur. Tæknistaðlar ættu því 

að heimila aðildarríkjunum að gera slíkt á sértækum 

sviðum þegar þessir lagagerningar kveða á um slíkt 

ákvörðunarvald. 

15)  Evrópsku eftirlitsstofnanirnar skulu, þar sem við á, 

hafa opið samráð við almenning, eins og sett er fram í 

reglugerðunum sem koma á fót evrópska fjármála-

eftirlitskerfinu, áður en þær leggja tæknistaðla fyrir 

framkvæmdastjórnina og greina hugsanlegan kostnað 

og ávinning þar að lútandi. 

16)  Gera skal mögulegt að kveða á um umbreytingarráð-

stafanir í tæknistöðlunum, með fyrirvara um nægjan-

lega fresti, ef kostnaðurinn við tafarlausa framkvæmd 

yrði of mikill í samræmi við þann ávinning sem hlytist 

þar af. 

17)  Í reglugerðunum sem koma á fót evrópska fjármála-

eftirlitskerfinu er kveðið á um fyrirkomulag til að leysa 

ágreiningsmál milli lögbærra landsyfirvalda. Ef lögbært 

yfirvald fellst ekki á verklag eða inntak aðgerða eða 

aðgerðaleysis annars lögbærs yfirvalds á sviðum sem 

tilgreind eru í réttargerðum Sambandsins ættu Evrópsku 

eftirlitsstofnanirnar, í samræmi við reglugerð (ESB) 

nr. 1093/2010, reglugerð (ESB) nr. 1094/2010 og 

reglugerð (ESB) nr. 1095/2010 þegar viðeigandi löggjöf 

krefst samvinnu, samræmingar eða sameiginlegrar 

ákvörðunartöku lögbærra landsyfirvalda í fleiri en einu 

aðildarríki, að geta aðstoðað þau, að beiðni eins af 

hlutaðeigandi lögbærum yfirvöldum, við að komast að 

samkomulagi innan þeirra tímamarka sem evrópsku 

eftirlitsstofnanirnar setja og ber þeim að hafa hliðsjón af 

viðkomandi löggjöf þar að lútandi ásamt því hversu 

ágreiningurinn er áríðandi og flókinn. Ef slíkur 

ágreiningur er viðvarandi ættu Evrópsku eftirlits-

stofnanirnar að geta greitt úr honum. 

18)  Í reglugerðunum sem koma á fót evrópsku eftirlits-

stofnununum er þess krafist að tilgreina þurfi, í löggjöf 

sem bundin er við tiltekna geira, tilvik þar sem heimilt 

er að beita fyrirliggjandi tilhögun til að greiða úr 

ágreiningi milli lögbærra landsyfirvalda. Í þessari 

tilskipun ætti að skilgreina fyrsta flokkinn af slíkum 

tilvikum án þess að það hafi áhrif á að fleiri slíkum 

tilvikum sé bætt við síðar. Tilskipun þessi ætti ekki að 

hindra evrópsku eftirlitsstofnanirnar í að grípa til 

aðgerða í samræmi við aðrar valdheimildir eða sinna 

skyldustörfum sem tilgreind eru í stofnreglugerðum 

þeirra, þ.m.t. sáttaumleitun sem ekki er bindandi, og 

skyldu þeirra til að stuðla að samkvæmri, skilvirkri og 

árangursríkri beitingu réttargerða Sambandsins. Enn 

fremur er breytinga þörf til að tryggja gagnsæi og 

lágmarkstruflun á ferlinu sem snýr að því að ná 

sameiginlegri ákvörðun á sviðum þar sem einhvers 

konar sáttaumleitun, sem ekki er bindandi, er fyrir hendi 

í viðkomandi réttargerðum eða þar sem lögbær yfirvöld, 

eitt eða fleiri, hafa frest til að taka sameiginlegar 

ákvarðanir. Bindandi málsmeðferð fyrir lausn deilumála 

er hugsuð til að finna lausn í aðstæðum þar sem lögbær 

landsyfirvöld geta ekki komið sér saman um hvernig 

greiða eigi úr formlegu eða efnislegu ágreiningsefni sem 

varðar reglufylgni við réttargerðir Sambandsins. 

19)  Í þessari tilskipun ætti því að tilgreina aðstæður þar sem 

jafna þarf formlegan eða efnislegan ágreining sem 

varðar reglufylgni við lög Sambandsins og lögbær 

landsyfirvöldin geta ekki leyst fyrir eigin tilstyrk. Við 

slíkar aðstæður ætti eitt af hlutaðeigandi lögbærum lands 

yfirvöldum að geta vakið máls á þessu við viðkomandi 

evrópska eftirlitsstofnun. Sú evrópska eftirlitsstofnun 

ætti að fara að stofnreglugerð sinni og þessari tilskipun. 

Hlutaðeigandi evrópsk eftirlitsstofnun ætti að geta krafið 

viðkomandi lögbær yfirvöld um að grípa til sértækra 

aðgerða eða grípa ekki til aðgerða til að jafna 

ágreininginn og tryggja reglufylgni við lög Sambandsins 

með bindandi hætti fyrir hlutaðeigandi lögbær yfirvöld. Í 

tilvikum þegar viðeigandi réttargerðir Sambandsins 

veita lögbærum yfirvöldum aðildarríkja ákvörðunarvald 

geta ákvarðanir evrópskrar eftirlitsstofnunar ekki komið 

í stað þess að lögbær yfirvöld beiti ákvörðunarvaldinu í 

samræmi við lög Sambandsins. 

20)  Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/48/EB frá 

14. júní 2006 um stofnun og rekstur lánastofnana (1) er 

kveðið á um sáttaumleitun eða sameiginlegar ákvarðanir 

að því er varðar tilgreiningu á mikilvægum útibúum til 

að taka þátt í samstarfshópi eftirlitsaðila, fullgildingu 

líkana og áhættumati samstæðu. Á öllum þessum 

sviðum ætti sérstaklega að tilgreina í breytingum, að 

komi til ágreinings á tilteknu tímabili geti evrópska 

eftirlitsstofnunin (Evrópska bankaeftirlitsstofnunin) 

leyst úr honum með því að nota ferlið sem lýst er í 

reglugerð (ESB) nr. 1093/2010. Sú aðferð tekur af 

tvímæli um að þótt ákvarðanir Evrópsku eftirlitsstofnun-

arinnar (Evrópska bankaeftirlitsstofnunin) geti ekki 

komið í stað þess að landsbundin eftirlitsyfirvöld beiti 

ákvörðunarvaldi sínu ætti að vera hægt að leysa 

ágreining og efla samvinnu áður en endanleg ákvörðun 

er tekin og send til stofnunar.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 177, 30.6.2006, bls. 1. 
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21)  Til að tryggja að yfirstandandi verkefni evrópsku 

bankaeftirlitsnefndarinnar, samstarfsnefndar evrópskra 

vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsaðila og nefndar 

evrópskra eftirlitsaðila færist hindrunarlaust yfir til 

nýju evrópsku eftirlitsstofnananna ættu tilvísanir til 

stofnananna (Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar, 

Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlits-

stofnunarinnar og Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnunarinnar) að koma í stað tilvísana til þessara 

nefnda í viðkomandi löggjöf, eftir því sem við á. 

22)  Til að koma nýja rammanum sem kveðið er á um í 

sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins 

fyllilega til framkvæmda er nauðsynlegt að aðlaga og 

skipta út framkvæmdarvaldinu sem lýst er í 202. gr. 

stofnsáttmála Evrópubandalagsins (EB-sáttmálanum) 

með viðeigandi ákvæðum í 290. og 291. gr. sáttmálans 

um starfshætti Evrópusambandsins. Ljúka ætti þeirri 

endurskoðun innan þriggja ára frá gildistöku Lissabon-

sáttmálans og eftirstandandi valdheimildir sem veittar 

eru í 202. gr. EB-sáttmálans ættu að falla úr gildi á þeim 

degi. 

23)  Aðlögun nefndarmeðferða að sáttmálanum um starfs-

hætti Evrópusambandsins, einkum 290. og 291. gr. hans, 

ætti að fara fram í hverju tilviki fyrir sig. Til að taka mið 

af tækniþróun á fjármálamörkuðum og skýra nánar 

kröfurnar sem mælt er fyrir um í tilskipunum, sem hefur 

verið breytt með þessari tilskipun ætti framkvæmda-

stjórnin að hafa vald til að samþykkja framseldar gerðir í 

samræmi við 290. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins. 

24)  Evrópuþingið og ráðið ættu að hafa þrjá mánuði frá 

tilkynningardegi til að andmæla framseldri gerð. 

Evrópuþingið og ráðið ættu að geta haft frumkvæði að 

því að framlengja þetta tímabil um þrjá mánuði þegar 

mikilvægir þættir eiga í hlut. Evrópuþingið og ráðið 

ættu einnig að geta upplýst aðrar stofnanir um þær 

fyrirætlanir sínar að hreyfa ekki andmælum. Skjót 

samþykkt á framseldum gerðum á sérstaklega við 

þegar um frest er að ræða, t.d. ef tímaáætlun varðandi 

samþykki framkvæmdastjórnarinnar á framseldum 

gerðum er í grundvallargerðinni. 

25)  Tilskipun þessi ætti ekki að hindra evrópsku 

eftirlitsstofnanirnar í að grípa til aðgerða í samræmi við 

aðrar valdheimildir eða sinna skyldustörfum sem 

tilgreind eru í stofnreglugerðum þeirra, þ.m.t. sáttaum-

leitun sem ekki er bindandi, og skyldu þeirra til að 

stuðla að samkvæmri, skilvirkri og árangursríkri 

beitingu réttargerða Sambandsins. 

26)  Nýja eftirlitsskipulagið, sem komið var á fót með 

evrópska fjármálaeftirlitskerfinu, mun krefjast náinnar 

samvinnu lögbærra landsyfirvalda við evrópsku 

eftirlitsstofnanirnar. Breytingarnar á viðeigandi löggjöf 

ættu að tryggja að engar lagalegar hindranir fyrirfinnist 

sem standi í vegi fyrir kröfunum um upplýsingaskipti 

sem er að finna í reglugerðunum um að koma á fót 

evrópsku eftirlitsstofnununum. 

27)  Upplýsingar sem sendar eru til eða skipst er á milli 

lögbærra yfirvalda og evrópsku eftirlitsstofnananna eða 

evrópska kerfisáhætturáðsins skulu háðar þagnarskyldu 

þeirra sem starfa eða hafa starfað hjá þeim lögbæru 

yfirvöldum sem veita upplýsingunum viðtöku. 

28)  Í reglugerðunum um að koma á fót evrópsku eftirlits-

stofnununum er kveðið á um að hægt sé að koma á 

tengslum við lögbær yfirvöld frá þriðju löndum og 

aðstoða við að undirbúa jafngildisvarðanir um eftirlits-

kerfi í þriðju löndum. Breyta ætti tilskipun Evrópu-

þingsins og ráðsins 2004/39/EB frá 21. apríl 2004 um 

markaði fyrir fjármálagerninga (1) og tilskipun 

2006/48/EB til að heimila evrópsku eftirlitsstofnununum 

að koma á samstarfssamningum við þriðju lönd og 

skiptast á upplýsingum þar sem þriðju lönd geta ábyrgst 

að þagnarskylda verði virt. 

29)  Að halda einn samsteyptan lista eða skrá um sérhvern 

flokk fjármálastofnana í Sambandinu, eins og sérhverju 

lögbæru landsyfirvaldi ber að gera nú þegar, mun auka 

gangsæi og á betur við með tilliti til innri markaðarins 

fyrir fjármálaþjónustu. Evrópsku eftirlitsstofnanirnar 

ættu að fá það hlutverk að koma á fót, birta og uppfæra 

reglulega skrárnar um fjármálaaðila í Sambandinu. Þetta 

varðar skrána yfir starfsleyfi lánastofnana sem lögbær 

landsyfirvöld hafa veitt, skrána yfir öll verðbréfa-

fyrirtæki og skrána yfir skipulega verðbréfamarkaði 

samkvæmt tilskipun 2004/39/EB. Á sama hátt ætti 

evrópska eftirlitsstofnunin (Evrópska verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnunin) að fá það hlutverk að koma á 

fót, birta og uppfæra reglulega skrána um samþykktar 

útboðs- og skráningarlýsingar og vottorð um samþykki 

samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2003/71/EB frá 4. nóvember 2003 um útboðs- og 

skráningarlýsingu sem birta skal við almennt útboð 

verðbréfa eða þegar þau eru tekin til viðskipta (2). 

30)  Á þeim sviðum þar sem evrópsku eftirlitsstofnununum 

ber skylda til að semja drög að tæknistöðlum ætti að 

leggja þessi drög að tæknistöðlum fyrir framkvæmda-

stjórnina innan þriggja ára frá stofnun evrópsku 

eftirlitsstofnananna nema kveðið sé á um annan frest í 

viðkomandi lagagerð. 

31)  Verkefni evrópsku eftirlitsstofnunarinnar (Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar) að því er 

varðar tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/26/EB 

frá 19. maí 1998 um endanlegt uppgjör í greiðslu-

uppgjörskerfum og uppgjörskerfum fyrir verðbréf (3) 

ættu ekki að hafa áhrif á valdheimild seðlabankakerfis 

Evrópu til að stuðla að snurðulausum rekstri 

greiðslukerfa í samræmi við fjórða undirlið í 2. mgr. 

127. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 145, 30.4.2004, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 345, 31.12.2003, bls. 64. 

(3) Stjtíð. EB L 166, 11.6.1998, bls. 45. 
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32)  Tæknistaðlarnir, sem evrópska eftirlitsstofnunin 

(Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlits-

stofnunin) mun semja drög að í samræmi við þessa 

tilskipun og með tilliti til tilskipunar Evrópuþingsins 

og ráðsins 2003/41/EB frá 3. júní 2003 um starfsemi 

og eftirlit með stofnunum sem sjá um starfstengdan 

lífeyri (1), ættu ekki að hafa áhrif á valdheimildir 

aðildarríkjanna að því er varðar varfærniskröfur sem 

gilda um slíkar stofnanir eins og kveðið er á um í 

tilskipun 2003/41/EB. 

33)  Samkvæmt 5. mgr. 13. gr. tilskipunar 2003/71/EB er 

lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríki heimilt að flytja 

samþykki á útboðs- og skráningarlýsingu til lögbærs 

yfirvalds annars aðildarríkis, með fyrirvara um 

samþykki lögbæra yfirvaldsins. Í ákvæðum 4. mgr. 

28. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010 er þess krafist 

að evrópsku eftirlitsstofnuninni (Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnuninni) sé tilkynnt um slíka 

framsalssamninga eigi síðar en einum mánuði áður en 

þeir taka gildi. Í ljósi fenginnar reynslu af framsali 

staðfestingar samkvæmt tilskipun 2003/71/EB, sem 

kveður á um styttri fresti, er þó rétt að beita ekki 4. mgr. 

28. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010 í því tilviki. 

34)  Evrópsku eftirlitsstofnanirnar hafa sem stendur enga 

þörf fyrir að semja drög að tæknistöðlum að því er 

varðar fyrirliggjandi kröfur um að þeir sem í reynd 

stjórna starfsemi verðbréfafyrirtækja, lánastofnana, 

verðbréfasjóða og rekstrarfélaga þeirra hafi nægjanlega 

gott orðspor og fullnægjandi reynslu sem ætti að tryggja 

trausta og varfærna stjórnun þeirra. Með tilliti til 

mikilvægis þessara krafna ættu Evrópsku eftirlits-

stofnanirnar þó að setja í forgang að koma á viðmiðun-

arreglum um bestu starfsvenjur og sjá til þess að eftirlits- 

og varfærnisferlar samrýmist þessum bestu starfs-

venjum. Þær ættu á sama hátt að tilgreina bestu 

starfsvenjur og tryggja samleitni þegar um er að ræða 

varfærniskröfur fyrir aðalskrifstofur þessara aðila. 

35)  Sameiginlega evrópska regluverkið sem gildir um allar 

fjármálastofnanir á innri markaðinum ætti að tryggja 

fullnægjandi samhæfingu á viðmiðum og aðferðafræði 

svo lögbær yfirvöld geti notað þau til að meta 

útlánaáhættu lánastofnana. Tilgangur þess að semja drög 

að tæknistöðlum með tilliti til innramatsaðferðarinnar, 

þróuðu mæliaðferðarinnar og eigin líkans fyrir markaðs-

áhættuaðferðina, eins og kveðið er á um í þessari 

tilskipun, ætti nánar til tekið að tryggja gæði og 

traustleika slíkra aðferða sem og samkvæmni í eftirliti 

lögbærra yfirvalda með þeim. Þessir tæknistaðlar ættu 

að gera lögbærum yfirvöldum kleift að heimila fjár-

málastofnunum að þróa mismunandi aðferðir sem 

grundvallast á reynslu þeirra og séreinkenna, í samræmi 

við kröfurnar sem mælt er fyrir um í tilskipun 

2006/48/EB og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2006/49/EB frá 14. júní 2006 um eiginfjárkröfur 

  

(1) Stjtíð. ESB L 235, 23.9.2003, bls. 10. 

fjárfestingarfyrirtækja og lánastofnana (2) og með 

fyrirvara um kröfur í viðkomandi tæknistöðlum. 

36)  Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiðum 

þessarar tilskipunar, þ.e. að bæta starfsemi innri 

markaðarins með því að tryggja hátt, skilvirkt og 

samkvæmt stig varfærins regluverks og eftirlits, og að 

vernda innstæðueigendur, fjárfesta og rétthafa og þar 

með einnig fyrirtæki og neytendur, vernda heilleika, 

skilvirkni og skipulega starfsemi fjármálamarkaða, 

viðhalda stöðugleika og sjálfbærni fjármálakerfisins, 

vernda raunhagkerfið og fjármál hins opinbera og 

styrkja samræmingu innra eftirlits, og þeim verður því 

betur náð á vettvangi Sambandsins vegna umfangs 

þeirra, er Sambandinu heimilt að samþykkja 

ráðstafanir í samræmi við nálægðarregluna eins og 

kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans um Evrópu-

sambandið. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og 

hún er sett fram í þeirri grein, er ekki gengið lengra en 

nauðsyn krefur í þessari tilskipun til að ná þessum 

markmiðum. 

37)  Framkvæmdastjórnin ætti, eigi síðar en 1. janúar 2014, 

að tilkynna Evrópuþinginu og ráðinu um framlagningu 

evrópsku eftirlitsstofnananna á drögum að tækni-

stöðlum eins og kveðið er á um í þessari tilskipun og 

leggja fram viðeigandi tillögur. 

38)  Því ber að breyta tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

98/26/EB frá 19. maí 1998 um endanlegt uppgjör í 

greiðsluuppgjörskerfum og uppgjörskerfum fyrir 

verðbréf (3), tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2002/87/EB frá 16. desember 2002 um viðbótareftirlit 

með lánastofnunum, vátryggingafélögum og verðbréfa-

fyrirtækjum sem eru hluti af fjármálasamsteypu (4), 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB frá 

28. janúar 2003 um innherjasvik og markaðsmisnotkun 

(markaðssvik) (5), tilskipun 2003/41/EB, tilskipun 

2004/39/EB, tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2004/109/EB frá 15. desember 2004 um samhæfingu 

krafna um gagnsæi í tengslum við upplýsingar um 

útgefendur verðbréfa sem eru skráð á skipulegan markað 

(6), tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/60/EB frá 

26. október 2005 um ráðstafanir gegn því að fjármála-

kerfið sé notað til peningaþvættis og til fjármögnunar 

hryðjuverkastarfsemi (7), tilskipun 2006/48/EB og 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB frá 

13. júlí 2009 um samræmingu á lögum og stjórnsýslu-

fyrirmælum um verðbréfasjóði (UCITS) (8) til 

samræmis við það.  

  

(2) Stjtíð. ESB L 177, 30.6.2006, bls. 201. 

(3) Stjtíð. EB L 166, 11.6.1998, bls. 45. 

(4) Stjtíð. ESB L 35, 11.2.2003, bls. 1. 

(5) Stjtíð. ESB L 96, 12.4.2003, bls. 16. 

(6) Stjtíð. ESB L 390, 31.12.2004, bls. 38. 

(7) Stjtíð. ESB L 309, 25.11.2005, bls. 15. 

(8) Stjtíð. ESB L 302, 17.11.2009, bls. 32. 
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SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingar á tilskipun 98/26/EB 

Tilskipun 98/26/EB er breytt sem hér segir: 

1)  Í stað 3. mgr. 6. gr. komi eftirfarandi: 

„3.  Aðildarríkið, sem um getur í 2. mgr., skal án tafar 

tilkynna evrópska kerfisáhætturáðinu, öðrum aðildarríkjum 

og evrópsku eftirlitsstofnuninni (Evrópska eftirlitsstofnunin 

á verðbréfamarkaði), sem komið var á fót með reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 (*). 

  

(*) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84.“ 

2)  Í stað fyrstu undirgreinar 1. mgr. 10. gr. komi eftirfarandi: 

„1.  Aðildarríki skulu tilgreina kerfin og viðkomandi 

kerfisstjóra sem falla undir gildissvið þessarar tilskipunar 

og tilkynna Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni 

um þá og upplýsa stofnunina um yfirvöldin sem hafa verið 

valin í samræmi við 2. mgr. 6. gr. Evrópska verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnunin skal birta þessar upplýsingar á 

vefsetri sínu.“ 

3)  Eftirfarandi grein bætist við: 

„10. gr. a 

1.  Lögbæru yfirvöldin skulu eiga samstarf við Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina að því er varðar þessa 

tilskipun, í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 1095/2010. 

2.  Lögbæru yfirvöldin skulu án tafar veita Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni nauðsynlegar upp-

lýsingar til að hún geti sinnt skyldustörfum sínum, í 

samræmi við 35. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010.“ 

2. gr. 

Breytingar á tilskipun 2002/87/EB 

Tilskipun 2002/87/EB er breytt sem hér segir: 

1)  Ákvæðum 4. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  Í stað 2. mgr. komi eftirfarandi: 

„2.  Samræmingaraðilinn, sem er tilnefndur í samræmi 

við 10. gr., skal tilkynna móðurfyrirtækinu, sem fer 

fyrir samstæðunni, eða, ef ekki er um móðurfyrirtæki 

að ræða, eftirlitsskylda aðilanum með hæstu niður-

stöðutölu efnahagsreiknings á mikilvægasta fjár-

málasviðinu innan samstæðu, að samstæðan hafi verið 

sanngreind sem fjármálasamsteypa og um tilnefningu 

samræmingaraðilans. 

Samræmingaraðilinn skal einnig tilkynna lögbæru 

yfirvöldunum, sem veitt hafa starfsleyfi til eftirlits-

skyldra aðila í hópnum, og lögbæru yfirvöldunum í 

aðildarríkinu þar sem blandað eignarhaldsfélag á 

fjármálasviði heldur aðalskrifstofu, og sameiginlegri 

nefnd evrópsku eftirlitsstofnananna (hér á eftir 

„sameiginlega nefndin“), sem komið var á fót með 

54. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 1093/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á 

fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska bankaeftirlits-

stofnunin)(*), reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 1094/2010 frá 24. nóvember 2010 um að 

koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska 

trygginga- og lífeyrissjóðastofnunin) (**) og reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 

24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópsku 

eftirlitsyfirvaldi (Evrópska eftirlitsstofnunin á verð-

bréfamarkaði) (***) eftir því sem við á. 

  

(*) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 12. 

(**) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 48. 

(***) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84.“ 

b)  eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„3.  Sameiginlega nefndin skal birta á vefsetri sínu og 

halda uppfærðri skránni um sanngreindar fjármálasam-

steypur. Upplýsingarnar skulu vera aðgengilegar  

með tengli á vefsetri sérhverrar evrópskrar eftirlits-

stofnunar.“ 

2)  Í 2. mgr. 9. gr. bætist eftirfarandi liður við: 

„d)  fyrirkomulag er fyrir hendi um að stuðla að og þróa, ef 

krafist er, fullnægjandi endurreisnar- og skilameðferðar-

fyrirkomulag og -áætlanir. Slíkt fyrirkomulag skal uppfæra 

reglulega.“ 

3)  Í stað fyrirsagnar í 3. þætti komi eftirfarandi: 

„RÁÐSTAFANIR TIL AÐ GREIÐA FYRIR VIÐBÓTAR-

EFTIRLITI OG EFLA VALDHEIMILDIR SAMEIGINLEGU 

NEFNDARINNAR“. 

4)  Eftirfarandi grein er felld inn í 3. þátt: 

„9. gr. a 

Hlutverk sameiginlegu nefndarinnar 

Sameiginlega nefndin skal, í samræmi við 56. gr. reglu-

gerðar (ESB) nr. 1093/2010, reglugerð (ESB) 

nr. 1094/2010 og reglugerð (ESB) nr. 1095/2010 eftir því 

sem við á, tryggja samræmi í eftirliti þvert á 

atvinnugreinar og yfir landamæri og reglufylgni með 

löggjöf Sambandsins.“ 

5)  Í stað 1. mgr. 10. gr. komi eftirfarandi: 

„1.  Til að tryggja eðlilega framkvæmd viðbótareftirlits 

með eftirlitsskyldum aðilum í fjármálasamsteypu skal 

tilnefna einn samræmingaraðila sem ber ábyrgð á 

samræmingu og framkvæmd viðbótareftirlits, úr hópi 

lögbærra yfirvalda hlutaðeigandi aðildarríkja, þ.m.t. þeirra 

í aðildarríkinu þar sem blandaða eignarhaldsfélagið í 

fjármálastarfsemi hefur aðalskrifstofu sína. Birta skal 

auðkenni samræmingaraðilans á vefsetri sameiginlegu 

nefndarinnar.“  
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6)  Í stað annarrar undirgreinar 1. mgr. 11. gr. komi 

eftirfarandi: 

 „Til að greiða fyrir og koma á viðbótareftirliti á breiðum 

lagagrundvelli skulu samræmingaraðili, önnur viðkom-

andi, lögbær yfirvöld og, ef þörf krefur, önnur hlutað-

eigandi lögbær yfirvöld, koma á sérstöku samræmingar-

fyrirkomulagi. Samræmingarfyrirkomulagið getur haft í för 

með sér viðbótarverkefni fyrir samræmingaraðilann og þar 

kann að vera sagt fyrir um tilhögun á ákvarðanatökuferli 

hlutaðeigandi lögbærra yfirvalda eins og um getur í 3., 4. 

og 5. gr. (4. mgr.), 6. og 12. gr. (2. mgr.), 16. og 18. gr. og 

um samstarf við önnur lögbær yfirvöld. 

 Evrópsku eftirlitsstofnanirnar skulu, með milligöngu 

sameiginlegu nefndarinnar og í samræmi við 8. gr. og 

tilhögunina sem sett er fram í 56. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1093/2010, reglugerð (ESB) nr. 1094/2010 og 

reglugerð (ESB) nr. 1095/2010 eftir því sem við á, semja 

viðmiðunarreglur sem miða að samleitni í samræmingu 

eftirlitsráðstafana í samræmi við 131. gr. a tilskipunar 

2006/48/EB og 4. mgr. 248. gr. tilskipunar 2009/138/EB.“ 

7)  Í stað þriðju undirgreinar 1. mgr. 12. gr. komi eftirfarandi: 

 „Lögbærum yfirvöldum er einnig heimilt að skiptast á við 

eftirfarandi yfirvöld á þeim upplýsingum sem þörf er á til 

að framkvæma skyldur þeirra varðandi eftirlitsskylda aðila 

í fjármálasamsteypum í samræmi við ákvæðin sem mælt 

var fyrir um í reglunum um sérsvið: seðlabankar, evrópska 

seðlabankakerfið, Seðlabanka Evrópu og evrópska 

kerfisáhætturáðið í samræmi við 15. gr. reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1092/2010 frá 

24. nóvember 2010 um þjóðhagsvarúðareftirlit með 

fjármálakerfinu á sviði Evrópusambandsins og um stofnun 

evrópska kerfisáhætturáðsins (*). 

  

(*) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 1.“ 

8)  Eftirfarandi grein bætist við: 

„12. gr. a 

Samstarf og upplýsingaskipti við sameiginlegu 

nefndina 

1.  Lögbæru yfirvöldin skulu starfa með sameiginlegu 

nefndinni að því er varðar þessa tilskipun, í samræmi við 

reglugerð (ESB) nr. 1093/2010, reglugerð (ESB) 

nr. 1094/2010 og reglugerð (ESB) nr. 1095/2010. 

2.  Lögbæru yfirvöldin skulu án tafar veita sameiginlegu 

nefndinni allar nauðsynlegar upplýsingar til að hún  

geti sinnt skyldustörfum sínum í samræmi við 35. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 1093/2010, reglugerð (ESB) 

nr. 1094/2010 og reglugerð (ESB) nr. 1095/2010, í 

þessari röð.“ 

9)  Í stað 1. mgr. 14. gr. komi eftirfarandi: 

„1.  Aðildarríkin skulu tryggja að engar lagalegar 

hömlur innan lögsögu þeirra hindri einstaklinga og 

lögaðila sem valdsvið viðbótareftirlits nær til, hvort sem 

þeir eru eftirlitsskyldur aðili eða ekki, frá því að skiptast 

innbyrðis á hvers konar upplýsingum sem gætu skipt 

máli fyrir slíkt viðbótareftirlit og skiptast á upplýsingum í 

samræmi við þessa tilskipun og við evrópsku eftirlits-

stofnanirnar í samræmi við 35. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1093/2010, reglugerð (ESB) nr. 1094/2010 og 

reglugerð (ESB) nr. 1095/2010, eftir því sem við á, fyrir 

milligöngu sameiginlegu nefndarinnar, ef nauðsyn 

krefur.“ 

10)  Í stað annarrar málsgreinar 16. gr. komi eftirfarandi: 

„Með fyrirvara um 2. mgr. 17. gr. er aðildarríkjunum 

heimilt að ákvarða hvaða ráðstafanir lögbærum yfirvöldum 

þeirra er heimilt gera að því er varðar blönduð 

eignarhaldsfélög í fjármálastarfsemi. Í samræmi við 16. og 

56. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1093/2010, reglugerð (ESB) 

nr. 1094/2010 og reglugerð (ESB) nr. 1095/2010, eftir því 

sem við á, geta evrópsku eftirlitsstofnanirnar, fyrir 

milligöngu sameiginlegu nefndarinnar, samið viðmiðunar-

reglur um ráðstafanir að því er varðar blönduð 

eignarhaldsfélög í fjármálastarfsemi .“ 

11)  Ákvæðum 18. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  Í stað 1. mgr. komi eftirfarandi: 

„1.  Með fyrirvara um sérreglur þar sem 3. mgr. 

5. gr. gildir skulu lögbæru yfirvöldin skulu sannprófa 

hvort eftirlitsskyldir aðilar, þegar móðurfyrirtækið 

hefur aðalskrifstofu sína í þriðja landi, sæti eftirliti 

lögbærs yfirvalds í umræddu þriðja landi, jafngildu 

því sem kveðið er á um í þessari tilskipun um 

viðbótareftirlit með eftirlitsskyldum aðilum sem um 

getur í 2. mgr. 5. gr. Lögbæra yfirvaldið, sem væri 

samræmingaraðili ef framsettar viðmiðanir í 2. mgr. 

10. gr. væru í gildi, skal framkvæma sannprófunina 

að beiðni móðurfyrirtækisins eða einhvers af 

eftirlitsskyldu aðilunum sem fengið hafa starfsleyfi í 

Sambandinu eða að eigin frumkvæði. 

Þetta lögbæra yfirvald skal hafa samráð við önnur 

viðkomandi lögbær yfirvöld og kappkosta að fara að 

viðeigandi viðmiðunarreglum sem sameiginlega 

nefndin hefur komið á í samræmi við 16. gr. og 56. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 1093/2010, reglugerð (ESB) 

nr. 1094/2010 og reglugerð (ESB) nr. 1095/2010, eftir 

því sem við á.“, 

b)  eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„1a.  Ef lögbært yfirvald samþykkir ekki ákvörðun 

sem annað viðkomandi lögbært yfirvald hefur  

tekið skv. 1. mgr., skal 19. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1093/2010, reglugerð (ESB) nr. 1094/2010 og 

reglugerð (ESB) nr. 1095/2010, gilda eftir því sem 

við á.“ 
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12)  Í stað 2. mgr. 19. gr. komi eftirfarandi: 

„2.  Með fyrirvara um 1. og 2. mgr. 218. gr. sáttmálans 

um starfshætti Evrópusambandsins skal framkvæmda-

stjórnin, með aðstoð sameiginlegu nefndarinnar, evrópsku 

bankanefndarinnar, nefnd evrópskra eftirlitsaðila með 

vátryggingum og starfstengdum lífeyrissjóðum og 

nefndarinnar um fjármálasamsteypur, skoða niðurstöður 

samningaviðræðnanna sem um getur í 1. mgr. og meta 

árangur þeirra.“ 

13)  Eftirfarandi undirgrein bætist við í 1. mgr. 20. gr.: 

„Þessar ráðstafanir taka ekki til efnis valdheimildarinnar 

sem er framseld og falin framkvæmdastjórninni að því er 

varðar atriðin sem eru tilgreind í a-lið 21. gr.“ 

14)  Ákvæðum 21. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  Í stað 4. mgr. komi eftirfarandi: 

„4.  Evrópsku eftirlitsstofnanirnar geta, fyrir 

milligöngu sameiginlegu nefndarinnar, látið í té 

almennar viðmiðunarreglur um hvort líklegt sé að 

viðbótareftirlitsfyrirkomulag lögbærra yfirvalda í 

þriðju löndum nái markmiðunum með viðbótareftirliti, 

eins og þau eru skilgreind í þessari tilskipun, að því er 

varðar eftirlitsskylda aðila í fjármálasamsteypu þar 

sem aðilinn sem fer fyrir samsteypunni hefur 

aðalskrifstofu sína í þriðja landi. Sameiginlega nefndin 

skal endurskoða allar slíkar viðmiðunarreglur 

reglulega og taka tillit til allra breytinga á viðbótar-

eftirliti sem slík lögbær yfirvöld framkvæma.“ 

b)  Í stað 5. mgr. komi eftirfarandi: 

„5.  Eigi síðar en 1. desember 2011 skal fram-

kvæmdastjórnin endurskoða 20. gr. og leggja fram 

viðeigandi tillögur að nýrri löggjöf til að hægt sé að 

beita framseldum gerðum til fulls skv. 290. gr. 

sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og 

framkvæmdargerðum skv. 291. gr. sáttmálans um 

starfshætti Evrópusambandsins að því er varðar þessa 

tilskipun. Með fyrirvara um framkvæmdarráðstafanir 

sem þegar hafa verið samþykktar skulu valdheim-

ildirnar, sem framkvæmdastjórninni er falið í 21. gr. til 

að samþykkja framkvæmdarráðstafanir sem enn eru 

við lýði eftir gildistöku Lissabonsáttmálans, falla úr 

gildi 1. desember 2012.“ 

15)  Eftirfarandi grein bætist við: 

„21. gr. a 

Tæknistaðlar 

1.  Til að tryggja samkvæma samræmingu þessarar 

tilskipunar er Evrópsku eftirlitsstofnununum heimilt, í 

samræmi við 56. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1093/2010, 

reglugerð (ESB) nr. 1094/2010 og reglugerð (ESB) 

nr. 1095/2010 eftir því sem við á, að semja drög að 

tæknilegum eftirlitsstöðlum, að því er varðar: 

a)  ákvæði 11. mgr. 2. gr. til að kveða nánar á um 

beitingu 17. gr. tilskipunar ráðsins 78/660/EBE með 

tilliti til þessarar tilskipunar, 

b)  ákvæði 17. mgr. 2. gr. til að koma á ferlum eða kveða 

nánar á um viðmiðanir til að ákvarða „viðkomandi 

lögbært yfirvald“, 

c)  ákvæði 5. mgr. 3. gr. til að kveða nánar á um aðra 

mæliþætti til að auðkenna fjármálasamsteypu. 

Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja 

tæknilegu eftirlitsstaðlana, sem um getur í fyrstu 

undirgrein í samræmi við ferlið sem mælt er fyrir um í 

10.–14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1093/2010, reglugerð 

(ESB) nr. 1094/2010 og reglugerð (ESB) nr. 1095/2010, 

eftir því sem við á. 

2.  Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu 

þessarar tilskipunar er Evrópsku eftirlitsstofnununum 

heimilt, í samræmi við 56. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1093/2010, reglugerð (ESB) nr. 1094/2010 og 

reglugerð (ESB) nr. 1095/2010, eftir því sem við á, að 

semja drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum, að því er 

varðar: 

a)  ákvæði 2. mgr. 6. gr. til að tryggja samræmd skilyrði 

fyrir beitingu aðferðanna við útreikninga sem 

tilgreindar eru í II. hluta í I. viðauka en með fyrirvara 

um 4. mgr. 6. gr., 

b)  ákvæði 2. mgr. 7. gr. til að tryggja samræmd skilyrði 

fyrir beitingu málsmeðferðar við að fella atriði undir 

gildissvið skilgreiningarinnar á „áhættusamþjöppun“ 

í eftirlitsyfirlitinu sem um getur í öðrum undirlið 

2. mgr. 7. gr., 

c)  ákvæði 2. mgr. 8. gr. til að tryggja samræmd skilyrði 

fyrir beitingu málsmeðferðar við að fella atriði undir 

gildissvið skilgreiningarinnar á „viðskiptum innan 

samstæðunnar“ í eftirlitsyfirlitinu sem um getur í 

öðrum undirlið 2. mgr. 8. gr. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana sem um getur í fyrstu 

undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1093/2010, reglugerð (ESB) nr. 1094/2010 og 

reglugerð (ESB) nr. 1095/2010, eftir því sem við á. 

3. gr. 

Breytingar á tilskipun 2003/6/EB 

Tilskipun 2003/6/EB er breytt sem hér segir: 

1)  Eftirfarandi undirgreinar bætast við 5. mgr. 1. gr.: 

 „Evrópsku eftirlitsstofnuninni (Evrópska eftirlitsstofnunin 

á verðbréfamarkaði), sem komið var á fót með reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 (*), er 

heimilt að útfæra drög að tæknilegum framkvæmdar-

stöðlum til að tryggja samræmda samhæfingu skilyrða 

fyrir beitingu gerðanna, sem framkvæmdastjórnin 

samþykkti í samræmi við þessa grein, í tengslum við 

viðurkenndar markaðsvenjur.  
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 Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í annarri 

undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010. 

  

(*) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84.“ 

2)  Eftirfarandi málsgrein bætist við í 6. gr.: 

„11.  Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni er 

heimilt að semja drög að tæknilegum framkvæmdarstöðlum 

til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu gerðanna sem 

framkvæmdastjórnin samþykkir í samræmi við sjötta 

undirlið fyrstu undirgreinar 10. mgr. 

 Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í fyrstu 

undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010.“ 

3)  Ákvæðum 8. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  fyrirliggjandi texti verður 1. mgr., 

b)  eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„2.  Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni er 

heimilt að semja drög að tæknilegum framkvæmdar-

stöðlum til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu 

gerða sem framkvæmdastjórnin samþykkir í samræmi 

við 1. mgr. 

 Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í 

fyrstu undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1095/2010.“ 

4)  Í 14. gr. bætist eftirfarandi málsgrein við: 

„5.  Aðildarríkin skulu árlega veita Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnuninni heildarupplýsingar sem varða 

allar stjórnsýsluráðstafanir og viðurlög sem beitt hefur 

verið í samræmi við 1. og 2. mgr. 

 Þegar lögbært yfirvald hefur birt upplýsingar um 

stjórnsýsluráðstafanir eða viðurlög opinberlega skal það 

samtímis tilkynna það til Evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnunarinnar. 

 Þegar birt viðurlög varða verðbréfafyrirtæki sem hefur 

starfsleyfi í samræmi við tilskipun 2004/39/EB skal 

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin bæta tilvísun 

við birtu viðurlögin í skránni yfir verðbréfafyrirtæki sem 

komið er á fót skv. 3. mgr. 5. gr. tilskipunar 2004/39/EB.“ 

5)  Eftirfarandi grein bætist við: 

15. gr. a 

1.  Lögbæru yfirvöldin skulu eiga samstarf við Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina að því er varðar þessa 

tilskipun, í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 1095/2010. 

2.  Lögbæru yfirvöldin skulu án tafar veita Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni nauðsynlegar upp-

lýsingar til að hún geti sinnt skyldustörfum sínum í 

samræmi við 35. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010.“ 

6)  Ákvæðum 16. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  í stað fjórðu undirgreinar 2. mgr. komi eftirfarandi: 

,,Með fyrirvara um 258. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins er lögbæru yfirvaldi, sem hefur 

ekki fengið svar við beiðni sinni um upplýsingar innan 

hæfilegs frests eða ef beiðni þess er hafnað, heimilt, 

innan hæfilegs tímafrests, að vísa höfnuninni eða 

aðgerðaleysinu til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnunarinnar. Í tilvikunum sem um getur í fyrsta 

málslið er Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnuninni heimilt að grípa til aðgerða í samræmi við 

19. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010, með fyrirvara 

um möguleikana á að neita að verða við beiðni um 

upplýsingar, sem kveðið er á um í annarri undirgrein 

þessarar málsgreinar, og möguleikann á að Evrópska 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin aðhafist í samræmi 

við 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010.“, 

b)  eftirfarandi komi í stað fimmtu undirgreinar 4. mgr.: 

 ,,Með fyrirvara um 258. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins er lögbæru yfirvaldi heimilt, ef 

ekki er brugðist við beiðni þess innan hæfilegs frests 

um að hefja rannsókn, eða beiðni þess um að starfsfólki 

þess verði heimilað að aðstoða starfsfólk lögbærs 

yfirvalds annars aðildarríkis, að vísa þeirri höfnun eða 

aðgerðaleysi til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnunarinnar innan hæfilegs tímafrests. Í tilvikunum 

sem um getur í fyrsta málslið er Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnuninni heimilt að grípa til aðgerða í 

samræmi við 19. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010, 

með fyrirvara um möguleikana á að neita að verða við 

beiðni um upplýsingar, sem kveðið er á um í fjórðu 

undirgrein þessarar málsgreinar, og möguleikann  

á að Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin 

aðhafist í samræmi við 17. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010.“, 

c)  Í stað 5. mgr. komi eftirfarandi: 

„5.  Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu 2. 

og 4. mgr. er Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnuninni heimilt að semja drög að tæknilegum 

framkvæmdarstöðlum um verkferla og form vegna 

upplýsingaskipta og rannsókna yfir landamæri eins og 

um getur í þessari grein. 

 Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í 

fyrstu undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1095/2010.“ 

7)  Eftirfarandi grein bætist við: 

„17. gr. a 

Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en 1. desember 2011, 

endurskoða 1., 6., 8., 14. og 16. gr. og leggja fram 

viðeigandi tillögur að nýrri löggjöf svo hægt sé að beita 

framseldu gerðunum skv. 290. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins og framkvæmdargerðunum skv.  

291. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins til 

fulls, að því er varðar þessa tilskipun. Með fyrirvara um 

framkvæmdarráðstafanir sem þegar hafa verið samþykktar 

skulu valdheimildirnar sem framkvæmdastjórninni eru 

faldar í 17. gr. til að samþykkja framkvæmdarráðstafanir 

sem eru enn við lýði eftir gildistöku Lissabonsáttmálans, 

falla úr gildi 1. desember 2012.“  
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4. gr. 

Breytingar á tilskipun 2003/41/EB 

Tilskipun 2003/41/EB er breytt sem hér segir: 

1)  Ákvæðum 9. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  í stað a-liðar 1. mgr. komi eftirfarandi: 

„a)  lögbæra yfirvaldið hefur skráð stofnunina í 

landsskrána eða hefur heimild til þess; skráin 

skal einnig vísa til aðildarríkjanna þar sem 

stofnunin starfar, ef um er að ræða starfsemi sem 

nær yfir landamæri, eins og um getur í 20. gr.; 

senda skal slíkar upplýsingar til evrópsku 

eftirlitsstofnunarinnar (Evrópska trygginga- og 

lífeyrissjóðastofnunin) sem komið var á fót með 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 1094/2010 (*) og skal hún birta þær á vefsetri 

sínu, 

  

(*) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 48.“ 

b)  Í stað 5. mgr. komi eftirfarandi: 

„5.  Þegar starfsemin nær yfir landamæri, eins og um 

getur í 20. gr., skulu skilyrði fyrir rekstri stofnunarinnar 

vera með fyrirvara um að lögbær yfirvöld í heimaaðild-

arríkinu hafi veitt henni starfsleyfi fyrirfram. Aðildar-

ríkin skulu án tafar tilkynna Evrópsku vátrygginga- og 

lífeyrissjóðaeftirlitsstofnuninni þegar slíkt starfsleyfi er 

veitt.“ 

2)  Ákvæðum 13. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  núverandi texti verður 1. mgr., 

b)  eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„2.  Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlits-

stofnuninni er heimilt að semja drög að tæknilegum 

framkvæmdarstöðlum um form og sniðmát skjalanna 

sem talin eru upp í i.–vi. undirlið c-liðar 1. mgr. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í 

fyrstu undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1094/2010.“ 

3)  Í stað annarrar undirgreinar 4. mgr. 14. gr. komi 

eftirfarandi: 

 „Sérhver ákvörðun um að banna starfsemi stofnunar skal 

ítarlega rökstudd og tilkynnt hlutaðeigandi stofnun. Enn 

fremur skal tilkynna Evrópsku vátrygginga- og lífeyris-

sjóðaeftirlitsstofnuninni um það.“ 

4)  Í stað fyrstu undirgreinar 6. mgr. 15. gr. komi eftirfarandi: 

„6.  Til að samræma betur reglur um útreikning á 

vátryggingaskuld sem unnt er að réttlæta, einkum vaxtastig 

og aðrar forsendur sem hafa áhrif á fjárhæð vátrygginga-

skuldar skal framkvæmdastjórnin, eftir að hafa ráðfært sig 

við Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlits-

stofnunina, gefa út skýrslu á tveggja ára fresti, eða að beiðni 

aðildarríkis, um með hvaða hætti starfsemi yfir landamæri 

þróast.“ 

5)  Eftirfarandi málsgrein bætist við í 20. gr.: 

„11.  Aðildarríkin skulu tilkynna Evrópsku vátrygginga- og 

lífeyrissjóðaeftirlitsstofnuninni um landsákvæði sín um 

varfærni sem eiga við um starfstengd lífeyriskerfi sem falla 

ekki undir tilvísunina til innlendrar félagsmála- og 

vinnulöggjafar í 1. mgr. 

Aðildarríkin skulu reglulega uppfæra þessar upplýsingar og 

a.m.k. á tveggja ára fresti og skal Evrópska vátrygginga- og 

lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin gera þessar upplýsingar 

aðgengilegar á vefsetri sínu. 

Til að tryggja samræmda beitingu þessarar málsgreinar skal 

Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin 

semja drög að tæknilegum framkvæmdarstöðlum um ferla 

sem ber að fylgja og form og sniðmát sem lögbæru 

yfirvöldin nota við sendingu og uppfærslu á viðkomandi 

upplýsingum til Evrópsku trygginga- og lífeyrissjóða-

stofnunarinnar. Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftir-

litsstofnunin skal leggja þessi drög að tæknilegum fram-

kvæmdarstöðlum fyrir framkvæmdastjórnina eigi síðar en 

1. janúar 2014. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í þriðju 

undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1094/2010.“ 

6)  Ákvæðum 21. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  í stað fyrirsagnarinnar komi eftirfarandi: 

„Samstarf milli aðildarríkja, Evrópsku vátrygginga- 

og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunarinnar og fram-

kvæmdastjórnarinnar“, 

b)  eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„2a.  Lögbæru yfirvöldin skulu hafa samstarf við 

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina að því 

er varðar þessa tilskipun í samræmi við reglugerð 

(ESB) nr. 1094/2010. 

Lögbæru yfirvöldin skulu án tafar veita Evrópska 

vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnuninni allar 

nauðsynlegar upplýsingar til að hún geti sinnt 

skyldustörfum sínum samkvæmt þessari tilskipun og 

samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 1094/2010 í samræmi 

við 35. gr. þeirrar reglugerðar.“, 

c)  Í stað 3. mgr. komi eftirfarandi: 

„3.  Sérhvert aðildarríki skal upplýsa framkvæmda-

stjórnina og Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóða-

eftirlitsstofnunina um öll meiri háttar vandkvæði sem 

upp kunna að koma við framkvæmd þessarar 

tilskipunar. 

Framkvæmdastjórnin, Evrópska vátrygginga- og 

lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin og lögbær yfirvöld 

hlutaðeigandi aðildarríkja skulu skoða slík vandkvæði 

eins fljótt og auðið er til þess að finna viðeigandi 

lausn.“  
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5. gr. 

Breytingar á tilskipun 2003/71/EB 

Tilskipun 2003/71/EB er breytt sem hér segir: 

1)  Í stað 3. mgr. 4. gr. komi eftirfarandi: 

„3.  Evrópsku eftirlitsstofnuninni (Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnuninni), sem komið var á fót með 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 

(*), er heimilt, til að tryggja samkvæma samræmingu á 

þessari tilskipun, að semja drög að tæknilegum eftirlits-

stöðlum í því skyni að tilgreina undanþágurnar varðandi a 

til e-lið í 1. mgr. og a- til h-lið í 2. mgr. 

Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja 

tæknilegu eftirlitsstaðlana, sem um getur í fyrstu undirgrein, 

í samræmi við ferlið sem mælt er fyrir um í 10.–14. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010. 

 ____________  

(*) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84.“ 

2)  Eftirfarandi undirgreinar bætast við í 2. mgr. 5. gr.: 

 ,,Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu þessarar 

tilskipunar og framseldra gerða, sem framkvæmdastjórnin 

samþykkir í samræmi við 5. mgr., skal Evrópska verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnunin semja drög að tæknilegum 

framkvæmdarstöðlum til að tryggja samræmd skilyrði fyrir 

beitingu framseldra gerða, sem framkvæmdastjórnin 

samþykkir í samræmi við 5. mgr., að því er varðar samræmt 

sniðmát fyrir framsetningu samantektar og til að gera 

fjárfestum kleift að bera viðkomandi verðbréf saman við 

aðrar viðeigandi vörur. 

 Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í fyrstu 

undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010.“ 

3)  Eftirfarandi málsgrein bætist við í 7. gr.: 

„4.  Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni er 

heimilt að semja drög að tæknilegum framkvæmdar-

stöðlum til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu 

framseldra gerða sem framkvæmdastjórnin samþykkir í 

samræmi við 1. mgr. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í fyrstu 

undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010.“ 

4)  Eftirfarandi málsgrein bætist við í 8. gr.: 

„5.  Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni er 

heimilt að semja drög að tæknilegum framkvæmdarstöðlum 

til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu framseldra 

gerða sem framkvæmdastjórnin samþykkir í samræmi við 

4. mgr. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í fyrstu 

undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010.“ 

5)  Ákvæðum 13. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  eftirfarandi undirgrein bætist við 2. mgr.: 

 „Lögbæra yfirvaldið skal tilkynna Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnuninni um samþykki á útboðs- og 

skráningarlýsingu og viðbótum við hana, samtímis því 

að samþykktin er tilkynnt útgefandanum, tilboðs-

gjafanum eða þeim sem óskar eftir töku verðbréfa til 

viðskipta á skipulegan verðbréfamarkað, eftir því sem 

við á. Lögbæru yfirvöldin skulu samtímis því veita 

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni afrit af 

útboðs- og skráningarlýsingunni og viðbótum við 

hana.“, 

b)  Í stað 5. mgr. komi eftirfarandi: 

„5.  Lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríki er heimilt að 

flytja samþykki á útboðs- og skráningarlýsingu til 

lögbærs yfirvalds annars aðildarríkis, með fyrirvara um 

tilkynningu fyrirfram til Evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnunarinnar, og samþykki lögbæra yfirvaldsins. 

Tilkynna skal slíkan flutning til útgefanda, tilboðsgjafa 

eða þess, sem óskar eftir töku verðbréfa til viðskipta á 

skipulegum verðbréfamarkaði, innan þriggja virkra daga 

frá því að lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu tók 

ákvörðunina. Fresturinn sem um getur í 2. mgr. gildir frá 

þeim degi. Ákvæði 4. mgr. 28. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010 gildir ekki um flutning á samþykki útboðs- 

og skráningarlýsingar í samræmi við þessa málsgrein. 

Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu þessarar 

tilskipunar og greiða fyrir samskiptum milli lögbærra 

yfirvalda og milli lögbærra yfirvalda og Evrópsku 

verðbréfamarkaðieftirlitsstofnunarinnar, er Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni heimilt að semja 

drög að tæknilegum framkvæmdarstöðlum til að koma 

á stöðluðum eyðublöðum, sniðmátum og ferlum vegna 

tilkynninganna sem kveðið er á um í þessari málsgrein. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í 

annarri undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1095/2010.“ 

6)  Ákvæðum 14. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  Í stað 1. mgr. komi eftirfarandi: 

„1.  Þegar útboðs- og skráningarlýsing hefur verið 

samþykkt skal hún skráð hjá lögbæru yfirvaldi í 

heimaaðildarríkinu, gerð tiltæk Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnuninni fyrir milligöngu lögbæra 

yfirvaldsins og gerð aðgengileg almenningi af hálfu 

útgefandans, tilboðsgjafans eða þess, sem óskar eftir 

töku verðbréfa til viðskipta á skipulegum verðbréfa-

markaði, eins fljótt og auðið er og í öllum tilvikum 

innan hæfilegs frests og í síðasta lagi við upphaf 

almenns útboðs eða töku verðbréfa til viðskipta á 

skipulegum verðbréfamarkaði. Þar að auki, ef um er 

að ræða fyrsta almennt útboð á flokki hlutabréfa sem 

ekki hefur verið tekinn til viðskipta áður á skipulegum 

verðbréfamarkaði, skal útboðs- og skráningarlýsing 

vera aðgengileg í a.m.k. sex virka daga áður en útboði 

lýkur.“,  
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b)  eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„4a.  Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin 

skal birta á vefsetri sínu skrá yfir samþykktar útboðs- 

og skráningarlýsingar í samræmi við 13. gr., þ.m.t., ef 

við á, tengil á útboðs- og skráningarlýsinguna sem birt 

er á vefsetri lögbæra yfirvaldsins í heimaaðildarríkinu 

eða á vefsetri útgefanda eða á vefsetri skipulegs 

verðbréfamarkaðar. Uppfæra skal birtu skrána og skal 

sérhver lýsing vera aðgengileg á vefsetrinu í a.m.k. 12 

mánuði.“ 

7)  Eftirfarandi málsgrein bætist við í 16. gr.: 

„3.  Til að tryggja samkvæma samræmingu skal Evrópska 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin tilgreina kröfurnar sem 

mælt er fyrir um í þessari grein og hafa hliðsjón af 

tækniþróun á fjármálamörkuðum, semja drög að 

tæknilegum eftirlitsstöðlum sem tilgreina tilvikin þar sem 

mikilvægur nýr þáttur, veruleg mistök eða ónákvæmni 

varðandi upplýsingarnar í útboðs- og skráningarlýsingunni 

útheimtir að viðbót við útboðs- og skráningarlýsinguna 

verði birt. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal 

leggja þessi drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum fyrir 

framkvæmdastjórnina eigi síðar en 1. janúar 2014. 

Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja 

tæknilegu eftirlitsstaðlana sem um getur í fyrstu undirgrein, 

í samræmi við ferlið sem mælt er fyrir um í 10.–14. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010.“ 

8)  Ákvæðum 17. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  Í stað 1. mgr. komi eftirfarandi: 

„1.  Með fyrirvara um 23. gr. og þegar almennt útboð 

eða taka verðbréfa til viðskipta á skipulegum 

verðbréfamarkaði er fyrirhuguð í einu eða fleiri 

aðildarríkjum eða í öðru aðildarríki en heimaaðildar-

ríkinu, skal útboðs- og skráningarlýsing sem heima-

aðildarríkið hefur samþykkt og allar viðbætur við hana, 

gilda fyrir almennt útboð verðbréfa eða töku þeirra til 

viðskipta í hvaða gistiaðildarríkjum sem er, að því 

tilskildu að Evrópska verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnunin og lögbæru yfirvaldi hvers gistiaðildarríkis sé 

tilkynnt um það í samræmi við 18. gr. Lögbær yfirvöld 

í gistiaðildarríkjum skulu ekki hefja neins konar 

samþykktarferli eða stjórnsýslumeðferð vegna útboðs- 

og skráningarlýsinga.“, 

b)  Í stað 2. mgr. komi eftirfarandi: 

„2.  Ef mikilvægir nýir þættir, veruleg mistök eða 

ónákvæmni koma í ljós frá því að útboðs- og 

skráningarlýsingin var samþykkt, eins og um getur í 

16. gr., skal lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu 

krefjast þess að birt sé viðbót, sem samþykkja ber eins 

og kveðið er á um í 1. mgr. 13. gr. Evrópsku verð-

bréfamarkaðseftirlitsstofnuninni og lögbæru yfirvaldi 

í gistiaðildarríkinu er heimilt að láta lögbært yfirvald í 

heimaaðildarríkinu vita ef þörf er á nýjum 

upplýsingum.“ 

9)  Eftirfarandi málsgreinar bætist við í 18. gr.: 

„3.  Lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu skal tilkynna 

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni um vottorð 

um samþykki á útboðs- og skráningarlýsingu á sama tíma 

og lögbæru yfirvaldi og gistiaðildarríkinu er tilkynnt um 

það. 

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin og lögbært 

yfirvald í gistiaðildarríkinu skulu birta á vefsetrum sínum 

skrá yfir vottorð um samþykki á útboðs- og skráningar-

lýsingum og öðrum viðbótum þar að lútandi, þ.m.t., ef við 

á, tengil á þau skjöl sem birt eru á vefsetri lögbæra 

yfirvaldsins í heimaaðildarríkinu, á vefsetri útgefandans eða 

á vefsetri skipulega verðbréfamarkaðarins. Uppfæra skal 

birtu skrána og skal sérhver lýsing vera aðgengileg á 

vefsetrunum í a.m.k. 12 mánuði. 

4.  Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu 

þessarar tilskipunar og til að hafa hliðsjón af tækniþróun á 

fjármálamörkuðum er Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnuninni heimilt að semja drög að tæknilegum fram-

kvæmdarstöðlum til að koma á stöðluðum eyðublöðum, 

sniðmátum og ferlum fyrir tilkynningar um vottorð um 

samþykki, afrit útboðs- og skráningarlýsingar, viðbótina við 

útboðs- og skráningarlýsinguna og þýðinguna á 

samantektinni. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í fyrstu 

undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010.“ 

10) Ákvæðum 21. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  Eftirfarandi málsgreinar bætist við: 

„1a.  Lögbæru yfirvöldin skulu eiga samstarf við 

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina að því er 

varðar þessa tilskipun, í samræmi við reglugerð (ESB) 

nr. 1095/2010. 

1b.  Lögbæru yfirvöldin skulu án tafar veita Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni allar nauðsynlegar 

upplýsingar til að hún geti sinnt skyldustörfum  

sínum, í samræmi við 35. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010.“, 

b)  í stað þriðju undirgreinar 2. mgr. komi eftirfarandi: 

 „Aðildarríkin skulu upplýsa framkvæmdastjórnina, 

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina og 

lögbær yfirvöld í hinum aðildarríkjunum um allar 

ráðstafanir sem gerðar hafa verið í tengslum við 

framsal verkefna, þ.m.t. nákvæm skilyrði sem gilda um 

slíkt framsal.“, 

c)  eftirfarandi undirgrein bætist við 4. mgr.: 

 „Í samræmi við 21. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010 skal Evrópska verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnunin hafa rétt til að taka þátt í vettvangs-

skoðununum sem um getur í d-lið sem tvö eða fleiri 

lögbær yfirvöld standa að sameiginlega.“  
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11)  Ákvæðum 22. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  eftirfarandi undirgrein bætist við 2. mgr.: 

 „Lögbæru yfirvöldin geta vísað til Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnunarinnar tilvikum þar sem beiðni 

um samstarf, einkum varðandi upplýsingaskipti, hefur 

verið synjað eða ekkert hefur verið aðhafst innan 

hæfilegs frests. Með fyrirvara um 258. gr. sáttmálans 

um starfshætti Evrópusambandsins er Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni heimilt, í þeim 

tilvikum sem um getur í fyrsta málslið, að grípa til 

aðgerða í samræmi við þær valdheimildir sem henni eru 

veittar skv. 19. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010.“, 

b)  Í stað 3. mgr. komi eftirfarandi: 

„3.  Ákvæði 1. mgr. skulu ekki hindra lögbær yfirvöld 

frá því að skiptast á trúnaðarupplýsingum eða senda 

trúnaðarupplýsingar til Evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnunarinnar eða evrópska kerfisáhættu-

ráðsins, háð takmörkunum sem varða upplýsingar um 

einstök fyrirtæki og áhrif á þriðju lönd, eins og kveðið 

er á um í reglugerð (ESB) nr. 1095/2010 og reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1092/2010 frá  

24. nóvember 2010 um þjóðhagsvarúðareftirlit með 

fjármálakerfinu á sviði Evrópusambandsins og um 

stofnun evrópska kerfisáhætturáðsins (*) eftir því sem 

við á. Upplýsingar sem skipst er á milli lögbærra 

yfirvalda og Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnunarinnar eða evrópska kerfisáhætturáðsins skulu 

háð þagnarskyldu sem hvílir á þeim sem starfa eða hafa 

starfað hjá þeim lögbæru yfirvöldum sem veittu 

upplýsingunum viðtöku. 

  

(*) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 1.“ 

c)  Eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„4.  Til að tryggja samkvæma samræmingu þessar 

greinar og til að hafa hliðsjón af tækniþróun á 

fjármálamörkuðum skal Evrópska verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnunin semja drög að tæknilegum 

eftirlitsstöðlum til að tilgreina upplýsingarnar sem 

krafist er í 2. mgr. 

Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja 

tæknilegu eftirlitsstaðlana, sem um getur í fyrstu 

undirgrein, í samræmi við 10.–14. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1095/2010. 

Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu 2. mgr. 

og til að hafa hliðsjón af tækniþróun á fjármála-

mörkuðum er Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnuninni heimilt að semja drög að tæknilegum 

framkvæmdarstöðlum til að koma á stöðluðum 

eyðublöðum, sniðmátum og ferlum fyrir samstarf og 

upplýsingaskipti milli lögbærra yfirvalda. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í 

þriðju undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1095/2010.“ 

12)  Í stað 23. gr. komi eftirfarandi: 

„23. gr. 

Varúðarráðstafanir 

1.  Komist lögbært yfirvald í gistiaðildarríkinu að því að 

útgefandi eða fjármálastofnanirnar, sem annast almenna 

útboðið, hafi gerst sekar um frávik frá reglum eða að 

útgefandi hafi ekki staðið við skuldbindingar sem fylgja 

töku verðbréfa til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði 

skal það vísa málinu til lögbærs yfirvalds í heimaaðildar-

ríkinu og Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnun-

arinnar. 

2.  Ef útgefandinn eða fjármálastofnanir sem annast 

almenna útboðið halda áfram að brjóta viðkomandi laga- 

eða regluákvæði, þrátt fyrir ráðstafanir sem lögbært yfirvald 

heimaaðildarríkis hefur gert eða vegna þess að slíkar 

ráðstafanir reynast ófullnægjandi, skal lögbært yfirvald í 

gistiaðildarríkinu, eftir að hafa upplýst lögbært yfirvald í 

heimaaðildarríkinu og Evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnunina um það, gera allar viðeigandi ráðstafanir 

til að vernda fjárfesta og skal það upplýsa framkvæmda-

stjórnina og Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina 

um það við fyrsta tækifæri.“ 

6. gr. 

Breytingar á tilskipun 2004/39/EB 

Tilskipun 2004/39/EB er breytt sem hér segir: 

1)  Í stað 3. mgr. 5. gr. komi eftirfarandi: 

„3.  Aðildarríki skulu skrá öll verðbréfafyrirtæki. Skráin 

skal vera aðgengileg almenningi og fela í sér upplýsingar 

um þjónustuna eða starfsemina sem verðbréfafyrirtækið 

hefur starfsleyfi fyrir. Hún skal uppfærð reglulega. 

Tilkynna skal sérhvert starfsleyfi til evrópsku eftirlits-

stofnunarinnar (Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnunarinnar) sem komið var á fót með reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1095/2010 (*). 

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal taka 

saman skrá um öll verðbréfafyrirtæki í Sambandinu. 

Skráin skal innihalda upplýsingar um þjónustu eða 

starfsemi sem verðbréfafyrirtækið hefur starfsleyfi fyrir og 

skal hún uppfærð reglulega. Evrópska verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnunin skal birta og uppfæra þessa skrá á 

vefsetri sínu. 

Þegar lögbært yfirvald hefur afturkallað starfsleyfi í 

samræmi við b- til d-lið 8. gr. skal birta afturköllun þessa 

á skránni næstu fimm árin. 

  

(*) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84.“  
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2)  Eftirfarandi málsgrein bætist við í 7. gr.: 

„4.  Til að tryggja samkvæma samræmingu á þessari 

grein og 2.–4. mgr. 9. gr. og 1. og 2. mgr. 10. gr. er 

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni heimilt 

að semja drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum til að 

tilgreina: 

a)  upplýsingarnar sem veita á lögbærum yfirvöldum 

skv. 2. mgr. 7 gr., þ.m.t. starfsáætlunina, 

b)  kröfurnar sem gilda um rekstur verðbréfafyrirtækja 

skv. 4. mgr. 9. gr. og upplýsingarnar um tilkynningar 

skv. 2. mgr. 9. gr., 

c)  kröfurnar sem gilda um hluthafa og aðila með virka 

eignarhlutdeild, sem og hindranir sem gætu komið í 

veg fyrir að lögbært yfirvald geti gegnt 

eftirlitshlutverki sínu með skilvirkum hætti skv.  

1. og 2. mgr. 10. gr. 

Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja 

tæknilegu eftirlitsstaðlana, sem um getur í fyrstu 

undirgrein, í samræmi við 10.–14. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010. 

Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu 2. mgr.  

7. gr. og 2. mgr. 9. mgr. er Evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnuninni heimilt að semja drög að tæknilegum 

framkvæmdarstöðlum til að ákvarða stöðluð eyðublöð, 

sniðmát og ferla fyrir tilkynningu eða tilhögun upp-

lýsingamiðlunar sem kveðið er á um í þessum greinum. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í þriðju 

undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010.“ 

3)  Í 8. gr. bætist eftirfarandi málsgrein við: 

„Tilkynna skal Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnuninni um sérhverja afturköllun á starfsleyfi.“ 

4)  Í 10. gr. a bætist eftirfarandi málsgrein við: 

„8.  Til að tryggja samkvæma samræmingu þessarar 

greinar skal Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin 

semja drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum til að koma á 

tæmandi skrá yfir upplýsingar, sem um getur í 4. mgr., 

sem fyrirhugaðir yfirtökuaðilar eiga að láta fylgja með í 

tilkynningu sinni, með fyrirvara um 2. mgr. 

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal leggja 

þessi drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum fyrir fram-

kvæmdastjórnina eigi síðar en 1. janúar 2014. 

Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja 

tæknilegu eftirlitsstaðlana, sem um getur í fyrstu 

undirgrein, í samræmi við 10.–14. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010. 

Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu 10. gr.,  

10. gr. a og 10. gr. b, er Evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnuninni heimilt að semja drög að tæknilegum 

framkvæmdarstöðlum til að ákvarða stöðluð eyðublöð, 

sniðmát og ferla fyrir fyrirkomulag samráðs milli 

viðkomandi lögbærra yfirvalda, eins og um getur í 4. mgr. 

10. gr. 

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal leggja 

þessi drög að tæknilegum framkvæmdarstöðlum fyrir 

framkvæmdastjórnina eigi síðar 1. janúar 2014. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í annarri 

undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010.“ 

5)  Ákvæðum 15. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  eftirfarandi komi í stað 1. mgr.: 

„1.  Aðildarríkin skulu upplýsa framkvæmdastjórnina 

og Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina um 

alla erfiðleika almenns eðlis sem verðbréfafyrirtæki 

þeirra verða fyrir við stofnsetningu eða veitingu 

fjárfestingarþjónustu og/eða við að annast fjár-

festingarstarfsemi í þriðja landi.“ 

b)  Í stað 2. mgr. komi eftirfarandi: 

„2.  Ef framkvæmdastjórnin telur, á grundvelli 

upplýsinga sem hún fær skv. 1. mgr., að þriðja land 

veiti verðbréfafyrirtækjum Sambandsins ekki aðgang 

að markaðinum í reynd sem er sambærilegum þeim 

aðgangi sem Sambandið veitir verðbréfatækjum frá 

því þriðja landi getur hún, að teknu tilliti til 

leiðbeininga frá Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnuninni, lagt fyrir ráðið tillögur um að það veiti 

viðeigandi umboð til samningaumleitana til að ná 

fram sambærilegri samkeppnisaðstöðu fyrir verð-

bréfafyrirtæki Sambandsins. Ráðið skal taka ákvörðun 

með auknum meirihluta. 

Evrópuþingið skal án tafar og fyllilega upplýst um 

öll stig málsmeðferðarinnar í samræmi við 217. gr. 

sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins. 

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal 

aðstoða framkvæmdastjórnina að því er varðar þessa 

grein.“ 

6)  Eftirfarandi undirgrein bætist við í 2. mgr. 16. gr.: 

 „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni er heimilt 

að semja viðmiðunarreglur varðandi vöktunaraðferðirnar 

sem um getur í þessari málsgrein.“ 

7)  Í stað fyrsta undirliðar 6. mgr. 19. gr. komi eftirfarandi: 

„—  þjónustan sem um getur í inngangshlutanum tengist 

hlutabréfum, sem tekin eru til viðskipta á 

skipulegum verðbréfamarkaði eða á samsvarandi 

markaði í þriðja landi, peningamarkaðsgerningum, 

skuldabréfum eða tryggðum skuldaskjölum (að 

undanskildum þeim skuldabréfum eða tryggðu 

skuldaskjölum sem eru með innbyggðum afleiðum), 

verðbréfasjóðum og öðrum fjármálagerningum sem 

ekki eru samsettir. Verðbréfamarkaður í þriðja landi 

skal talinn samsvara skipulegum verðbréfamarkaði 

ef hann er í samræmi við samsvarandi kröfur og þær 

sem komið er á skv. III. bálki. Framkvæmdastjórnin 

og Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin 

skulu birta á vefsetrum sínum skrá yfir þá markaði 

sem teljast jafngildir. Skrá þessi skal uppfærð 

reglulega. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnunin skal aðstoða framkvæmdastjórnina við mat 

á mörkuðum í þriðju löndum.“  
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8)  Í stað fyrstu undirgreinar 3. mgr. 23. gr. komi 

eftirfarandi: 

„3.  Aðildarríki, sem ákveða að heimila verðbréfa-

fyrirtækjum að tilnefna fasta umboðsmenn, skulu koma á 

opinberri skrá. Fastir umboðsmenn skulu skráðir í 

opinbera skrá aðildarríkisins þar sem þeir hafa staðfestu. 

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal birta á 

vefsetri sínu tilvísanir eða tengla í opinberar skrár sem 

aðildarríkin, sem ákveða að leyfa verðbréfafyrirtækjum að 

skipa fasta umboðsmenn, hafa komið á samkvæmt þessari 

grein.“ 

9)  Ákvæðum 25. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  Í stað 1. mgr. komi eftirfarandi: 

„1.  Með fyrirvara um skiptingu ábyrgðar við 

framfylgd ákvæða tilskipunar Evrópuþingsins og 

ráðsins 2003/6/EB frá 28. janúar 2003 um inn-

herjasvik og markaðsmisnotkun (markaðssvik) (*), 

skulu aðildarríki sem Evrópska verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnunin samhæfir í samræmi við 31. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010, tryggja að fyrir liggi 

viðeigandi ráðstafanir sem gera lögbæra yfirvaldinu 

kleift að fylgjast með starfsemi verðbréfafyrirtækja til 

að tryggja að þau starfi heiðarlega, af sanngirni og 

fagmennsku og á þann hátt sem stuðlar að heilleika 

markaðarins. 

  

(*) Stjtíð. ESB L 96, 12.4.2003, bls. 16.“ 

b)  Í stað 2. mgr. komi eftirfarandi: 

„2.  Aðildarríkin skulu krefjast þess að verð-

bréfafyrirtæki hafi tiltæk, fyrir lögbæra yfirvaldið til 

afnota, í a.m.k. fimm ár viðeigandi gögn varðandi öll 

viðskipti með fjármálagerninga sem þau hafa annast, 

hvort heldur er fyrir eigin reikning eða fyrir hönd 

viðskiptavinar. Ef um er að ræða færslur sem gerðar 

eru fyrir hönd viðskiptavina skulu skrárnar innihalda 

allar upplýsingar og kenniupplýsingar um við-

skiptavininn og upplýsingarnar sem krafist er 

samkvæmt tilskipun 2005/60/EB. 

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni er 

heimilt að óska eftir upplýsingum í samræmi við 

ferlið og samkvæmt skilyrðunum sem sett eru fram í 

35. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010.“ 

10)  Í stað 2. mgr. 27. gr. komi eftirfarandi: 

„2.  Lögbæra yfirvaldið á þeim markaði sem skiptir 

mestu máli að því er varðar seljanleika, eins og hann er 

skilgreindur fyrir hvert hlutabréf í 25. gr., skal ákvarða 

a.m.k. árlega, á grundvelli meðaltalsvirðis fyrirmæla sem 

framkvæmd eru á markaðinum vegna þess hlutabréfs, 

hlutabréfaflokkinn sem það tilheyrir. Gera skal þessar 

upplýsingar aðgengilegar öllum markaðsaðilum og senda 

þær Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni sem 

skal birta þær á vefsetri sínu.“ 

11)  Ákvæðum 31. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  Í stað annarrar undirgreinar 2. mgr. komi 

eftirfarandi: 

„Þegar verðbréfafyrirtækið hyggst nota fasta umboðs-

menn skal lögbært yfirvald í heimaaðildarríki 

verðbréfafyrirtækisins, að beiðni lögbærs yfirvalds 

gistiaðildarríkisins og innan hæfilegs frests, greina frá 

því hvaða föstu umboðsmenn verðbréfafyrirtækið 

hyggst nota í því aðildarríki. Gistiaðildarríkið getur 

birt slíkar upplýsingar. Evrópsku eftirlitsstofnuninni á 

verðbréfamarkaði er heimilt að óska eftir upp-

lýsingum í samræmi við ferlið og samkvæmt 

skilyrðunum sem sett eru fram í 35. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1095/2010.“ 

b)  eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„7.  Til að tryggja samkvæma samræmingu þessarar 

greinar er Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnuninni heimilt að semja drög að tæknilegum 

eftirlitsstöðlum í því skyni að tilgreina hvaða 

upplýsingar eigi að senda í samræmi við 2., 4. og  

6. mgr. 

Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja 

tæknilegu eftirlitsstaðlana, sem um getur í fyrstu 

undirgrein, í samræmi við 10.–14. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1095/2010. 

Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu 

þessarar greinar er Evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnuninni heimilt að semja drög að 

tæknilegum framkvæmdarstöðlum til að koma á 

stöðluðum eyðublöðum, sniðmátum og ferlum fyrir 

sendingu upplýsinga í samræmi við 3., 4. og 6. mgr. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að 

samþykkja tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem 

um getur í þriðju undirgrein, í samræmi við 15. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010.“ 

12)  Eftirfarandi málsgrein bætist við í 32. gr.: 

„10.  Til að tryggja samkvæma samræmingu þessarar 

greinar er Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni 

heimilt að semja drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum í 

því skyni að tilgreina hvaða upplýsingar eigi að senda í 

samræmi við 2., 4. og 9. mgr. 

Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja 

tæknilegu eftirlitsstaðlana, sem um getur í fyrstu 

undirgrein, í samræmi við 10.–14. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010. 

Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu þessarar 

greinar er Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni 

heimilt að semja drög að tæknilegum framkvæmdar-

stöðlum til að koma á stöðluðum eyðublöðum, sniðmátum 

og ferlum fyrir sendingu upplýsinga í samræmi við 3. og 

9. mgr. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í þriðju 

undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010.“  
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13)  Eftirfarandi málsgrein bætist við í 36. gr.: 

„6.  Tilkynna skal Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnuninni um allar afturkallanir á starfsleyfi.“ 

14)  Í stað 2. mgr. 41. gr. komi eftirfarandi: 

„2.  Lögbært yfirvald sem óskar tímabundinnar niður-

fellingar eða afturköllunar á viðskiptum með fjár-

málagerning á einum eða fleiri skipulegum verð-

bréfamörkuðum skal þegar í stað birta ákvörðun sína og 

upplýsa Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina og 

lögbæru yfirvöld í hinum aðildarríkjunum um það. 

Lögbær yfirvöld í hinum aðildarríkjunum skulu krefjast 

tímabundinnar niðurfellingar eða afturköllunar á 

viðskiptum með fjármálagerning á skipulegum verðbréfa-

mörkuðum og markaðstorgum sem starfa undir eftirliti 

þeirra, nema ef það kynni að skaða að verulegu leyti 

hagsmuni fjárfestanna eða skipulega starfsemi innri 

markaðarins.“ 

15)  Í stað annarrar undirgreinar 6. mgr. 42. gr. komi 

eftirfarandi: 

 „Skipulegi verðbréfamarkaðurinn skal tilkynna lögbæru 

yfirvaldi í heimaaðildarríki sínu í hvaða aðildarríki það 

ætli að gera slíkar ráðstafanir. Lögbært yfirvald í heima-

aðildarríkinu skal senda þessar upplýsingar innan eins 

mánaðar til aðildarríkisins þar sem skipulegi verðbréfa-

markaðurinn ætlar að gera slíkar ráðstafanir. Evrópsku 

eftirlitsstofnuninni á verðbréfamarkaði er heimilt að óska 

eftir upplýsingum í samræmi við ferlið og samkvæmt 

skilyrðunum sem sett eru fram í 35. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1095/2010.“ 

16)  Í stað 47. gr. komi eftirfarandi: 

„47. gr. 

Skrá yfir skipulega verðbréfamarkaði 

Sérhvert aðildarríki skal gera skrá yfir þá skipulegu 

verðbréfamarkaði sem það er heimaaðildarríki fyrir og 

senda hana til hinna aðildarríkjanna og Evrópsku verð-

bréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar. Senda skal sam-

bærilega tilkynningu vegna allra breytinga á þessari skrá. 

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal birta og 

uppfæra skrá yfir alla skipulega verðbréfamarkaði á 

vefsetri sínu.“ 

17)  Ákvæðum 48. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  Í stað 1. mgr. komi eftirfarandi: 

„1.  Sérhvert aðildarríki skal tilnefna lögbær yfirvöld 

sem eiga að annast þau skyldustörf sem kveðið er á 

um í þessari tilskipun. Aðildarríkin skulu upplýsa 

framkvæmdastjórnina, Evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnunina og lögbær yfirvöld í hinum 

aðildarríkjunum um hvaða lögbær yfirvöld beri 

ábyrgð á að sinna þessum skyldustörfum og hvernig 

þau skiptast á milli þeirra.“, 

b)  í stað þriðju undirgreinar 2. mgr. komi eftirfarandi: 

 „Aðildarríkin skulu upplýsa framkvæmdastjórnina, 

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina og 

lögbær yfirvöld í hinum aðildarríkjunum um allar 

ráðstafanir sem gerðar hafa verið í tengslum við 

framsal verkefna, þ.m.t. nákvæm skilyrði sem gilda 

um slíkt framsal.“, 

c)  Í stað 3. mgr. komi eftirfarandi: 

„3.  Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin 

skal birta og uppfæra á vefsetri sínu skrá yfir 

lögbæru yfirvöldin sem um getur í 1. og 2. mgr.“ 

18)  Eftirfarandi málsgreinar bætist við í 51. gr.: 

„4. Aðildarríkin skulu árlega veita Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnuninni heildarupplýsingar um allar 

stjórnsýslulegar ráðstafanir og viðurlög sem beitt hefur 

verið í samræmi við 1. mgr. og 2. mgr. 

5.  Þegar lögbært yfirvald hefur birt upplýsingar um 

stjórnsýsluráðstafanir eða viðurlög opinberlega skal það 

samtímis tilkynna það til Evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnunarinnar. 

6.  Þegar birt viðurlög varða verðbréfafyrirtæki sem 

hefur starfsleyfi í samræmi við þessa tilskipun skal 

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin bæta tilvísun 

við birtu viðurlögin í skránni yfir verðbréfafyrirtæki sem 

komið er á fót skv. 3. mgr. 5. gr.“ 

19)  Eftirfarandi málsgrein bætist við í 53. gr.: 

„3.  Lögbæru yfirvöldin skulu tilkynna Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni um kæru- og 

úrlausnarmeðferð sem um getur í 1. mgr. og eru tiltækar 

innan lögsögu þeirra. 

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal birta 

og uppfæra skrá yfir allt fyrirkomulag utan dómstóla á 

vefsetri sínu.“ 

20)  Í stað fyrirsagnar II. kafla komi eftirfarandi: 

„Samstarf milli lögbærra yfirvalda í aðildarríkjunum og 

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar“ 

21)  Ákvæðum 56. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  í stað þriðju undirgreinar 1. mgr. komi eftirfarandi: 

 „Til að greiða fyrir og hraða samstarfi, einkum 

upplýsingaskiptum, skulu aðildarríkin tilnefna eitt 

lögbært yfirvald sem tengilið vegna þessarar 

tilskipunar. Aðildarríkin skulu upplýsa framkvæmda-

stjórnina, Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnunina og hin aðildarríkin um hvaða yfirvöld hafa 

verið tilnefnd til að veita viðtöku beiðnum um 

upplýsingaskipti eða samstarf samkvæmt þessari 

málsgrein. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnunin skal birta og uppfæra skrá yfir yfirvöld þessi 

á vefsetri sínu.“,  
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b)  Í stað 4. mgr. komi eftirfarandi: 

„4.  Þegar lögbært yfirvald hefur gildar ástæður til 

að ætla að aðilar, sem lúta ekki eftirliti þess, hafi 

brotið eða brjóti gegn ákvæðum þessarar tilskipunar 

á yfirráðasvæði annars aðildarríkis, skal það tilkynna 

lögbæru yfirvaldi í hinu aðildarríkinu og Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni um það á eins 

nákvæman hátt og unnt er. Lögbæra yfirvaldið sem 

fær tilkynninguna skal grípa til viðeigandi aðgerða. 

Það skal tilkynna lögbæra yfirvaldinu, sem tilkynnir 

þetta, og Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnuninni um niðurstöður aðgerðanna og, eftir því 

sem unnt er, um mikilvæga þróun meðan á þessu 

stendur. Þessi málsgrein er með fyrirvara um 

valdheimildir lögbæra yfirvaldsins sem sendir 

tilkynninguna.“, 

c)  eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„6.  Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu 

þessarar greinar er Evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnuninni heimilt að semja drög að 

tæknilegum framkvæmdarstöðlum til að koma á 

stöðluðum eyðublöðum, sniðmátum og ferlum fyrir 

fyrirkomulag samvinnu sem um getur í 2. mgr. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í 

fyrstu undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1095/2010.“ 

22)  Ákvæðum 57. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  fyrirliggjandi texti verður 1. mgr., 

b)  Eftirfarandi málsgreinar bætist við: 

„2.  Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal 

geta tekið þátt í starfsemi samstarfshópa eftirlitsaðila 

með það markmið að stuðla að samleitni í 

eftirlitsaðferðum, þ.m.t. sannprófanir eða rannsóknir á 

staðnum, sem tvö eða fleiri lögbær yfirvöld 

framkvæma í samræmi við 21. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010. 

3.  Til að tryggja samkvæma samræmingu 1. mgr. 

er Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni 

heimilt að semja drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum 

um nánari útlistun á upplýsingaskiptum milli 

lögbærra yfirvalda í samstarfi um eftirlit, 

sannprófanir á staðnum og rannsóknir. 

Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja 

tæknilegu eftirlitsstaðlana, sem um getur í fyrstu 

undirgrein, í samræmi við 10.–14. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1095/2010. 

Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu 1. mgr. 

er Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni 

heimilt að semja drög að tæknilegum framkvæmdar-

stöðlum til að koma á stöðluðum eyðublöðum, 

sniðmátum og ferlum fyrir lögbær yfirvöld fyrir 

þátttöku í eftirlitsstarfsemi, sannprófanir á staðnum og 

rannsóknir. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að 

samþykkja tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem 

um getur í þriðju undirgrein, í samræmi við 15. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010.“ 

23)  Ákvæðum 58. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  Í stað 4. mgr. komi eftirfarandi: 

„4.  Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu  

1. og 2. mgr. er Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnuninni heimilt að semja drög að tæknilegum 

framkvæmdarstöðlum til að koma á stöðluðum 

eyðublöðum, sniðmátum og ferlum fyrir upplýsinga-

skipti. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í 

fyrstu undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1095/2010.“ 

b)  Í stað 5. mgr. komi eftirfarandi: 

„5.  Hvorki þessi grein né 54. eða 63. gr. skal koma í 

veg fyrir að lögbært yfirvald sendi Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni, evrópska kerfis-

áhætturáðinu, seðlabönkum, seðlabankakerfi Evrópu 

og Seðlabanka Evrópu, sem gegna hlutverki yfirvalda 

á sviði peningamála, og, þar sem við á, til annarra 

opinberra yfirvalda sem bera ábyrgð á eftirliti með 

greiðsluuppgjörskerfum, trúnaðarupplýsingar sem 

ætlaðar eru til framkvæmdar verkefnum þeirra; á sama 

hátt skal ekki koma í veg fyrir að slík yfirvöld eða 

aðilar miðli upplýsingum til lögbærra yfirvalda sem 

þau kunna að þarfnast til að sinna því hlutverki sínu 

sem kveðið er á um í þessari tilskipun.“ 

24)  Eftirfarandi grein bætist við: 

„58. gr. a 

Bindandi sáttaumleitun 

Lögbæru yfirvöldunum er heimilt að vísa til Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar tilvikum þar 

sem beiðni sem varðar einn af eftirfarandi þáttum hefur 

verið synjað eða ekkert verið aðhafst innan hæfilegs 

frests: 

a)  annast eftirlitsstarfsemi, sannprófun á staðnum eða 

rannsókn, eins og kveðið er á um í 57. gr., eða 

b)  skiptast á upplýsingum eins og kveðið er á um í  

58. gr. 

 Í tilvikunum sem um getur í fyrstu málsgrein er 

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni heimilt 

að grípa til aðgerða í samræmi við 19. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1095/2010, með fyrirvara um möguleikana 

á að neita að verða við beiðni um upplýsingar sem 

kveðið er á um í 59. gr. a og möguleikann á  

því að Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin  

aðhafist í samræmi við 17. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010.“ 

25)  Í stað annarrar málsgreinar 59. gr. komi eftirfarandi: 

 „Þegar um slíka neitun er að ræða skal lögbært yfirvald 

tilkynna lögbæra yfirvaldinu sem leggur fram beiðni og 

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni til 

samræmis við það og veita eins nákvæmar upplýsingar 

og unnt er.“  
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26)  Eftirfarandi málsgrein bætist við í 60. gr.: 

„4.  Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu 1. og 

2. mgr., er Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni 

heimilt að semja drög að tæknilegum framkvæmdar-

stöðlum til að koma á stöðluðum eyðublöðum, sniðmátum 

og ferlum fyrir samráð við önnur lögbær yfirvöld áður en 

starfsleyfi er veitt. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í fyrstu 

undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010.“ 

27)  Ákvæðum 62. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  Í stað annarrar undirgreinar 1. mgr. komi eftirfarandi: 

 „Ef verðbréfafyrirtækið starfar áfram með þeim 

hætti að augljóst er að það skaðar hagsmuni fjárfesta 

í heimaaðildarríki verðbréfasjóðsins eða skipulega 

starfsemi markaða þrátt fyrir ráðstafanirnar sem 

lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu gerir eða 

vegna þess að slíkar ráðstafanir reynast ófull-

nægjandi, gildir eftirfarandi: 

a)  eftir að hafa tilkynnt lögbæra yfirvaldinu í heima-

aðildarríkinu um þær skal lögbæra yfirvaldið í 

gistiaðildarríkinu gera allar viðeigandi ráðstafanir 

sem þörf er á til að vernda fjárfesta og eðlilega 

starfsemi markaða, sem geta m.a. falist í því að 

koma í veg fyrir að brotleg verðbréfafyrirtæki 

stofni til frekari viðskipti á yfirráðasvæðum 

þeirra. Framkvæmdastjórninni og Evrópsku verð-

bréfamarkaðseftirlitsstofnuninni skal tilkynnt um 

allar slíkar ráðstafanir án tafar, 

b)  auk þess er lögbæru yfirvaldi í gistiaðildarríkinu 

heimilt að vísa málinu til Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnunarinnar sem getur gripið til 

aðgerða í samræmi við þær valdheimildir sem 

henni eru veittar skv. 19. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010.“ 

b)  í stað þriðju undirgreinar 2. mgr. komi eftirfarandi: 

„Ef verðbréfafyrirtækið heldur áfram að brjóta laga- 

eða regluákvæðin sem um getur í fyrstu undirgrein og 

sem gilda í gistiaðildarríkinu, þrátt fyrir ráðstafanir 

gistiaðildarríkisins, gildir eftirfarandi: 

a)  eftir að hafa tilkynnt lögbæra yfirvaldinu í heima-

aðildarríkinu um þær skal lögbæra yfirvaldið í 

gistiaðildarríkinu gera allar viðeigandi ráðstafanir 

sem þörf er á til að vernda fjárfesta og eðlilega 

starfsemi markaða. Framkvæmdastjórninni og 

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni 

skal tilkynnt um allar slíkar ráðstafanir án tafar, 

b)  auk þess er lögbæru yfirvaldi í gistiaðildarríkinu 

heimilt að vísa málinu til Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnunarinnar sem getur gripið til 

aðgerða í samræmi við þær valdheimildir sem 

henni eru veittar skv. 19. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010.“ 

c)  Í stað annarrar undirgreinar 3. mgr. komi eftirfarandi: 

 „Ef skipulegi verðbréfamarkaðurinn eða markaðstorg 

fjármálagerninga starfar áfram með þeim hætti að 

augljóst er að það skaðar hagsmuni fjárfesta í 

heimaaðildarríki verðbréfasjóðsins eða skipulega 

starfsemi markaða, þrátt fyrir ráðstafanirnar sem 

lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu gerir eða vegna 

þess að slíkar ráðstafanir reynast ófullnægjandi, gildir 

eftirfarandi: 

a)  eftir að hafa tilkynnt lögbæra yfirvaldinu í 

heimaaðildarríkinu um þær skal lögbæra 

yfirvaldið í gistiaðildarríkinu gera allar viðeigandi 

ráðstafanir sem þörf er á til að vernda fjárfesta og 

eðlilega starfsemi markaða, sem geta m.a. falist í 

því að koma í veg fyrir að skipulegi verðbréfa-

markaðurinn eða markaðstorg fjármálagerninga 

veiti fjarlægum aðilum eða þátttakendum með 

staðfestu í gistiaðildarríkinu aðgang að 

fyrirkomulagi sínu. Framkvæmdastjórninni og 

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni 

skal tilkynnt um allar slíkar ráðstafanir án tafar, 

b)  auk þess er lögbæru yfirvaldi í gistiaðildarríkinu 

heimilt að vísa málinu til Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnunarinnar sem getur gripið til 

aðgerða í samræmi við þær valdheimildir sem 

henni eru veittar skv. 19. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010.“ 

28)  Eftirfarandi grein bætist við: 

„62. gr. a 

Samstarf og upplýsingaskipti við Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnunina 

1.  Lögbæru yfirvöldin skulu eiga samstarf við Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina að því er varðar þessa 

tilskipun, í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 1095/2010. 

2.  Lögbæru yfirvöldin skulu án tafar veita Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni nauðsynlegar upp-

lýsingar til að hún geti sinnt skyldustörfum sínum, í 

samræmi við 35. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010.“ 

29)  Í stað 1. mgr. 63. gr. komi eftirfarandi: 

„1.  Aðildarríkjunum og Evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnuninni, í samræmi við 33. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1095/2010, er því aðeins heimilt að gera 

samstarfssamninga um upplýsingaskipti við lögbær 

yfirvöld í þriðju löndum ef um upplýsingarnar ríkir 

þagnarskylda í a.m.k. sama mæli og krafist er í 54. gr. Slík 

upplýsingaskipti verða að eiga sér stað við framkvæmd 

verkefna þessara lögbæru yfirvalda. 

Aðildarríkjunum og Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnuninni er heimilt að senda persónuupplýsingar til 

þriðja lands, í samræmi við IV. kafla tilskipunar 

95/46/EB.  
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Aðildarríkjunum og Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnuninni er heimilt að gera samstarfssamninga um 

upplýsingaskipti við yfirvöld í þriðju löndum, aðila og 

einstaklinga eða lögaðila sem bera ábyrgð á einu eða 

fleiri af eftirfarandi atriðum: 

a)  eftirliti með lánastofnunum, öðrum fjármála-

stofnunum, vátryggingafélögum og eftirliti með 

fjármálamörkuðum, 

b)  félagsslitum og gjaldþrotaskiptum verðbréfa-

fyrirtækja og annarri svipaðri málsmeðferð, 

c)  að annast, sem hluta af eftirlitsstarfsemi sinni, 

lögboðna endurskoðun reikninga verðbréfafyrirtækja 

og annarra fjármálastofnana, lánastofnana og 

vátryggingafélaga eða sem annast, sem hluta af 

eftirlitsstarfsemi sinni, stjórn bótakerfa, 

d)  eftirliti með stofnunum sem tengjast félagsslitum og 

gjaldþrotaskiptum verðbréfafyrirtækja og annarri 

svipaðri málsmeðferð, 

e)  eftirliti með aðilum sem sjá um lögboðna endur-

skoðun reikninga vátryggingafélaga, lánastofnana, 

verðbréfafyrirtækja og annarra fjármálastofnana. 

 Ekki er heimilt að gera samstarfssamningana sem um 

getur í þriðju undirgrein nema að þagnarskylda ríki um 

veittar upplýsingar sem er að lágmarki jafngild þeirri 

krafist er skv. 54. gr. Slík upplýsingaskipti miða að því 

að gera þessum lögbæru yfirvöldum, stofnunum og 

einstaklingum eða lögaðilum kleift að sinna verkefnum 

sínum.“ 

30)  Eftirfarandi grein er felld inn: 

„64. gr. a 

Sólarlagsákvæði 

Framkvæmdastjórnin skal endurskoða 2., 4. og 10. gr. b, 

13., 15., 18., 19., 21., 22., 24. og 25. gr., 27. til 30. gr., 

40., 44., 45., 56. og 58. gr. fyrir 1. desember 2011 og 

leggja fram viðeigandi tillögu að nýrri löggjöf svo hægt 

sé að beita framseldu gerðunum til fulls skv. 290. gr. 

sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og fram-

kvæmdargerðum skv. 291. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins að því er varðar þessa tilskipun. 

Með fyrirvara um framkvæmdarráðstafanir sem þegar 

hafa verið samþykktar skulu valdheimildirnar sem fram-

kvæmdastjórninni eru faldar í 64. gr. til að samþykkja 

framkvæmdarráðstafanir sem eru enn við lýði eftir 

gildistöku Lissabonsáttmálans 1. desember 2009, falla úr 

gildi 1. desember 2012.“ 

7. gr. 

Breytingar á tilskipun 2004/109/EB 

Tilskipun 2004/109/EB er breytt sem hér segir: 

1)  Ákvæðum 3. mgr. 2. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  Í stað fyrstu undirgreinar komi eftirfarandi: 

„3.  Til að taka tillit til tækniþróunar á fjármála-

mörkuðum, tilgreina kröfurnar og tryggja samræmda 

beitingu á 1. mgr. skal framkvæmdastjórnin 

samþykkja, í samræmi við a-, b- og c-lið 2. mgr. 

27. gr. og í samræmi við skilyrðin í 27. gr. a og 

27. gr. b, ráðstafanir varðandi skilgreiningarnar sem 

settar eru fram í 1. mgr.“ 

b)  Í stað þriðju undirgreinar komi eftirfarandi: 

 „Mælt skal fyrir um ráðstafanirnar, sem um getur í a- 

og b-lið annarrar undirgreinar, með framseldum 

gerðum í samræmi við a-, b- og c-lið 2. mgr. 27. gr., 

með fyrirvara um skilyrðin í 27. gr. a og 27. gr. b.“ 

2)  Ákvæðum 6. mgr. 5. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  Í stað fyrstu undirgreinar komi eftirfarandi: 

„6.  Til að taka tillit til tækniþróunar á fjármála-

mörkuðum skal framkvæmdastjórnin, í samræmi við 

a-, b- og c-lið 2. mgr. 27. gr., samþykkja ráð-

stafanirnar til að tilgreina kröfurnar og tryggja 

samræmda beitingu 1. til 5. mgr. þessarar greinar“, 

b)  Í stað þriðju undirgreinar komi eftirfarandi: 

 „Samþykkja skal ráðstafanirnar, sem um getur í  

a-lið, í samræmi við reglunefndarmeðferðina sem 

um getur í 2. mgr. 27. gr. „Mælt skal fyrir um ráð-

stafanirnar, sem um getur í b- og c-lið, með 

framseldum gerðum í samræmi við a-, b- og c-lið  

2. mgr. 27. gr., með fyrirvara um skilyrðin í 27. gr. a 

og 27. gr. b.“, 

c)  í stað fjórðu undirgreinar komi eftirfarandi: 

 „Framkvæmdastjórninni er heimilt, eftir því sem við 

á, að aðlaga einnig fimm ára tímabilið, sem um getur 

í 1. mgr., með framseldri gerð, í samræmi við a-, b- 

og c-lið 2. mgr. 27. gr. og með fyrirvara um skilyrðin 

í 27. gr. a og 27. gr. b“. 

3)  Ákvæðum 7. mgr. 9. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  Í stað fyrstu undirgreinar komi eftirfarandi: 

„7.  Framkvæmdastjórnin skal samþykkja, með 

framseldum gerðum í samræmi við a-, b- og c-lið 

2. mgr. 27. gr. og með fyrirvara um skilyrðin í 

27. gr. a og 27. gr. b, ráðstafanir til að taka tillit til 

tækniþróunar á fjármálamörkuðum og til að tilgreina 

kröfurnar sem mælt er fyrir um í 2., 4. og 5. mgr.“ 

b)  Í stað annarrar undirgreinar komi eftirfarandi: 

 „Framkvæmdastjórnin skal tilgreina, með framseldum 

gerðum í samræmi við a-, b- og c-lið 2. mgr. 27. gr. og 

með fyrirvara um skilyrðin í 27. gr. a og 27. gr. b, 

hámarkslengd „stuttu greiðslutímabilanna“ sem um 

getur í 4. mgr. þessarar greinar, ásamt viðeigandi 

eftirlitskerfi lögbærra yfirvalda í heimaaðildarríkinu.“  
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4)  Ákvæðum 12. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  í 8. mgr.: 

i)  í stað inngangshluta fyrstu undirgreinar komi 

eftirfarandi: 

„8.  Til að taka tillit til tækniþróunar á 

fjármálamörkuðum og tilgreina kröfurnar sem 

mælt er fyrir um í 1., 2., 4., 5. og 6. mgr. 

þessarar greinar skal framkvæmdastjórnin skal 

samþykkja ráðstafanir, í samræmi við a-, b- og 

c-lið 2. mgr. 27. gr. og í samræmi við skilyrðin í 

27. gr. a og 27. gr. b:“, 

ii.  a-liður falli brott, 

iii.  önnur undirgrein falli brott, 

b)  eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„9.  Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu 

þessarar greinar og til að taka tillit til tækniþróunar á 

fjármálamörkuðum er Evrópsku eftirlitsstofnuninni 

(Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni), 

sem komið var á fót með reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 (*) heimilt að semja 

drög að tæknilegum framkvæmdarstöðlum til að 

koma á stöðluðum eyðublöðum, sniðmátum og 

ferlum sem nota á þegar tilskildar upplýsingar eru 

tilkynntar útgefandanum skv. 1. mgr. þessarar 

greinar eða þegar upplýsingarnar eru skráðar 

skv. 3. mgr. 19. gr. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í 

fyrstu undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1095/2010. 

  

(*) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84.“ 

5)  Ákvæðum 13. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  í 2. mgr.: 

i) Í stað fyrstu undirgreinar komi eftirfarandi: 

„2.  Framkvæmdastjórnin skal samþykkja, með 

framseldum gerðum, í samræmi við a-, b- og c-

lið 2. mgr. 27. gr. og með fyrirvara um skilyrðin 

í 27. gr. a og 27. gr. b, ráðstafanir til að taka tillit 

til tækniþróunar á fjármálamörkuðum og til að 

tilgreina kröfurnar sem mælt er fyrir um í  

1. mgr. Hún skal einkum ákvarða:“, 

ii.  í stað c-liðar komi eftirfarandi: 

„c)  efni tilkynningar sem gera á,“, 

iii.  önnur undirgrein falli brott, 

b)  eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„3.  Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu 

1. mgr. þessarar greinar og til að taka tillit til 

tækniþróunar á fjármálamörkuðum er Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni heimilt að semja 

drög að tæknilegum framkvæmdarstöðlum til að koma 

á stöðluðum eyðublöðum, sniðmátum og ferlum sem 

nota á þegar tilskildar upplýsingar eru tilkynntar 

útgefandanum skv. 1. mgr. þessarar greinar eða þegar 

upplýsingarnar eru skráðar skv. 3. mgr. 19. gr. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í 

fyrstu undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1095/2010.“ 

6)  Í stað 2. mgr. 14. gr. komi eftirfarandi: 

„2.  Framkvæmdastjórnin skal samþykkja, með 

framseldum gerðum í samræmi við a-, b- og c-lið 2. mgr. 

27. gr. og með fyrirvara um skilyrðin í 27. gr. a og 27. 

gr. b, ráðstafanir til að taka tillit til tækniþróunar á 

fjármálamörkuðum og til að tilgreina kröfurnar sem mælt 

er fyrir um í 1. mgr.“ 

7)  Í stað 4. mgr. 17. gr. komi eftirfarandi: 

„4.  Framkvæmdastjórnin skal samþykkja, með fram-

seldum gerðum í samræmi við a-, b- og c-lið 27. gr. og 

með fyrirvara um skilyrðin í 27. gr. a og 27. gr. b, 

ráðstafanir til að taka tillit til tækniþróunar á fjár-

málamörkuðum, þróunar í upplýsinga- og fjarskiptatækni 

og til að tilgreina kröfurnar sem mælt er fyrir um í 1., 2. og 

3. mgr. Framkvæmdastjórnin skal einkum tilgreina hvers 

konar fjármálastofnanir gera hluthöfum kleift að nýta sér 

fjárhagslegan rétt sinn, eins og kveðið er á um í c-lið 2. 

mgr.“ 

8)  Í stað 5. mgr. 18. gr. komi eftirfarandi: 

„5.  Framkvæmdastjórnin skal samþykkja, með fram-

seldum gerðum í samræmi við a-, b- og c-lið 2. mgr. 27. 

gr. og með fyrirvara um skilyrðin í 27. gr. a og 27. gr. b, 

ráðstafanir til að taka tillit til tækniþróunar á fjármála-

mörkuðum, þróunar í upplýsinga- og fjarskiptatækni og til 

að tilgreina kröfurnar sem mælt er fyrir um í 1. til 4. mgr. 

Framkvæmdastjórnin skal einkum tilgreina hvers konar 

fjármálastofnanir gera eigendum skuldabréfa kleift að 

neyta fjárhagslegs réttar síns, eins og kveðið er á um í c-lið 

2. mgr.“ 

9)  Í stað 4. mgr. 19. gr. komi eftirfarandi: 

„4.  Framkvæmdastjórnin skal samþykkja, með 

framseldum gerðum í samræmi við a-, b- og c-lið 2. mgr. 

27. gr. og með fyrirvara um skilyrðin í 27. gr. a og 27. 

gr. b, ráðstafanir í því skyni að tilgreina kröfurnar sem 

mælt er fyrir um í 1., 2. og 3. mgr. 

 Framkvæmdastjórnin skal einkum tilgreina hvernig 

útgefandi, eigandi hluta eða annarra fjármálagerninga, 

einstaklingur eða lögaðili, sem um getur í 10. gr., eigi að 

senda upplýsingarnar til lögbæra yfirvaldsins í 

heimaaðildarríkinu skv. 1. mgr. annars vegar eða 3. mgr. 

hins vegar svo hægt sé að senda upplýsingarnar á 

rafrænan hátt í heimaaðildarríkinu.“  
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10)  Í stað 4. mgr. 21. gr. komi eftirfarandi: 

„4.  Framkvæmdastjórnin skal samþykkja, með 

framseldum gerðum í samræmi við a-, b- og c-lið 2. mgr. 

27. gr. og með fyrirvara um skilyrðin í 27. gr. a og  

27. gr. b, ráðstafanir til að taka tillit til tækniþróunar á 

fjármálamörkuðum, þróunar í upplýsinga- og fjar-

skiptatækni og til að tilgreina kröfurnar sem mælt er fyrir 

um í 1., 2. og 3. mgr. 

Framkvæmdastjórnin skal einkum tilgreina: 

a)  lágmarksstaðla um miðlun upplýsinga, sem reglur 

kveða á um, eins og um getur í 1. mgr., 

b)  lágmarksstaðla um miðlægt geymslukerfi eins og um 

getur í 2. mgr. 

 Framkvæmdastjórnin getur einnig tilgreint og uppfært 

skrá yfir miðla sem dreifa upplýsingum til almennings.“ 

11)  Eftirfarandi komi í stað fyrstu undirgreinar 1. mgr. 

22. gr.: 

„1.  Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal, í 

samræmi við 16. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010, 

semja viðmiðunarreglur til að greiða enn frekar fyrir 

aðgengi almennings að upplýsingum sem á að birta 

samkvæmt tilskipunum 2003/6/EB og 2003/71/EB og 

þessari tilskipun.“ 

12)  Ákvæðum 23. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  Í stað 1. mgr. komi eftirfarandi: 

„1.  Ef skráð skrifstofa útgefanda er staðsett í þriðja 

landi er lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríkinu 

heimilt að veita þeim útgefanda undanþágu frá 

kröfum skv. 4.–7. gr., 12. gr. (6. mgr.) og 14.–18. gr. 

að því tilskildu að í lögum viðkomandi þriðja lands 

sé mælt fyrir um jafngildar kröfur eða að slíkur 

útgefandi uppfylli lagakröfur þriðja lands sem 

lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu telur vera 

jafngildar. 

Lögbæra yfirvaldið skal síðan tilkynna Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni um undanþáguna 

sem veitt hefur verið.“ 

b)  Í stað 4. mgr. komi eftirfarandi: 

„4.  Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu  

1. mgr. skal framkvæmdastjórnin í samræmi við 

málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 27. gr. 

samþykkja framkvæmdarráðstafanir: 

i)  um að koma á kerfi til að tryggja jafngildi 

upplýsinga sem krafist er samkvæmt þessari 

tilskipun, þ.m.t. reikningsskil og upplýsingar sem 

krafist er samkvæmt lögum og stjórnsýslufyrir-

mælum í þriðja landi, 

ii.  þar sem tilgreint er að þriðja land, þar sem 

útgefandi er skráður, tryggi að upplýsingarkröfum 

jafngildar þeim sem kveðið er á um í þessari 

tilskipun sé beitt samkvæmt lögum þess og 

stjórnsýslufyrirmælum, venjum eða ferlum sem 

byggjast á alþjóðlegum stöðlum sem alþjóða-

stofnanir setja. 

Með tilliti til ii. liðar fyrstu undirgreinar skal 

framkvæmdastjórnin samþykkja, með framseldum 

gerðum í samræmi við a-, b- og c-lið 2. mgr. 27. gr. 

og með fyrirvara um skilyrðin í 27. gr. a og 27. gr. b, 

ráðstafanir sem varða mat á stöðlum sem skipta máli 

fyrir útgefendur í fleiri löndum en einu. 

Framkvæmdastjórnin skal, í samræmi við málsmeð-

ferðina sem um getur í 2. mgr. 27. gr., taka 

nauðsynlegar ákvarðanir um jafngildi reiknings-

skilastaðla sem útgefendur frá þriðja landi nota 

samkvæmt skilyrðunum, sem sett eru fram í 3. mgr. 

30. gr. Ef framkvæmdastjórninni telur að reiknings-

skilastaðlar þriðja lands séu ekki jafngildir getur hún 

heimilað viðkomandi útgefendum að nota áfram slíka 

reikningsskilastaðla á meðan hæfilega löngu 

umbreytingartímabili stendur. 

Með skírskotun til þriðju undirgreinar skal fram-

kvæmdastjórnin einnig samþykkja, með framseldum 

gerðum í samræmi við a-, b- og c-lið 2. mgr. 27. gr. og 

með fyrirvara um skilyrðin í 27. gr. a og 27. gr. b, 

ráðstafanir sem miða að því að koma á almennum 

jafngildisviðmiðunum varðandi reikningsskilastaðla 

sem varða útgefendur í fleiri löndum en einu. 

c)  Í stað 5. mgr. komi eftirfarandi: 

„5.  Til að tilgreina kröfurnar sem mælt er fyrir um í 

2. mgr. er framkvæmdastjórninni heimilt að 

samþykkja, með framseldum gerðum í samræmi við 

a-, b- og c-lið 2. mgr. 27. gr. og með fyrirvara um 

skilyrði 27. gr. a og 27. gr. b., ráðstafanir sem 

tilgreina hvaða tegund upplýsinga séu birtar í þriðja 

landi og skipta máli fyrir almenning í Sambandinu.“ 

d)  Í stað annarrar undirgreinar 7. mgr. komi 

eftirfarandi: 

 „Framkvæmdastjórnin skal samþykkja, með 

framseldri gerð, í samræmi við a-, b- og c-lið 2. mgr. 

27. gr. og með fyrirvara um skilyrðin í 27. gr. a og 

27. gr. b, ráðstafanir sem miða að því að koma á 

almennum jafngildisviðmiðunum að því er varðar 

fyrstu undirgrein.“ 

e)  eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„8.  Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal 

aðstoða framkvæmdastjórnina við að sinna verkefnum 

sínum samkvæmt þessari grein í samræmi við 33. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010.“ 

13)  Ákvæðum 24. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  Í stað fyrstu undirgreinar 1. mgr. komi eftirfarandi: 

„1.  Sérhvert aðildarríki skal tilnefna stjórnvaldið sem 

um getur í 1. mgr. 21. gr. tilskipunar 2003/71/EB sem 

lögbært stjórnvald, sem ber ábyrgð á því að staðið sé 

við þær skuldbindingar sem kveðið er á um í þessari 

tilskipun og til að tryggja að ákvæðunum, sem eru 

samþykkt samkvæmt þessari tilskipun, sé beitt. 

Aðildarríkin skulu upplýsa framkvæmdastjórnina og 

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina til 

samræmis við það.“  
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b)  Í stað 3. mgr. komi eftirfarandi: 

„3.  Aðildarríkin skulu upplýsa framkvæmdastjórnina, 

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina, í 

samræmi við 4. mgr. 28. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010, og lögbær yfirvöld í hinum aðildar-

ríkjunum um allar ráðstafanir sem gerðar hafa verið í 

tengslum við framsal verkefna, þ.m.t. nákvæm 

skilyrði sem gilda um slíkt framsal.“ 

14)  Ákvæðum 25. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  Eftirfarandi málsgreinar bætist við: 

„2a.  Lögbærum yfirvöldum er heimilt að vísa til 

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar 

tilvikum þar sem beiðni um samstarf hefur verið 

synjað eða ekkert hefur verið aðhafst innan hæfilegs 

frests. Með fyrirvara um 258. gr. sáttmálans um 

starfshætti Evrópusambandsins er Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni heimilt, í þeim 

tilvikum sem um getur í fyrsta málslið að aðhafast í 

samræmi við þær valdheimildir sem henni eru veittar 

skv. 19. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010. 

2b.  Lögbæru yfirvöldin skulu eiga samstarf við 

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina að því 

er varðar þessa tilskipun, í samræmi við reglugerð 

(ESB) nr. 1095/2010. 

2c.  Lögbæru yfirvöldin skulu án tafar veita 

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni allar 

nauðsynlegar upplýsingar til að hún geti sinnt 

skyldustörfum sínum samkvæmt þessari tilskipun og 

samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 1095/2010, í 

samræmi við 35. gr. þeirrar reglugerðar.“ 

b)  í stað fyrsta málsliðar 3. liðar komi eftirfarandi: 

„3.  Ákvæði 1. mgr. skulu ekki koma í veg fyrir að 

lögbær yfirvöld skiptist á upplýsingum við eða sendi 

upplýsingar til annarra lögbærra yfirvalda, Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar og evrópska 

kerfisáhætturáðsins, sem komið var á fót með 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 1092/2010 frá 24. nóvember 2010 um þjóðhags-

varúðareftirlit með fjármálakerfinu á sviði 

Evrópusambandsins og um stofnun evrópska 

kerfisáhætturáðsins (*). 

  

(*) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 1.“ 

c)  Í stað 4. mgr. komi eftirfarandi: 

„4.  „Aðildarríkjunum og Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnuninni er heimilt, í samræmi við 

33. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010, að gera 

samstarfssamninga um upplýsingaskipti við lögbær 

yfirvöld eða stofnanir í þriðju löndum þegar 

viðkomandi löggjöf heimilar þeim að inna af hendi 

verkefni samkvæmt þessari tilskipun í samræmi við 

24. gr. Aðildarríkin skulu tilkynna Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni þegar þau gera 

samstarfssamninga. Tryggt skal að um slík 

upplýsingaskipti ríki þagnarskylda, a.m.k. í sama mæli 

og krafist er í þessari grein. Slík upplýsingaskipti 

skulu fara fram í þeim tilgangi að fyrrgreind yfirvöld 

eða stofnanir geti sinnt eftirlitsstörfum sínum. Séu 

upplýsingarnar upprunnar í öðru aðildarríki er ekki 

heimilt að afhenda þær án skýlauss samþykkis 

lögbærra yfirvalda sem veittu þær og þá einungis, þar 

sem við á, til þeirra nota sem þessi yfirvöld hafa veitt 

samþykki fyrir.“ 

15)  Í stað 26. gr. komi eftirfarandi: 

„26. gr. 

Varúðarráðstafanir 

1.  Komist lögbært yfirvald í gistiaðildarríki að því að 

útgefandi eða eigandi hluta eða annarra fjármálagern-

inga, eða einstaklingurinn eða einingin, sem um getur í 

10. gr., hafi gerst sek um frávik frá reglum eða vanrækt 

skuldbindingar sínar skal það vísa málinu til lögbærs 

yfirvalds í heimaaðildarríkinu og Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnunarinnar. 

2.  Ef útgefandinn eða eigandi verðbréfanna heldur 

áfram að brjóta gegn viðkomandi laga- eða reglu-

ákvæðum, þrátt fyrir ráðstafanirnar sem lögbært yfirvald í 

heimaaðildarríkinu hefur gert, eða vegna þess að slíkar 

ráðstafanir reynast ófullnægjandi, skal lögbært yfirvald í 

gistiaðildarríkinu, eftir að hafa upplýst lögbært yfirvald í 

heimaaðildarríkinu um það, í samræmi við 2. mgr. 3. gr., 

gera allar viðeigandi ráðstafanir til að vernda fjárfesta og 

upplýsa framkvæmdastjórnina og Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnunina um það við fyrsta tækifæri.“ 

16)  Í stað fyrirsagnar VI. kafla komi eftirfarandi: 

„FRAMSELDAR GERÐIR OG FRAMKVÆMDARRÁÐ-

STAFANIR“ 

17)  Ákvæðum 27. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  eftirfarandi komi í stað 2. mgr. a: 

„2a.  Framkvæmdastjórninni skal falið valdið til að 

samþykkja framseldar gerðir sem um getur í 2. gr. 

(3. mgr.), 5. gr. (6. mgr.), 9. gr. (7. mgr.), 12. gr. 

(8. mgr.), 13. gr. (2. mgr.), 14. gr. (2. mgr.), 17. gr. 

(4. mgr.), 18. gr. (5. mgr.), 19. gr. (4. mgr.), 21. gr. 

(4. mgr.), 23. gr. (5. mgr.) og 23. gr. (7. mgr.) í 

fjögur ár frá 4. janúar 2011. Framkvæmdastjórnin 

skal taka saman skýrslu að því er varðar framsal 

valds eigi síðar en sex mánuðum fyrir lok fjögurra 

ára tímabilsins. Framsal valds skal sjálfkrafa 

framlengt um jafn langan tíma nema Evrópuþingið 

eða ráðið afturkalli það í samræmi við 27. gr. a.“ 

b)  Eftirfarandi málsgreinar bætist við: 

„2b.  Um leið og framkvæmdastjórnin samþykkir 

framselda reglugerð skal hún samtímis tilkynna 

Evrópuþinginu og ráðinu um það. 

2c.  Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að 

samþykkja framseldar gerðir með fyrirvara um 

skilyrðin sem mælt er fyrir um í 27. gr. a og 

27. gr. b“.  
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18)  Eftirfarandi greinar bætist við: 

„27. gr. a 

Afturköllun framsals 

1.  Evrópuþingið eða ráðið getur hvenær sem er 

afturkallað framsal valds sem um getur í 2. gr. (3. mgr.), 

5. gr. (6. mgr.), 9. gr. (7. mgr.), 12. gr. (8. mgr.), 13. gr. 

(2. mgr.), 14. gr. (2. mgr.), 17. gr. (4. mgr.), 18. gr. 

(5. mgr.), 19. gr. (4. mgr.), 21. gr. (4. mgr.) og 23. gr. (4., 

5. og 7. mgr.). 

2.  Stofnunin sem hafið hefur innri málsmeðferð til að 

skera úr um hvort afturkalla eigi framsal valds, skal leitast 

við að upplýsa hina stofnunina og framkvæmdastjórnina 

um það með hæfilegum fyrirvara áður en endanleg 

ákvörðun er tekin og tilgreina hvaða framselda vald kynni 

að vera afturkallað. 

3.  Með ákvörðun um afturköllun er framsal þess valds 

sem tilgreint er í þeirri ákvörðun stöðvað. Ákvörðunin 

öðlast gildi tafarlaust eða síðar, eftir því sem tilgreint er í 

ákvörðuninni. Hún skal ekki hafa áhrif á lögmæti 

framseldra gerða sem þegar eru í gildi. Hún skal birt í 

Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

27. gr. b 

Andmæli við framseldar gerðir 

1.  Evrópuþingið eða ráðið getur andmælt framseldri 

gerð innan þriggja mánaða frá tilkynningardegi. Fram-

lengja skal tímabil þetta um þrjá mánuði að frumkvæði 

Evrópuþingsins eða ráðsins. 

2.  Ef hvorki Evrópuþingið né ráðið hafa andmælt 

framseldri gerð þegar tímabilið sem um getur í 1. mgr. 

rennur út, skal hún birt í Stjórnartíðindum Evrópu-

sambandsins og öðlast gildi á þeim degi sem þar er 

tilgreindur. 

Áður en þetta tímabil rennur út má birta framseldu 

gerðina í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og hún 

öðlast gildi ef bæði Evrópuþingið og ráðið hafa upplýst 

framkvæmdastjórnina um þá fyrirætlan sína að hreyfa 

ekki andmælum. 

3.  Framseld gerð öðlast ekki gildi ef annaðhvort 

Evrópuþingið eða ráðið andmælir henni innan þess 

tímabils sem um getur í 1. mgr. Í samræmi við 296. gr. 

sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins skal sú 

stofnun sem andmælir framseldu gerðinni tilgreina 

ástæðurnar fyrir því.“ 

8. gr. 

Breytingar á tilskipun 2005/60/EB 

Tilskipun 2005/60/EB er breytt sem hér segir: 

1)  Í stað 4. mgr. 11. gr. komi eftirfarandi: 

„4.  Aðildarríkin skulu tilkynna hvert öðru, evrópsku 

eftirlitsstofnuninni (Evrópsku bankaeftirlitsstofnuninni), 

sem komið var á fót með reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 1093/2010 (*), evrópsku eftirlits-

stofnuninni (Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóða-

eftirlitsstofnuninni), sem komið var á fót með reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1094/2010 (**), og 

evrópsku eftirlitsstofnuninni (Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnunin), sem komið var á fót með 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 

(***) (saman eru þær nefndar evrópsku eftirlits-

stofnanirnar), að því marki sem það skiptir máli með tilliti 

til þessarar tilskipunar og í samræmi við viðkomandi 

ákvæði reglugerðar (ESB) nr. 1093/2010, reglugerðar 

(ESB) nr. 1094/2010 og reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010, 

sem og framkvæmdastjórninni, um tilvik þegar þau telja 

að þriðju lönd uppfylli skilyrðin, sem mælt er fyrir um í 1. 

og 2. mgr., eða önnur tilvik sem uppfylla tæknilegu 

viðmiðanirnar, sem fastsettar eru í samræmi við 1. mgr. 

40. gr. b. 

  

(*) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 12. 

(**) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 48. 

(***) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84.“ 

2)  Í stað 2. mgr. 16. gr. komi eftirfarandi: 

„2.  Aðildarríkin skulu tilkynna hvert öðru, evrópsku 

eftirlitsstofnununum, að því marki sem það skiptir máli 

með tilliti til þessarar tilskipunar og í samræmi við 

viðkomandi ákvæði reglugerðar (ESB) nr. 1093/2010, 

reglugerðar (ESB) nr. 1094/2010 og reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010, og framkvæmdastjórninni um tilvik þegar 

þau telja að þriðju lönd uppfylli skilyrðin sem mælt er 

fyrir um í b-lið 1. mgr.“ 

3)  Í stað 7. mgr. 28. gr. komi eftirfarandi: 

„7.  Aðildarríkin skulu tilkynna hvert öðru, evrópsku 

eftirlitsstofnunum, að því marki sem það skiptir máli 

með tilliti til þessarar tilskipunar og í samræmi við 

viðkomandi ákvæði reglugerðar (ESB) nr. 1093/2010, 

reglugerðar (ESB) nr. 1094/2010 og reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010, og framkvæmdastjórninni um tilvik þegar 

þau telja að þriðju lönd uppfylli skilyrðin sem mælt er 

fyrir um í 3., 4. og 5. mgr.“ 

4)  Ákvæðum 31. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  Í stað 2. mgr. komi eftirfarandi: 

„2.  Aðildarríkin, evrópsku eftirlitsstofnanirnar, skulu, 

að því marki sem það skiptir máli með tilliti til 

þessarar tilskipunar og í samræmi við viðkomandi 

ákvæði reglugerðar (ESB) nr. 1093/2010, reglugerðar 

(ESB) nr. 1094/2010 og reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010, og framkvæmdastjórnin tilkynna hvert 

öðru um tilvik þegar löggjöf þriðja lands heimilar ekki 

beitingu þeirra ráðstafana sem krafist er samkvæmt 

fyrstu undirgrein 1. mgr. og þar sem grípa gæti þurft 

til samræmingaraðgerða til að finna lausn.“,  
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b)  eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„4.  Til að tryggja samkvæma samræmingu þessarar 

greinar og taka tillit til tækniþróunar í baráttunni gegn 

peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka er 

Evrópsku eftirlitsstofnunum heimilt, með tilliti til 

núverandi ramma og í samstarfi, eftir því sem við á, 

við aðrar stofnanir Sambandsins á því sviði, að semja 

drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum í samræmi við 

56. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1093/2010, reglugerðar 

(ESB) nr. 1094/2010 og reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010, eftir því sem við á, í því skyni að 

tilgreina tegund þeirra viðbótarráðstafana sem um 

getur í 3. mgr. þessarar greinar og lágmarksað-

gerðirnar sem lána- og fjármálastofnanir grípa til ef 

löggjöf þriðju landa heimilar ekki beitingu 

ráðstafananna sem krafist er samkvæmt fyrstu 

undirgrein 1. mgr. þessarar greinar. 

Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja 

tæknilegu eftirlitsstaðlana, sem um getur í fyrstu 

undirgrein, í samræmi við 10.–14. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1093/2010.“ 

5)  Eftirfarandi málsgrein bætist við í 34. gr.: 

„3.  Til að tryggja samkvæma samræmingu þessarar 

greinar og taka tillit til tækniþróunar í baráttunni gegn 

peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka er Evrópsku 

eftirlitsstofnunum heimilt, með tilliti til núverandi 

ramma og í samstarfi, eftir því sem við á, við aðrar 

stofnanir Sambandsins á því sviði, að semja drög að 

tæknilegum eftirlitsstöðlum í samræmi við 56. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 1093/2010, reglugerðar (ESB) 

nr. 1094/2010 og reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010, eftir 

því sem við á, í því skyni að tilgreina lágmarksinnihald 

tilkynningarinnar sem um getur í 2. mgr. 

Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja 

tæknilegu eftirlitsstaðlana, sem um getur í fyrstu 

undirgrein, í samræmi við 10.–14. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1093/2010.“ 

6)  Eftirfarandi grein bætist við: 

„37. gr. a 

1.  Lögbæru yfirvöldin skulu starfa með evrópsku 

eftirlitsstofnununum að því er varðar þessa tilskipun, í 

samræmi við reglugerð (ESB) nr. 1093/2010, reglugerð 

(ESB) nr. 1094/2010 og reglugerð (ESB) nr. 1095/2010, 

í þessari röð. 

2.  Lögbæru yfirvöldin skulu veita evrópsku eftirlits-

stofnununum allar nauðsynlegar upplýsingar til að hún geti 

sinnt skyldustörfum sínum samkvæmt þessari tilskipun og 

samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 1093/2010, reglugerð 

(ESB) nr. 1094/2010 og reglugerð (ESB) nr. 1095/2010, 

eftir því sem við á.“ 

7)  Í stað fyrirsagnar VI. kafla komi eftirfarandi: 

„FRAMSELDAR GERÐIR OG FRAMKVÆMDARRÁÐ-

STAFANIR“ 

8)  Ákvæðum 40. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  í 1. mgr.: 

i.  í stað inngangshluta fyrstu undirgreinar komi 

eftirfarandi: 

„1.  Til að taka tillit til tækniþróunar í baráttunni 

gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka 

og til að tilgreina kröfurnar sem mælt er fyrir um 

í þessari tilskipun er framkvæmdastjórninni 

heimilt að samþykkja eftirfarandi ráðstafanir:“, 

ii.  Í stað annarrar undirgreinar komi eftirfarandi: 

 „Samþykkja skal ráðstafanirnar með framseldum 

gerðum í samræmi við a-, b- og c-lið 2. mgr.  

41. gr., og með fyrirvara um skilyrðin í 41. gr. a 

og 41. gr. b.“, 

b)  Í stað annarrar undirgreinar 3. mgr. komi 

eftirfarandi: 

 „Samþykkja skal ráðstafanirnar með framseldum 

gerðum í samræmi við a-, b- og c-lið 2. mgr. 41. gr., 

og með fyrirvara um skilyrðin í 41. gr. a og 

41. gr. b.“ 

9)  Ákvæðum 41. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  Í stað fyrstu undirgreinar 2. mgr. komi eftirfarandi: 

„2.  Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda 5. og 

7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með hliðsjón af 

ákvæðum 8. gr. hennar, að því tilskildu að ráð-

stafanirnar, sem samþykktar eru samkvæmt þessari 

málsmeðferð, breyti ekki grundvallarákvæðum 

þessarar tilskipunar.“, 

b)  eftirfarandi komi í stað 2. mgr. a: 

„2a.  Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að 

samþykkja framseldar gerðir, sem um getur í 40. gr., 

yfir fjögurra ára tímabil sem hefst 4. janúar 2011. 

Framkvæmdastjórnin skal taka saman skýrslu að því 

er varðar framsal valds eigi síðar en sex mánuðum 

fyrir lok fjögurra ára tímabilsins. Framsal valds skal 

sjálfkrafa framlengt um jafn langan tíma nema 

Evrópuþingið eða ráðið afturkalli það í samræmi við 

41. gr. a“, 

c)  Eftirfarandi málsgreinar bætist við: 

„2b  Um leið og framkvæmdastjórnin samþykkir 

framselda reglugerð skal hún samtímis tilkynna 

Evrópuþinginu og ráðinu um það. 

2c.  Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að 

samþykkja framseldar gerðir, með fyrirvara um 

skilyrðin sem mælt er fyrir um í 41. gr. a og 

41. gr. b.“ 

d)  Ákvæði 3. mgr. falli brott.  
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10)  Eftirfarandi greinar bætist við: 

„41. gr. a 

Afturköllun framsals 

1.  Evrópuþingið eða ráðið geta hvenær sem er 

afturkallað framsal valds sem um getur í 40. gr. 

2.  Stofnunin sem hafið hefur innri málsmeðferð til að 

skera úr um hvort afturkalla eigi framsal valds, skal leitast 

við að upplýsa hina stofnunina og framkvæmdastjórnina 

um það með hæfilegum fyrirvara áður en endanleg 

ákvörðun er tekin og tilgreina hvaða framselda vald kynni 

að vera afturkallað. 

3.  Með ákvörðun um afturköllun er framsal þess valds 

sem tilgreint er í þeirri ákvörðun stöðvað. Hún skal 

öðlast gildi tafarlaust, eða síðar, eftir því sem tilgreint er 

í ákvörðuninni. Hún skal ekki hafa áhrif á lögmæti 

framseldra gerða sem þegar eru í gildi. Hún skal birt í 

Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

41. gr. b 

Andmæli við framseldar gerðir 

1.  Evrópuþingið eða ráðið getur andmælt framseldri 

gerð innan þriggja mánaða frá tilkynningardegi. 

Framlengja skal tímabil þetta um þrjá mánuði að 

frumkvæði Evrópuþingsins eða ráðsins. 

2.  Ef hvorki Evrópuþingið né ráðið hafa andmælt 

framseldri gerð þegar tímabilið sem um getur í 1. mgr. 

rennur út, skal hún birt í Stjórnartíðindum Evrópu-

sambandsins og öðlast gildi á þeim degi sem þar er 

tilgreindur. 

Áður en þetta tímabil rennur út má birta framseldu 

gerðina í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og hún 

öðlast gildi ef bæði Evrópuþingið og ráðið hafa upplýst 

framkvæmdastjórnina um þá fyrirætlan sína að hreyfa 

ekki andmælum. 

3.  Framseld gerð öðlast ekki gildi ef annaðhvort 

Evrópuþingið eða ráðið andmælir henni innan þess 

tímabils sem um getur í 1. mgr. Í samræmi við 296. gr. 

sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins skal sú 

stofnun sem andmælir framseldu gerðinni tilgreina 

ástæðurnar fyrir því.“ 

9. gr. 

Breytingar á tilskipun 2006/48/EB 

Tilskipun 2006/48/EB er breytt sem hér segir: 

1)  Ákvæðum 6. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  í stað núverandi málsgreinar komi eftirfarandi: 

„1.  Aðildarríki skulu krefjast þess af lánastofnunum 

að þær afli sér starfsleyfis áður en þær hefja starfsemi. 

Þau skulu mæla fyrir um kröfurnar fyrir slíku 

starfsleyfi og upplýsa framkvæmdastjórnina og 

evrópsku eftirlitsstofnunina (Evrópska bankaeftirlits-

stofnunin), sem komið var á fót með reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010 (*) 

þar að lútandi, með fyrirvara um 7.–10. gr. 

  

(*) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 12.“ 

b)  Eftirfarandi málsgreinar bætist við: 

„2.  Til að tryggja samkvæma samræmingu þessarar 

greinar er Evrópsku bankaeftirlitsstofnuninni heimilt 

að semja drög að tæknilegum framkvæmdarstöðlum: 

a)  um upplýsingar sem veittar eru lögbærum yfir-

völdum í umsókn um starfsleyfi lánastofnana, 

þ.m.t. starfsáætlanirnar sem kveðið er á um í  

7. gr., 

b)  sem tilgreinir skilyrði þess að kröfunum sem 

settar eru fram í 8. gr. sé fullnægt, 

c)  tilgreina kröfurnar sem gilda fyrir hluthafa og 

aðila með virka eignarhlutdeild, einnig að 

tilgreina hindranir sem gætu staðið í vegi fyrir 

því að eftirlit lögbærs yfirvalds fari fram með 

skilvirkum hætti eins og kveðið er á um í 12. gr. 

Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja 

tæknilegu eftirlitsstaðlana sem um getur í a-, b- og c-

lið í fyrstu undirgrein, í samræmi við ferlið sem mælt 

er fyrir um í 10.–14. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1093/2010. 

3.  Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu 

þessarar greinar er Evrópsku bankaeftirlitsstofnuninni 

heimilt að semja drög að tæknilegum framkvæmdar-

stöðlum um stöðluð eyðublöð, sniðmát og ferli fyrir 

slík upplýsingaákvæði. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í 

fyrstu undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1093/2010.“ 

2)  Í stað b-liðar 2. mgr. 9. gr. komi eftirfarandi: 

„b)  hlutaðeigandi aðildarríki skulu upplýsa fram-

kvæmdastjórnina og Evrópsku bankaeftirlits-

stofnunina um ástæðurnar fyrir því að þessi kostur 

var valinn, og“. 

3)  Í stað 14. gr. komi eftirfarandi: 

„14. gr. 

Tilkynna skal Evrópsku bankaeftirlitsstofnuninni um 

öll veitt starfsleyfi 

Heiti sérhverrar lánastofnunar sem hefur fengið starfsleyfi 

skal skráð á lista. Evrópska bankaeftirlitsstofnunin skal 

birta og uppfæra þessa skrá á vefsetri sínu.“  
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4)  Í stað 2. mgr. 17. gr. komi eftirfarandi: 

„2.  Tilkynna skal afturköllun starfsleyfis til fram-

kvæmdastjórnarinnar og Evrópsku bankaeftirlits-

stofnunarinnar og færa rök fyrir því. Tilkynna skal 

viðkomandi einstaklingum um þessar röksemdir.“ 

5)  Eftirfarandi málsgrein bætist við í 19. gr.: 

„9.  Til að tryggja samkvæma samræmingu þessarar 

greinar er Evrópsku bankaeftirlitsstofnuninni er heimilt að 

semja drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum til að koma á 

tæmandi skrá yfir upplýsingar, sem um getur í 4. mgr. 

19. gr. a og fyrirhugaðir yfirtökuaðilar láta fylgja með í 

tilkynningu sinni, með fyrirvara um 3. mgr. þessarar 

greinar. 

Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja 

tæknilegu eftirlitsstaðlana, sem um getur í fyrstu 

undirgrein, í samræmi við 10.–14. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1093/2010. 

Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu þessarar 

tilskipunar er Evrópsku bankaeftirlitsstofnuninni heimilt 

að semja drög að tæknilegum framkvæmdarstöðlum til að 

koma á stöðluðum eyðublöðum, sniðmátum og ferlum 

fyrir samráðsferlið milli hlutaðeigandi lögbærra yfirvalda 

sem um getur í 2. mgr. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í þriðju 

undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1093/2010.“ 

6)  Eftirfarandi málsgrein bætist við í 22. gr.: 

„3.  Til að tilgreina kröfurnar sem mælt er fyrir um í 

þessari grein og til að tryggja samleitni í eftirlitsaðferðum 

er Evrópsku bankaeftirlitsstofnuninni heimilt að semja 

drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum til að skilgreina 

fyrirkomulagið, ferlin og kerfin sem um getur í 1. mgr. í 

samræmi við meginreglurnar um meðalhóf og ýtarleika 

sem kveðið er á um í 2. mgr. 

Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja 

tæknilegu eftirlitsstaðlana sem um getur í fyrstu 

undirgrein, í samræmi við ferlið sem mælt er fyrir um í 

10.–14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1093/2010.“ 

7)  Eftirfarandi málsgrein bætist við í 25. gr.: 

„5.  Til að tryggja samkvæma samræmingu þessarar 

greinar skal Evrópska bankaeftirlitsstofnunin semja drög 

að tæknilegum eftirlitsstöðlum í því skyni að tilgreina 

hvaða upplýsingar eigi að senda í samræmi við þessa 

grein. 

Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu þessarar 

greinar skal Evrópska bankaeftirlitsstofnunin semja drög 

að tæknilegum framkvæmdarstöðlum til að koma á 

stöðluðum eyðublöðum, sniðmátum og ferlum fyrir slíka 

tilkynningu. 

Evrópska bankaeftirlitsstofnunin skal leggja þessi drög 

að tæknistöðlum fyrir framkvæmdastjórnina eigi síðar en 

1. janúar 2014. 

Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja 

tæknilegu eftirlitsstaðlana sem um getur í fyrstu 

undirgrein, í samræmi við ferlið sem mælt er fyrir um í 

10.–14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1093/2010. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í annarri 

undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1093/2010.“ 

8)  Eftirfarandi málsgrein bætist við í 26. gr.: 

„5.  Til að tryggja samkvæma samræmingu þessarar 

greinar skal Evrópska bankaeftirlitsstofnunin semja drög 

að tæknilegum eftirlitsstöðlum í því skyni að tilgreina 

hvaða upplýsingar eigi að senda í samræmi við þessa 

grein. 

Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu þessarar 

greinar skal Evrópska bankaeftirlitsstofnunin semja drög 

að tæknilegum framkvæmdarstöðlum til að koma á 

stöðluðum eyðublöðum, sniðmátum og ferlum fyrir slíka 

tilkynningu. 

Evrópska bankaeftirlitsstofnunin skal leggja þessi drög 

að tæknistöðlum fyrir framkvæmdastjórnina eigi síðar en 

1. janúar 2014. 

Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja 

tæknilegu eftirlitsstaðlana sem um getur í fyrstu 

undirgrein, í samræmi við ferlið sem mælt er fyrir um í 

10.–14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1093/2010. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í annarri 

undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1093/2010.“ 

9)  Eftirfarandi málsgrein bætist við í 28. gr.: 

„4.  Til að tryggja samkvæma samræmingu þessarar 

greinar skal Evrópska bankaeftirlitsstofnunin semja drög 

að tæknilegum eftirlitsstöðlum í því skyni að tilgreina 

hvaða upplýsingar eigi að senda í samræmi við þessa 

grein. 

Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu þessarar 

greinar skal Evrópska bankaeftirlitsstofnunin semja drög 

að tæknilegum framkvæmdarstöðlum til að koma á 

stöðluðum eyðublöðum, sniðmátum og ferlum fyrir slíka 

tilkynningu. 

Evrópska bankaeftirlitsstofnunin skal leggja þessi drög 

að tæknistöðlum fyrir framkvæmdastjórnina eigi síðar en 

1. janúar 2014. 

Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja 

tæknilegu eftirlitsstaðlana, sem um getur í fyrstu 

undirgrein, í samræmi við 10.–14. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1093/2010. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í annarri 

undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1093/2010.“  
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10)  Í stað fyrstu málsgreinar 33. gr. komi eftirfarandi: 

 „Áður en hafist er handa við ferlið sem kveðið er á um í 

30. gr. geta lögbær yfirvöld í gistiaðildarríkinu gert 

nauðsynlegar varúðarráðstafanir í neyðartilvikum til að 

vernda hagsmuni innstæðueigenda, fjárfesta og annarra 

sem veitt er þjónusta. Tilkynna ber framkvæmdastjórninni, 

Evrópsku bankaeftirlitsstofnuninni og lögbærum 

yfirvöldum annarra hlutaðeigandi aðildarríkja um slíkar 

ráðstafanir við fyrsta tækifæri.“ 

11)  Í stað 36. gr. komi eftirfarandi: 

„36. gr. 

Aðildarríkin skulu upplýsa framkvæmdastjórnina og 

Evrópsku bankaeftirlitsstofnunina um hversu oft og í 

hvers konar tilvikum synjað er um leyfi skv. 25. gr. og 

1., 2. og 3. mgr. 26. gr. eða hvenær ráðstafanir hafa verið 

gerðar í samræmi við 3. mgr. 30. gr.“ 

12)  Í stað 2. mgr. 38. gr. komi eftirfarandi: 

„2.  Lögbæru yfirvöldin skulu upplýsa framkvæmda-

stjórnina, Evrópsku bankaeftirlitsstofnunina og evrópsku 

bankanefndina um öll starfsleyfi sem veitt eru 

lánastofnunum með aðalskrifstofu í þriðju löndum.“ 

13)  Ákvæðum 39. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  eftirfarandi liður bætist við í 2. mgr.: 

„c)  að Evrópska bankaeftirlitsstofnunin getur aflað 

sér upplýsinga lögbærra yfirvalda aðildarríkjanna 

frá landsyfirvöldum í þriðju löndum í samræmi 

við 35. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1093/2010,“ 

b)  eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„4.  Evrópska bankaeftirlitsstofnunin skal aðstoða 

framkvæmdastjórnina að því er varðar þessa grein í 

samræmi við 33. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1093/2010.“ 

14)  Eftirfarandi málsgreinar bætist við í 42. gr.: 

 „Lögbæru yfirvöldunum er heimilt að vísa þeim tilvikum 

til Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar þar sem beiðni 

um samstarf, einkum varðandi upplýsingaskipti, hefur 

verið synjað eða ekkert hefur verið aðhafst innan hæfilegs 

frests. Með fyrirvara um 258. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins er Evrópsku bankaeftirlitsstofnuninni 

heimilt, í tilvikunum sem um getur í fyrsta málslið að 

aðhafast í samræmi við valdheimildirnar sem henni eru 

veittar skv. 19. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1093/2010. 

 Til að tryggja samkvæma samræmingu þessarar greinar 

er Evrópsku bankaeftirlitsstofnuninni heimilt að semja 

drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum til að tilgreina 

upplýsingarnar sem eru í þessari grein. 

 Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu þessarar 

greinar er Evrópsku bankaeftirlitsstofnuninni heimilt að 

semja drög að tæknilegum framkvæmdarstöðlum til að 

koma á stöðluðum eyðublöðum, sniðmátum og ferlum 

fyrir kröfur vegna upplýsingaskipta sem gætu greitt fyrir 

vöktun með lánastofnunum. 

 Evrópska bankaeftirlitsstofnunin skal leggja þessi drög 

að tæknistöðlum fyrir framkvæmdastjórnina eigi síðar en 

1. janúar 2014. 

 Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja 

tæknilegu eftirlitsstaðlana sem um getur í fyrstu 

undirgrein, í samræmi við ferlið sem mælt er fyrir um í 

10.–14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1093/2010. 

 Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í annarri 

undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1093/2010.“ 

15)  Ákvæðum 4. gr. a er breytt sem hér segir: 

a)  eftirfarandi undirgrein er felld inn á eftir fjórðu 

undirgrein 1. mgr.: 

 „,Ef einhver hlutaðeigandi lögbær yfirvöld hafa við 

lok upphaflega tveggja mánaða tímabilsins vísað 

málinu til Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar, í 

samræmi við 19. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1093/2010, 

skulu lögbær yfirvöld í gistiaðilarríkinu fresta 

ákvörðun sinni og bíða ákvörðunar sem Evrópska 

bankaeftirlitsstofnunin kann að taka í samræmi við 

3. mgr. 19. gr. þeirrar reglugerðar. Lögbær yfirvöld í 

gistiaðildarríkinu skulu taka ákvarðanir í samræmi við 

þær sem Evrópska bankaeftirlitsstofnunin tekur. 

Tveggja mánaða tímabilið skal teljast vera 

„sáttartímabilið“ í skilningi 19. gr. þeirrar reglugerðar. 

Evrópska bankaeftirlitsstofnunin skal taka ákvörðun 

sína innan eins mánaðar. Málinu skal ekki vísað til 

Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar eftir lok 

upphaflega tveggja mánaða tímabilsins eða eftir að 

sameiginlega ákvörðunin hefur verið tekin.“ 

b)  Eftirfarandi undirgreinar bætist við í 3. mgr.: 

„Til að tryggja samkvæma samræmingu þessarar 

greinar skal Evrópska bankaeftirlitsstofnunin semja 

drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum til að tilgreina 

upplýsingarnar sem eru í þessari grein. 

Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja 

tæknilegu eftirlitsstaðlana, sem um getur í fyrstu 

undirgrein, í samræmi við ferlið sem mælt er fyrir um 

í 10.–14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1093/2010. 

Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu 

þessarar greinar er Evrópsku bankaeftirlitsstofnuninni 

heimilt að semja drög að tæknilegum fram-

kvæmdarstöðlum til að ákvarða rekstrarhlutverk 

samstarfshópa eftirlitsaðila. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í 

sjöttu undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1093/2010.“  
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16)  Ákvæðum 42. gr. b er breytt sem hér segir: 

a)  Í stað 1. mgr. komi eftirfarandi: 

„1.  Lögbæru yfirvöldin skulu við almenn 

skyldustörf sín taka tillit til samleitni að því er varðar 

eftirlitstæki og framkvæmd eftirlits við beitingu laga 

og stjórnsýslufyrirmæla sem samþykkt eru 

samkvæmt þessari tilskipun. Í þeim tilgangi skulu 

aðildarríkin tryggja að: 

a)  lögbæru yfirvöldin taki þátt í starfsemi Evrópsku 

bankaeftirlitsstofnunarinnar, 

b)  lögbæru yfirvöldin fylgi viðmiðunarreglum og 

tilmælum Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar 

og tilgreini ástæðurnar ef þau gera það ekki, 

c)  að landsbundnar heimildir sem veittar eru 

lögbærum yfirvöldum hindri þau ekki í sinna 

skyldustörfum sínum sem aðilar að Evrópsku 

bankaeftirlitsstofnuninni eða samkvæmt þessari 

tilskipun.“, 

b)  Ákvæði 2. mgr. falli brott. 

17)  Í stað 2. mgr. 44. gr. komi eftirfarandi: 

„2.  Ákvæði 1. mgr. koma ekki í veg fyrir að lögbær 

yfirvöld í aðildarríkjunum skiptist á upplýsingum eða 

sendi upplýsingar til Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar 

í samræmi við þessa tilskipun, aðrar tilskipanir sem gilda 

um lánastofnanir, og við 31. gr. og 35. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1093/2010. Um þessar upplýsingar skulu gilda 

ákvæði um þagnarskyldu sem sett eru fram í 1. mgr.“ 

18)  Í stað 46. gr. komi eftirfarandi: 

„46. gr. 

Í samræmi við 33. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1093/2010 

er aðildarríkjum og Evrópsku bankaeftirlitsstofnuninni 

því aðeins heimilt að gera samstarfssamninga um 

upplýsingaskipti við lögbær yfirvöld í þriðju löndum, eða 

yfirvöld eða stofnanir í þriðju löndum, eins og skilgreint 

er í 47. gr. og 1. mgr. 48. gr. þessarar tilskipunar, að um 

upplýsingarnar ríki þagnarskylda sem er a.m.k. jafngild 

þeirri sem um getur í 1. mgr. 44. gr. þessarar tilskipunar. 

Slíkum upplýsingaskiptum er ætlað að gera þessum 

yfirvöldum eða stofnunum kleift að annast 

eftirlitsverkefni sín. 

Séu upplýsingarnar upprunnar í öðru aðildarríki er ekki 

heimilt að afhenda þær án skýlauss samþykkis frá 

yfirvöldunum sem afhentu þær og þá einungis, þar sem 

við á, til þeirra nota sem sömu yfirvöld hafa gefið 

samþykki fyrir.“ 

19)  Ákvæðum 49. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  Í stað fyrstu málsgreinar komi eftirfarandi: 

 „Ákvæði þessa þáttar skulu ekki koma í veg fyrir að 

lögbært yfirvald sendi eftirfarandi aðilum upplýsingar 

til að þeir geti sinnt verkefnum sínum: 

a)  seðlabönkum innan seðlabankakerfis Evrópu og 

öðrum stofnunum sem gegna svipuðu hlutverki á 

sviði peningamála þegar þessar upplýsingar eiga 

við um framkvæmd lögboðinna verkefna þeirra, 

þ.m.t. framkvæmd peningamálastefnu og tengdra 

lausafjárráðstafana, eftirlit með greiðslum, 

greiðslujöfnunar- og uppgjörskerfi, og að standa 

vörð um stöðugleika fjármálakerfisins, 

b)  eftir atvikum, öðrum opinberum yfirvöldum sem 

bera ábyrgð á eftirliti með greiðslukerfum, 

c)  evrópska kerfisáhætturáðinu, þar sem upplýsingar 

eiga við vegna lögbundinna verkefna þess 

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 1092/2010 frá 24. nóvember 2010 um 

þjóðhagsvarúðareftirlit með fjármálakerfinu á 

sviði Evrópusambandsins og um stofnun evrópska 

kerfisáhætturáðsins (*). 

 Þessi þáttur skal ekki koma í veg fyrir að 

yfirvöldin eða stofnanirnar sem um getur í fyrstu 

undirgrein komi á framfæri við lögbær yfirvöld 

upplýsingum sem þau geta þurft á að halda með 

tilliti til. 45. gr. 

  

(*) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 1.“ 

b)  í stað fjórðu málsgreinar komi eftirfarandi: 

 „Aðildarríki skulu heimila, ef um neyðarástand er að 

ræða eins og um getur í 1. mgr. 130. gr., lögbærum 

yfirvöldum að veita seðlabönkum í seðlabankakerfi 

Evrópu, upplýsingar án tafar þegar þær skipta máli 

vegna framkvæmdar lögboðinna verkefna þeirra, 

þ.m.t. framkvæmd peningamálastefnu og tengdra 

lausafjárráðstafana, eftirlit með greiðslum, 

greiðslujöfnunar- og uppgjörskerfum verðbréfa, og 

til að standa vörð um stöðugleika fjármálakerfisins, 

sem og evrópska kerfisáhætturáðinu samkvæmt 

reglugerð (ESB) nr. 1092/2010 þegar þær skipta máli 

vegna framkvæmdar lögboðinna verkefna þeirra.“ 

20)  Ákvæðum 63. gr. a er breytt sem hér segir: 

a)  Í stað 4. mgr. komi eftirfarandi: 

„4.  Í ákvæðunum sem gilda um gerningana skal 

kveðið á um að höfuðstóll, ógreiddir vextir eða arður 

skuli geta staðið undir tapi og hindri ekki 

endurfjármögnun lánastofnunarinnar með viðeigandi 

aðferðum sem Evrópska bankaeftirlitsstofnunin hefur 

þróað skv. 6. mgr.“,  
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b)  Í stað 6. mgr. komi eftirfarandi: 

„6.  Til að tryggja samkvæma samræmingu og 

samleitni eftirlitsaðferða skal Evrópska bankaeftirlits-

stofnunin semja drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum 

til að tilgreina kröfurnar sem gilda um gerningana sem 

um getur í 1. mgr. þessarar greinar og Evrópska 

bankaeftirlitsstofnunin skal leggja fyrir framkvæmda-

stjórnina þessi drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum 

eigi síðar en 1. janúar 2014. Framkvæmdastjórninni er 

veitt vald til að samþykkja tæknilegu eftirlitsstaðlana 

sem um getur í fyrstu undirgrein, í samræmi við ferlið 

sem mælt er fyrir um í 10.–14. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1093/2010. 

Evrópska bankaeftirlitsstofnunin skal einnig gefa út 

viðmiðunarreglur að því er varðar gerningana sem 

um getur í a-lið 1. mgr. 57. gr. 

Evrópska bankaeftirlitsstofnunin skal fylgjast með 

beitingu þessara viðmiðunarreglna.“ 

21)  Í stað annarrar undirgreinar 2. mgr. 74. gr. komi 

eftirfarandi: 

 ,,Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu þessarar 

tilskipunar skulu lögbæru yfirvöldin frá 

31. desember 2012 nota samræmd sniðmát fyrir 

tilkynningarnar, tíðni þeirra og dagsetningar þegar 

lánastofnanir eiga að tilkynna þessa útreikninga. Til að 

tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu þessarar 

tilskipunar skal Evrópska bankaeftirlitsstofnunin semja 

drög að tæknilegum framkvæmdarstöðlum til að innleiða 

innan Sambandsins samræmd sniðmát fyrir tilkynningar 

(og meðfylgjandi leiðbeiningar), tíðni þeirra og 

dagsetningar eigi síðar en 1. janúar 2012. Sniðmátin fyrir 

tilkynningarnar skulu vera í réttu hlutfalli við eðli, umfang 

og flækjustig þeirrar starfsemi sem lánastofnun annast. 

 Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu þessarar 

tilskipunar skal Evrópska bankaeftirlitsstofnunin semja 

drög að tæknilegum framkvæmdarstöðlum varðandi 

lausnir í upplýsingatækni sem gilda fyrir slíkar 

tilkynningar. 

 Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í annarri 

undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1093/2010.“ 

22)  Eftirfarandi undirgreinar bætast við 2. mgr. 81. gr.: 

 „Til að tryggja samkvæma samræmingu þessarar greinar 

skal Evrópska bankaeftirlitsstofnunin, í samráði við 

Evrópsku eftirlitsstofnunina (Evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnunina), sem komið var á fót með reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 (1), semja 

drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum í því skyni að tilgreina 

matsaðferðina varðandi lánshæfismat. Evrópska banka-

eftirlitsstofnunin skal leggja fyrir framkvæmdastjórnina 

þessi drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum eigi síðar en 

1. janúar 2014. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84. 

 Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja 

tæknilegu eftirlitsstaðlana sem um getur í annarri 

undirgrein, í samræmi við ferlið sem mælt er fyrir um í 

10.–14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1093/2010.“ 

23)  Eftirfarandi undirgreinar bætast við í 2. mgr. 84. gr.: 

 „Til að tryggja samkvæma samræmingu þessarar greinar 

er Evrópsku bankaeftirlitsstofnuninni heimilt að semja 

drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum í því skyni að 

tilgreina matsaðferðina sem lögbær yfirvöld nota til að 

heimila lánastofnunum að nota innramatsaðferðina. 

 Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja 

tæknilegu eftirlitsstaðlana sem um getur í a-lið fyrstu 

undirgreinar, í samræmi við ferlið sem mælt er fyrir um í 

10.–14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1093/2010.“ 

24)  Eftirfarandi undirgreinar bætast við í 2. mgr. 97. gr.: 

 „Til að tryggja samkvæma samræmingu þessarar greinar 

er Evrópsku bankaeftirlitsstofnuninni heimilt, í samráði 

við Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina að 

semja drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum til að tilgreina 

matsaðferðina sem varðar lánshæfismat. Evrópska 

bankaeftirlitsstofnunin skal leggja fyrir framkvæmda-

stjórnina þessi drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum eigi 

síðar en 1. janúar 2014. 

 Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja 

tæknilegu eftirlitsstaðlana, sem um getur í annarri 

undirgrein, í samræmi við ferlið sem mælt er fyrir um í 

10.–14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1093/2010.“ 

25)  Eftirfarandi undirgreinar bætast við í 1. mgr. 105. gr.: 

 „Til að tryggja samkvæma samræmingu þessarar greinar 

er Evrópsku bankaeftirlitsstofnuninni heimilt að semja 

drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum til að tilgreina 

matsaðferðina sem lögbær yfirvöld nota til að heimila 

lánastofnunum að nota innramatsaðferðina. 

 Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja 

tæknilegu eftirlitsstaðlana sem um getur í annarri 

undirgrein, í samræmi við ferlið sem mælt er fyrir um í 

10.–14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1093/2010.“ 

26)  Í stað annarrar undirgreinar 2. mgr. 106. gr. komi 

eftirfarandi: 

 „Til að tryggja samkvæma samræmingu þessarar 

málsgreinar skal Evrópska bankaeftirlitsstofnunin semja 

drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum til að tilgreina 

undanþágur frá c- og d-lið ásamt því að tilgreina 

skilyrðin sem notuð eru til að ákvarða hvort um er að 

ræða hóp tengdra viðskiptavina, eins og fram kemur í  

3. mgr. Evrópska bankaeftirlitsstofnunin skal leggja fyrir 

framkvæmdastjórnina þessi drög að tæknilegum 

eftirlitsstöðlum eigi síðar en 1. janúar 2014. 

 Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja 

tæknilegu eftirlitsstaðlana sem um getur í annarri 

undirgrein, í samræmi við ferlið sem mælt er fyrir um í 

10.–14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1093/2010.“  
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27)  Í stað 2. mgr. 110. gr. komi eftirfarandi: 

„2.  Aðildarríkin skulu sjá til þess að tilkynningar fari 

fram að minnsta kosti tvisvar á ári. Lögbæru yfirvöldin 

skulu, frá 31. desember 2012, nota samræmd sniðmát, 

tíðni og dagsetningar tilkynninga. Til að tryggja 

samræmd skilyrði fyrir beitingu þessarar tilskipunar skal 

Evrópska bankaeftirlitsstofnunin semja drög að 

tæknilegum framkvæmdarstöðlum til að innleiða innan 

Sambandsins samræmd sniðmát fyrir tilkynningar (og 

meðfylgjandi leiðbeiningar), tíðni þeirra og dagsetningar 

eigi síðar en 1. janúar 2012. Sniðmátin fyrir 

tilkynningarnar skulu vera í réttu hlutfalli við eðli, 

umfang og flækjustig þeirrar starfsemi sem lánastofnun 

annast. 

Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu þessarar 

tilskipunar skal Evrópska bankaeftirlitsstofnunin semja 

drög að tæknilegum framkvæmdarstöðlum varðandi 

lausnir í upplýsingatækni sem gilda fyrir slíkar 

tilkynningar. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana sem um getur í fyrstu 

og annarri undirgrein, í samræmi við ferlið sem mælt er 

fyrir um í 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 1093/2010.“ 

28)  Í stað fjórðu undirgreinar í 1. mgr. 111. gr. komi 

eftirfarandi: 

„Aðildarríkjum er heimilt að setja lægri mörk en 

150 milljónir evra og skulu þau upplýsa Evrópsku 

bankaeftirlitsstofnunina og framkvæmdastjórnina um 

það.“ 

29)  Eftirfarandi komi í stað 10. mgr. 122. gr. a: 

„10.  Evrópska bankaeftirlitsstofnunin skal upplýsa 

framkvæmdastjórnina árlega um reglufylgni lögbærra 

yfirvalda við þessa grein. 

Til að tryggja samkvæma samræmingu þessarar greinar 

skal Evrópska bankaeftirlitsstofnunin semja drög að 

tæknilegum eftirlitsstöðlum fyrir samleitni eftirlitsaðferða 

varðandi þessa grein, þ.m.t. ráðstafanirnar sem gerðar eru 

ef ekki er staðið við skuldbindingar um áreiðanleika-

könnun og áhættustýringu. Evrópska bankaeftirlits-

stofnunin skal leggja fyrir framkvæmdastjórnina þessi 

drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum eigi síðar en 

1. janúar 2014. 

Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja 

tæknilegu eftirlitsstaðlana, sem um getur í annarri 

undirgrein, í samræmi við ferlið sem mælt er fyrir um í 

10.–14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1093/2010.“ 

30)  Eftirfarandi málsgrein bætist við í 124. gr.: 

„6.  Til að tryggja samkvæma samræmingu þessarar 

greinar er Evrópsku bankaeftirlitsstofnuninni heimilt að 

semja drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum til að tilgreina 

sameiginlegt áhættumatsferli og aðferðafræði. 

Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja 

tæknilegu eftirlitsstaðlana sem um getur í fyrstu 

undirgrein, í samræmi við ferlið sem mælt er fyrir um í 

10.–14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1093/2010.“ 

31)  Í stað 4. mgr. 126. gr. komi eftirfarandi: 

„4.  Lögbæru yfirvöldin skulu upplýsa framkvæmda-

stjórnina og Evrópsku bankaeftirlitsstofnunina um alla 

samninga sem falla undir 3. mgr.“ 

32)  Ákvæðum 129. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  eftirfarandi undirgrein er felld inn á eftir fyrstu 

undirgrein 1. mgr.: 

 „Hlutaðeigandi lögbærum yfirvöldum er heimilt, ef 

eftirlitsaðila á samstæðugrundvelli tekst ekki að 

framkvæma verkefnin sem um getur í fyrstu 

undirgrein, eða ef lögbær yfirvöld starfa ekki með 

eftirlitsaðilanum á samstæðugrundvelli að því marki 

sem krafist er til að framkvæma verkefnin í fyrstu 

undirgrein, að vísa málinu til Evrópsku bankaeftirlits-

stofnunarinnar sem gæti gripið til aðgerða í samræmi 

við 19. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1093/2010.“ 

b)  eftirfarandi bætist við á eftir fimmtu undirgrein  

2. mgr.: 

 „Eftirlitsaðilinn á samstæðugrundvelli skal, ef 

eitthvert hlutaðeigandi lögbærra yfirvalda hefur vísað 

málinu til Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar, í 

samræmi við 19. gr. reglugerðar (EB) nr. 1093/2010 

við lok sex mánaða tímabilsins, fresta ákvörðun sinni 

og bíða ákvörðunar Evrópsku bankaeftirlits-

stofnunarinnar í samræmi við 3. mgr. 19. gr. þeirrar 

reglugerðar og taka ákvörðun sína í samræmi við 

ákvörðun Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar. Sex 

mánaða tímabilið telst vera „samþættingartímabil“ í 

skilningi þeirrar reglugerðar. Evrópska bankaeftirlits-

stofnunin skal taka ákvörðun sína innan eins mánaðar. 

Málinu skal ekki vísað til Evrópsku bankaeftirlits-

stofnunarinnar eftir lok sex mánaða tímabilsins eða 

eftir að sameiginlega ákvörðunin hefur verið tekin.“ 

c)  Eftirfarandi undirgreinar bætist við í 2. mgr.: 

 „Evrópsku bankaeftirlitsstofnuninni er heimilt að 

semja drög að tæknilegum framkvæmdarstöðlum til 

að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu 

sameiginlega ákvörðunarferlisins, sem um getur í 

þessari málsgrein, að því er varðar umsókn um leyfi, 

sem um getur í 84. gr. (1. mgr.), 87. gr. (9. mgr.) og 

105. gr. og 6. hluta III. viðauka, með það í huga að 

greiða fyrir sameiginlegum ákvörðunum. 

 Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana sem um getur í 

fyrstu og annarri undirgrein, í samræmi við ferlið 

sem mælt er fyrir um í 15. gr. reglugerðar (EB) 

nr. 1093/2010.“ 

d)  Ákvæðum 3. mgr. er breytt sem hér segir: 

i.  hugtakið „Evrópska bankaeftirlitsstofnunin“ 

komi í stað „evrópska bankaeftirlitsnefndin“ í 

þriðju undirgrein,  
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ii.  í stað fjórðu undirgreinar komi eftirfarandi: 

 „Eftirlitsaðili á samstæðugrundvelli skal taka 

ákvörðun um beitingu 123. gr. og 124. gr. og 

136. gr. (2. mgr.) á samstæðugrundvelli ef 

lögbær yfirvöld geta ekki tekið sameiginlega 

ákvörðun innan fjögurra mánaða, að teknu 

tilhlýðilegu tilliti til áhættumats á dótturfélögum 

sem viðkomandi lögbær yfirvöld hafa unnið. 

Eftirlitsaðilinn á samstæðugrundvelli skal, ef 

einhver viðkomandi lögbæru yfirvaldanna hafa 

vísað málinu til Evrópsku bankaeftirlits-

stofnunarinnar í samræmi við 19. gr. reglugerðar 

(EB) nr. 1093/2010 við lok fjögurra mánaða 

tímabilsins, fresta ákvörðun sinni og bíða 

ákvörðunar Evrópsku bankaeftirlits-

stofnunarinnar í samræmi við 3. mgr. 19. gr. 

þeirrar reglugerðar í samræmi við ákvörðun 

Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar. Telja skal 

fjögurra mánaða tímabilið sáttatímabil í skilningi 

reglugerðarinnar. Evrópska bankaeftirlits-

stofnunin skal taka ákvörðun sína innan eins 

mánaðar. Málinu skal ekki vísað til Evrópsku 

bankaeftirlitsstofnunarinnar eftir lok fjögurra 

mánaða tímabilsins eða eftir að sameiginlega 

ákvörðunin hefur verið tekin.“ 

iii.  í stað fimmtu undirgreinar komi eftirfarandi: 

 „Hlutaðeigandi lögbær yfirvöld, sem ábyrgð bera 

á eftirliti með dótturfélögum móðurlánastofnana 

eða eignarhaldsfélögum á fjármálasviði innan 

Sambandsins, skulu taka ákvörðun um beitingu 

123. gr. og 124. gr. og 136. gr. (2. mgr.) á 

grundvelli einstakra eininga eða samstæðuhluta, 

að teknu tilhlýðilegu tilliti til álits og fyrirvara 

eftirlitsaðila á samstæðugrundvelli. Lögbæru 

yfirvöldin skulu, ef einhver hlutaðeigandi 

lögbærra yfirvalda hafa vísað málinu til Evrópsku 

bankaeftirlitsstofnunarinnar í samræmi við 19. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 1093/2010 við lok fjögurra 

mánaða tímabilsins, fresta ákvörðun sinni og bíða 

ákvörðunar Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar 

í samræmi við 3. mgr. 19. gr. þeirrar reglugerðar í 

samræmi við ákvörðun Evrópsku bankaeftirlits-

stofnunarinnar. Sex mánaða tímabilið telst vera 

sáttatímabil í skilningi þeirrar reglugerðar. 

Evrópska bankaeftirlitsstofnunin skal taka 

ákvörðun sína innan eins mánaðar. Málinu skal 

ekki vísað til Evrópsku bankaeftirlits-

stofnunarinnar eftir lok fjögurra mánaða 

tímabilsins eða eftir að sameiginlega ákvörðunin 

hefur verið tekin.“ 

iv.  í stað sjöundu undirgreinar komi eftirfarandi: 

 „Öll lögbæru yfirvöldin skulu, ef samráð hefur 

verið haft við Evrópsku bankaeftirlitsstofnunina, 

taka tillit til ráðlegginga hennar og gera grein 

fyrir hvers konar frávikum frá þeim.“, 

v.  í stað tíundu undirgreinar komi eftirfarandi: 

 „Evrópsku bankaeftirlitsstofnuninni er heimilt að 

semja drög að tæknilegum framkvæmdarstöðlum 

til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu 

sameiginlega ákvörðunarferlisins sem um getur í 

þessari málsgrein, að því er varðar beitingu 

123. gr. og 124. gr. og 136. gr. (2. mgr.) með 

það í huga að greiða fyrir sameiginlegum 

ákvörðunum. 

 Framkvæmdastjórninni er falið vald til að 

samþykkja tæknilegu framkvæmdarstaðlana sem 

um getur í fyrstu og annarri undirgrein, í 

samræmi við ferlið sem mælt er fyrir um í 15. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 1093/2010.“ 

33)  Í stað fyrstu og annarrar undirgreinar 1. mgr. 130. gr. 

komi eftirfarandi: 

„1.  Eftirlitsaðili á samstæðugrundvelli skal, ef upp 

kemur neyðarástand, þ.m.t. tilvik sem skilgreindar eru í 

18. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1093/2010, eða upp kemur 

neikvæð þróun á mörkuðum sem hugsanlega teflir í 

tvísýnu lausafjárstöðu og stöðugleika fjármálakerfisins í 

hverju því aðildarríki þar sem einingar samstæðu hafa 

verið viðurkenndar eða þar sem mikilvæg útibú, sem um 

getur í 42. gr. a, hafa verið stofnuð, með fyrirvara um 

2. þátt 1. kafla, gera Evrópsku bankaeftirlitsstofnuninni, 

evrópska kerfisáhætturáðinu og yfirvöldunum, sem um 

getur í fjórðu undirgrein 49. gr. og 50. gr., viðvart eins 

fljótt og við verður komið og veita allar nauðsynlegar 

upplýsingar til að þau geti leyst sín verk af hendi. Þessar 

skuldbindingar skulu eiga við um öll lögbæru yfirvöldin 

skv. 125. og 126. gr. og um lögbæru yfirvöldin sem 

tilgreind eru í 1. mgr. 129. gr. 

Gera skal lögbærum yfirvöldum, sem hlut eiga að máli 

og um getur í 125. gr. og 126. gr. og Evrópsku 

bankaeftirlitsstofnuninni, viðvart eins fljótt og við verður 

komið ef yfirvaldið, sem um getur í fjórðu málsgrein 

49. gr., verður vart við ástand sem lýst er í fyrstu 

undirgrein.“ 

34)  Í 131. gr. komi eftirfarandi í stað þriðju málsgreinar: 

„Lögbærum yfirvöldum, sem eru ábyrg fyrir 

leyfisveitingu dótturfyrirtækis móðurfyrirtækis sem er 

lánastofnun, er heimilt, með tvíhliða samningum og í 

samræmi við 28. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1093/2010, að 

fela eftirlitsábyrgð sína í hendur lögbærum yfirvöldum 

sem veittu móðurfyrirtækinu leyfi og hafa eftirlit með 

því þannig að þau taki að sér að hafa eftirlit með 

dótturfyrirtækinu í samræmi við þessa tilskipun. Upplýsa 

skal Evrópsku bankaeftirlitsstofnunina um tilvist og efni 

slíkra samninga. Hún skal senda slíkar upplýsingar til 

lögbærra yfirvalda hinna aðildarríkjanna og evrópsku 

bankanefndarinnar.“ 

35)  Ákvæðum 131. gr. a er breytt sem hér segir: 

a)  Í stað 1. mgr. komi eftirfarandi: 

„1.  Eftirlitsaðili á samstæðugrundvelli skal koma á 

fót samstarfshópum eftirlitsaðila til þess að greiða fyrir 

framkvæmd þeirra verkefna sem um getur í 129. gr. og 

1. mgr. 130 gr., með fyrirvara um trúnaðarkvaðir  

2. mgr. þessarar greinar og samræmi við lög 

Sambandsins, og tryggja viðeigandi samræmingu og 

samstarf við viðkomandi lögbær yfirvöld þriðja lands, 

eftir því sem við á.  
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Evrópska bankaeftirlitsstofnunin skal stuðla að og 

fylgjast með árangursríkri, skilvirkri og samræmdri 

starfsemi samstarfshópa eftirlitsaðila sem getur um í 

þessari grein, í samræmi við 21. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1093/2010. Evrópska bankaeftirlits-

stofnunin skal, í þeim tilgangi, taka þar þátt eins og 

hún telur viðeigandi og skal teljast lögbært yfirvald 

þar að lútandi. 

Samstarfshópar eftirlitsaðila skulu setja ramma fyrir 

framkvæmd eftirlitsaðila á samstæðugrundvelli, 

Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar og hinna 

lögbæru yfirvaldanna, sem hlut eiga að máli, á 

eftirfarandi verkefnum: 

a)  upplýsingaskiptum innbyrðis og við Evrópsku 

bankaeftirlitsstofnunina, í samræmi við 21. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 1093/2010, 

b)  að ná samkomulagi um frjálsa skiptingu verkefna 

og frjálsa dreifingu ábyrgðar, eftir því sem við á,  

c)  að ákvarða áætlanir um eftirlitsaðgerðir á 

grundvelli áhættumats samstæðunnar í samræmi 

við 124. gr., 

d)  að auka skilvirkni eftirlits með því að koma í veg 

fyrir óþarfa tvítekningu eftirlitskrafna, þ.m.t. í 

tengslum við kröfur um upplýsingar sem um 

getur í 2. mgr. 130. gr. og 2. mgr. 132. gr., 

e)  að beita varfærniskröfum með samræmdum hætti 

samkvæmt þessari tilskipun, þvert á allar 

einingar innan bankasamstæðu, með fyrirvara um 

aðra möguleika og ákvörðunarfrelsi sem löggjöf 

Bandalagsins býður upp á, 

f)  að beita c-lið 1. mgr. 129. gr. með tilliti til vinnu 

á öðrum vettvangi sem kann að verða komið á fót 

á þessu sviði. 

 Lögbæru yfirvöldin, sem eru þátttakendur í sam-

starfshópum eftirlitsaðila og Evrópsku bankaeftir-

litsstofnuninni, skulu vinna náið saman. Trúnaðar-

kvaðirnar, sem um getur í 2. þætti 1. kafla, skulu 

ekki koma í veg fyrir að lögbær yfirvöld geti skipst á 

trúnaðarupplýsingum innan samstarfshópa eftir-

litsaðila. Stofnsetning og rekstur samstarfshópa 

eftirlitsaðila skal ekki hafa áhrif á réttindi og skyldur 

lögbærra yfirvalda samkvæmt þessari tilskipun.“, 

b)  í 2. mgr.: 

i.  Í stað annarrar undirgreinar komi eftirfarandi: 

 „Til að tryggja samkvæma samræmingu þessarar 

greinar skal Evrópska bankaeftirlitsstofnunin 

semja drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum til að 

tilgreina upplýsingarnar sem eru í þessari grein. 

Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að 

samþykkja tæknilegu eftirlitsstaðlana sem um 

getur í annarri undirgrein, í samræmi við ferlið 

sem mælt er fyrir um í 10.–14. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1093/2010. 

Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu 

þessarar greinar er Evrópsku bankaeftirlits-

stofnuninni heimilt að semja drög að tæknilegum 

framkvæmdarstöðlum til að ákvarða rekstrar-

hlutverk samstarfshópa eftirlitsaðila. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að 

samþykkja tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem 

um getur í fyrstu og annarri undirgrein, í samræmi 

við ferlið sem mælt er fyrir um í 15. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 1093/2010.“, 

ii.  í stað sjöttu undirgreinar komi eftirfarandi: 

 „Eftirlitsaðilinn á samstæðugrundvelli skal, með 

fyrirvara um trúnaðarkvaðir sem um getur í 

2. þætti 1. kafla, upplýsa Evrópsku bankaeftirlits-

stofnunina um starfsemi samstarfsaðila 

eftirlitsaðila, þ.m.t. þegar um er að ræða 

neyðarástand, og veita Evrópsku bankaeftirlits-

stofnuninni allar upplýsingar sem skipta máli 

varðandi samleitni eftirlits.“ 

36)  Ákvæðum 1. mgr. 132. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  eftirfarandi undirgreinar bætist aftan við fyrstu 

undirgrein: 

„Lögbæru yfirvöldin skulu vinna með Evrópsku 

bankaeftirlitsstofnuninni að því er varðar þessa 

tilskipun í samræmi við reglugerð (ESB) 

nr. 1093/2010. 

Lögbæru yfirvöldin skulu veita Evrópsku bankaeftir-

litsstofnuninni allar nauðsynlegar upplýsingar til að 

hún geti sinnt skyldustörfum sínum samkvæmt þessari 

tilskipun og samkvæmt reglugerð (ESB) 

nr. 1093/2010, í samræmi við 35. gr. þeirrar 

reglugerðar.“, 

b)  eftirfarandi undirliðir bætist við: 

 „Lögbæru yfirvöldunum er heimilt að vísa þessum 

tilvikum til Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar 

þegar: 

a)  lögbært yfirvald hefur ekki sent mikilvægar 

upplýsingar, eða 

b)  beiðni um samstarf, einkum varðandi skipti á 

nauðsynlegum upplýsingum, hefur verið synjað 

eða ekkert hefur verið aðhafst innan hæfilegs 

frests. 

 Með fyrirvara um 258. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins er Evrópsku bankaeftirlits-

stofnuninni heimilt, í tilvikunum sem um getur í 

sjöundu undirgrein, að aðhafast í samræmi við 

valdheimildirnar sem henni eru veittar skv. 19. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 1093/2010.“ 

37)  Í stað 3. mgr. 140. gr. komi eftirfarandi: 

„3.  Lögbæru yfirvöldin sem bera ábyrgð á eftirliti á 

samstæðugrundvelli skulu gera skrár yfir eignarhalds-

félög á fjármálasviði sem um getur í 2. mgr. 71. gr. Skrár 

þessar skal senda lögbærum yfirvöldum hinna aðildar-

ríkjanna, Evrópsku bankaeftirlitsstofnuninni og fram-

kvæmdastjórninni.“  



20.6.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 49/37 

 

38)  Ákvæðum 143. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  ákvæðum 2. mgr. er breytt sem hér segir: 

i.  eftirfarandi setning bætist aftan við fyrstu 

undirgrein: 

 „Evrópska bankaeftirlitsstofnunin skal aðstoða 

framkvæmdastjórnina og evrópsku bankanefndina 

við að framkvæma þessi verkefni, þ.m.t. hvort 

uppfæra skuli slíkar leiðbeiningar.“, 

ii.  Í stað annarrar undirgreinar komi eftirfarandi: 

 „Lögbæra yfirvaldið er annast sannprófunina, 

sem um getur í fyrstu undirgrein 1. mgr., skal 

taka tillit til allra slíkra leiðbeininga. Þess vegna 

skal lögbæra yfirvaldið hafa samráð við 

Evrópsku bankaeftirlitsstofnunina áður en það 

tekur ákvörðun.“ 

b)  í stað fjórðu undirgreinar 3. mgr. komi eftirfarandi: 

 „Eftirlitsaðferðunum er ætlað að ná markmiðum 

eftirlits á samstæðugrundvelli, eins og þau eru 

skilgreind í þessum kafla, og skal tilkynna öðrum 

lögbærum yfirvöldum sem málið varðar, Evrópsku 

bankaeftirlitsstofnuninni og framkvæmdastjórninni 

um þær.“ 

39)  Eftirfarandi málsgreinar bætist við í 144. gr.: 

 „Til að tryggja samræmd skilyrði beitingar þessarar 

greinar skal Evrópska bankaeftirlitsstofnunin semja drög 

að tæknilegum eftirlitsstöðlum sem ákvarða sniðmát, 

efnisskipan, efnisyfirlit og árlegan útgáfudag birtra 

upplýsinga eins og kveðið er á um í þessari grein. 

Evrópska bankaeftirlitsstofnunin skal leggja fyrir 

framkvæmdastjórnina þessi drög að tæknilegum 

framkvæmdarstöðlum eigi síðar en 1. janúar 2014. 

 Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í þriðju 

undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1093/2010.“ 

40)  Eftirfarandi málsgrein bætist við í 150. gr.: 

„3.  Evrópska bankaeftirlitsstofnunin skal semja drög að 

tæknilegum framkvæmdarstöðlum til að tryggja 

samræmd skilyrði fyrir beitingu þessarar tilskipunar að 

því er varðar skilyrði beitingar á: 

a)  15.–17. tölulið í V. viðauka, 

b)  l-lið 23. töluliðar V. viðauka um viðmiðanirnar til að 

ákvarða viðeigandi hlutfall á milli fastra og 

breytilegra þátta í heildarlaunagreiðslum og ii. 

undirlið o-liðar 23. töluliðar V. viðauka að því er 

varðar tilgreiningu á hópum gerninga sem fullnægja 

skilyrðunum sem mælt er fyrir um í þeim tölulið, 

c)  ákvæði 2. hluta í VI. viðauka um megindlegu þættina 

sem um getur í 12. tölulið, eigindlegu þættina sem 

um getur í 13. tölulið og viðmiðunina sem um getur í 

14. tölulið. 

 Evrópska bankaeftirlitsstofnunin skal leggja fyrir fram-

kvæmdastjórnina þessi drög að tæknilegum fram-

kvæmdarstöðlum eigi síðar en 1. janúar 2014. 

 Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana sem um getur í fyrstu 

og annarri undirgrein, í samræmi við ferlið sem mælt er 

fyrir um í 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 1093/2010.“ 

41)  Ákvæðum 156. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  hugtakið „Evrópska bankaeftirlitsstofnunin“ komi í 

stað hugtaksins „evrópska bankaeftirlitsnefndin“, 

b)  Í stað fyrstu undirgreinar komi eftirfarandi: 

 „Framkvæmdastjórnin skal, í samstarfi við Evrópsku 

bankaeftirlitsstofnunina og aðildarríkin og að teknu 

tilliti til framlags Seðlabanka Evrópu, fylgjast 

reglulega með því hvort þessi tilskipun, ásamt 

tilskipun 2006/49/EB, hafi veruleg áhrif á hag-

sveifluna og, í ljósi þeirrar athugunar, íhuga hvort 

þörf sé á einhverjum ráðstöfunum til úrbóta.“ 

10. gr. 

Breytingar á tilskipun 2006/49/EB 

Tilskipun 2006/49/EB er breytt sem hér segir: 

1)  Eftirfarandi málsgrein bætist við í 18. gr.: 

„5.  Evrópsku eftirlitsstofnuninni (Evrópska bankaeftir-

litsstofnunin), sem komið var á fót með reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010 (*), er heimilt að 

útfæra drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum í því skyni að 

tilgreina matsaðferðafræðina sem lögbær yfirvöld skulu 

nota til að ákveða hvort stofnanir fái leyfi til að nota innri 

líkön til að reikna út eiginfjárkröfur samkvæmt þessari 

tilskipun. 

Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja 

tæknilegu eftirlitsstaðlana, sem um getur í fyrstu 

undirgrein, í samræmi við ferlið sem mælt er fyrir um í 

10.–14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1093/2010. 

  

(*) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 12.“ 

2)  Eftirfarandi undirgrein bætist við í 1. mgr. 22. gr.: 

 „Lögbæru yfirvöldin skulu upplýsa framkvæmdastjórnina 

og Evrópsku bankaeftirlitsstofnunina ef þau falla frá 

beitingu eiginfjárkröfu á samstæðugrundvelli, eins og 

kveðið er á um í þessari grein.“ 

3)  Ákvæðum 1. mgr. 32. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  Í stað annarrar undirgreinar komi eftirfarandi: 

 „Lögbæru yfirvöldin skulu tilkynna Evrópsku 

bankaeftirlitsstofnuninni, ráðinu og framkvæmda-

stjórninni um þær málsmeðferðarreglur.“ 

b)  eftirfarandi undirliður bætist við: 

 „Evrópska bankaeftirlitsstofnunin skal birta viðmiðun-

arreglur með tilliti til málsmeðferðarreglnanna sem um 

getur í þessari málsgrein“.  
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4)  Í stað 1. mgr. 36. gr. komi eftirfarandi: 

„1.  Aðildarríkin skulu tilnefna yfirvöld sem eru til þess 

bær að sinna þeim skyldustörfum sem kveðið er á um í 

þessari tilskipun. Þau skulu upplýsa Evrópsku banka-

eftirlitsstofnunina og framkvæmdastjórnina um það og 

tilgreina verkaskiptingu milli þeirra.“ 

5)  Eftirfarandi undirgreinar bætast við í 1. mgr. 38. gr.: 

„Lögbæru yfirvöldin skulu vinna með Evrópsku banka-

eftirlitsstofnuninni að því er varðar þessa tilskipun í 

samræmi við reglugerð (ESB) nr. 1093/2010. 

Lögbæru yfirvöldin skulu án tafar veita Evrópsku 

bankaeftirlitsstofnuninni allar nauðsynlegar upplýsingar til 

að hún geti sinnt skyldustörfum sínum samkvæmt þessari 

tilskipun og samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 1093/2010, í 

samræmi við 35. gr. þeirrar reglugerðar.“ 

11. gr. 

Breytingar á tilskipun 2009/65/EB 

Tilskipun 2009/65/EB er breytt sem hér segir: 

1)  Eftirfarandi málsgrein bætist við í 5. gr.: 

„8.  Til að tryggja samkvæma samræmingu þessarar 

greinar er Evrópsku eftirlitsstofnuninni (Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni), sem komið var á 

fót með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 1095/2010 (*), heimilt að semja drög að tæknilegum 

eftirlitsstöðlum til að tilgreina upplýsingarnar sem veita á 

lögbæru yfirvöldunum við umsókn starfsleyfis fyrir 

verðbréfasjóð. 

Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja 

tæknilegu eftirlitsstaðlana, sem um getur í fyrstu 

undirgrein, í samræmi við ferlið sem mælt er fyrir um í 

10.–14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010. 

  

(*) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84.“ 

2)  Eftirfarandi undirgrein bætist við 1. mgr. 6. gr.: 

 „Upplýsa skal Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnunina um sérhvert starfsleyfi sem veitt er og birta og 

uppfæra skrá yfir rekstrarfélög með starfsleyfi á vefsetri 

sínu.“ 

3)  Eftirfarandi málsgrein bætist við í 7. gr.: 

„6.  Til að tryggja samkvæma samræmingu þessarar 

greinar er Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni 

heimilt að semja drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum til 

að tilgreina: 

a)  upplýsingarnar sem veita skal lögbærum yfirvöldum 

í umsókn um starfsleyfi rekstrarfélaga, þ.m.t. 

starfsáætlanirnar, 

b)  kröfurnar sem gilda um rekstrarfélög skv. 2. mgr. og 

upplýsingar vegna tilkynningarinnar sem kveðið er á 

um í 3. mgr., 

c)  kröfurnar sem gilda um hluthafa og aðila með virka 

eignarhlutdeild, sem og hindranir sem gætu staðið í 

vegi fyrir skilvirku eftirliti lögbærra yfirvalda, eins 

og kveðið er á um í 1. mgr. 8. gr. þessarar tilskipunar 

og í 1. mgr. og 2. mgr. 10. gr. tilskipunar 

2004/39/EB, í samræmi við 11. gr. þessarar 

tilskipunar. 

 Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja 

tæknilegu eftirlitsstaðlana, sem um getur í fyrstu 

undirgrein, í samræmi við 10.–14. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010. 

Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu þessarar 

greinar er Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni 

heimilt að semja drög að tæknilegum framkvæmdar-

stöðlum til að ákvarða stöðluð eyðublöð, sniðmát og ferli 

fyrir tilkynningu um eða veitingu upplýsinga sem kveðið 

er á um í a- og b-lið fyrstu undirgreinar. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í þriðju 

undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010.“ 

4)  Í stað 2. mgr. 9. gr. komi eftirfarandi: 

„2.  Aðildarríkin skulu upplýsa Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnunina og framkvæmdastjórnina um 

alla almenna erfiðleika almenns eðlis sem verðbréfasjóðir 

verða fyrir við markaðssetningu hlutdeildarskírteina sinna 

í þriðja landi. 

 Framkvæmdastjórnin skal athuga slík vandkvæði eins 

fljótt og unnt er til að finna viðeigandi lausn. Evrópska 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal aðstoða við að 

sinna þessu verkefni.“ 

5)  Eftirfarandi málsgrein bætist við í 11. gr.: 

„3.  Til að tryggja samkvæma samræmingu þessarar 

tilskipunar er Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnuninni heimilt að semja drög að tæknilegum 

eftirlitsstöðlum til að staðfesta að tæmandi skrá yfir 

upplýsingar, eins og kveðið er á um í þessari grein og með 

vísun til 4. mgr. 10. gr. b í tilskipun 2004/39/EB, fylgi með 

í tilkynningu fyrirhugaðra yfirtökuaðila, með fyrirvara um 

2. mgr. 10. gr. a í þeirri tilskipun. 

Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja 

tæknilegu eftirlitsstaðlana, sem um getur í fyrstu 

undirgrein, í samræmi við 10.–14. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010. 

Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu þessarar 

greinar er Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni 

heimilt að semja drög að tæknilegum framkvæmdar-

stöðlum til að koma á stöðluðum eyðublöðum, sniðmátum 

og ferlum fyrir fyrirkomulag samráðs milli viðkomandi 

lögbærra yfirvalda, eins og kveðið er á um í þessari 

grein, með vísun til 4. mgr. 10. gr. tilskipunar 

2004/39/EB.  
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Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í þriðju 

undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010.“ 

6)  Ákvæðum 12. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  ákvæðum 3. mgr. er breytt sem hér segir: 

i.  Í stað fyrstu undirgreinar komi eftirfarandi: 

„3.  Án þess að það hafi áhrif á 116. gr. skal 

framkvæmdastjórnin samþykkja með framseldum 

gerðum, í samræmi við 2., 3. og 4. mgr. 112. gr. 

og með fyrirvara um skilyrði 112. gr. a og 

112. gr. b, ráðstafanir þar sem tilgreind eru ferli og 

ráðstafanir, sem um getur í a-lið annarrar 

undirgreinar 1. mgr., og uppbygging og 

skipulagskröfur til að lágmarka hagsmuna-

árekstrana sem um getur í b-lið annarrar 

undirgreinar 1. mgr.“, 

ii.  önnur undirgrein falli brott. 

b)  eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„4.  Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu 

þessarar greinar er Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnuninni heimilt að semja drög að tæknilegum 

framkvæmdarstöðlum til að ákvarða skilyrðin fyrir 

beitingu framseldra gerða sem framkvæmdastjórnin 

samþykkir um ferli, ráðstafanir, uppbyggingu og 

skipulagskröfur sem um getur í 3. mgr. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í 

fyrstu undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1095/2010.“ 

7)  Ákvæðum 14. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  ákvæðum 2. mgr. er breytt sem hér segir: 

i.  í stað inngangshluta fyrstu undirgreinar komi 

eftirfarandi: 

„2.  Án þess að það hafi áhrif á 116. gr. skal 

framkvæmdastjórnin samþykkja með fram-

seldum gerðum, í samræmi við 2., 3. og 4. mgr. 

112. gr. og með fyrirvara um skilyrði 112. gr. a 

og 112. gr. b, ráðstafanir með það fyrir augum að 

tryggja að rekstrarfélagið fari að skyldunum sem 

settar eru fram í 1. mgr., einkum að því er 

varðar:“, 

ii.  önnur undirgrein falli brott. 

b)  eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„3.  Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu 

þessarar greinar er Evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnuninni heimilt að semja drög að 

tæknilegum framkvæmdarstöðlum til að ákvarða 

framseldar gerðir sem framkvæmdastjórnin samþykkir 

varðandi viðmiðanir, meginreglur og aðgerðir sem um 

getur í 2. mgr. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í 

fyrstu undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1095/2010.“ 

8)  Eftirfarandi málsgrein bætist við í 17. gr.: 

„10.  Til að tryggja samkvæma samræmingu þessarar 

greinar er Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni 

heimilt að semja drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum til 

að tilgreina upplýsingarnar sem tilkynna verður í 

samræmi við 1., 2., 3., 8. og 9. mgr. 

Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja 

tæknilegu eftirlitsstaðlana, sem um getur í fyrstu 

undirgrein, í samræmi við 10.–14. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010. 

Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu þessarar 

greinar er Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni 

heimilt að semja drög að tæknilegum framkvæmdar-

stöðlum til að koma á stöðluðum eyðublöðum, 

sniðmátum og ferlum fyrir sendingu upplýsinga í 

samræmi við 3. og 9. mgr. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í þriðju 

undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010.“ 

9)  Eftirfarandi málsgrein bætist við í 18. gr.: 

„5.  Til að tryggja samkvæma samræmingu þessarar 

greinar er Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni 

heimilt að semja drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum til að 

tilgreina upplýsingarnar sem tilkynna verður í samræmi 

við 1., 2. og 4. mgr. 

Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja 

tæknilegu eftirlitsstaðlana, sem um getur í fyrstu 

undirgrein, í samræmi við 10.–14. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010. 

Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu þessarar 

greinar er Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni 

heimilt að semja drög að tæknilegum framkvæmdar-

stöðlum til að koma á stöðluðum eyðublöðum, sniðmátum 

og ferlum fyrir sendingu upplýsinga í samræmi við 2. og 

4. mgr. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í þriðju 

undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010.“ 

10)  Eftirfarandi málsgrein bætist við í 20. gr.: 

„5.  Til að tryggja samkvæma samræmingu þessar greinar 

er Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni heimilt 

að semja drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum til að 

ákvarða hvaða upplýsingar skuli veita lögbæru 

yfirvöldunum vegna umsóknar um stýringu verðbréfasjóðs 

sem hefur staðfestu í öðru aðildarríki. 

Framkvæmdastjórninni er heimilt að samþykkja tæknilegu 

eftirlitsstaðlana, sem um getur í fyrstu undirgrein, í 

samræmi við ferlið sem mælt er fyrir um í 10.–14. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010.  



Nr. 49/40 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.6.2019 

 

Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu þessarar 

greinar er Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni 

heimilt að semja drög að tæknilegum framkvæmdar-

stöðlum til að koma á stöðluðum eyðublöðum, 

sniðmátum og ferlum fyrir slíka sendingu upplýsinga. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í þriðju 

undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010.“ 

11)  Ákvæðum 21. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  Í stað 5. mgr. komi eftirfarandi: 

„5.  Ef, þrátt fyrir ráðstafanirnar sem lögbær yfirvöld 

í heimaaðildarríki rekstrarfélags hafa gripið til eða 

vegna þess að slíkar ráðstafanir hafa reynst vera 

ófullnægjandi eða eru ekki tiltækar í viðkomandi 

aðildarríki, rekstrarfélagið neitar áfram að láta í té 

upplýsingarnar, sem gistiaðildarríki rekstrarfélagsins 

óskar eftir skv. 2. mgr. eða, heldur áfram að grjóta 

gegn laga- eða regluákvæðunum, sem um getur í 

sömu málsgrein og sem gilda í gistiaðildarríki 

rekstrarfélagsins, er lögbærum yfirvöldum í 

gistiaðildarríki rekstrarfélagsins heimilt að grípa til 

einnar af eftirfarandi ráðstöfunum: 

a)  að gera viðeigandi ráðstafanir eftir að hafa 

upplýst lögbæru yfirvöldin í heimaaðildarríki 

rekstrarfélagsins, þ.m.t. skv. 98. gr. og 99. gr., til 

að hindra frekari frávik eða beita viðurlögum 

vegna þeirra og, eins og þörf krefur, að hindra að 

rekstrarfélagið komi á frekari viðskiptum á 

yfirráðasvæði sínu. Aðildarríkin skulu sjá til þess 

að á yfirráðasvæðum þeirra sé unnt að birta 

rekstrarfélögum nauðsynleg lögfræðileg skjöl 

vegna þessara ráðstafana. Ef veitt þjónusta í 

gistiaðildarríki rekstrarfélagsins felst í stýringu 

verðbréfasjóðs er gistiaðildarríki rekstrar-

félagsins heimilt að krefjast þess að 

rekstrarfélagið hætti stýringu viðkomandi 

verðbréfasjóðs eða 

b)  ef það telur að lögbært yfirvald í gistiaðildarríki 

rekstrarfélagsins hafi ekki gert viðeigandi 

ráðstafanir að vísa málinu til Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar sem getur 

gripið til aðgerða í samræmi við þær valdheimildir 

sem henni eru faldar skv. 19. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1095/2010.“, 

b)  Í stað fyrstu og annarrar undirgreinar 7. mgr. komi 

eftirfarandi: 

„7.  Lögbærum yfirvöldum í gistiaðildarríki rekstrar-

félagsins er heimilt í neyðartilvikum, áður en þau 

grípa til ferlisins sem mælt er fyrir um í 3., 4. og 

5. mgr., að gera nauðsynlegar varúðarráðstafanir til 

að vernda hagsmuni fjárfesta og annarra sem veitt er 

þjónusta. Upplýsa ber framkvæmdastjórnina, 

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina og 

lögbær yfirvöld annarra hlutaðeigandi aðildarríkja 

um slíkar ráðstafanir við fyrsta tækifæri. 

Framkvæmdastjórninni er heimilt, að höfðu samráði 

við lögbær yfirvöld í hlutaðeigandi aðildarríkjum, að 

ákveða að aðildarríkin sem um er að ræða verði að 

breyta þessum ráðstöfunum eða afnema þær, með 

fyrirvara um valdsvið Evrópsku eftirlitsstofnunarinnar 

á verðbréfamarkaði skv. 17. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010.“, 

c)  Í stað fyrstu undirgreinar 9. mgr. komi eftirfarandi: 

„9.  Aðildarríkin skulu upplýsa Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnunina og framkvæmdastjórnina 

um hve oft og í hvers konar tilvikum þau synja um 

leyfi skv. 17. gr., eða hafna umsókn skv. 20. gr., og 

um allar ráðstafanir sem hafa verið gerðar skv. 5. 

mgr. þessarar greinar.“ 

12)  Ákvæðum 6. mgr. 23. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  Í stað fyrstu undirgreinar komi eftirfarandi: 

„6.  Framkvæmdastjórninni er heimilt að samþykkja, 

með framseldum gerðum í samræmi við 2., 3. og 

4. mgr. 112. gr. og með fyrirvara um skilyrðin í 

112. gr. a og 112. gr. b, ráðstafanir í tengslum við 

ráðstafanir sem vörslufyrirtæki gerir svo að það geti 

uppfyllt skyldur sínar við verðbréfasjóð undir stjórn 

rekstrarfélags sem stofnsett er í öðru aðildarríki, 

þ.m.t. þau einstöku atriði sem þurfa að vera í 

stöðluðum samningi sem vörslufyrirtækið og 

rekstrarfélagið munu nota í samræmi við 5. mgr.“, 

b)  önnur undirgrein falli brott. 

13)  Eftirfarandi málsgreinar bætist við í 29. gr.: 

„5. Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu 

þessarar tilskipunar er Evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnuninni heimilt að semja drög að tæknilegum 

eftirlitsstöðlum til að tilgreina: 

a)  upplýsingarnar, sem veita ber lögbærum yfirvöldum í 

umsókn um starfsleyfi fjárfestingafélaga, þ.m.t. 

rekstraráætlanirnar og 

b)  hindranirnar sem geta komið í veg fyrir að lögbært 

yfirvald gegni eftirlitshlutverki með skilvirkum hætti 

skv. c-lið 1. mgr. 

Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja 

tæknilegu eftirlitsstaðlana, sem um getur í fyrstu 

undirgrein, í samræmi við 10.–14. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010. 

6.  Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu 

þessarar greinar er Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnuninni heimilt að semja drög að tæknilegum 

framkvæmdarstöðlum til að koma á stöðluðum 

eyðublöðum, sniðmátum og ferlum fyrir veitingu 

upplýsinga sem um getur í a-lið fyrstu undirgreinar 5. mgr. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í fyrstu 

undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010.“  
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14)  Í stað 6. mgr. 32. gr. komi eftirfarandi: 

„6.  Aðildarríki skulu upplýsa Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnunina og framkvæmdastjórnina um 

hvaða fjárfestingarfélög njóta góðs af undanþágunni sem 

kveðið er á um í 4. og 5. mgr.“ 

15)  Ákvæðum 6. mgr. 33. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  Í stað fyrstu undirgreinar komi eftirfarandi: 

„6.  Framkvæmdastjórninni er heimilt að samþykkja, 

með framseldum gerðum í samræmi við 2., 3. og 

4. mgr. 112. gr. og með fyrirvara um skilyrðin í 

112. gr. a og 112. gr. b, ráðstafanir í tengslum við 

ráðstafanir sem vörslufyrirtæki gerir svo að það geti 

uppfyllt skyldur sínar við verðbréfasjóð undir stjórn 

rekstrarfélags sem stofnsett er í öðru aðildarríki, 

þ.m.t. þau einstöku atriði sem þurfa að vera í 

stöðluðum samningi sem vörslufyrirtækið og 

rekstrarfélagið munu nota í samræmi við 5. mgr.“, 

b)  önnur undirgrein falli brott. 

16)  Ákvæðum 43. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  í 5. mgr.: 

i.  Í stað fyrstu undirgreinar komi eftirfarandi: 

„5.  Framkvæmdastjórninni er heimilt að 

samþykkja, með framseldum gerðum í samræmi 

við 2., 3. og 4. mgr. 112. gr. og með fyrirvara um 

skilyrðin í 112. gr. a og 112. gr. b, ráðstafanir þar 

sem tilgreint er nákvæmlega efni, sniðmát og 

aðferð sem nota á til að veita upplýsingarnar sem 

um getur í 1. og 3. mgr.“, 

ii.  önnur undirgrein falli brott. 

b)  eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„6.  Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu 

þessarar greinar er Evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnuninni heimilt að semja drög að 

tæknilegum framkvæmdarstöðlum til að ákvarða 

skilyrðin fyrir beitingu framseldra gerða sem 

framkvæmdastjórnin samþykkir um efni, sniðmát og 

aðferðina sem um getur í 1. og 3. mgr. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í 

fyrstu undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1095/2010.“ 

17)  Eftirfarandi málsgrein bætist við í 50. gr.: 

„4.  Til að tryggja samkvæma samræmingu þessarar 

greinar er Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni 

heimilt að semja drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum til 

að tilgreina ákvæðin sem varða eignaflokkana sem 

verðbréfasjóðir geta fjárfest í, í samræmi við þessa grein 

og með framseldum gerðum sem framkvæmdastjórnin 

samþykkir og varða slík ákvæði. 

Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja 

tæknilegu eftirlitsstaðlana, sem um getur í fyrstu 

undirgrein, í samræmi við 10.–14. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010.“ 

18)  Ákvæðum 51. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  eftirfarandi undirgrein bætist við 1. mgr.: 

 „Lögbæru yfirvöldin skulu tryggja að allar 

upplýsingar, sem eru mótteknar samkvæmt þriðju 

málsgrein og teknar saman sérstaklega að því er varðar 

öll rekstrar- og fjárfestingafélög sem þau hafa eftirlit 

með, séu aðgengilegar Evrópsku eftirlitsstofnuninni á 

verðbréfamarkaði í samræmi við 35. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1095/2010, evrópska kerfisáhætturáðinu, 

sem stofnað var með reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 1092/2010 frá 24. nóvember 2010 

um þjóðhagsvarúðareftirlit með fjármálakerfinu á sviði 

Evrópusambandsins og um stofnun evrópska 

kerfisáhætturáðsins (*), í samræmi við 15. gr. þeirrar 

reglugerðar, til að fylgjast með kerfisáhættu á 

vettvangi Sambandsins. 

  

(*) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 1.“ 

b)  Í stað 4. mgr. komi eftirfarandi: 

„4.  Án þess að hafa áhrif á 116. gr. skal fram-

kvæmdastjórnin samþykkja, með framseldum 

gerðum í samræmi við 2., 3. og 4. mgr. 112. gr., og 

með fyrirvara um skilyrðin í 112. gr. a og 112. gr. b,, 

ráðstafanir þar sem eftirfarandi er tilgreint: 

a)  viðmiðanir við mat á því hvort áhættustýring-

arferlið, sem rekstrarfélag notar í samræmi við 

fyrstuundirgrein 1. mgr., sé fullnægjandi,  

b)  ítarlegar reglur um nákvæmt og óháð mat á virði 

OTC-afleiðna og 

c)  ítarlegar reglur um efni og ferlið sem fylgja skal 

vegna miðlunar upplýsinga, sem um getur í 

þriðju undirgrein 1. mgr., til lögbærra yfirvalda í 

heimaaðildarríki rekstrarfélagsins.“, 

c)  eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„5.  Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu 

þessarar greinar er Evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnuninni heimilt að semja drög að 

tæknilegum framkvæmdarstöðlum til að ákvarða 

skilyrðin fyrir beitingu framseldu gerðanna, sem 

framkvæmdastjórnin samþykkir um viðmiðanir og 

reglur sem um getur í 4. mgr. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í 

fyrstu undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1095/2010.“  
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19)  Í stað þriðju undirgreinar 4. mgr. 52. gr. komi 

eftirfarandi: 

 „Aðildarríkin skulu senda Evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnuninni og framkvæmdastjórninni skrá yfir þá 

flokka skuldabréfa, sem um getur í fyrstu undirgrein, og 

flokka útgefenda sem, samkvæmt lögum og reglum um 

eftirlit, sem um getur í þeirri undirgrein, hafa leyfi til gefa 

út skuldabréf sem fullnægja skilyrðunum sem sett eru fram 

í þessari grein. Meðfylgjandi þessum skrám skal vera 

tilkynning þar sem staða ábyrgða sem eru í boði er 

tilgreind. Framkvæmdastjórnin og Evrópska verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnunin skulu þegar í stað framsenda 

þessar upplýsingar til annarra aðildarríkja ásamt hvers 

konar athugasemdum sem þær telja viðeigandi og gera 

þessar upplýsingar aðgengilegar öllum á vefsetrum sínum. 

Heimilt er að taka þessar tilkynningar til umfjöllunar innan 

Evrópsku verðbréfanefndarinnar sem um getur í 1. mgr. 

112. gr.“ 

20)  Ákvæðum 60. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  í 6. mgr.: 

i.  í stað inngangshluta fyrstu undirgreinar komi 

eftirfarandi: 

„6.  Framkvæmdastjórninni er heimilt að 

samþykkja, með framseldum gerðum í samræmi 

við 2., 3. og 4. mgr. 112. gr. og með fyrirvara um 

skilyrðin í 112. gr. a og 112. gr. b, ráðstafanir þar 

sem tilgreint er að:“, 

ii.  önnur undirgrein falli brott, 

b)  eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„7.  Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu 

þessarar greinar er Evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnuninni heimilt að semja drög að 

tæknilegum framkvæmdarstöðlum til að ákvarða 

skilyrðin fyrir beitingu framseldra gerða sem 

framkvæmdastjórnin samþykkir um samninginn, 

ráðstafanirnar og ferlin sem um getur í 6. mgr. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í 

fyrstu undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1095/2010.“ 

21)  Ákvæðum 61. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  Í stað 3. mgr. komi eftirfarandi: 

„3.  Framkvæmdastjórninni er heimilt að samþykkja, 

með framseldum gerðum í samræmi við 2., 3. og 

4. mgr. 112. gr. og með fyrirvara um skilyrðin í 

112. gr. a og 112. gr. b, ráðstafanir þar sem 

eftirfarandi er tilgreint nánar: 

a)  einstök atriði, sem þurfa að vera í samningnum, 

sem um getur í 1. mgr., og 

b)  hvers konar frávik sem um getur í 2. mgr., sem 

teljast hafa neikvæð áhrif á fylgisjóð.“ 

b)  eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„4.  Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu 

þessarar greinar er Evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnuninni heimilt að semja drög að 

tæknilegum framkvæmdarstöðlum til að ákvarða 

skilyrðin fyrir beitingu framseldra gerða sem 

framkvæmdastjórnin samþykkir um samninginn, 

ráðstafanirnar og tegundir frávika sem um getur í  

3. mgr. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í 

fyrstu undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1095/2010.“ 

22)  Í stað 4. mgr. 62. gr. komi eftirfarandi: 

„4.  Framkvæmdastjórninni er heimilt að samþykkja, með 

framseldum gerðum í samræmi við a-, b- og c-lið 1. mgr. 

112. gr. og með fyrirvara um skilyrðin í 112. gr. a og 

112. gr. b, ráðstafanir þar sem tilgreint er efni samningsins 

sem um getur í fyrstu undirgrein 1. mgr.“ 

23)  Ákvæðum 64. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  Í stað 4. mgr. komi eftirfarandi: 

„4.  Framkvæmdastjórninni er heimilt að samþykkja, 

með framseldum gerðum í samræmi við 2., 3. og 

4. mgr. 112. gr. og með fyrirvara um skilyrðin í 

112. gr. a og 112. gr. b, ráðstafanir þar sem tilgreint 

er: 

a)  á hvaða sniðimáti og með hvaða hætti skuli veita 

þær upplýsingar sem um getur í 1. mgr. eða 

b)  aðferðina sem notuð er, ef fylgisjóður yfirfærir 

allar eignir eða hluta eigna sinna til höfuðsjóðs í 

skiptum fyrir hlutdeildarskírteini, við mat og 

endurskoðun á þess háttar framlagi í fríðu og 

hlutverk vörslufyrirtækis fylgisjóðs í því ferli.“ 

b)  eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„5.  Til að tryggja samræmd skilyrði umsóknar þar 

sem upplýsingarnar eru veittar er Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni heimilt að 

semja drög að tæknilegum framkvæmdarstöðlum til 

að ákvarða skilyrðin fyrir beitingu framseldra gerða 

sem framkvæmdastjórnin samþykkir um sniðmát og 

afhendingarmáta veittra upplýsinga og ferlis sem um 

getur í 4. mgr. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í 

fyrstu undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1095/2010.“ 

24)  Eftirfarandi málsgrein bætist við í 69. gr.: 

„5.  Til að tryggja samkvæma samræmingu þessarar 

greinar er Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni 

heimilt að semja drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum til 

að tilgreina ákvæðin um innihald lýsingar, ársreikninga 

og hálfsársreikninga, eins og mælt er fyrir um í 

I. viðauka, sem og um sniðmát þessara skjala.  
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Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja 

tæknilegu eftirlitsstaðlana, sem um getur í fyrstu 

undirgrein, í samræmi við 10.–14. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010.“ 

25)  Í stað 4. mgr. 75. gr. komi eftirfarandi: 

„4.  Framkvæmdastjórninni er heimilt, með framseldum 

gerðum í samræmi við 2., 3. og 4. mgr. 112. gr. og með 

fyrirvara um skilyrðin í 112. gr. a og 112. gr. b, að 

samþykkja ráðstafanir sem skilgreina sérstök skilyrði 

sem uppfylla þarf þegar lýsing er lögð fram á öðrum 

varanlegum miðli en pappír eða á vefsetri sem telst ekki 

vera varanlegur miðill.“ 

26)  Ákvæðum 78. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  Í stað 7. mgr. komi eftirfarandi: 

„7.  Framkvæmdastjórnin skal samþykkja, með 

framseldum gerðum í samræmi við 2., 3. og 4. mgr. 

112. gr. og með fyrirvara um skilyrðin í 112. gr. a og 

112. gr. b, ráðstafanir þar sem eftirfarandi er 

skilgreint frekar: 

a)  ítarlegt og tæmandi efni lykilupplýsinga fyrir 

fjárfesta sem afhenda skal fjárfestum eins og um 

getur í 2., 3. og 4. mgr., 

b)  ítarlegt og tæmandi efni lykilupplýsinga fyrir 

fjárfesta sem leggja skal fram til fjárfesta í 

eftirfarandi sérstökum tilvikum: 

i.  í tengslum við verðbréfasjóði með 

mismunandi fjárfestingardeildir, lykilupp-

lýsingar fyrir fjárfesta, sem afhenda ber 

fjárfestum sem eru áskrifendur sérstakrar 

fjárfestingardeildar, þ.m.t. hvernig fjárfestir 

getur fært sig á milli fjárfestingardeilda og 

kostnaður sem því tengist, 

ii.  í tengslum við verðbréfasjóði með 

mismunandi flokka hlutdeildar, lykilupp-

lýsingar fyrir fjárfesta sem afhenda ber 

fjárfestum sem eru áskrifendur að tilteknum 

flokki hlutdeildar, 

iii.  í tengslum við sjóðasjóði, lykilupplýsingar 

fyrir fjárfesta sem afhenda ber fjárfestum 

sem eru áskrifendur að verðbréfasjóði sem 

sjálfur fjárfestir í öðrum verðbréfasjóðum 

eða öðrum fyrirtækjum um sameiginlega 

fjárfestingu sem um getur í e-lið 1. mgr. 50. 

gr., 

iv.  í tengslum við höfuðsjóði og fylgisjóði, 

fjárfestaupplýsingar sem afhenda ber 

fjárfestum sem eru áskrifendur að fylgisjóði 

og 

v.  í tengslum við afleiðutengda, höfuðstólsvarða 

og aðra sambærilega verðbréfasjóði, fjárfesta-

upplýsingar sem afhenda ber fjárfestum með 

hliðsjón af sérstökum einkennum þess háttar 

verðbréfasjóða og 

c)  nákvæmar upplýsingar um sniðmát og 

framsetningu lykilupplýsinga fyrir fjárfesta sem 

afhenda ber fjárfestum eins og um getur í 

5. mgr.“, 

b)  eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„8.  Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu 

þessarar greinar er Evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnuninni heimilt að semja drög að 

tæknilegum framkvæmdarstöðlum til að ákvarða 

skilyrðin fyrir beitingu framseldra gerða sem 

framkvæmdastjórnin samþykkir í samræmi við 7. mgr. 

varðandi upplýsingarnar sem um getur í 3. mgr. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í 

fyrstu undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1095/2010.“ 

27)  Í stað 2. mgr. 81. gr. komi eftirfarandi: 

„2.  Framkvæmdastjórninni er heimilt, með framseldum 

gerðum í samræmi við 2., 3. og 4. mgr. 112. gr. og með 

fyrirvara um skilyrðin í 112. gr. a og 112. gr. b, að 

samþykkja ráðstafanir sem skilgreina sérstök skilyrði 

sem uppfylla þarf þegar lykilupplýsingar fyrir fjárfesta 

eru lagðar fram á öðrum varanlegum miðli en pappír eða 

á vefsetri sem telst ekki vera varanlegur miðill.“ 

28)  Eftirfarandi málsgrein bætist við í 83. gr.: 

„3.  Til að tryggja samkvæma samræmingu þessarar 

greinar er Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni 

heimilt að semja drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum til 

að tilgreina kröfurnar í þessari grein að því er varðar 

lántöku. 

Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja 

tæknilegu eftirlitsstaðlana, sem um getur í fyrstu 

undirgrein, í samræmi við 10.–14. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010.“ 

29)  Eftirfarandi málsgrein bætist við í 84. gr.: 

„4.  Til að tryggja samkvæma samræmingu þessarar 

greinar er Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni 

heimilt að semja drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum til 

að tilgreina skilyrðin sem verðbréfasjóðurinn þarf að 

uppfylla eftir samþykkt tímabundinnar frestunar 

endurkaupa eða innlausnar hlutdeildarskírteina verð-

bréfasjóðsins, eins og um getur í a-lið 2. mgr., þegar 

fresturinn hefur verið ákveðin. 

Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja 

tæknilegu eftirlitsstaðlana, sem um getur í fyrstu 

undirgrein, í samræmi við 10.–14. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010.“ 

30)  Í stað 95. gr. komi eftirfarandi: 

„95. gr. 

1.  Framkvæmdastjórninni er heimilt að samþykkja, 

með framseldum gerðum í samræmi við 2., 3. og 4. mgr. 

112. gr. og með fyrirvara um skilyrðin í 112. gr. a og 

112. gr. b, ráðstafanir þar sem tilgreint er: 

a)  umfang upplýsinganna sem um getur í 3. mgr.  

91. gr.,  
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b)  hvernig greiða eigi fyrir aðgengi lögbærra yfirvalda í 

gistiaðildarríki verðbréfasjóðs að upplýsingum eða 

gögnum, sem um getur í 1., 2., og 3. mgr. 93. gr., í 

samræmi við 7. mgr. 93. gr. 

2.  Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu  

93. gr., er Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni 

heimilt að semja drög að tæknilegum framkvæmdar-

stöðlum til að ákvarða: 

a)  form og efni staðlaðrar tilkynningar sem verð-

bréfasjóður skal nota varðandi tilkynningu sem um 

getur í 1. mgr. 93. gr., þ.m.t. ábending um það hvaða 

gögn þýðingarnar eiga við, 

b)  form og efni staðlaðrar staðfestingar sem lögbær 

yfirvöld aðildarríkis nota skv. 3. mgr. 93. gr., 

c)  ferli upplýsingaskipta og notkun rafrænna samskipta 

milli lögbærra yfirvalda vegna tilkynningar skv.  

93. gr. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í fyrstu 

undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010.“ 

31)  Í stað 1. mgr. 97. gr. komi eftirfarandi: 

„1.  Aðildarríkin skulu tilnefna þau lögbæru yfirvöld 

sem gegna skulu þeim skyldum sem kveðið er á um í 

þessari tilskipun. Þau skulu upplýsa Evrópsku verð-

bréfamarkaðseftirlitsstofnunina og framkvæmdastjórnina 

um það og tilgreina hvers konar verkaskiptingu milli 

þeirra.“ 

32)  Ákvæðum 101. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„2a.  Lögbæru yfirvöldin skulu eiga samstarf við 

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina að því 

er varðar þessa tilskipun, í samræmi við reglugerð 

(ESB) nr. 1095/2010. 

 Lögbæru yfirvöldin skulu án tafar veita Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni allar nauð-

synlegar upplýsingar til að hún geti sinnt 

skyldustörfum sínum, í samræmi við 35. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010.“, 

b)  í stað 8. og 9. mgr. komi eftirfarandi: 

„8.  „Lögbæru yfirvöldunum er heimilt að vísa 

tilvikum til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnunarinnar þegar beiðni um: 

a)  upplýsingaskipti, eins og kveðið er á um í 

109. gr., hefur verið hafnað eða ekki hefur verið 

brugðist við henni innan hæfilegs frests, 

b)  rannsókn eða sannprófun á staðnum, sem kveðið 

er á um í 110. gr., hefur verið hafnað eða ekki 

hefur verið brugðist við henni innan hæfilegs 

frests eða 

c)  heimild til handa embættismönnum þeirra um að 

vera í fylgd með embættismönnum lögbærs 

yfirvalds í hinu aðildarríkinu hefur verið hafnað 

eða ekki hefur verið brugðist við henni innan 

hæfilegs frests. 

Með fyrirvara um 258. gr. sáttmálans um 

starfshætti Evrópusambandsins er Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni heimilt, í 

tilvikum sem um getur í fyrstu undirgrein, að 

grípa til aðgerða í samræmi við þær vald-

heimildir sem henni eru faldar skv. 19. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010, með fyrirvara 

um möguleikana á að neita að verða við beiðni 

um upplýsingar eða vegna rannsóknar, sem 

kveðið er á um í 6. mgr. þessarar greinar og getu 

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunar-

innar til að grípa til aðgerða skv. 17. gr. þeirrar 

reglugerðar í þessum tilvikum. 

9.  Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu 

þessarar greinar er Evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnuninni heimilt að semja drög að 

tæknilegum framkvæmdarstöðlum til að koma á 

sameiginlegum ferlum fyrir lögbær yfirvöld til að 

eiga samstarf í sannprófunum á staðnum og 

rannsóknunum sem um getur í 4. mgr. og 5. mgr. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í 

fyrstu undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1095/2010.“ 

33)  Ákvæðum 102. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  Í stað fyrstu undirgreinar 2. mgr. komi eftirfarandi: 

„2.  Ákvæði 1. mgr. skulu ekki hindra lögbær 

yfirvöld aðildarríkjanna í því að skiptast á 

upplýsingum í samræmi við þessa tilskipun eða aðra 

löggjöf Sambandsins sem gildir um verðbréfasjóði 

eða fyrirtæki sem leggja sitt af mörkum til starfsemi 

þeirra eða í að senda þær til Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnunarinnar í samræmi við 

reglugerð (ESB) nr. 1095/2010 eða til evrópska 

kerfisáhætturáðsins. Um slíkar upplýsingar gilda 

ákvæði um þagnarskyldu sem mælt er fyrir um í 

1. mgr.“ 

b)  eftirfarandi liður bætist við í 5. mgr.: 

„d)  Evrópska eftirlitsstofnunin á verðbréfamarkaði, 

Evrópska eftirlitsstofnunin (Evrópska banka-

eftirlitsstofnunin), sem komið var á fót með 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1093/2010 (*), Evrópska eftirlitsstofnunin 

(Evrópska trygginga- og lífeyrissjóðastofnunin), 

sem komið var á fót með reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (EB) nr. 1094/2010 (**) og 

evrópska kerfisáhætturáðið. 

  

(*) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 12. 

(**) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 48.“ 

34)  Ákvæðum 103. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  Í stað 3. mgr. komi eftirfarandi: 

„3.  Aðildarríkin skulu upplýsa Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnunina, framkvæmdastjórnina og 

hin aðildarríkin um heiti þeirra yfirvalda sem 

heimilað er að fái upplýsingar skv. 1. mgr.“,  
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b)  Í stað 7. mgr. komi eftirfarandi: 

„7.  Aðildarríkin skulu upplýsa Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnunina, framkvæmdastjórnina og 

hin aðildarríkin um heiti þeirra yfirvalda eða 

stofnana sem heimilað er að fái upplýsingar  

skv. 4. mgr.“ 

35)  Í stað 105. gr. komi eftirfarandi: 

„105. gr. 

Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir beitingu ákvæða 

þessarar tilskipunar varðandi upplýsingaskipti er Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni heimilt að semja drög 

að tæknilegum framkvæmdarstöðlum til að ákvarða 

skilyrði fyrir beitingu að því er varðar ferli 

upplýsingaskipta á milli lögbærra yfirvalda og á milli 

lögbærra yfirvalda og Evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnunarinnar. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 

tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem um getur í fyrstu 

undirgrein, í samræmi við 15. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010.“ 

36)  Ákvæðum 5. mgr. 108. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  í stað b-liðar fyrstu undirgreinar komi eftirfarandi: 

„b)  ef nauðsyn krefur, að vísa málinu til Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar sem 

getur gripið til aðgerða í samræmi við þær 

valdheimildir sem henni eru faldar skv. 19. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010.“ 

b)  Í stað annarrar undirgreinar komi eftirfarandi: 

 „Upplýsa skal framkvæmdastjórnina og Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina án tafar um 

hvers konar ráðstafanir sem gerðar eru skv. a-lið 

fyrstu undirgreinar.“ 

37)  Í stað fyrirsagnar XIII. kafla komi eftirfarandi: 

„FRAMSELDAR GERÐIR OG FRAMKVÆMDARVALD“ 

38)  Í stað 111. gr. komi eftirfarandi: 

„111. gr. 

Framkvæmdastjórninni er heimilt að samþykkja 

tæknilegar breytingar á þessari tilskipun á eftirfarandi 

sviðum: 

a)  nánari útskýringar skilgreininga til að tryggja 

samkvæma samræmingu og samræmda beitingu 

þessarar tilskipunar alls staðar í Sambandinu, eða 

b)  samræming hugtaka og afmörkun skilgreininga í 

samræmi við síðari gerðir um verðbréfasjóði og 

skyld málefni. 

 Samþykkja skal ráðstafanirnar, sem um getur í fyrstu 

undirgrein, með framseldum gerðum í samræmi við 2., 3. 

og 4. mgr. 112. gr. og með fyrirvara um skilyrðin í 

112. gr. a og 112. gr. b.“ 

39)  Í stað 112. gr. komi eftirfarandi: 

„112. gr. 

1.  Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar evrópsku 

verðbréfanefndarinnar sem komið var á fót með 

ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/528/EB. 

2.  Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að 

samþykkja framseldar gerðir, sem um getur í 12., 14., 

23., 33., 43., 51., 60., 61., 62., 64., 75., 78., 81. 95. og 

111. gr., í 4 ár frá 4. janúar 2011. Framkvæmdastjórnin 

skal taka saman skýrslu að því er varðar framseldar 

valdheimildir eigi síðar en sex mánuðum fyrir lok 

fjögurra ára tímabilsins. Framsal valdsins skal sjálfkrafa 

framlengt um jafn langan tíma nema Evrópuþingið eða 

ráðið afturkalli það í samræmi við 112. gr. a. 

3.  Um leið og framkvæmdastjórnin samþykkir 

framselda gerð skal hún samtímis tilkynna það Evrópu-

þinginu og ráðinu. 

4.  Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að sam-

þykkja framseldar gerðir, með fyrirvara um skilyrðin 

sem mælt er fyrir um í 112. gr. a og 112. gr. b.“ 

40)  Eftirfarandi greinar bætist við: 

„112. gr. a 

Afturköllun framsals 

1.  Evrópuþinginu eða ráðinu er hvenær sem er heimilt 

að afturkalla framsal valds sem um getur í 12., 14., 23., 

33., 43., 51., 60., 61., 62., 64., 75., 78., 81., 95. og  

111. gr. 

2.  Stofnunin sem hafið hefur innri málsmeðferð til að 

skera úr um hvort afturkalla eigi framsal valds, skal 

leitast við að upplýsa hina stofnunina og framkvæmda-

stjórnina um það með hæfilegum fyrirvara áður en 

endanleg ákvörðun er tekin og tilgreina hvaða framselda 

vald kynni að vera afturkallað. 

3.  Með ákvörðun um afturköllun er framsal þess valds 

sem tilgreint er í þeirri ákvörðun stöðvað. Ákvörðunin 

öðlast gildi tafarlaust eða síðar, eftir því sem tilgreint er í 

ákvörðuninni. Hún skal ekki hafa áhrif á lögmæti 

framseldra gerða sem þegar eru í gildi. Hún skal birt í 

Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

112. gr. b 

Andmæli við framseldar gerðir 

1.  Evrópuþingið eða ráðið getur andmælt framseldri 

gerð innan þriggja mánaða frá tilkynningardegi. Heimilt 

er að framlengja þetta tímabil um þrjá mánuði að 

frumkvæði Evrópuþingsins eða ráðsins.  
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2.  Ef hvorki Evrópuþingið né ráðið hafa andmælt 

framseldri gerð þegar tímabilið sem um getur í 1. mgr. 

rennur út, skal hún birt í Stjórnartíðindum Evrópu-

sambandsins og öðlast gildi á þeim degi sem þar er 

tilgreindur. 

Áður en þetta tímabil rennur út má birta framseldu 

gerðina í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og hún 

öðlast gildi ef bæði Evrópuþingið og ráðið hafa upplýst 

framkvæmdastjórnina um þá fyrirætlan sína að hreyfa 

ekki andmælum. 

3.  Framseld gerð öðlast ekki gildi ef annaðhvort 

Evrópuþingið eða ráðið andmælir henni innan þess 

tímabils sem um getur í 1. mgr. Í samræmi við 296. gr. 

sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins skal sú 

stofnun sem andmælir framseldu gerðinni tilgreina 

ástæðurnar fyrir því.“ 

12. gr. 

Endurskoðun 

Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en 1. janúar 2014, leggja 

skýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið þar sem tilgreint er hvort 

Evrópska verðbréfastofnunin hafi lagt fram drög að tæknilegum 

eftirlitsstöðlum og drög að tæknilegum framkvæmdarstöðlum, 

sem kveðið er á um í þessari tilskipun, hvort sem framlagningin 

er skyldubundin eða valkvæð, ásamt hvers konar viðeigandi 

tillögum. 

13. gr. 

Lögleiðing 

1.  Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 

stjórnsýslufyrirmæli til að fara að 1. gr. (1. og 2. mgr.), 2. gr. 

(a-lið 1. mgr.), 2. gr. (2., 5., 7. og 9. mgr.), 2. gr. (b-lið 

11. mgr.), 3. gr. (4. mgr.), 3. gr. (a-og b-lið 6. mgr.), 4. gr.  

(a-lið 1. mgr.), 4. gr. (3. mgr.), 5. gr. (a-lið 5. mgr.), 5. gr. 

(fyrstu undirgrein b-liðar 5. mgr.), 5. gr. (6., 8. og 9. mgr.)  

(í tengslum við 3. mgr. 18. gr. tilskipunar 2003/71/EB), 5. gr. 

(10. mgr.), 5. gr. (a- og b-lið 11. mgr.), 5. gr. (12. mgr.), 6. gr. 

(1. mgr.) (í tengslum við fyrstu undirgrein 3. mgr. 5. gr. 

tilskipunar 2004/39/EB), 6. gr. (3. mgr.), 6. gr. (a-lið 5. mgr.), 

6. gr. (10., 13., 14. og 16. mgr.), 6. gr. (a- og b-lið 17. mgr.), 

6. gr. (18. og 19. mgr.) (í tengslum við fyrstu undirgrein 3. mgr. 

53. gr. tilskipunar 2004/39/EB), 6. gr. (a-og b-lið 21. mgr.), 

6. gr. (b-lið 23. mgr.), 6. gr. (24., 25. og 27. mgr.), 7. gr. (a-lið 

12. mgr.), 7. gr. (13., 14., 15. og 16. mgr.), 9. gr. (a-lið 1. mgr.), 

9. gr. (2., 3., 4., 10., 11., 12., 15., 16., 17., 18., 20., 29. og 

32. mgr.), 9. gr. (a- og b-lið 33. mgr.), 9. gr. (ii.–iv. undirlið  

d-liðar 33. mgr.), 9. gr. (34. og 35. mgr.), 9. gr. (ii. undirlið  

b-liðar 36. mgr.), 9. gr. (b-lið 37. mgr., 38. mgr. og 39. mgr.), 

10. gr. (2. mgr., a-lið 3. mgr., 4. mgr.), 11. gr. (2., 4., 11., 14., 

19. og 31. mgr.), 11. gr. (b-lið 32. mgr.) að því er varðar 8. mgr. 

101. gr. tilskipunar 2009/65/EB, og 11. gr. (33., 34. og 36. mgr.) 

þessarar tilskipunar, eigi síðar en 31. desember 2011. Þau skulu 

þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða 

og samsvörunartöflu yfir viðkomandi ákvæði og þessa tilskipun. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í 

þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun 

þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja 

nánari reglur um slíka tilvísun. 

2.  Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 

ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 

tilskipun þessi nær til. 

14. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 

birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

15. gr. 

Viðtakendur 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Strassborg 24. nóvember 2010. 

 Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

 J. BUZEK O. CHASTEL 

 forseti. forseti. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/133 

frá 24. janúar 2018 

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  

(tilkynnt með númeri C(2018) 213) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB frá 6. nóvember 2001 um Bandalagsreglur um lyf sem ætluð 

eru mönnum (1), einkum 16. gr. f, 

með hliðsjón af áliti Lyfjastofnunar Evrópu, sem jurtalyfjanefndin setti fram 2. febrúar 2016, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Valeriana officinalis L. getur talist jurtaefni, fullbúið jurtalyf eða samsetning þeirra í skilningi tilskipunar 2001/83/EB 

og uppfyllir kröfurnar sem settar eru fram í þeirri tilskipun. 

2) Því er viðeigandi að færa Valeriana officinalis L. á skrána yfir jurtaefni, fullbúin jurtalyf og samsetningar þeirra, til 

notkunar í jurtalyf sem hefð er fyrir, sem komið var á fót með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/911/EB (2). 

3) Því ætti að breyta ákvörðun 2008/911/EB til samræmis við það. 

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um mannalyf. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum I. og II. viðauka við ákvörðun 2008/911/EB er breytt í samræmi við viðaukann við þessa ákvörðun. 

2. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 24. janúar 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

framkvæmdastjóri. 

 _____  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 22, 26.1.2018, bls. 36. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 107/2018 frá 

31. maí 2018 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. EB L 311, 28.11.2001, bls. 67. 

(2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/911/EB frá 21. nóvember 2008 um að taka saman skrá yfir jurtaefni, fullbúin jurtalyf og 

samsetningar þeirra til notkunar í jurtalyf sem hefð er fyrir (Stjtíð. ESB L 328, 6.12.2008, bls. 42). 

2019/EES/49/03 
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VIÐAUKI 

Ákvörðun 2008/911/EB er breytt sem hér segir: 

1) Eftirfarandi efni er sett inn í I. viðauka á eftir Thymus vulgaris L., Thymus zygis Loefl. ex L., aetheroleum: 

„Valeriana officinalis L.“ 

2) Eftirfarandi er sett inn í II. viðauka á eftir færslunni í skrá Sambandsins um Thymus vulgaris L., Thymus zygis Loefl. ex L., 

aetheroleum: 

„FÆRSLA UM VALERIANA OFFICINALIS L. Í SKRÁ SAMBANDSINS 

Vísindaheiti plöntunnar 

Valeriana officinalis L. 

Grasafræðileg ætt 

Valerianaceae 

Almennt heiti fullbúna jurtalyfsins á öllum opinberum tungumálum ESB 

BG (bălgarski): Валериана, корен 

CS (čeština): kozlíkový kořen 

DA (dansk): Baldrianrod 

DE (Deutsch): Baldrianwurzel 

EL (elliniká): Ρίζα βαλεριανής 

EN (English): Valerian root 

ES (español): Valeriana, raíz de 

ET (eesti keel): palderjanijuur 

FI (suomi): rohtovirmajuuri, juuri 

FR (français): Valériane (racine de) 

HR (hrvatska): odoljenov korijen 

HU (magyar): Macskagyökér 

IT (italiano): Valeriana radice 

LT (lietuvių kalba): Valerijonų šaknys 

LV (latviešu valoda): Baldriāna saknes 

MT (Malti): Għerq tal-Valerjana 

NL (Nederlands): Valeriaanwortel 

PL (polski): Korzeń kozłka 

PT (português): Valeriana, raiz 

RO (română): rădăcină de valeriană 

SK (slovenčina): Koreň valeriány 

SL (slovenščina): korenina zdravilne špajke 

SV (svenska): Vänderot, rot 

IS (íslenska): Garðabrúða, rót 

NO (norsk): Valerianarot 

Fullbúið/fullbúin jurtalyf 

a) Fínskorið jurtaefni 

b) Jurtaefni í duftformi 

c) Safi pressaður úr ferskri rót (1:0,60–0,85) 

d) Þurr útdráttur (hlutfall lyfs/útdráttar 4–6:1), útdráttarleysir: vatn 

e) Vökvaútdráttur (hlutfall lyfs/útdráttar 1:4–6), útdráttarleysir: vatn 

f) Þurr útdráttur (hlutfall lyfs/útdráttar 4–7:1), útdráttarleysir: metanól 45% (rúmmálshlutfall) 

g) Þurr útdráttur (hlutfall lyfs/útdráttar 5,3–6,6:1), útdráttarleysir: metanól 45% (massahlutfall) 

h) Vökvaútdráttur (hlutfall lyfs/útdráttar 1:7–9), útdráttarleysir: sætt vín 

i) Vökvaútdráttur (hlutfall lyfs/útdráttar 1:1), útdráttarleysir: etanól 60% (rúmmálshlutfall) 

j) Tinktúra (hlutfall jurtaefnis á móti útdráttarleysi 1:8), útdráttarleysir: etanól 60% (rúmmálshlutfall) 

k) Tinktúra (hlutfall jurtaefnis á móti útdráttarleysi 1:10), útdráttarleysir: etanól 56% 

l) Tinktúra (hlutfall jurtaefnis á móti útdráttarleysi 1:5), útdráttarleysir: etanól 70% (rúmmálshlutfall) 

m) Tinktúra (hlutfall jurtaefnis á móti útdráttarleysi 1:5), útdráttarleysir, etanól 60–80% (rúmmálshlutfall) 

n) Þurr útdráttur (hlutfall lyfs/útdráttar 5,5–7,4:1), útdráttarleysir: etanól 85% (massahlutfall) 
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Tilvísun í gæðalýsingu efnis í Evrópsku lyfjaskránni 

04:2017:0453 

Ábendingar 

Jurtalyf sem hefð er fyrir til að draga úr minni háttar einkennum andlegrar streitu og auðvelda svefn. 

Lyfið er jurtalyf sem hefð er fyrir við tiltekinni ábendingu sem byggist eingöngu á langvarandi notkun. 

Tegund hefðar 

Evrópsk. 

Tiltekinn styrkleiki 

Sjá „skammtar“. 

Skammtar 

Unglingar, fullorðnir og aldraðir 

Inntaka 

a) stakur skammtur: 0,3–3 g 

Allt að þrisvar sinnum á dag til að draga úr minni háttar einkennum andlegrar streitu. 

Stakur skammtur hálfri til einni klukkustund fyrir háttatíma, auk skammts fyrr um kvöldið ef nauðsyn krefur, til að 

auðvelda svefn. 

Jurtate: 0,3–3 g af fínskorna jurtaefninu í 150 ml af sjóðandi vatni sem jurtaseyði. 

b) stakur skammtur: 0,3–2,0 g 

Allt að þrisvar sinnum á dag til að draga úr minni háttar einkennum andlegrar streitu. 

Stakur skammtur hálfri til einni klukkustund fyrir háttatíma, auk skammts fyrr um kvöldið ef nauðsyn krefur, til að 

auðvelda svefn. 

c) stakur skammtur: 10 ml 

Allt að þrisvar sinnum á dag til að draga úr minni háttar einkennum andlegrar streitu. 

Stakur skammtur hálfri til einni klukkustund fyrir háttatíma, auk skammts fyrr um kvöldið ef nauðsyn krefur, til að 

auðvelda svefn. 

d) stakur skammtur: 420 mg 

Allt að þrisvar sinnum á dag til að draga úr minni háttar einkennum andlegrar streitu. 

Stakur skammtur hálfri til einni klukkustund fyrir háttatíma, auk skammts fyrr um kvöldið ef nauðsyn krefur, til að 

auðvelda svefn. 

e) stakur skammtur: 20 ml 

Allt að þrisvar sinnum á dag til að draga úr minni háttar einkennum andlegrar streitu. 

Stakur skammtur hálfri til einni klukkustund fyrir háttatíma til að auðvelda svefn. 

f) stakur skammtur: 144–288 mg 

Allt að fjórum sinnum á dag til að draga úr minni háttar einkennum andlegrar streitu. 

Stakur skammtur hálfri til einni klukkustund fyrir háttatíma, auk skammts fyrr um kvöldið ef nauðsyn krefur, til að 

auðvelda svefn. 

g) stakur skammtur: 450 mg 

Allt að þrisvar sinnum á dag til að draga úr minni háttar einkennum andlegrar streitu. 

Stakur skammtur hálfri til einni klukkustund fyrir háttatíma, auk skammts fyrr um kvöldið ef nauðsyn krefur, til að 

auðvelda svefn. 

h) stakur skammtur: 10 ml allt að þrisvar sinnum á dag 

i) stakur skammtur: 0,3–1,0 ml allt að þrisvar sinnum á dag 

j) stakur skammtur: 4–8 ml allt að þrisvar sinnum á dag 
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k) stakur skammtur: 0,84 ml 

Allt að þrisvar til fimm sinnum á dag til að draga úr minni háttar einkennum andlegrar streitu. 

Stakur skammtur hálfri klukkustund fyrir háttatíma til að auðvelda svefn. 

l) stakur skammtur: 1,5 ml (andleg streita), 3 ml (til að auðvelda svefn) 

Allt að þrisvar sinnum á dag til að draga úr minni háttar einkennum andlegrar streitu. 

Stakur skammtur hálfri klukkustund fyrir háttatíma til að auðvelda svefn. 

m) stakur skammtur: 10 ml allt að þrisvar sinnum á dag 

n) stakur skammtur: 322 mg allt að þrisvar sinnum á dag 

Notkun sem aukefni í bað 

stakur skammtur: 100 g fyrir eitt bað allt að einu sinni á dag 

Íkomuleið 

Inntaka 

Notkun sem aukefni í bað. Hitastig: 34–37 °C, lengd baðs 10–20 mínútur. 

Meðferðarlengd eða takmarkanir varðandi meðferðarlengd 

Ef einkenni hverfa ekki við notkun jurtalyfsins skal leita ráða hjá lækni eða öðrum hæfum heilbrigðisstarfsmanni. 

Aðrar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til öruggrar notkunar 

Frábendingar 

Ofurnæmi fyrir virka efninu. 

Notkun sem aukefni í bað 

Ekki skal baða allan líkamann þegar um er að ræða opin sár, umfangsmikinn skaða á húð, bráða húðsjúkdóma, háan hita, 

alvarlegar sýkingar, alvarlegar truflanir í blóðrás og hjartabilun. 

Sérstök varnaðarorð og varúðarráðstafanir við notkun 

Ekki er mælt með lyfinu fyrir börn yngri en 12 ára þar eð nægilegar upplýsingar liggja ekki fyrir hvað það varðar. 

Ef einkenni versna við notkun jurtalyfsins skal leita ráða hjá lækni eða öðrum hæfum heilbrigðisstarfsmanni. 

Að því er varðar tinktúrur og útdrætti sem innihalda etanól verða að fylgja viðeigandi merkingar fyrir etanól, sem eru teknar 

úr „Guideline on excipients in the label and package leaflet of medicinal products for human use“ (leiðbeiningar um 

hjálparefni á merkimiða og fylgiseðli mannalyfs). 

Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir 

Ekki hefur verið tilkynnt um milliverkanir 

Frjósemi, meðganga og mjólkurskeið 

Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi meðan á meðgöngu og mjólkurskeiði stendur. Þar eð nægilegar upplýsingar liggja ekki 

fyrir er ekki mælt með því að nota lyfið meðan á meðgöngu og mjólkurskeiði stendur. 

Engin gögn liggja fyrir um frjósemi. 

Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla 

Getur dregið úr hæfni til aksturs og notkunar véla Sjúklingar undir áhrifum ættu ekki að keyra eða stjórna vélum. 

Aukaverkanir 

Inntaka 

Það getur orðið vart við einkenni frá meltingarvegi (t.d. ógleði eða kviðarkrampa) eftir inntöku jurtalyfja úr garðabrúðurót. 

Tíðnin er ekki þekkt. 

Ef aðrar aukaverkanir, sem ekki eru nefndar hér á undan, koma fram skal leita ráðlegginga læknis eða annars hæfs 

heilbrigðisstarfsmanns. 
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Notkun sem aukefni í bað 

Ekki vitað um neinar 

Ef aukaverkanir koma fram skal leita ráða hjá lækni eða öðrum hæfum heilbrigðisstarfsmanni. 

Ofskömmtun 

Inntaka 

Skammtur af garðabrúðurót sem er um það bil 20 gr. olli einkennum s.s. þreytu, kviðarkrampa, þyngslum fyrir brjósti, 

svima, handaskjálfta og ljósopsstækkun sem hurfu innan sólarhrings. Ef einkenni koma í ljós skal veita meðferðarúrræði til 

stuðnings. 

Notkun sem aukefni í bað 

Ekkert ofskömmtunartilvik hefur verið tilkynnt. 

Lyfjafræðilegar upplýsingar (ef nauðsyn krefur) 

Á ekki við 

Lyfjafræðileg áhrif eða líkleg verkun á grundvelli langvarandi notkunar og reynslu (ef nauðsyn krefur vegna öruggrar 

notkunar vörunnar) 

Á ekki við.“ 

 __________  
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TILMÆLI FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2017/1936 

frá 18. október 2017 

um tafarlausar ráðstafanir til að koma í veg fyrir misnotkun forefna sprengiefna (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 292. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Nýlegar hryðjuverkaárásir og atburðir gefa til kynna að ógn af völdum heimagerðra sprengiefna í Evrópu er enn mikil. 

Þrátt fyrir tilraunir til að takmarka og stýra aðgengi að forefnum sprengiefna með skilvirkum hætti eru þau enn þá 

aðgengileg og notuð í þeim tilgangi að gera heimagerð sprengiefni. 

2) Í ályktun 2370 (2017) leggur öryggisráð SÞ áherslu á brýna þörf þess að koma í veg fyrir að hryðjuverkamenn noti eða 

sækist eftir aðgangi að hráefnum og efnisþáttum sem geta verið notuð til að framleiða sprengiefni og hvetur til aukinnar 

árvekni, þ.m.t. með að boða til góðra viðskiptahátta, deila upplýsingum yfir landamæri og koma á fót samstarfi. 

3) Með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 98/2013 (1) er komið á samræmdum reglum um aðgengileika, 

innflutning, vörslu og notkun efna eða blandna, sem hægt er að misnota til ólöglegrar framleiðslu sprengiefna, með það í 

huga að takmarka aðgengi almennings að þessum efnum og tryggja viðeigandi tilkynningar um grunsamleg viðskipti í 

gegnum alla aðfangakeðjuna. 

4) Nauðsynlegt er að beita reglugerð (ESB) nr. 98/2013 rétt í öllum aðildarríkjunum til að ná fram markmiðum hennar um 

að bæta frjálsa dreifingu hreinna efna og blandna á innri markaðnum og að útrýma röskun á samkeppni á sama tíma og 

almenningi er tryggð víðtæk vernd með tilliti til öryggis. Það mun einnig stuðla að því að ná fram markmiðum 

tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/541 (2) til að koma í veg fyrir hryðjuverk sem fela í sér framleiðslu, 

vörslu, öflun, flutning, dreifingu eða notkun sprengiefna ásamt því að veita eða fá tilsögn í gerð eða meðferð 

sprengiefna. 

5) Með þessum tilmælum er stefnt að því að tryggja að markmið reglugerðar (ESB) nr. 98/2013 náist með skilvirkari hætti 

með því að veita aðildarríkjum leiðbeiningar um beitingu reglugerðarinnar. Þessi tilmæli eru viðbót við viðmiðunar-

reglurnar (3), sem framkvæmdastjórnin og fastanefndin um forefni hafa samþykkt (4), og taka tillit til umræðna í 

nefndinni og svæðisbundinna málstofa sem yfirvöld aðildarríkjanna tóku þátt í og haldnar voru 2016 og 2017. 

6) Það ætti að takmarka aðgengi almennings að forefnum sprengiefna til að koma í veg fyrir að hryðjuverkamenn verði sér 

úti um forefni sprengiefna. Með reglugerð (ESB) nr. 98/2013 takmarkast notkun og aðgangur almennings að sjö 

hreinum efnum (forefni sprengiefna sem sæta takmörkunum sem tilgreind eru í I. viðauka við reglugerð (ESB)  

nr. 98/2013) (5).  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 273, 24.10.2017, bls. 12. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 191/2018 

frá 21. september 2018 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður 

birtingar). 

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 98/2013 frá 15. janúar 2013 um markaðssetningu og notkun forefna sprengiefna (Stjtíð. 

ESB L 39, 9.2.2013, bls. 1). 

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/541 frá 15. mars 2017 um baráttu gegn hryðjuverkum og að skipta út rammaákvörðun 

ráðsins 2002/475/DIM og breyta ákvörðun ráðsins 2005/671/DIM (Stjtíð. ESB L 88, 31.3.2017, bls. 6). 

(3) https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-

precursors/docs/guidelines_on_the_marketing_and_use_of_explosives_precursors_en.pdf 

(4) http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail=3245 

(5) Vetnisperoxíð, nítrómetan, saltpéturssýra, kalíumklóríð, kalíumperklórat, natríumklórat, natríumperklórat í meiri styrkleika en samsvarandi 

viðmiðunarmörk sem sett eru fram í I. viðauka þ.m.t. blanda eða annað efni, sem inniheldur efni í skránni í styrkleika sem er yfir 

samsvarandi viðmiðunarmörkum. 

2019/EES/49/04 
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7) Þrátt fyrir þetta bann geta aðildarríkin ákveðið að veita almenningi aðgang að þessum efnum en aðeins í gegnum 

leyfisveitinga- og skráningarkerfi. Frá og með 1. janúar 2017 hafa 16 aðildarríki innleitt leyfisveitinga- og/eða 

skráningarkerfi í stað banns (1). Af þeim sökum hafa almennir borgarar í þessum aðildarríkjum enn aðgang að og geta 

notað efni og blöndur sem eru forefni sprengiefna sem sæta takmörkunum. 

8) Aðildarríkin ættu að greina og stuðla að notkun á lægri styrkleika og staðgönguefnum sem af stafar minni öryggisáhætta 

og fastsetja skilyrði fyrir geymslu á forefnum sprengiefna. Aðildarríki sem hafa leyfisveitingakerfi ættu að gera 

bakgrunnsskoðun á einstaklingum sem sækja um leyfi. 

9) Tilmæli þessi kalla einnig á bætta framfylgd á þeim takmörkunum og eftirliti sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB)  

nr. 98/2013 og samvinnu þvert á geira. Aukin vitundarvakning á meðal allra aðila í aðfangakeðjunni, þ.m.t. þeirra sem 

starfa á netinu, gerir þeim betur kleift að uppfylla skyldur sínar samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 98/2013.  

10) Án þess að hafa áhrif á lagarammann fyrir upplýsingaskipti yfir landamæri með tilliti til rannsókna sakamála að því er 

varðar hryðjuverk (2) eða á sviði tollamála (3), kalla þessi tilmæli eftir upplýsingaskiptum varðandi grunsamleg 

viðskipti, hvarf, þjófnað og önnur grunsamleg atvik eða leyfisumsóknir þegar þetta virðist ná yfir landamæri. 

11) Þrátt fyrir að í nýlegum árásum og atburðum hafi aðallega verið notað tríasetontríperoxíð (TATP) nær ógnin yfir breitt 

svið heimagerðra sprengiefna og forefni sprengiefna. Sambandið og aðildarríki þess verða áfram að sýna árvekni með 

því að fylgjast með og bregðast við þróun á þessu sviði í samvinnu við viðkomandi hagsmunaaðila og notendur. 

12) Frá því að reglugerðin var samþykkt hefur framkvæmdastjórnin vaktað og greitt fyrir beitingu hennar í nánu samstarfi 

við fastanefndina um forefni. Í febrúar 2017 samþykkti framkvæmdastjórnin skýrslu (4) þar sem ályktað var að þrátt 

fyrir að gildistaka reglugerðarinnar hafi stuðlað að því að draga úr ógninni, sem stafar af forefnum sprengiefna í Evrópu, 

sé nauðsynlegt að ákvarða ráðstafanir og aðgerðir sem styrkja eftirlitskerfið viðvíkjandi heimagerðum sprengiefnum. Í 

maí 2017 byrjaði framkvæmdastjórnin að vinna í því að endurskoða reglugerðina (5) um forefni sprengiefna með mati 

sem fylgt verður eftir með áhrifamati fyrri hluta árs 2018. Í matinu verður kannað mikilvægi, árangur, skilvirkni, 

samræmi og aukið vægi reglugerðarinnar sem og að greina hindranir og vandamál sem gætu kallað á frekari aðgerðir. Í 

áhrifamatinu verða ýmsir stefnuvalkostir kannaðir til að takast á við vandamál og hindranir sem greinast. Meðan beðið 

er eftir niðurstöðum úr þessari endurskoðun er mælt með því í tilmælunum að aðildarríkin geri tafarlaust ráðstafanir til 

að takmarka á skilvirkan hátt aðgengi almennings að forefnum sprengiefna innan ramma núgildandi reglugerðar. 

SAMÞYKKT TILMÆLI ÞESSI: 

Takmörkun á aðgengi almennings að forefnum sprengiefna 

1. Aðildarríkin ættu að gera allar nauðsynlegar ráðstafanir samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 98/2013 til að takmarka aðgengi 

almennings að forefnum sprengiefna og koma í veg fyrir aðgengi hryðjuverkamanna að forefnum sprengiefna sem og 

tryggja viðeigandi tilkynningar um grunsamleg viðskipti í gegnum alla aðfangakeðjuna. Í þessu skyni ættu aðildarríkin að 

meta vandlega hvort kerfið, sem þau hafa komið á, varðandi bönn, leyfi eða skráningar nái þessum markmiðum á skilvirkan 

hátt. Aðildarríkin ættu að upplýsa framkvæmdastjórnina um niðurstöður matsins innan fjögurra mánaða eftir samþykkt 

þessara tilmæla. Þessar upplýsingar munu stuðla að mati á hugsanlegum frekari ráðstöfunum á vettvangi ESB. 

  

(1) Skýrsla frá framkvæmdastjórninni um beitingu og framsal valds samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 98/2013 um 

markaðssetningu og notkun forefna sprengiefna, COM(2017) 103 lokagerð frá 28. febrúar 2017. 

(2) Ákvörðun ráðsins 2005/671/DIM frá 20. september 2005 um upplýsingaskipti og samvinnu á sviði hryðjuverkabrota (Stjtíð. ESB L 253, 

29.9.2005, bls. 22). 

(3) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 515/97 frá 13. mars 1997 um gagnkvæma aðstoð stjórnvalda í aðildarríkjunum og samvinnu aðildarríkjanna og 

framkvæmdastjórnarinnar til að tryggja rétta beitingu tolla- og landbúnaðarlaga (Stjtíð. EB L 82, 22.3.1997, bls. 1). 

(4) Skýrsla frá framkvæmdastjórninni um beitingu og framsal valds samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 98/2013 um 

markaðssetningu og notkun forefna sprengiefna, COM(2017) 103 lokagerð frá 28. febrúar 2017. 

(5) https://ec.europa.eu/home-affairs/what-is-new/work-in-progress/initiatives/revision-regulation-marketing-and-use-explosives-

precursors_en 
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2. Auk þess skulu aðildarríkin grípa tafarlaust til eftirfarandi aðgerða: 

a) stuðla að og, ef unnt er og við á, krefjast þess að notuð séu staðgönguefni eða lægri styrkleiki sem nota má fyrir sömu 

lögmætu starfsemi en af stafar minni öryggisáhætta, 

b) mæla fyrir um öryggisskilyrði vegna geymslu á forefnum sprengiefna fyrir rekstraraðila, atvinnunotendur og almenna 

borgara sem hafa forefni sprengiefna löglega í vörslu sinni, 

c) veita rekstraraðilum skýra leiðsögn varðandi hvernig á að staðfesta á áhrifaríkan og skilvirkan hátt hvort einstaklingur 

sé almennur borgari eða ekki. Í því skyni gætu aðildarríki notað hugtakið „atvinnunotandi“ sem gefur til kynna 

einstakling sem hefur þörf fyrir forefni sprengiefna sem sæta takmörkunum í tilgangi sem tengist atvinnugrein, 

viðskiptum eða starfsgrein, 

d) þegar leyfisveitingakerfi er til staðar skv. 2. mgr. 4. gr reglugerðar (ESB) nr. 98/2013, gera bakgrunnsskoðun á þeim 

einstakling sem sækir um leyfi, þ.m.t. athugun á sakaskrá umsækjandans í öllum búseturíkjum síðustu fimm árin og 

e) koma á eftirlitskerfi til að kanna hvort rekstraraðilar fari að tilskildum ákvæðum eða ekki. 

Efling samstarfs og viðræðna við aðila í aðfangakeðjunni 

3. Til þess að efla samstarf og viðræður við aðila í aðfangakeðjunni ættu aðildarríkin: 

a) að bjóða upp á menntun til að sjá til þess að löggæsla, þeir sem veita skyndihjálp og tollyfirvöld geti greint efni og 

blöndur sem eru forefni sprengiefna við skyldustörf sín og brugðist tímanlega og með viðeigandi hætti við grunsamlegri 

starfsemi, 

b) til viðbótar við gildandi tilkynningarskyldu í 4. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 98/2013, að hvetja endanlega notendur 

forefna sprengiefna til að tilkynna um hvarf eða þjófnað á miklu magni efna,  

c) svo framarlega sem það fellur ekki þegar undir núgildandi skuldbindingar löggjafar Sambandsins, að skiptast á 

upplýsingum um grunsamleg viðskipti, hvarf, þjófnað og önnur grunsamleg atvik eða leyfisumsóknir þegar þetta virðist 

ná yfir landamæri, við önnur hlutaðeigandi aðildarríki, eins fljótt og mögulegt er og í samræmi við landslög og 

viðeigandi þjóðréttarlega lagagerninga, og 

d) að greina alla mikilvæga geira, þ.m.t. þá sem starfa á netinu, skipuleggja markvissa vitundarvakningu út frá sérstökum 

einkennum hvers geira og halda áfram viðræðum við aðila í aðfangakeðjunni og endanlega notendur til að bæta skilning 

á lögmætri notkun forefna sprengiefna í atvinnuskyni og þeirri sem er ekki í atvinnuskyni. 

Gjört í Brussel, 18. október 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar 

Julian KING 

framkvæmdastjóri 

 __________  
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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/105 

frá 27. október 2017 

um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/1675 að því er varðar að bæta Eþíópíu á skrána um þriðju 

lönd með mikla áhættu í töfluna í I. lið í viðaukanum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/849 frá 20. maí 2015 um ráðstafanir gegn því að 

fjármálakerfið sé notað til peningaþvættis eða til fjármögnunar hryðjuverka, um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins ESB nr. 648/2012, og um niðurfellingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/60/EB og tilskipun 

framkvæmdastjórnarinnar 2006/70/EB (1), einkum 2. mgr. 9. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Sambandið verður að tryggja öfluga vernd fyrir heilindi og eðlilega starfsemi fjármálakerfisins og innri markaðarins 

gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Þess vegna er mælt fyrir um í tilskipun (ESB) 2015/849 að 

framkvæmdastjórnin ætti að auðkenna áhættusöm þriðju lönd sem eru með verulega annmarka í stefnu hvað varðar 

fyrirkomulag þeirra í baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sem fjármálakerfi Sambandsins stafar 

veruleg ógn af. 

2) Við auðkenningu áhættusamra þriðju landa er nauðsynlegt að taka tillit til nýlegra fyrirliggjandi upplýsinga, einkum 

opinberra yfirlýsinga fjármálaaðgerðahópsins og skjals fjármálaaðgerðahópsins „Að efla baráttuna gegn peningaþvætti 

og fjármögnun hryðjuverka á alþjóðavísu, viðvarandi ferli“ (e. Improving Global AML/CFT Compliance: ongoing 

process) og skýrslna vinnuhóps fjármálaaðgerðahópsins (e. International Cooperation Review Group) í tengslum við 

áhættu sem stafar af einstökum þriðju löndum. 

3) Fjármálaaðgerðahópurinn auðkenndi Eþíópíu með verulega annmarka í stefnu sinni hvað varðar baráttuna gegn 

peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka („AML/CFT“) sem áhætta stafar af fyrir alþjóðlega fjármálakerfið. 

4) Að teknu tilliti til víðtækrar samþættingar alþjóðlega fjármálakerfisins, náinna tengsla markaðsaðila, mikils umfangs 

viðskipta yfir landamæri til og frá Sambandinu, sem og aðgengi að innri markaðinum, metur framkvæmdastjórnin það 

sem svo að öll ógn sem hinu alþjóðlega fjármálakerfi stafar af peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sé einnig ógn 

við fjármálakerfi Sambandsins. 

5) Í samræmi við nýjustu viðeigandi upplýsingar og þau viðmið sem sett eru fram í 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849 er 

það niðurstaða greiningar framkvæmdastjórnarinnar að Eþíópía eigi að teljast lögsaga þriðja lands með verulega 

annmarka í stefnu hvað varðar fyrirkomulag þess í baráttunni gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sem 

fjármálakerfi Sambandsins stafar veruleg ógn af. Eþíópía hefur þó sett fram skriflega, pólitíska skuldbindingu háttsettra 

aðila um að ráða bót á greindum annmörkum og hefur útbúið aðgerðaáætlun með fjármálaaðgerðahópnum sem ætti að 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 19, 24.1.2018, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 251/2018 frá  

5. desember 2018 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 141, 5.6.2015, bls. 73. 

2019/EES/49/05 
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gera þeim kleift að uppfylla þær kröfur sem mælt er fyrir um í tilskipun (ESB) 2015/849. Eþíópíu ætti þar af leiðandi að 

bæta í töfluna í lið I í viðaukanum við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1675 (1). 

Framkvæmdastjórnin mun endurmeta stöðu landsins í kjölfar innleiðingar á skuldbindingunni hér að ofan. 

6) Því ætti að breyta framseldri reglugerð (ESB) 2016/1675 til samræmis. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Eftirfarandi lína bætist við í töfluna í lið I í viðaukanum við framselda reglugerð (ESB) 2016/1675: 

„10 Eþíópía“ 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 27. október 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  

  

(1) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1675 frá 14. júlí 2016 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2015/849 með því að auðkenna áhættusöm þriðju lönd með annmarka í stefnu (Stjtíð. ESB L 254, 20.9.2016, bls. 1). 
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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/212 

frá 13. desember 2017 

um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/1675 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2015/849, að því er varðar að bæta Srí Lanka, Trínidad og Tóbagó, og Túnis í töfluna í I. lið í 

viðaukanum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/849 frá 20. maí 2015 um ráðstafanir gegn því að 

fjármálakerfið sé notað til peningaþvættis eða til fjármögnunar hryðjuverka, um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins ESB nr. 648/2012, og um niðurfellingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/60/EB og tilskipun framkvæmda-

stjórnarinnar 2006/70/EB (1), einkum 2. mgr. 9. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Sambandið verður að tryggja öfluga vernd fyrir heilindi og eðlilega starfsemi fjármálakerfisins og innri markaðarins, 

gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Þess vegna er mælt fyrir um í tilskipun (ESB) 2015/849 að 

framkvæmdastjórnin ætti að auðkenna áhættusöm þriðju lönd sem eru með verulega annmarka í stefnu hvað varðar 

fyrirkomulag þeirra í baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sem fjármálakerfi Sambandsins stafar 

veruleg ógn af. 

2) Framkvæmdastjórnin ætti, á viðeigandi tímapunktum, að endurskoða skrá yfir áhættusöm þriðju lönd sem talin eru upp í 

framseldri reglugerð (ESB) 2016/1675 (2), í ljósi framvindu þessara áhættusömu þriðju landa við að ráða bót á 

annmörkum í stefnu hvað varðar fyrirkomulag þeirra í baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka 

(„AML/CFT“). Framkvæmdastjórnin ætti í mati sínu að hafa hliðsjón af nýjum upplýsingum frá alþjóðastofnunum og 

aðilum sem setja staðla, s.s. þeim sem fjármálaaðgerðahópurinn (FATF) gefur út. Í ljósi þessara upplýsinga ætti 

framkvæmdastjórnin einnig að auðkenna fleiri áhættusöm þriðju lönd sem eru með verulega annmarka í stefnu hvað 

varðar fyrirkomulag þeirra í baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. 

3) Í samræmi þau viðmið sem sett er fram í tilskipun (ESB) 2015/849 tók framkvæmdastjórnin tillit til nýlegra 

fyrirliggjandi upplýsinga, einkum nýlegra opinberra yfirlýsinga fjármálaaðgerðahópsins og skjals fjármála-

aðgerðahópsins „Að efla baráttuna gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka á alþjóðavísu, viðvarandi ferli“  

(e. Improving Global AML/CFT Compliance: ongoing process) og skýrslna vinnuhóps fjármálaaðgerðahópsins  

(e. International Cooperation Review Group) í tengslum við áhættu sem stafar af einstökum þriðju löndum, í samræmi 

við 4. mgr. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849. 

4) Fjármálaaðgerðahópurinn auðkenndi Srí Lanka, Trínidad og Tóbagó, og Túnis með verulega annmarka í stefnu hvað 

varðar baráttuna gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sem áhætta stafar af fyrir alþjóðlega fjármálakerfið, og 

hafa þau af þeirri ástæðu útbúið aðgerðaáætlun með fjármálaaðgerðahópnum. 

5) Að teknu tilliti til víðtækrar samþættingar alþjóðlega fjármálakerfisins, náinna tengsla markaðsaðila, mikils umfangs 

viðskipta yfir landamæri til og frá Sambandinu, sem og aðgengi að innri markaðinum, metur framkvæmdastjórnin það 

sem svo að öll ógn sem hinu alþjóðlega fjármálakerfi stafar af peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sé einnig ógn 

við fjármálakerfi Sambandsins. 

6) Í samræmi við nýjustu viðeigandi upplýsingar og þau viðmið sem sett eru fram í 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849 er 

það niðurstaða greiningar framkvæmdastjórnarinnar að Srí Lanka, Trínidad og Tóbagó, og Túnis eigi að teljast sem 

lögsögur þriðja lands með verulega annmarka í stefnu hvað varðar fyrirkomulag þeirra í baráttunni gegn peningaþvætti 

og fjármögnun hryðjuverka sem fjármálakerfi Sambandsins stafar veruleg ógn af. Þessi lönd hafa sett fram skriflega, 

pólitíska skuldbindingu háttsettra aðila til að ráða bót á greindum annmörkum og hafa útbúið aðgerðaáætlun með 

fjármálaaðgerðahópnum sem ætti að gera þeim kleift að uppfylla þær kröfur sem mælt er fyrir um í tilskipun (ESB) 

2015/849. Framkvæmdastjórnin mun endurmeta stöðu þessara landa í kjölfar innleiðingar á skuldbindingunni hér að 

ofan. 

7) Því ætti að breyta framseldri reglugerð (ESB) 2016/1675 til samræmis. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 41, 14.2.2018, bls. 4. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 251/2018 frá  

5. desember 2018 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 141, 5.6.2015, bls. 73. 

(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1675 frá 14. júlí 2016 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2015/849 með því að auðkenna áhættusöm þriðju lönd með annmarka í stefnu (Stjtíð. ESB L 254, 20.9.2016, bls. 1). 

2019/EES/49/06 
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr.  

Eftirfarandi línur bætast við töfluna í lið I í viðaukanum við framselda reglugerð (ESB) 2016/1675: 

„11 Srí Lanka 

12 Trínidad og Tóbagó 

13 Túnis“ 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 13. desember 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  
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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/1467 

frá 27. júlí 2018 

um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/1675 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2015/849, að því er varðar að bæta Pakistan í töfluna í I. lið í viðaukanum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/849 frá 20. maí 2015 um ráðstafanir gegn því að 

fjármálakerfið sé notað til peningaþvættis eða til fjármögnunar hryðjuverka, um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins ESB nr. 648/2012, og um niðurfellingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/60/EB og tilskipun framkvæmda-

stjórnarinnar 2006/70/EB (1), einkum 2. mgr. 9. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Sambandið verður að tryggja öfluga vernd fyrir heilindi og eðlilega starfsemi fjármálakerfisins og innri markaðarins 

gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Þess vegna er mælt fyrir um í tilskipun (ESB) 2015/849 að 

framkvæmdastjórnin ætti að auðkenna áhættusöm þriðju lönd sem eru með verulega annmarka í stefnu hvað varðar 

fyrirkomulag þeirra í baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sem fjármálakerfi Sambandsins stafar 

veruleg ógn af. 

2) Framkvæmdastjórnin ætti, á viðeigandi tímapunktum, að endurskoða skrá yfir áhættusöm þriðju lönd sem talin eru upp í 

framseldri reglugerð (ESB) 2016/1675 (2), í ljósi framvindu þessara áhættusömu þriðju landa við að ráða bót á 

annmörkum í stefnu hvað varðar fyrirkomulag þeirra í baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka 

(„AML/CFT“). Framkvæmdastjórnin ætti í mati sínu að hafa hliðsjón af nýjum upplýsingum frá alþjóðastofnunum og 

aðilum sem setja staðla, s.s. þeim sem fjármálaaðgerðahópurinn (FATF) gefur út. Í ljósi þessara upplýsinga ætti 

framkvæmdastjórnin einnig að auðkenna fleiri áhættusöm þriðju lönd sem eru með verulega annmarka í stefnu hvað 

varðar fyrirkomulag þeirra í baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. 

3) Í samræmi við þau viðmið sem sett eru fram í tilskipun (ESB) 2015/849 tók framkvæmdastjórnin tillit til nýlegra 

fyrirliggjandi upplýsinga, einkum nýlegra opinberra yfirlýsinga fjármálaaðgerðahópsins og skjals fjármála-

aðgerðahópsins „Að efla baráttuna gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka á alþjóðavísu, viðvarandi ferli“  

(e. Improving Global AML/CFT Compliance: ongoing process) og skýrslna vinnuhóps fjármálaaðgerðahópsins  

(e. International Cooperation Review Group) í tengslum við áhættu sem stafar af einstökum þriðju löndum, í samræmi 

við 4. mgr. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849. 

4) Fjármálaaðgerðahópurinn auðkenndi Pakistan með verulega annmarka í stefnu sinni hvað varðar baráttuna gegn 

peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka („AML/CFT“) sem áhætta stafar af fyrir alþjóðlega fjármálakerfið, og hefur 

ríkið af þeirri ástæðu útbúið aðgerðaáætlun með fjármálaaðgerðahópnum. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 246, 2.10.2018, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 252/2018 frá 

5. desember 2018 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 141, 5.6.2015, bls. 73. 

(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1675 frá 14. júlí 2016 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2015/849 með því að auðkenna áhættusöm þriðju lönd með annmarka í stefnu (Stjtíð. ESB L 254, 20.9.2016, bls. 1). 
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5) Regluverk og skipulag sem gildir um baráttuna gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka í Pakistan og 

framkvæmd þess hans hefur leitt í ljós verulega annmarka í stefnu. Meðal greindra annmarka er eftirlit og framkvæmd 

stýringa við baráttuna gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka hjá fjármálastofnunum, þ.m.t. fyrirtækjum á sviði 

gjaldeyrisskipta og peningasendinga (e. money service businesses (MSB)), ófullnægjandi ráðstafanir til að koma í veg 

fyrir ólöglegan flutning gjaldeyris yfir landamæri, skortur á reynslu af rannsóknum og saksókn vegna fjármögnunar 

hryðjuverka, þ.m.t. skortur á nauðsynlegri samhæfingu yfirvalda, ófullnægjandi innleiðing á alþjóðlegum þvingunar-

aðgerðum og á ályktunum öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna 1267 (1999) og 1373 (2001), og ófullnægjandi framfylgd á 

banni um aðgang að fjármunum og fjármálaþjónustu. 

6) Að teknu tilliti til víðtækrar samþættingar alþjóðlega fjármálakerfisins, náinna tengsla markaðsaðila, mikils umfangs 

viðskipta yfir landamæri til og frá Sambandinu, sem og aðgengi að innri markaðinum, metur framkvæmdastjórnin það 

sem svo að öll ógn sem hinu alþjóðlega fjármálakerfi stafar af peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sé einnig ógn 

við fjármálakerfi Sambandsins. 

7) Í samræmi við nýjustu viðeigandi upplýsingar og þau viðmið sem sett eru fram í 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849 er 

það niðurstaða greiningar framkvæmdastjórnarinnar að Pakistan eigi að teljast lögsaga þriðja lands með verulega 

annmarka í stefnu hvað varðar fyrirkomulag þess í baráttunni gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sem 

fjármálakerfi Sambandsins stafar veruleg ógn af. Landið hefur þó sett fram skriflega, pólitíska skuldbindingu háttsettra 

aðila til að ráða bót á greindum annmörkum og hefur útbúið aðgerðaáætlun með fjármálaaðgerðahópnum sem ætti að 

gera því kleift að uppfylla þær kröfur sem mælt er fyrir um í tilskipun (ESB) 2015/849. Framkvæmdastjórnin mun 

endurmeta stöðu landsins í kjölfar innleiðingar á þeirri skuldbindingu. 

8) Því ætti að breyta framseldri reglugerð (ESB) 2016/1675 til samræmis. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Eftirfarandi lína bætist við töfluna í I. lið í viðaukanum við framselda reglugerð (ESB) 2016/1675: 

„14 Pakistan“ 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel, 27. júlí 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/1866 

frá 28. nóvember 2018 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 474/2006 að því er varðar skrá yfir flugrekendur sem er bannað að stunda 

flugrekstur eða sæta rekstrartakmörkunum innan Sambandsins (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2111/2005 frá 14. desember 2005 um að stofna skrá Bandalagsins 

yfir flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur innan Bandalagsins og um að upplýsa flugfarþega um hvaða 

flugrekendur annast flutning og um niðurfellingu 9. gr. tilskipunar 2004/36/EB (1), einkum 2. mgr. 4. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 474/2006 (2) var stofnuð skrá yfir flugrekendur sem er bannað að 

stunda flugrekstur innan Sambandsins. 

2) Í samræmi við 3. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 2111/2005 (3) sendu tiltekin aðildarríki og Flugöryggisstofnun Evrópu 

(EASA) framkvæmdastjórninni upplýsingar sem skipta máli við uppfærslu þeirrar skrár. Þriðju lönd og alþjóðastofnanir 

sendu einnig viðeigandi upplýsingar. Á grundvelli þeirra upplýsinga ætti að uppfæra skrána. 

3) Framkvæmdastjórnin upplýsti alla hlutaðeigandi flugrekendur, annaðhvort beint eða fyrir milligöngu yfirvalda, sem hafa 

með höndum lögboðið eftirlit með þeim, um mikilvægar staðreyndir og forsendur, sem myndu liggja til grundvallar 

ákvörðun um bann við flugrekstri þeirra innan Sambandsins, eða ákvörðun um breytingar á skilyrðum fyrir 

flugrekstrarbanni flugrekanda sem er að finna í skránum í viðauka A og B við reglugerð (EB) nr. 474/2006. 

4) Framkvæmdastjórnin gaf hlutaðeigandi flugrekendum tækifæri til að kynna sér gögnin, sem aðildarríkin lögðu fram, til 

að leggja fram skriflegar athugasemdir og koma munnlegum athugasemdum á framfæri við framkvæmdastjórnina og við 

nefndina sem komið var á fót með reglugerð (EB) nr. 2111/2005 („flugöryggisnefndin“). 

5) Framkvæmdastjórnin lagði fyrir flugöryggisnefndina upplýsingar um yfirstandandi sameiginlegt samráð, innan ramma 

reglugerðar (EB) nr. 2111/2005 og reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 473/2006 (4), við lögbær yfirvöld og 

flugrekendur eftirfarandi ríkja: Angóla, Belarús (Hvíta-Rússlands), Benín, Gambíu, Indónesíu, Máritaníu, Mexíkó, 

Moldóvu, Nepal, Rússlands, Taílands, Venesúela og Sambíu. Framkvæmdastjórnin upplýsti einnig flugöryggisnefndina 

um stöðu flugöryggis í Afganistan, Gabon, Kasakstan, Líbíu og Mósambík. 

6) Flugöryggisstofnun Evrópu upplýsti einnig framkvæmdastjórnina og flugöryggisnefndina um niðurstöður greiningar á 

skoðunum á hlaði sem voru framkvæmdar í samræmi við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 965/2012 (5) 

innan ramma áætlunarinnar um öryggisskoðanir erlendra loftfara („SAFA-skoðanir“).  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 304, 29.11.2018, bls. 10. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 90/2019 

frá 29. mars 2019 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 344, 27.12.2005, bls. 15. 

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 474/2006 frá 22. mars 2006 um að stofna skrá Bandalagsins yfir flugrekendur sem er bannað 

að stunda flugrekstur innan Bandalagsins sem um getur í II. kafla reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2111/2005 (Stjtíð. ESB  

L 84, 23.3.2006, bls. 14). 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2111/2005 frá 14. desember 2005 (Stjtíð. ESB L 344, 27.12.2005, bls. 15). 

(4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 473/2006 frá 22. mars 2006 þar sem mælt er fyrir um framkvæmdarreglur um skrá 

Bandalagsins yfir flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur innan Bandalagsins sem um getur í II. kafla reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2111/2005 (Stjtíð. ESB L 84, 23.3.2006, bls. 8). 

(5) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 965/2012 frá 5. október 2012 um tæknilegar kröfur og stjórnsýslumeðferðir er varða 

flugrekstur samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008 (Stjtíð. ESB L 296, 25.10.2012, bls. 1). 
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7) Flugöryggisstofnun Evrópu upplýsti framkvæmdastjórnina og flugöryggisnefndina enn fremur um verkefni á sviði 

tækniaðstoðar í þriðju löndum sem verða fyrir áhrifum flugrekstrarbanns samkvæmt reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (EB) nr. 474/2006. Flugöryggisstofnun Evrópu lagði fram upplýsingar um áætlanir og beiðnir um frekari 

tækniaðstoð og samstarf til að auka getu flugmálayfirvalda almenningsflugs í þriðju löndum á sviði stjórnsýslu og tækni 

með það fyrir augum að aðstoða þau við að ráða bót á því þegar ekki hefur verið farið að gildandi, alþjóðlegum 

öryggiskröfum um almenningsflug. Aðildarríki voru hvött til að bregðast við slíkum beiðnum á tvíhliða grundvelli í 

samráði við framkvæmdastjórnina og Flugöryggisstofnun Evrópu. Í þessu samhengi ítrekaði framkvæmdastjórnin 

nytsemi þess að veita alþjóðlega flugsamfélaginu upplýsingar, einkum fyrir tilstuðlan SCAN-gagnagrunns (e. Safety 

Collaborative Assistance Network) Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, um tækniaðstoð við þriðju lönd sem Sambandið og 

aðildarríki þess láta í té til að bæta flugöryggi um allan heim. 

8) Evrópustofnun um öryggi flugleiðsögu lagði fyrir framkvæmdastjórnina og flugöryggisnefndina uppfærðar upplýsingar 

um stöðu SAFA-viðvörunarkerfisins og viðvörunarkerfis flugrekenda í þriðju löndum („TCO“) og einnig um 

fyrirliggjandi tölfræðilegar upplýsingar um viðvörunarskilaboð vegna flugrekenda sem er bannað að stunda flugrekstur. 

Flugrekendur í Evrópusambandinu 

9) Í kjölfar greiningar Flugöryggisstofnunar Evrópu á upplýsingum, sem fengust úr skoðunum á hlaði á loftförum 

flugrekenda í Sambandinu og úr eftirliti með stöðlun á vegum Flugöryggisstofnunar Evrópu, sem og úr sérstökum 

skoðunum og úttektum, sem flugmálayfirvöld í hverju ríki fyrir sig framkvæmdu, hafa mörg aðildarríki gert tilteknar 

ráðstafanir til að framfylgja lögum og upplýst framkvæmdastjórnina og flugöryggisnefndina um þær. Búlgaría og Malta 

upplýstu framkvæmdastjórnina og flugöryggisnefndina um aðgerðir sem gripið hefur verið til í tengslum við 

flugrekendur sem hafa fengið vottun í Búlgaríu og Möltu. 

10) Aðildarríkin ítrekuðu að þau væru tilbúin að grípa til nauðsynlegra aðgerða ef viðeigandi upplýsingar um öryggismál 

gefi til kynna að öryggisáhætta væri yfirvofandi sem afleiðing af því að flugrekendur í Sambandinu fara ekki að 

viðeigandi öryggiskröfum. 

Flugrekendur frá Angóla 

11) Með bréfi dagsettu 30. apríl 2018 óskaði framkvæmdastjórnin eftir skrá yfir skjöl og aðgerðir, sem á að ljúka við, frá 

Flugmálastjórn Angóla (INAVIC). 

12) Flugmálastjórn Angóla lagði fram öll umbeðin gögn í tæka tíð. Flugöryggisstofnun Evrópu lagði fram greiningu á 

gögnunum, sem Flugmálastjórn Angóla lagði fram, og komst að þeirri niðurstöðu að þau væru sett fram á skýran og 

skipulegan hátt. Auk þess voru afrit af flugrekandaskírteinum og rekstrarforskriftum, sem Flugmálastjórn Angóla lagði 

fram, í samræmi við snið Alþjóðaflugmálastofnunarinnar. Flugmálastjórn Angóla gaf gott yfirlit yfir framhaldsaðgerðir í 

kjölfar niðurstaðna sem fengust við eftirlit með öryggi hjá angólskum flugrekendum á sviði flugrekstrar og lofthæfis. 

13) Verklagsreglur og reglur Flugmálastjórnar Angóla hafa verið uppfærðar síðan 2015, aðallega á sviði lofthæfis, 

flugrekstrar og fluglækninga. Í samræmi við viðeigandi alþjóðlegar öryggiskröfur hefur Flugmálastjórn Angóla einnig 

reglulega sent Alþjóðaflugmálastofnuninni uppfærðar útgáfur af áætlun sinni um aðgerð til úrbóta.  

14) Til að fá nákvæmari og gagnreyndari skilning á eftirlitsstarfsemi í Angóla óskaði framkvæmdastjórnin eftir skýrslum frá 

Flugmálastjórn Angóla um skoðanir eða úttektir í tengslum við framlengingu gildistíma flugrekandaskírteina, þ.m.t. 

nákvæm lýsing á niðurstöðunum og þeim framhaldsaðgerðum sem beitt var vegna flugrekendanna Sonair, Air Jet og 

Heli-Malongo. 

15) Skýrslurnar voru sendar til Flugöryggisstofnunar Evrópu sem ályktaði að gögn þeirra væru viðeigandi og að gæði þeirra 

væru mjög góð. Þessar skýrslur sýndu einnig að hlutaðeigandi flugrekendur hefðu framkvæmt viðeigandi aðgerðir til 

úrbóta á grundvelli niðurstaðna Flugmálastjórnar Angóla. 

16) Flugmálastjórn Angóla upplýsti framkvæmdastjórnina um að hún hefði vottað tvo nýja flugrekendur, nánar tiltekið 

flugrekendurna Bestflya Aircraft Management og SJL. Flugmálastjórn Angóla upplýsti einnig framkvæmdastjórnina um 

að sjö flugrekendur, nánar tiltekið flugrekendurnir Air Nave, Air26, Angola Air Services, Diexim, Fly540, Gira Globo og 

Mavewa hafi ekki lengur gild flugrekandaskírteini.  
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17) Á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga kemst framkvæmdastjórnin að þeirri niðurstöðu að Flugmálastjórn Angóla hafi 

náð árangri með tilliti til framkvæmdar á alþjóðlegum öryggiskröfum. Áður en hægt er að taka ákvörðun um að aflétta 

flugrekstrarbanninu, sem flugrekendur frá Flugmálastjórn Angóla sæta, verður þó að sannreyna að árangur hafi náðst 

með því að senda aðila frá Sambandinu í matsheimsókn á starfsstöð Flugmálastjórnar Angóla og til valinna angólskra 

flugrekenda. 

18) Í samræmi við sameiginlegu viðmiðanirnar, sem settar eru fram í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 2111/2005, metur 

framkvæmdastjórnin það því svo að á þessu stigi ætti að breyta skránni yfir flugrekendur sem er bannað að stunda 

flugrekstur innan Sambandsins og að bæta ætti í skrána nýju flugrekendunum Bestflya Aircraft Management og SJL. 

Fella ætti flugrekendurna Air Nave, Air26, Angola Air Services, Diexim, Fly540, Gira Globo og Mavewa brott úr 

viðauka A við reglugerð (EB) nr. 474/2006 þar sem þeir hafa ekki lengur gilt flugrekandaskírteini. 

Flugrekendur frá Belarús (Hvíta-Rússlandi) 

19) Hinn 17. september 2018, í framhaldi af því að Flugöryggisstofnun Evrópu vakti máls á annmörkum í öryggismálum 

innan ramma TCO-heimildaferlisins, hóf framkvæmdastjórnin samráð við Flugmálastjórn Belarús (AD-BLR) skv.  

2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 473/2006. 

20) Hinn 8. nóvember 2018 héldu framkvæmdastjórnin, Flugöryggisstofnun Evrópu og fulltrúar Flugmálastjórnar Belarús 

tæknifund. Á þeim fundi lagði framkvæmdastjórnin áherslu á mikilvægi þess að hún fengi réttar og reglubundnar 

upplýsingar um öryggiseftirlitsstarfsemi Flugmálastjórnarinnar. Flugmálastjórn Belarús tíundaði þær ráðstafanir til 

úrbóta sem teknar hafa verið til að ráða bót á þeim annmörkum í öryggismálum sem Flugöryggisstofnun Evrópu hefur 

vakið máls á innan ramma TCO-heimildaferlisins og vöktunarstarfsemi. Þó svo að þegar hafi verið óskað eftir þeim 

upplýsingum þegar samráðið hófst lagði Flugmálastjórn Belarús hvorki fram fullnægjandi upplýsingar um skipulag né 

niðurstöður eftirlitsstarfseminnar. Að teknu tilliti til þeirra erfiðleika sem upp komu hjá tilteknum umsækjendum, sem 

hafa fengið vottun í Belarús, við að fara í gegnum heimildarferlið, einkum vegna annmarka í öryggismálum, ítrekaði 

framkvæmdastjórnin mikilvægi þess að Flugmálastjórn Belarús færi að viðeigandi alþjóðlegum öryggiskröfum á sama 

tíma og hún innti af hendi ábyrgðarstörf sín.  

21) Í ljósi núverandi annmarka í öryggismálum bauð framkvæmdastjórnin Flugmálastjórn Belarús til áheyrnar í samræmi 

við 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 2111/2005 sem fór fram 13. nóvember 2018. Í þeirri áheyrn lét Flugmálastjórn Belarús 

framkvæmdastjórninni og flugöryggisnefndinni í té almennar upplýsingar um fluggeirann í Belarús, um fjölda þess 

starfsfólks sem stendur til boða til öryggiseftirlits og hvernig þeir standa að rannsókn slysa. Flugmálastjórn Belarús 

upplýsti einnig um stöðu öryggiseftirlits í Belarús með því að vísa til viðeigandi mikilvægra þátta Alþjóðaflug-

málastofnunarinnar. Flugmálastjórn Belarús ítrekaði ákall um náið samstarf við ESB og upplýsti um að hafin væri 

innleiðing nokkurra ESB-reglugerða, einkum á sviði lofthæfis og flugrekstrar. Þar sem Flugmálastjórn Belarús er 

sannfærð um að starfsemi hennar samrýmist að öllu leyti alþjóðlegum öryggiskröfum bauð hún ESB að koma í 

matsheimsókn til að fá betri innsýn í kerfið um eftirlit með flugöryggi í Belarús. 

22) Framkvæmdastjórnin telur að skortur á skjalfestum upplýsingum og erfið upplýsingaskipti frá því formlegt samráð hófst 

geri erfitt um vik að meta hvernig Flugmálastjórn Belarús sinnir skyldustörfum sínum. Framkvæmdastjórnin telur því 

nauðsynlegt að aðilar frá Sambandinu fari í matsheimsókn á starfsstöð áður en boðað verður til næsta fundar 

flugöryggisnefndarinnar. 

23) Framkvæmdastjórnin telur enn fremur að niðurstöður úr SAFA-skoðunum á hlaði hjá flugrekandanum BELAVIA, eina 

flugrekandanum í áætlunarflugi með farþega sem hefur fengið vottun í Belarús, hafi ekki í för með sér nein sérstök 

öryggisvandamál á þessu stigi að því er varðar þennan flugrekanda. Að því er varðar flugrekendur sem annast 

flutningaflug hefur Flugöryggisstofnun Evrópu þegar gripið til framfylgdarráðstafana í tengslum við flugrekendurna 

Aircompany Grodno og Transaviaexport Airlines. 

24) Jafnvel þótt augljóst sé að ýmsir annmarkar sem komu í ljós þarfnist lagfæringar eru þeir enn ekki þess eðlis að þeir 

réttlæti að flugrekendur frá Belarús séu færðir í viðauka A við reglugerð (EB) nr. 474/2006. 

25) Á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga, í samræmi við sameiginlegu viðmiðanirnar, sem settar eru fram í viðaukanum 

við reglugerð (EB) nr. 2111/2005, metur framkvæmdastjórnin það því svo að á þessu stigi séu engar ástæður til að 

breyta skránni yfir flugrekendur, sem er bannað að stunda flugrekstur innan Sambandsins, að því er varðar flugrekendur 

frá Belarús. 

26) Aðildarríki ættu að halda áfram að sannprófa hvort viðeigandi alþjóðlegar öryggiskröfur séu uppfylltar á skilvirkan hátt í 

Belarús með því að setja það í forgang að loftför flugrekenda, sem hafa fengið vottun í Belarús, séu skoðuð á hlaði 

samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 965/2012.  
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27) Ef einhverjar viðeigandi öryggisupplýsingar gefa til kynna að öryggisáhætta sé yfirvofandi, sem afleiðing af því að ekki 

sé farið að alþjóðlegum öryggiskröfum, gæti framkvæmdastjórnin þurft að grípa til frekari aðgerða í samræmi við 

reglugerð (EB) nr. 2111/2005. 

Flugrekendur frá Benín 

28) Í maí 2017 felldi framkvæmdastjórnin alla flugrekendur, sem heyra undir yfirvöld Benín, brott úr viðauka A við 

reglugerð (EB) nr. 474/2006 (1).  

29) Með bréfi dagsettu 14. september 2018 óskaði framkvæmdastjórnin eftir skrá frá Flugmálastjórn Benín (ANAC Bénin) 

yfir gögn um skipulag hennar ásamt eftirlitskerfi hennar og starfsemi, þ.m.t. skrá yfir handhafa flugrekandaskírteina og 

skráð loftför sem og framfylgdarráðstafanir sem hafa verið gerðar.  

30) Hinn 15. október lagði Flugmálastjórn Benín fram umbeðnar upplýsingar, þ.m.t. atriði varðandi innra skipulag 

Flugmálastjórnarinnar, menntun og hæfi starfsfólks, þjálfunarstefnu, eftirlitsferli, tilkynningakerfi um atvik og útgáfu- 

og fullgildingarferli skírteina. 

31) Skjölin, sem lögð voru fram, sýndu einnig að Flugmálastjórn Benín hafði vottað tvo flugrekendur, nánar tiltekið flugrek-

endurna Air Taxi Bénin og ASAB. 

32) Framkvæmdastjórnin hvetur Flugmálastjórn Benín til að gefa reglulega skýrslu um stöðugar umbætur í tengslum við 

framkvæmd alþjóðlegra öryggiskrafna og um allar nýjar tilheyrandi upplýsingar, einkum um vottun nýrra flugrekenda. 

33) Í samræmi við sameiginlegu viðmiðanirnar, sem settar eru fram í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 2111/2005, metur 

framkvæmdastjórnin það því svo að á þessu stigi séu engar ástæður til að breyta skránni yfir flugrekendur, sem er 

bannað að stunda flugrekstur innan Sambandsins, að því er varðar flugrekendur frá Benín. 

Flugrekendur frá Gambíu 

34) Flugrekendum frá Gambíu hefur aldrei verið bætt í viðauka A við reglugerð (EB) nr. 474/2006. Með bréfi dagsettu  

24. ágúst 2018 óskaði framkvæmdastjórnin eftir skrá frá Flugmálastjórn Gambíu (CAAG) yfir gögn um skipulag hennar 

ásamt eftirlitskerfi hennar og starfsemi, þ.m.t. skrá yfir handhafa flugrekandaskírteina og skráð loftför sem og 

framfylgdarráðstafanir sem hafa verið gerðar. Flugmálastjórn Gambíu lagði fram umbeðnar upplýsinga 28. september 

2018.  

35) Flugmálastjórn Gambíu upplýsti framkvæmdastjórnina um að á þeim tíma voru engir handhafar flugrekandaskírteina í 

landinu og 18 loftför í skrá um loftför. Mörg loftfaranna eru í geymslu, önnur eru ekki lengur starfrækt. 

36) Flugmálastjórn Gambíu staðfesti að flugrekandaskírteini flugrekandans Sonnig International Private Jets Gambia — 

SIPJ(G) hefði ekki verið í gildi síðan í ágúst 2017. 

37) Með sama bréfi upplýsti Flugmálastjórn Gambíu einnig að Alþjóðaflugmálastofnunin hefði framkvæmt úttekt í 

tengslum við eftirlit með öryggismálum á staðnum frá 16. til 26. júlí 2018 samkvæmt úttektaráætlun Alþjóðaflug-

málastofnunarinnar í tengslum við alþjóðlegt eftirlit með öryggismálum með samfelldri vöktun. Flugmálastjórn Gambíu 

skuldbatt sig til að senda framkvæmdastjórninni úttektarskýrsluna um leið og hún liggur fyrir. Fyrri úttektarniðurstöður 

frá 2005 benda til heildarframkvæmdarhlutfalls sem nemur 78,46%. 

38) Á grundvelli þeirra upplýsinga metur framkvæmdastjórnin það svo að sem stendur hafi ekki komið fram neinar 

vísbendingar um að Flugmálastjórn Gambíu myndi ekki geta uppfyllt alþjóðlegar skuldbindingar sínar að því er varðar 

öryggiseftirlit. 

39) Í samræmi við sameiginlegu viðmiðanirnar, sem settar eru fram í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 2111/2005, metur 

framkvæmdastjórnin það því svo að á þessu stigi séu engar ástæður til að breyta skránni yfir flugrekendur, sem er 

bannað að stunda flugrekstur innan Sambandsins, að því er varðar flugrekendur frá Gambíu.  

  

(1) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/830 frá 15. maí 2017 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 474/2006 um skrá 

yfir flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur eða sæta rekstrartakmörkunum innan Sambandsins (Stjtíð. ESB L 124, 17.5.2017, 

bls. 3), forsendur 12-19 um Benín.  
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Flugrekendur frá Indónesíu 

40) Allir flugrekendur frá Indónesíu voru felldir brott úr viðauka A við reglugerð (EB) nr. 474/2006 í júní 2018 (1). Í þeim 

tilgangi að vakta öryggiseftirlit í Indónesíu enn frekar héldu framkvæmdastjórnin og flugstjóri Indónesíu (DGCA 

Indonesia) áfram að hafa samráð sín á milli skv. 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 473/2006. Framkvæmdastjórnin 

vaktar árangur Flugmálastjórnar Indónesíu við að tryggja að kerfi Indónesíu um eftirlit með flugöryggi samrýmist 

alþjóðlegum öryggiskröfum. Í því sambandi veitti Flugmálastjórn Indónesíu framkvæmdastjórninni viðbótar-

upplýsingar, með bréfi dagsettu 26. september 2018, ásamt uppfærðum upplýsingum um öryggiseftirlit með flugi í 

Indónesíu fyrir tímabilið maí 2018 til ágúst 2018 sem og um samþykkta áætlun um aðgerðir til úrbóta. 

41) Þessar upplýsingar innihéldu skrá yfir flugrekendur, sem hafa fengið vottun í Indónesíu, skráð loftför og starfsemi í 

tengslum við öryggiseftirlit, skrá yfir framfylgdarráðstafanir sem Flugmálastjórn Indónesíu hefur gripið til, uppfærða 

stöðu yfir áætlun um aðgerðir til úrbóta sem afleiðing af matsheimsókn aðila frá Sambandinu á starfsstöð í mars 2018, 

sem og uppfærða stöðu á framkvæmd aðgerðaáætlunar um hæfisbundna leiðsögu („PBN“) og á tækniaðstoðinni sem 

hefur verið veitt Flugmálastjórn Indónesíu. 

42) Að því er varðar skrá yfir flugrekendur, loftför og eftirlitsstarfsemi á þessu tímabili gaf Flugmálastjórn Indónesíu út eitt 

nýtt flugrekandaskírteini (hluti 121) og tvö ný flugrekandaskírteini (hluti 135). 

43) Að því er varðar framfylgdarráðstafanirnar, sem gripið hefur verið til, hefur Flugmálastjórn Indónesíu fellt tvö 

flugrekandaskírteini tímabundið úr gildi (eitt sem fellur undir hluta 121 og eitt sem fellur undir hluta 135), afturkallað 

eitt fullgildingarskírteini og einu sinni beitt stjórnsýsluviðurlögum gagnvart handhafa flugrekandaskírteinis (hluti 135). 

Þar að auki hefur Flugmálastjórn Indónesíu tekið fyrstu skrefin í því að efla eftirlit á sviði læknisfræðilegs hluta 

leyfisveitinga, sem viðbrögð við þeim vandamálum sem komu í ljós í ESB-matsheimsókninni í mars 2018, þar sem hún 

svipti tímabundið tvo viðurkennda handhafa lækningaleyfis leyfi til að stunda fluglækningar.  

44) Einnig hefur verið tekið tillit til tilmæla um að innleiða hæfisbundna leiðsögu. Við lok 2018 gerir Flugmálastjórn 

Indónesíu ráð fyrir að hafa innleitt verklagsreglur um hæfisbundna leiðsögu á 23 af 25 alþjóðaflugvöllum og mun það 

verða forgangsverkefni hennar. Innleiðing hæfisbundinnar leiðsögu á innanlandsflugvöllum og afskekktum flugvöllum 

miðar vel áfram en þó ekki eins hratt. 

45) Flugmálastjórn Indónesíu upplýsti einnig framkvæmdastjórnina um stöðuna á aðgerðum til úrbóta í kjölfar samræmdrar 

fullgildingarúttektar Alþjóðaflugmálastofnunarinnar sem fór fram 2017. Hinn 25. júlí 2018 endurskoðaði Alþjóðaflug-

málastofnunin áætlun um aðgerðir til úrbóta á sviði lofthæfis. Alþjóðaflugmálastofnunin hefur samþykkt, að fullu eða að 

hluta til, allar aðgerðir til úrbóta. 

46) Í kjölfar banaslyss, sem átti sér stað 29. október 2018 hjá flugrekandanum Lion Air í tengslum við flug JT610, hafði 

Flugmálastjórn Indónesíu samband við framkvæmdastjórnina innan 24 klukkustunda vegna upplýsingagjafar og hún 

heldur áfram að veita henni upplýsingar, þ.m.t. um forvarnaraðgerðirnar sem gripið hefur verið til eftir slysið gagnvart 

flugrekendum sem hafa sömu tegund loftfars innan síns flota (1 loftfar sem flugrekandinn Garuda starfrækir og 10 sem 

flugrekandinn Lion Air starfrækir). 

47) Í samræmi við sameiginlegu viðmiðanirnar, sem settar eru fram í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 2111/2005, metur 

framkvæmdastjórnin það því svo að á þessu stigi séu engar ástæður til að breyta skránni yfir flugrekendur sem er bannað 

að stunda flugrekstur innan Sambandsins, að því er varðar flugrekendur frá Indónesíu. 

48) Aðildarríki ættu að halda áfram að sannprófa hvort viðeigandi alþjóðlegar öryggiskröfur séu uppfylltar á skilvirkan hátt í 

Indónesíu með því að setja það í forgang að loftför flugrekenda, sem hafa fengið vottun í Indónesíu, séu skoðuð á hlaði 

samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 965/2012. 

49) Ef einhverjar viðeigandi öryggisupplýsingar gefa til kynna að öryggisáhætta sé yfirvofandi, sem afleiðing af því að ekki 

sé farið að alþjóðlegum öryggiskröfum, gæti framkvæmdastjórninni verið skylt að grípa til frekari aðgerða í samræmi 

við reglugerð (EB) nr. 2111/2005. 

Flugrekendur frá Máritaníu 

50) Í desember 2012 ákvað framkvæmdastjórnin að fella alla flugrekendur, sem heyra undir yfirvöld í Máritaníu, brott úr 

viðauka A við reglugerð (EB) nr. 474/2006 (2).  

  

(1) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/871 frá 14. júní 2018 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 474/2006 um skrá 

yfir flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur eða sæta rekstrartakmörkunum innan Sambandsins (Stjtíð. ESB L 152, 15.6.2018, 

bls. 5), forsendur 40-64 um Indónesíu.  

(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1146/2012 frá 3. desember 2012 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 474/2006 

um að stofna skrá Bandalagsins yfir flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur innan Sambandsins (Stjtíð. ESB L 333, 5.12.2012, 

bls. 7) forsendur 71-81 um Máritaníu.  
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51) Með bréfi dagsettu 30. ágúst 2018 óskaði framkvæmdastjórnin eftir gögnum frá Flugmálastjórn Máritaníu (ANAC) um 

skipulag hennar ásamt eftirlitskerfi hennar og starfsemi, þ.m.t. skrá yfir handhafa flugrekandaskírteina og skráð loftför 

sem og framfylgdarráðstafanir sem gripið hefur verið til.  

52) Hinn 10. október 2018 lagði Flugmálastjórn Máritaníu fram umbeðnar upplýsingar, þ.m.t. upplýsingar um stjórn-

skipulag sitt og starfsfólk, um handhafa flugrekandaskírteina ásamt rekstrarforskriftum, um loftför skráð í Máritaníu sem 

og niðurstöður varðandi öryggiseftirlit, framfylgdaraðgerðir ásamt skrá yfir flugatvik og slys síðan 2016. 

53) Flugmálastjórn Máritaníu upplýsti framkvæmdastjórnina um að á þeim tíma voru tveir flugrekendur sem höfðu fengið 

vottun í Máritaníu, nánar tiltekið flugrekandinn Mauritania Airlines, sem hefur aðsetur í Nouakchot og starfar sem 

fánaflugrekandi (e. national flag carrier) og flugrekandinn Class Aviation, leiguflugrekandi (e. air taxi carrier). 

54) Framkvæmdastjórnin hvetur Flugmálastjórn Máritaníu til að gefa reglulega skýrslu um stöðugar umbætur í tengslum við 

framkvæmd alþjóðlegra öryggiskrafna. 

55) Í samræmi við sameiginlegu viðmiðanirnar, sem settar eru fram í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 2111/2005, metur 

framkvæmdastjórnin það því svo að á þessu stigi séu engar ástæður til að breyta skránni yfir flugrekendur sem er bannað 

að stunda flugrekstur innan Sambandsins, að því er varðar flugrekendur frá Máritaníu. 

Flugrekendur frá Mexíkó 

56) Flugrekendur frá Mexíkó hafa aldrei verið færðir í viðauka A við reglugerð (EB) nr. 474/2006. Í kjölfar banaslyss, sem 

átti sér stað 18. maí 2018 hjá mexíkóska flugrekandanum Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.) á Kúbu, hafði 

framkvæmdastjórnin samband við Flugmálastjórn Mexíkó (DGAC Mexico) og óskaði eftir nákvæmum upplýsingum. 

Samkvæmt Flugmálastjórn Mexíkó var flugrekandaskírteini flugrekandans Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de 

C.V.) fellt tímabundið úr gildi og var tímabundnu niðurfellingunni aflétt 29. ágúst 2018 í kjölfar skoðunar sem 

Flugmálastjórn Mexíkó framkvæmdi. Slysið sjálft og sá stutti tími sem leið milli tímabundinnar niðurfellingar 

flugrekandaskírteinisins og afléttingar hennar gaf tilefni til áhyggna varðandi hvernig Flugmálastjórn Mexíkó hafi 

framkvæmt öryggiseftirliti sitt. Til viðbótar við þetta slys voru ýmsar vísbendingar um að flugöryggisstig í Mexíkó 

kynni að hafa lækkað þar sem slysum og alvarlegum flugatvikum á árinu 2018 hefur fjölgað. 

57) Hinn 16. október 2018 héldu framkvæmdastjórnin, Flugöryggisstofnun Evrópu og Flugmálastjórn Mexíkó tæknifund. Á 

þeim fundi lagði Flugmálastjórn Mexíkó fram viðeigandi upplýsingar um skipulag sitt, leyfisveitingu, vottunar- og 

eftirlitsstarfsemi, um starfsfólk sem ber ábyrgð á öryggiseftirliti og um verklagsreglur um eftirlit og lagaramma. 

Flugmálastjórn Mexíkó greindi einnig frá ástæðum fyrir skjótri afléttingu tímabundinnar niðurfellingar flugrekanda-

skírteinis flugrekandans Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.). 

58) Framkvæmdastjórnin veitti athygli hröðum vexti fluggeirans í Mexíkó árið 2017, einkum að því er varðar fjölda skráðra 

loftfara, flugrekenda og flugleiða, og lét í ljós tilteknar áhyggjur varðandi getu Flugmálastjórnar Mexíkó til að annast 

fullnægjandi öryggiseftirlit. Flugmálastjórn Mexíkó svaraði því þannig að hún teldi sig hafa nauðsynlega getu og lagði 

áherslu á þá staðreynd að umsvifamikill flugrekandi (Mexicana de Aviación) hafi lýst sig gjaldþrota og að nýir 

flugrekendur (t.d. Volaris, Aerojet) noti sömu tegundir loftfara. Af þessum sökum hefur fjölgun skráðra loftfara, að mati 

Flugmálastjórnar Mexíkó, ekki nein marktæk áhrif á eftirlitsgetu Flugmálastjórnar Mexíkó. 

59) Að því er varðar flugrekandann Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.) greindi Flugmálastjórn Mexíkó frá því að 

flugrekandinn Global Air hefði lagt fram kæru varðandi ákvörðunina um að fella tímabundið úr gildi flugrekanda-

skírteini hans og varðandi sérstakt skoðunarfyrirkomulag Flugmálastjórnar Mexíkó. Við lok meðferð dómstóla óskaði 

flugrekandinn Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.) eftir að skráning loftfars síns og flugrekandaskírteini sitt 

yrðu felld úr gildi. Í kjölfar þessarar beiðni hefur flugrekandinn Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.) enga 

heimild til starfrækslu í Mexíkó. 

60) Til viðbótar við þennan fund og að beiðni framkvæmdastjórnarinnar, veitti Flugmálastjórn Mexíkó einnig upplýsingar 

um slysin og alvarlegu flugatvikin sem höfðu átt sér stað síðastliðin 5 ár, sem og upplýsingar um fjölda tímabundinna 

niðurfellinga, afturkallana og annarra framfylgdarráðstafana sem gripið var til á árunum 2017 og 2018. Flugmálastjórn 

Mexíkó sendi framkvæmdastjórninni einnig niðurstöður og áætlanir um aðgerðir til úrbóta úr viðbótarskoðunum sem 

fóru fram hjá flugrekandanum Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.) í kjölfar slyssins á Kúbu og niðurstöður og 

áætlanir um aðgerðir til úrbóta hjá þremur öðrum mexíkóskum flugrekendum.  
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61) Á grundvelli samráðsins, sem fór fram, og upplýsinganna, sem veittar voru, telur framkvæmdastjórnin að Flug-

málastjórn Mexíkó annist öryggiseftirlit með nægilega samfelldum hætti (t.d. með endurnýjun vottorða á tveggja ára 

fresti). Lagaramminn fyrir flug í Mexíkó virðist vera yfirgripsmikill og samrýmast viðeigandi alþjóðlegum öryggis-

kröfum. Niðurstöður úr SAFA-skoðunum á hlaði, sem framkvæmdar voru hjá mexíkóskum flugrekendum, benda, á 

þessu stigi, ekki til neinna sértækra öryggisvandamála. 

62) Á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga, þ.m.t. upplýsingar sem lagðar voru fram á og eftir samráðsfundinn um tæknimál 

16. október 2018, telur framkvæmdastjórnin að á þessu stigi hafi Flugmálastjórn Mexíkó nauðsynlega getu og vilja til að 

ráða bót á annmörkum í öryggismálum. 

63) Í samræmi við sameiginlegu viðmiðanirnar, sem settar eru fram í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 2111/2005, metur 

framkvæmdastjórnin það því svo að á þessu stigi séu engar ástæður til að breyta skránni yfir flugrekendur, sem er 

bannað að stunda flugrekstur innan Sambandsins, með því að bæta flugrekendum frá Mexíkó í skrána. 

64) Ef einhverjar viðeigandi öryggisupplýsingar gefa til kynna að öryggisáhætta sé yfirvofandi, sem afleiðing af því að ekki 

sé farið að alþjóðlegum öryggiskröfum, gæti framkvæmdastjórninni verið skylt að grípa til frekari aðgerða í samræmi 

við reglugerð (EB) nr. 2111/2005. 

Flugrekendur frá Moldóvu 

65) Með bréfi dagsettu 27. september 2018 upplýsti framkvæmdastjórnin Flugmálastjórn Moldóvu (CAAM) um tiltekin 

öryggisvandamál varðandi flugrekendur sem hafa fengið vottun hjá Flugmálastjórn Moldóvu. Á sama tíma tilkynnti 

framkvæmdastjórnin Flugmálastjórn Moldóvu um upphaf samráðs skv. 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 473/2006. 

66) Hinn 12. október 2018 veitti Flugmálastjórn Moldóvu framkvæmdastjórninni upplýsingar um eftirlitsstarfsemi sem 

framkvæmd hefur verið að því er varðar flugrekendur, sem hafa fengið vottun í Moldóvu síðastliðin þrjú ár, sem og það 

eftirlit sem fer fram að því er varðar flugrekandann Air Moldova. 

67) Á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga, þ.m.t. mat Flugöryggisstofnunar Evrópu á TCO-heimild, á skoðunum á hlaði 

sem aðildarríkin hafa framkvæmt innan SAFA-áætlunarinnar og á upplýsingunum, sem Flugmálastjórn Moldóvu lagði 

fram, telur framkvæmdastjórnin að Flugmálastjórn Moldóvu ætti að þróa áfram getu sína í tengslum við skoðanir á 

flugrekendum þar sem vottun og eftirlit með þeim er á ábyrgðarsviði hennar. 

68) Hinn 29. október 2018 héldu framkvæmdastjórnin, Flugöryggisstofnun Evrópu, Flugmálastjórn Moldóvu og fulltrúar 

flugrekandans Air Moldova tæknifund. Á þeim fundi lagði Flugmálastjórn Moldóvu fram upplýsingar um 

eftirlitsstarfsemi sína, þ.m.t. áætlanir um ráðningar og þjálfun tæknimenntaðs starfsfólks og um skipulega nálgun til að 

bæta eftirlitsgetu sína. Flugrekandinn Air Moldova veitti upplýsingar um hvernig fyrirtækið tekst á við áhyggjuefni 

varðandi líklegan skort á viðeigandi öryggismenningu í fyrirtækinu sem bent var á í tilteknum SAFA-niðurstöðum. 

69) Í ljósi þeirra annmarka í öryggismálum sem komu í ljós bauð framkvæmdastjórnin Flugmálastjórn Moldóvu og 

flugrekendunum Air Moldova og Aerotranscargo áheyrn hjá flugöryggisnefndinni í samræmi við 7. g. reglugerðar (EB) 

nr. 2111/2005. Áheyrnin fór fram 13. nóvember 2018. Flugmálastjórn Moldóvu lagði fram stjórnskipulag sitt, þ.m.t. 

ítarlegar upplýsingar um starfsfólk sitt, og veitti upplýsingar um lagaramma fyrir almenningsflugs í Moldóvu og 

framtíðarþróun hans, þ.m.t. framkvæmd „samkomulags um sameiginlegt flugsvæði milli Evrópusambandsins og 

aðildarríkja þess og Lýðveldisins Moldóvu“ (1). Samkvæmt upplýsingum, sem Flugmálastjórn Moldóvu lagði fram 

2018, voru fjórtán ESB-lagagerðir leiddar í lög í Moldóvu og áætlað er að sautján til viðbótar verði lögleiddar 2019. 

70) Við áheyrnina skuldbatt Flugmálastjórn Moldóvu sig til að upplýsa framkvæmdastjórnina stöðugt um eftirlitsstarfsemi 

sína og þær aðgerðir sem gripið er til í því skyni að bæta öryggi í almenningsflugi í Moldóvu. Flugmálastjórn Moldóvu 

staðfesti að hún fagnaði og styddi matsheimsókn aðila frá Sambandinu á starfsstöð til Moldóvu. 

71) Við áheyrnina lagði flugrekandinn Air Moldova fram upplýsingar um skipulag og starfsemi gæðastjórnunar- og 

öryggisstjórnunarkerfis síns. Hann upplýsti einnig framkvæmdastjórnina og flugöryggisnefndina um ferlana, sem hann 

hefði innleitt til að tryggja öryggi starfrækslu sinnar, þ.m.t. hættugreining, eftirlit með flugritagögnum sem og áhættumat 

og -mildunaraðgerðir. Flugrekandinn Air Moldova greindi frá rannsóknum sínum í tengslum við alvarlega flugatvikið 

þar sem eitt loftfar hans átti hlut að máli í lendingu á flugvellinum Rome Fiumicino 2017 sem og öryggisaðgerðunum 

sem hann hafði tafarlaust gripið til í kjölfar þessa atviks.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 292, 20.10.2012, bls. 3. 
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72) Við áheyrnina lagði flugrekandinn Aerotranscargo fram upplýsingar um öryggisstjórnunarkerfi sitt, ferli við greiningu 

fluggagna og frammistöðuvísa öryggis. Einkum gaf hann ítarlegar upplýsingar um öryggisstjórnunarkerfi sitt og 

fullvissu um öryggi. 

73) Framkvæmdastjórnin hyggst láta fara fram, með aðstoð Flugöryggisstofnunar Evrópu og stuðningi aðildarríkjanna, 

matsheimsókn aðila frá Sambandinu á starfsstöð í Moldóvu til að sannreyna hvort vottun og eftirlit Flugmálastjórnar 

Moldóvu með flugrekendum fari fram í samræmi við viðeigandi alþjóðlegar öryggiskröfur. Í þessari matsheimsókn á 

starfsstöð verður lögð áhersla á að skoða Flugmálastjórn Moldóvu og valda flugrekendur í Moldóvu. 

74) Jafnvel þótt augljóst sé að ýmsir annmarkar sem komu í ljós þarfnist lagfæringar eru þeir enn ekki þess eðlis að þeir 

réttlæti að flugrekendur frá Moldóvu séu færðir í viðauka A við reglugerð (EB) nr. 474/2006.  

75) Á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga, í samræmi við sameiginlegu viðmiðanirnar, sem settar eru fram í viðaukanum 

við reglugerð (EB) nr. 2111/2005, metur framkvæmdastjórnin það því svo að á þessu stigi séu engar ástæður til að 

breyta skránni yfir flugrekendur, sem er bannað að stunda flugrekstur innan Sambandsins, með því að bæta 

flugrekendum frá Moldóvu í skrána. 

76) Aðildarríki ættu að halda áfram að sannprófa hvort viðeigandi alþjóðlegar öryggiskröfur séu uppfylltar á skilvirkan hátt í 

Moldóvu með því að setja það í forgang að loftför flugrekenda, sem hafa fengið vottun í Moldóvu, séu skoðuð á hlaði 

samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 965/2012. 

77) Ef einhverjar viðeigandi öryggisupplýsingar gefa til kynna að öryggisáhætta sé yfirvofandi, sem afleiðing af því að ekki 

sé farið að alþjóðlegum öryggiskröfum, gæti framkvæmdastjórninni verið skylt að grípa til frekari aðgerða í samræmi 

við reglugerð (EB) nr. 2111/2005. 

Flugrekendur frá Nepal 

78) Með bréfi dagsettu 26. ágúst 2018 upplýsti Flugmálastjórn Nepal (CAAN) framkvæmdastjórnina um þann árangur sem 

náðst hefur við framkvæmd alþjóðlegra öryggiskrafna. Í samræmi við framlagðar upplýsingar hefur Flugmálastjórn 

Nepal náð takmörkuðum árangri í tengslum við framkvæmd alþjóðlegra öryggiskrafna. Hins vegar eru framlagðar 

upplýsingar ófullnægjandi til að geta dregið ályktun um raunverulegt ástand öryggismála í Nepal. 

79) Tiltæk sönnunargagn benda til þess að frá byrjun 2018 hafi a.m.k. fjögur slys í almenningsflugi átt sér stað í Nepal. 

Síðasta slysið átti sér stað 1. september 2018 á alþjóðlega flugvellinum Tribhuvan í Kathmandu í Nepal þar sem loftfar, 

sem flugrekandinn Yeti Airlines starfrækti, átti hlut að máli. Framkvæmdastjórnin hvatti Flugmálastjórn Nepal til að 

vinna að framkvæmd tilmælanna í opinberu rannsóknarskýrslunum um slysin og að gera greiningu á frumorsökum 

þeirra ásamt því að gera viðeigandi úrbætur. 

80) Að því er varðar beiðni Flugmálastjórnar Nepal um matsheimsókn aðila frá Sambandinu á starfsstöð telur fram-

kvæmdastjórnin og flugöryggisnefndin að slík sendiför sé ótímabær vegna þess að hlutfall slysa í Nepal er enn 

óásættanlega hátt. Af þessum sökum ætti Nepal fyrst að miða að því að fækka slysum og leggja fram fullnægjandi gögn 

því til sönnunar um a.m.k. tveggja ára skeið. 

81) Í samræmi við sameiginlegu viðmiðanirnar, sem settar eru fram í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 2111/2005, metur 

framkvæmdastjórnin það því svo að á þessu stigi séu engar ástæður til að breyta skránni yfir flugrekendur, sem er 

bannað að stunda flugrekstur innan Sambandsins, að því er varðar flugrekendur frá Nepal. 

Flugrekendur frá Rússlandi 

82) Framkvæmdastjórnin, Flugöryggisstofnun Evrópu og lögbær yfirvöld aðildarríkjanna hafa, á undangengnu tímabili, 

haldið áfram að vakta náið öryggisframmistöðu flugrekendanna, sem hafa fengið vottun í Rússlandi og starfrækja flug í 

Sambandinu, þ.m.t. með því að setja í forgang að skoðanir á hlaði séu framkvæmdar á loftförum tiltekinna rússneskra 

flugrekenda í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 965/2012. 

83) Hinn 5. október 2018 héldu fulltrúar framkvæmdastjórnarinnar, Flugöryggisstofnunar Evrópu og aðildarríkis fund með 

fulltrúum Flugmálastjórnar Rússlands (FATA) til að endurskoða öryggisframmistöðu flugrekenda, sem hafa fengið 

vottun í Rússlandi, á grundvelli skýrslna úr SAFA-skoðunum á hlaði (sem framkvæmdar voru á tímabilinu  

19. september 2017 til 18. september 2018) og greina tilvik þar sem styrkja ætti eftirlitsstarfsemi Flugmálastjórnar 

Rússlands.  
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84) Á þeim fundi fór framkvæmdastjórnin enn betur yfir niðurstöðurnar úr SAFA-skoðunum hjá fjórum flugrekendum sem 

hafa fengið vottun í Rússlandi. Jafnvel þótt engin öryggisvandamál hafi greinst upplýsti Flugmálastjórn Rússlands 

framkvæmdastjórnina um að sökum þess að sumir flugrekendur hefðu gengist undir takmarkaðan fjölda skoðana yrðu 

framkvæmdar viðbótarskoðanir hjá tveimur af þessum flugrekendum á næsta ársfjórðungi. 

85) Á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga, þ.m.t. upplýsingar sem Flugmálastjórn Rússlands lagði fram 5. október 2018, 

telur framkvæmdastjórnin að á þessu stigi hafi Flugmálastjórn Rússland þá getu og þann vilja sem til þarf til að ráða bót 

á annmörkum í öryggismálum. Af þessum ástæðum var niðurstaða framkvæmdastjórnarinnar sú að hvorki væri þörf á að 

veita rússneskum flugmálayfirvöldum né flugrekendum, sem hafa fengið vottun í Rússlandi, áheyrn hjá flugöryggis-

nefndinni. 

86) Í samræmi við sameiginlegu viðmiðanirnar, sem settar eru fram í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 2111/2005, metur 

framkvæmdastjórnin það því svo að á þessu stigi séu engar ástæður til að breyta skránni yfir flugrekendur, sem er 

bannað að stunda flugrekstur innan Sambandsins, með því að bæta flugrekendum frá Rússlandi í skrána. 

87) Aðildarríkin ættu að halda áfram að sannprófa hvort flugrekendur í Rússlandi uppfylli viðeigandi alþjóðlegar 

öryggiskröfur á skilvirkan hátt með því að setja skoðanir á hlaði í forgang samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 965/2012. 

88) Ef þessar skoðanir gefa til kynna að öryggisáhætta sé yfirvofandi, sem afleiðing af því að ekki sé farið að viðeigandi 

alþjóðlegum öryggiskröfum, gæti framkvæmdastjórninni verið skylt að grípa til þess að setja rekstrarbann á tiltekna 

flugrekendur frá Rússlandi og bæta þeim í viðauka A eða viðauka B við reglugerð (EB) nr. 474/2006. 

Flugrekendur frá Taílandi 

89) Með bréfi dagsettu 17. september 2018 óskaði framkvæmdastjórnin eftir framvinduskýrslu frá Flugmálastjórn Taílands 

(CAAT) um vottunar- og eftirlitsstarfsemi Flugmálastjórnar Taílands. 

90) Hinn 24. október 2018 lagði Flugmálastjórn Taílands fram framvinduskýrslu um stöðu almenningsflugs í Taílandi, um 

skipulag Flugmálastjórnar Taílands, eftirlitskerfi hennar og um þær framfylgdarráðstafanir sem gerðar hafa verið. 

91) Framvinduskýrslan veitti ítarlegar upplýsingar um framkvæmd sjálfbærniáætlunar Flugmálastjórnar Taílands, sem felur 

í sér skipulagsúttekt, auðkenningu nauðsynlegra umbóta, áætlaða endurskoðun á löggjöf og reglum ásamt þörf á að 

öðlast efnahagslega og fjárhagslega sjálfbærni. 

92) Endurvottunarferli fyrir handhafa flugrekandaskírteinis stendur enn yfir á vegum Flugmálastjórnar Taílands. Frá og með 

september 2018 hafa 22 flugrekendur fengið endurvottun, verið er að kalla eftir útskýringum og gögnum um skoðanir 

hjá tveimur flugrekendum og verið er að meta gögn tveggja flugrekenda. Allir flugrekendur, sem hafa heimild til að 

starfrækja millilandaflug, hafa fengið endurvottun. 

93) Í samræmi við sameiginlegu viðmiðanirnar, sem settar eru fram í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 2111/2005, metur 

framkvæmdastjórnin það því svo að á þessu stigi séu engar ástæður til að breyta skránni yfir flugrekendur, sem er 

bannað að stunda flugrekstur innan Sambandsins, að því er varðar flugrekendur frá Taílandi. 

94) Aðildarríki ættu að halda áfram að sannprófa hvort viðeigandi alþjóðlegar öryggiskröfur séu uppfylltar á skilvirkan hátt í 

Taílandi með því að setja það í forgang að loftför flugrekenda, sem hafa fengið vottun í Taílandi, séu skoðuð á hlaði 

samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 965/2012. 

95) Ef einhverjar viðeigandi öryggisupplýsingar gefa til kynna að öryggisáhætta sé yfirvofandi, sem afleiðing af því að ekki 

sé farið að alþjóðlegum öryggiskröfum, gæti framkvæmdastjórninni verið skylt að grípa til frekari aðgerða í samræmi 

við reglugerð (EB) nr. 2111/2005. 

Flugrekendur frá Venesúela 

96) Hinn 6. mars 2017 sótti flugrekandinn Avior Airlines, sem hefur fengið vottun í Venesúela, um TCO-heimild hjá 

Flugöryggisstofnun Evrópu. Flugöryggisstofnun Evrópu mat þá umsókn og synjaði um útgáfu TCO-heimildar  

4. október 2017 af ástæðum er varða öryggi vegna þess að flugrekandinn Avior Airlines uppfyllti ekki viðeigandi kröfur 

reglugerðar (ESB) nr. 452/2014.  
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97) Hinn 14. nóvember 2017 fengu bæði Flugmálastjórn Venesúela (INAC) og flugrekandinn Avior Airlines áheyrn hjá 

framkvæmdastjórninni og flugöryggisnefndinni samkvæmt reglugerð (EB) nr. 2111/2005. Í kjölfar þeirrar áheyrnar, í 

nóvember 2017, breytti framkvæmdastjórnin skránni yfir flugrekendur, sem er bannað að stunda flugrekstur innan 

Sambandsins, og var flugrekandanum Avior Airlines bætt í viðauka A við reglugerð (EB) nr. 474/2006 (1). 

98) Framkvæmdastjórnin hefur haldið áfram samráðinu við Flugmálastjórn Venesúela í samræmi við 2. mgr. 3. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 473/2006. Hinn 29. ágúst 2018 héldu framkvæmdastjórnin, Flugöryggisstofnun Evrópu og 

Flugmálastjórn Venesúela fund um tæknimál þar sem framkvæmdastjórnin greindi frá áhyggjum sínum af getu 

Flugmálastjórnar Venesúela til að uppfylla alþjóðlegar skuldbindingar að því er varðar öryggiseftirlit með flugrekendum 

sínum. 

99) Á þessum tæknifundi gaf Flugmálastjórn Venesúela almennt yfirlit yfir eftirlit sitt með fluggeiranum og flugöryggis-

áætlun ríkisins og ýmis dæmi um framfylgdarráðstafanir, sem gerðar hafa verið, ásamt upplýsingum um flugsamgöngur 

í Venesúela. Sem eftirfylgni við þennan fund lagði Flugmálastjórn Venesúela fram frekari tæknigögn. Hún greindi 

einnig frá því að í kjölfar fundar flugöryggisnefndarinnar, sem haldinn var í nóvember 2017, hafði hún samband við 

flugrekendur með ófrágengna annmarka úr SAFA-skoðunum með beiðni um að þeir brygðust við þessum ágöllum. Í 

kjölfar upplýsinga frá aðildarríkjunum, sem framkvæmdu skoðanirnar, brugðust ýmsir flugrekendur frá Venesúela við 

þessum ágöllum en stundum á mótsagnarkenndan hátt. Til dæmis voru gerðar tillögur um mismunandi aðgerðir til 

úrbóta fyrir sömu eða svipaða annmarka og margar aðgerðir til úrbóta virtust aðeins ráða bót á hluta þeirra annmarka 

sem voru tilgreindir. 

100) Flugöryggisstofnun Evrópu, aðildarríki og framkvæmdastjórnin lögðu fram greiningu á gögnunum, sem lögð voru fram, 

á TCO-mati frá Flugöryggisstofnun Evrópu og á niðurstöðum úr SAFA-skoðunum og viðbrögðum við þeim. Jafnvel 

þótt tilteknir þættir eftirlitskerfisins hefðu verið innleiddir og virtust vera fullnægjandi með tilliti til skipulags, fjölda 

starfsmanna sem starfa við eftirlit, skjalfestra verklagsreglna og skipulagningar skoðana, sýndi greining á fyrirliggjandi 

upplýsingum fjölda tilvika um mögulegt misræmi. Í nokkrum tilvikum var í sumum skoðunarskýrslum lýst alvarlegum 

ágöllum sem ættu alla jafna ekki að fyrirfinnast ef flugrekendur væru undir stöðugu eftirliti Flugmálastjórnar Venesúela. 

Þær ráðstafanir sem flugrekendur hafa gert til að bregðast við ágöllunum, sem vakin var máls á í skoðunarskýrslum 

Flugmálastjórnar Venesúela, virðast sýna skort á hentugri greiningu á frumorsök og viðeigandi áætlun um aðgerð til 

úrbóta sem geta komið í veg fyrir að sömu eða svipaðar vanefndir endurtaki sig. Svo virðist sem Flugmálastjórn 

Venesúela hafi hvorki komið auga á þetta vandamál né ráðið bót á því í framhaldsaðgerðum í kjölfar eigin skoðana. 

101) Með hliðsjón af þessu bauð framkvæmdastjórnin Flugmálastjórn Venesúela, í samræmi við 7. gr. reglugerðar (EB)  

nr. 2111/2005, áheyrn hjá flugöryggisnefndinni. Við áheyrnina 14. nóvember 2018 gaf Flugmálastjórn Venesúela 

framkvæmdastjórninni og flugöryggisnefndinni yfirlit yfir lagarammann fyrir flug í Venesúela, skipulag Flug-

málastjórnar Venesúela, starfsfólk og tölur úr flugiðnaðinum sem og nákvæmar upplýsingar um eftirlitsstarfsemi fyrir 

2017 og 2018, um framkvæmt og áætlað eftirlit, um framfylgdarráðstafanir, um stöðu á framkvæmd flugöryggis-

áætlunar ríkis og um áhættumiðaða aðferð við eftirlit ásamt öðrum viðeigandi tækniupplýsingum. Flugmálastjórn 

Venesúela ítrekaði skyldu sína um að uppfylla alþjóðlegar skuldbindingar í tengslum við flugöryggi og vilja sinn til að 

hefja samstarf við Flugöryggisstofnun Evrópu. 

102) Við áheyrnina spurðu aðildarríkin spurninga í þeim tilgangi að skilja hvort eftirlitskerfið væri í raun komið í 

framkvæmd á skilvirkan hátt í Venesúela. Ekki uppfylltu öll svör frá Flugmálastjórn Venesúela tilskildar kröfur um 

nákvæmni. 

103) Framkvæmdastjórnin bendir á að skilvirk framkvæmd úttektaráætlunar Alþjóðaflugmálastofnunarinnar í tengslum við 

alþjóðlegt eftirlit með öryggismálum fyrir Venesúela sé 93,51%. Úttekt Alþjóðaflugmálastofnunarinnar innan 

úttektaráætlunarinnar í tengslum við alþjóðlegt eftirlit með öryggismálum með samfelldri vöktun fór fram 2009 og 

síðasta heimsókn á vegum Alþjóðflugmálastofnunarinnar í tengslum við samræmda fullgildingarúttekt hennar var 2013. 

104) Framkvæmdastjórnin bendir einnig á að átta flugrekendur frá Venesúela hafa formlega sótt um TCO-heimildir hjá 

Flugöryggisstofnun Evrópu. Hingað til hefur enginn flugrekandi frá Venesúela fengið TCO-heimild. Flugöryggisstofnun 

Evrópu hafnaði umsókn flugrekandans Avior Airlines af öryggisástæðum og hinum sjö umsóknunum hafnaði 

Flugöryggisstofnun Evrópu annaðhvort af stjórnsýslulegum ástæðum eða flugrekendurnir afturkölluðu þær sjálfir. 

105) Framkvæmdastjórnin viðurkennir að Flugmálastjórn Venesúela hafi skuldbundið sig til að starfa með framkvæmda-

stjórninni og veita stöðugt uppfærðar upplýsingar um stöðu skuldbindinga sinna til eftirlits. Framkvæmdastjórnin bendir 

einnig á að Flugmálastjórn Venesúela sé tilbúin að funda með framkvæmdastjórninni, Flugöryggisstofnun Evrópu og 

aðildarríkjunum hvenær sem þörf krefur.  

  

(1) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2215 frá 30. nóvember 2017 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 474/2006 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 474/2006 um skrá yfir flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur eða sæta rekstrartakmörkunum 

innan Sambandsins (Stjtíð. ESB L 318, 2.12.2017, bls. 1), forsendur 70-81 um Venesúela. 
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106) Jafnvel þótt augljóst sé að ýmsir annmarkar sem komu í ljós þarfnist lagfæringar eru þeir enn ekki þess eðlis að þeir 

réttlæti að flugrekendur frá Venesúela séu færðir í viðauka A eða viðauka B við reglugerð (EB) nr. 474/2006. 

107) Á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga, í samræmi við sameiginlegu viðmiðanirnar, sem settar eru fram í viðaukanum 

við reglugerð (EB) nr. 2111/2005, metur framkvæmdastjórnin það því svo að á þessu stigi séu engar ástæður til að 

breyta skránni yfir flugrekendur, sem er bannað að stunda flugrekstur innan Sambandsins, með því að bæta 

flugrekendum frá Venesúela í skrána. 

108) Aðildarríki ættu að halda áfram að sannprófa hvort viðeigandi alþjóðlegar öryggiskröfur séu uppfylltar á skilvirkan hátt í 

Venesúela með því að setja það í forgang að loftför flugrekenda, sem hafa fengið vottun í Venesúela, séu skoðuð á hlaði 

í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 965/2012. 

109) Ef einhverjar viðeigandi öryggisupplýsingar gefa til kynna að öryggisáhætta sé yfirvofandi, sem afleiðing af því að ekki 

sé farið að alþjóðlegum öryggiskröfum, gæti framkvæmdastjórnin þurft að grípa til frekari aðgerða í samræmi við 

reglugerð (EB) nr. 2111/2005.  

Flugrekendur frá Sambíu 

110) Í júní 2016 ákvað framkvæmdastjórnin að fella alla flugrekendur, sem heyra undir yfirvöld í Sambíu, brott úr viðauka A 

við reglugerð (EB) nr. 474/2006 (1).  

111) Með bréfi dagsettu 3. maí 2018 óskaði framkvæmdastjórnin eftir gögnum frá Flugmálastjórn Sambíu (ZCAA) um 

skipulag hennar ásamt eftirlitskerfi hennar og starfsemi, þ.m.t. skrá yfir handhafa flugrekandaskírteina og skráð loftför 

sem og framfylgdarráðstafanir sem gripið hefur verið til. 

112) Hinn 1. júní 2018 lagði Flugmálastjórn Sambíu fram umbeðnar upplýsingar, þ.m.t. upplýsingar um stjórnskipulag sitt og 

starfsfólk, um handhafa flugrekandaskírteina ásamt rekstrarforskriftum, um loftför skráð í Sambíu sem og niðurstöður 

varðandi öryggiseftirlit, framfylgdaraðgerðir ásamt skrá yfir flugatvik og slys síðan 2016. Að auki lagði flugmálastjórn 

Sambíu fram upplýsingar um þann árangur sem náðst hefur í kjölfar þeirra tilmæla sem voru birt í lokaskýrslu 

heimsóknar í tengslum við samræmda fullgildingarúttekt Alþjóðaflugmálastofnunarinnar í mars 2016.  

113) Framkvæmdastjórnin hvetur Flugmálastjórn Sambíu til að gefa reglulega skýrslu um stöðugar umbætur við framkvæmd 

alþjóðlegra öryggiskrafna. 

114) Í samræmi við sameiginlegu viðmiðanirnar, sem settar eru fram í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 2111/2005, metur 

framkvæmdastjórnin það svo að á þessu stigi séu engar ástæður til að breyta skránni yfir flugrekendur, sem er bannað að 

stunda flugrekstur innan Sambandsins, að því er varðar flugrekendur frá Sambíu. 

115) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit flugöryggisnefndarinnar. 

116) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 474/2006 til samræmis við það. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Reglugerð (EB) nr. 474/2006 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað viðauka A kemur textinn í I. viðauka við þessa reglugerð. 

2) Í stað viðauka B kemur textinn í II. viðauki við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

  

(1) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/963 frá 16. júní 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 474/2006 um  

að stofna skrá Bandalagsins yfir flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur innan Bandalagsins (Stjtíð. ESB L 160, 17.6.2016, 

bls. 50), forsendur 108-121 um Sambíu. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 28. nóvember 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Fyrir hönd forsetans, 

Violeta BULC 

framkvæmdastjóri. 

 _____   
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I. VIÐAUKI 

Í stað viðauka A við reglugerð (EB) nr. 474/2006 komi eftirfarandi: 

„VIÐAUKI A 

SKRÁ YFIR FLUGREKENDUR, SEM ER BANNAÐ AÐ STUNDA FLUGREKSTUR INNAN SAMBANDSINS, MEÐ 

UNDANÞÁGUM (1) 

Nafn lögaðila flugrekanda, eins og tilgreint er á 

flugrekandaskírteini hans (og nafn fyrirtækis, ef annað) 

Númer flugrekandaskírteinis (AOC) 

eða flugrekstrarleyfis 
Þriggja stafa ICAO-kóði Ríki flugrekanda 

AVIOR AIRLINES ROI-RNR-011 ROI Venesúela 

BLUE WING AIRLINES SRBWA-01/2002 BWI Súrínam 

IRAN ASEMAN AIRLINES FS-102 IRC Íslamska lýðveldið Íran 

IRAQI AIRWAYS 001 IAW Írak 

MED-VIEW AIRLINES MVA/AOC/10-12/05 MEV Nígería 

AIR ZIMBABWE (PVT) LTD 177/04 AZW Zimbabwe 

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá 

yfirvöldum, sem hafa með höndum lögboðið 

eftirlit með Afganistan, þ.m.t. 

  Íslamska lýðveldið 

Afganistan 

ARIANA AFGHAN AIRLINES AOC 009 AFG Íslamska lýðveldið 

Afganistan 

KAM AIR AOC 001 KMF Íslamska lýðveldið 

Afganistan 

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá 

yfirvöldum sem hafa með höndum lögboðið 

eftirlit með Angóla, að undanskildum 

flugrekandanum TAAG Angola Airlines sem 

skráður er í viðauka B, þ.m.t. 

  Lýðveldið Angóla 

AEROJET AO-008/11-07/17 TEJ TEJ Lýðveldið Angóla 

GUICANGO AO-009/11-06/17 YYY Óskráður Lýðveldið Angóla 

AIR JET AO-006/11-08/18 MBC MBC Lýðveldið Angóla 

BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT AO-015/15-06/17YYY Óskráður Lýðveldið Angóla 

HELIANG AO 007/11-08/18 YYY Óskráður Lýðveldið Angóla 

HELI-MALONGO AO-005/11-09/18YYY Óskráður Lýðveldið Angóla 

SJL AO-014/13-08/18YYY Óskráður Lýðveldið Angóla 

SONAIR AO-002/11-08/17 SOR SOR Lýðveldið Angóla 

  

(1) Unnt væri að heimila að allir flugrekendur, sem eru skráðir í viðauka A, nýti flugréttindi, með því að nota loftfar í þjónustuleigu frá 

flugrekanda, sem er ekki bannað að stunda flugrekstur, að því tilskildu að viðeigandi öryggiskröfur séu uppfylltar. 
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Nafn lögaðila flugrekanda, eins og tilgreint er á 

flugrekandaskírteini hans (og nafn fyrirtækis, ef annað) 

Númer flugrekandaskírteinis (AOC) 

eða flugrekstrarleyfis 
Þriggja stafa ICAO-kóði Ríki flugrekanda 

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá 

yfirvöldum, sem hafa með höndum lögboðið 

eftirlit með Lýðveldinu Kongó, þ.m.t. 

  Lýðveldið Kongó 

AERO SERVICE RAC06-002 RSR Lýðveldið Kongó 

CANADIAN AIRWAYS CONGO RAC06-012 Óskráður Lýðveldið Kongó 

EMERAUDE RAC06-008 Óskráður Lýðveldið Kongó 

EQUAFLIGHT SERVICES RAC 06-003 EKA Lýðveldið Kongó 

EQUAJET RAC06-007 EKJ Lýðveldið Kongó 

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A. RAC 06-014 Óskráður Lýðveldið Kongó 

MISTRAL AVIATION RAC06-011 Óskráður Lýðveldið Kongó 

TRANS AIR CONGO RAC 06-001 TSG Lýðveldið Kongó 

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá 

yfirvöldum, sem hafa með höndum lögboðið 

eftirlit með Lýðstjórnarlýðveldinu Kongó, 

þ.m.t. 

  Lýðstjórnarlýðveldið 

Kongó 

AIR FAST CONGO 409/CAB/MIN/TVC/0112/2011 Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið 

Kongó 

AIR KASAI 409/CAB/MIN/TVC/0053/2012 Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið 

Kongó 

AIR KATANGA 409/CAB/MIN/TVC/0056/2012 Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið 

Kongó 

AIR TROPIQUES 409/CAB/MIN/TVC/00625/201

1 

Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið 

Kongó 

BLUE AIRLINES 106/CAB/MIN/TVC/2012 BUL Lýðstjórnarlýðveldið 

Kongó 

BLUE SKY 409/CAB/MIN/TVC/0028/2012 Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið 

Kongó 

BUSY BEE CONGO 409/CAB/MIN/TVC/0064/2010 Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið 

Kongó 

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA) 409/CAB/MIN/TVC/0050/2012 Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið 

Kongó 

CONGO AIRWAYS 019/CAB/MIN/TVC/2015 Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið 

Kongó 

DAKOTA SPRL 409/CAB/MIN/TVC/071/2011 Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið 

Kongó 

DOREN AIR CONGO 102/CAB/MIN/TVC/2012 Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið 

Kongó 
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Nafn lögaðila flugrekanda, eins og tilgreint er á 

flugrekandaskírteini hans (og nafn fyrirtækis, ef annað) 

Númer flugrekandaskírteinis (AOC) 

eða flugrekstrarleyfis 
Þriggja stafa ICAO-kóði Ríki flugrekanda 

GOMAIR 409/CAB/MIN/TVC/011/2010 Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið 

Kongó 

KIN AVIA 409/CAB/MIN/TVC/0059/2010 Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið 

Kongó 

KORONGO AIRLINES 409/CAB/MIN/TVC/001/2011 KGO Lýðstjórnarlýðveldið 

Kongó 

MALU AVIATION 098/CAB/MIN/TVC/2012 Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið 

Kongó 

MANGO AIRLINES 409/CAB/MIN/TVC/009/2011 Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið 

Kongó 

SERVE AIR 004/CAB/MIN/TVC/2015 Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið 

Kongó 

SERVICES AIR 103/CAB/MIN/TVC/2012 Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið 

Kongó 

SWALA AVIATION 409/CAB/MIN/TVC/0084/2010 Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið 

Kongó 

TRANSAIR CARGO SERVICES 409/CAB/MIN/TVC/073/2011 Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið 

Kongó 

WILL AIRLIFT 409/CAB/MIN/TVC/0247/2011 Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið 

Kongó 

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá 

yfirvöldum, sem hafa með höndum lögboðið 

eftirlit með Djibútí, þ.m.t. 

  Djibútí 

DAALLO AIRLINES Óskráð DAO Djibútí 

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá 

yfirvöldum sem hafa með höndum lögboðið 

eftirlit með Miðbaugs-Gíneu, þ.m.t. 

  Miðbaugs-Gínea 

CEIBA INTERCONTINENTAL 2011/0001/MTTCT/DGAC/SOP

S 

CEL Miðbaugs-Gínea 

Cronos AIRLINES 2011/0004/MTTCT/DGAC/SOP

S 

Óskráður Miðbaugs-Gínea 

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá 

yfirvöldum, sem hafa með höndum lögboðið 

eftirlit með Eritreu, þ.m.t. 

  Eritrea 

ERITREAN AIRLINES AOC No 004 ERT Eritrea 

NASAIR ERITREA AOC No 005 NAS Eritrea 

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá 

yfirvöldum, sem hafa með höndum lögboðið 

eftirlit með Lýðveldinu Gabon, að 

undanskildum flugrekendunum Afrijet og 

SN2AG, sem eru skráðir í viðauka B, þ.m.t. 

  Lýðveldið Gabon 

AFRIC AVIATION 010/MTAC/ANAC-G/DSA EKG Lýðveldið Gabon 
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Nafn lögaðila flugrekanda, eins og tilgreint er á 

flugrekandaskírteini hans (og nafn fyrirtækis, ef annað) 

Númer flugrekandaskírteinis (AOC) 

eða flugrekstrarleyfis 
Þriggja stafa ICAO-kóði Ríki flugrekanda 

ALLEGIANCE AIR TOURIST 007/MTAC/ANAC-G/DSA LGE Lýðveldið Gabon 

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T) 008/MTAC/ANAC-G/DSA NRG Lýðveldið Gabon 

SKY GABON 009/MTAC/ANAC-G/DSA SKG Lýðveldið Gabon 

SOLENTA AVIATION GABON 006/MTAC/ANAC-G/DSA SVG Lýðveldið Gabon 

TROPICAL AIR-GABON 011/MTAC/ANAC-G/DSA Óskráður Lýðveldið Gabon 

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá 

yfirvöldum sem hafa með höndum lögboðið 

eftirlit með Kirgiska lýðveldinu, þ.m.t. 

  Kirgiska lýðveldið 

AIR BISHKEK (áður EASTOK AVIA) 15 EAA Kirgiska lýðveldið 

AIR MANAS 17 MBB Kirgiska lýðveldið 

AVIA TRAFFIC COMPANY 23 AVJ Kirgiska lýðveldið 

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS) 13 CBK Kirgiska lýðveldið 

HELI SKY 47 HAC Kirgiska lýðveldið 

AIR KYRGYZSTAN 03 LYN Kirgiska lýðveldið 

MANAS AIRWAYS 42 BAM Kirgiska lýðveldið 

S GROUP INTERNATIONAL (áður S GROUP 

AVIATION) 
45 IND Kirgiska lýðveldið 

SKY BISHKEK 43 BIS Kirgiska lýðveldið 

SKY KG AIRLINES 41 KGK Kirgiska lýðveldið 

SKY WAY AIR 39 SAB Kirgiska lýðveldið 

TEZ JET 46 TEZ Kirgiska lýðveldið 

VALOR AIR 07 VAC Kirgiska lýðveldið 

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá 

yfirvöldum sem hafa með höndum lögboðið 

eftirlit með Líberíu. 

  Líbería 

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá 

yfirvöldum, sem hafa með höndum lögboðið 

eftirlit með Líbíu, þ.m.t. 

  Líbía 

AFRIQIYAH AIRWAYS 007/01 AAW Líbía 

AIR LIBYA 004/01 TLR Líbía 

BURAQ AIR 002/01 BRQ Líbía 
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Nafn lögaðila flugrekanda, eins og tilgreint er á 

flugrekandaskírteini hans (og nafn fyrirtækis, ef annað) 

Númer flugrekandaskírteinis (AOC) 

eða flugrekstrarleyfis 
Þriggja stafa ICAO-kóði Ríki flugrekanda 

GHADAMES AIR TRANSPORT 012/05 GHT Líbía 

GLOBAL AVIATION AND SERVICES 008/05 GAK Líbía 

LIBYAN AIRLINES 001/01 LAA Líbía 

PETRO AIR 025/08 PEO Líbía 

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá 

yfirvöldum, sem hafa með höndum lögboðið 

eftirlit með Nepal, þ.m.t. 

  Sambandslýðstjórnar-

lýðveldið Nepal 

AIR DYNASTY HELI. S. 035/2001 Óskráður Sambandslýðstjórnarlýð-

veldið Nepal 

AIR KASTHAMANDAP 051/2009 Óskráður Sambandslýðstjórnarlýð-

veldið Nepal 

BUDDHA AIR 014/1996 BHA Sambandslýðstjórnarlýð-

veldið Nepal 

FISHTAIL AIR 017/2001 Óskráður Sambandslýðstjórnarlýð-

veldið Nepal 

GOMA AIR 064/2010 Óskráður Sambandslýðstjórnarlýð-

veldið Nepal 

HIMALAYA AIRLINES 084/2015 HIM Sambandslýðstjórnarlýð-

veldið Nepal 

MAKALU AIR 057A/2009 Óskráður Sambandslýðstjórnarlýð-

veldið Nepal 

MANANG AIR PVT LTD 082/2014 Óskráður Sambandslýðstjórnarlýð-

veldið Nepal 

MOUNTAIN HELICOPTERS 055/2009 Óskráður Sambandslýðstjórnarlýð-

veldið Nepal 

MUKTINATH AIRLINES 081/2013 Óskráður Sambandslýðstjórnarlýð-

veldið Nepal 

NEPAL AIRLINES CORPORATION 003/2000 RNA Sambandslýðstjórnarlýð-

veldið Nepal 

SAURYA AIRLINES 083/2014 Óskráður Sambandslýðstjórnarlýð-

veldið Nepal 

SHREE AIRLINES 030/2002 SHA Sambandslýðstjórnarlýð-

veldið Nepal 

SIMRIK AIR 034/2000 Óskráður Sambandslýðstjórnarlýð-

veldið Nepal 

SIMRIK AIRLINES 052/2009 RMK Sambandslýðstjórnarlýð-

veldið Nepal 

SITA AIR 033/2000 Óskráður Sambandslýðstjórnarlýð-

veldið Nepal 

TARA AIR 053/2009 Óskráður Sambandslýðstjórnarlýð-

veldið Nepal 

YETI AIRLINES DOMESTIC 037/2004 NYT Sambandslýðstjórnarlýð-

veldið Nepal 

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá 

yfirvöldum, sem hafa með höndum lögboðið 

eftirlit með Saó Tóme og Prinsípe, þ.m.t. 

  Saó Tóme og Prinsípe 

AFRICA’S CONNECTION 10/AOC/2008 ACH Saó Tóme og Prinsípe 

STP AIRWAYS 03/AOC/2006 STP Saó Tóme og Prinsípe 
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Nafn lögaðila flugrekanda, eins og tilgreint er á 

flugrekandaskírteini hans (og nafn fyrirtækis, ef annað) 

Númer flugrekandaskírteinis (AOC) 

eða flugrekstrarleyfis 
Þriggja stafa ICAO-kóði Ríki flugrekanda 

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá 

yfirvöldum sem hafa með höndum lögboðið 

eftirlit með Síerra Leóne, þ.m.t. 

  Síerra Leóne 

AIR RUM, LTD Óskráð RUM Síerra Leóne 

DESTINY AIR SERVICES, LTD Óskráð DTY Síerra Leóne 

HEAVYLIFT CARGO Óskráð Óskráður Síerra Leóne 

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD Óskráð ORJ Síerra Leóne 

PARAMOUNT AIRLINES, LTD Óskráð PRR Síerra Leóne 

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD Óskráð SVT Síerra Leóne 

TEEBAH AIRWAYS Óskráð Óskráður Síerra Leóne 

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá 

yfirvöldum sem hafa með höndum lögboðið 

eftirlit með Súdan, þ.m.t. 

  Lýðveldið Súdan 

ALFA AIRLINES SD 54 AAJ Lýðveldið Súdan 

BADR AIRLINES 35 BDR Lýðveldið Súdan 

BLUE BIRD AVIATION 11 BLB Lýðveldið Súdan 

ELDINDER AVIATION 8 DND Lýðveldið Súdan 

GREEN FLAG AVIATION 17 Óskráður Lýðveldið Súdan 

HELEJETIC AIR 57 HJT Lýðveldið Súdan 

KATA AIR TRANSPORT 9 KTV Lýðveldið Súdan 

KUSH AVIATION CO. 60 KUH Lýðveldið Súdan 

NOVA AIRWAYS 46 NOV Lýðveldið Súdan 

SUDAN AIRWAYS CO. 1 SUD Lýðveldið Súdan 

SUN AIR 51 SNR Lýðveldið Súdan 

TARCO AIR 56 TRQ Lýðveldið Súdan“. 
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II. VIÐAUKI 

Í stað viðauka B við reglugerð (EB) nr. 474/2006 kemur eftirfarandi: 

„VIÐAUKI B 

SKRÁ YFIR FLUGREKENDUR SEM SÆTA REKSTRARTAKMÖRKUNUM INNAN SAMBANDSINS (1) 

Nafn lögaðila 

flugrekanda, eins 

og tilgreint er á 

flugrekandaskírteini 

hans (og nafn 

fyrirtækis, ef 

annað) 

Númer 

flugrekanda-

skírteinis 

(AOC) 

Þriggja stafa 

ICAO-kóði 
Ríki flugrekanda 

Tegund loftfars sem sætir 

takmörkunum 

Skrásetningarmerki og, ef það 

er fyrir hendi, 

framleiðsluraðnúmer þeirra 

loftfara sem sæta 

takmörkunum 

Skráningarríki 

TAAG ANGOLA 

AIRLINES 
001 DTA Lýðveldið 

Angóla 

Öll loftför, að undanskildum 

loftförum af tegundinni 

Boeing B737-700, loftförum 

af tegundinni Boeing B777-

200, loftförum af tegundinni 

Boeing B777-300 og 

loftförum af tegundinni 

Boeing B777-300ER. 

Öll loftför, að undan-

skildum loftförum af 

tegundinni Boeing B737-

700, eins og tilgreint er á 

flugrekandaskírteininu, 

loftförum af tegundinni 

Boeing B777-200, eins og 

tilgreint er á flugrekanda-

skírteininu, loftförum af 

tegundinni Boeing B777-

300, eins og tilgreint er á 

flugrekandaskírteininu og 

loftför af tegundinni 

Boeing B777-300ER, eins 

og tilgreint er á 

flugrekandaskírteininu. 

Lýðveldið 

Angóla 

AIR SERVICE 

COMORES 
06-819/TA-

15/DGACM 

KMD Kómorur Öll loftför, að undanskildum: 

LET 410 UVP. 

Öll loftför, að undan-

skildum: D6-CAM 

(851336). 

Kómorur 

AFRIJET 

BUSINESS 

SERVICE (1) 

002/MTAC/

ANAC-

G/DSA 

ABS Lýðveldið 

Gabon 

Öll loftför, að undanskildum: 

tveimur loftförum af teg-

undinni Falcon 50, tveimur 

loftförum af tegundinni 

Falcon 900. 

Öll loftför, að undan-

skildum: TR-LGV, TR-

LGY, TR-AFJ, TR-AFR. 

Lýðveldið 

Gabon 

NOUVELLE AIR 

AFFAIRES 

GABON (SN2AG) 

003/MTAC/

ANAC-G/ 

DSA 

NVS Lýðveldið 

Gabon 

Öll loftför, að undanskildum: 

einu loftfari af tegundinni 

Challenger CL-601, einu 

loftfari af tegundinni HS-

125-800. 

Öll loftför, að undan-

skildum: TR-AAG, ZS-

AFG. 

Lýðveldið 

Gabon, 

Lýðveldið 

Suður-Afríka 

IRAN AIR FS100 IRA Íslamska 

lýðveldið Íran 

Öll loftför af tegundinni 

Fokker F100 og af 

tegundinni Boeing B747. 

Loftför af tegundinni 

Fokker F100, eins og 

tilgreint er á flugrekanda-

skírteininu; loftför af 

tegundinni Boeing B747, 

eins og tilgreint er á 

flugrekandaskírteininu 

Íslamska 

lýðveldið 

Íran 

AIR KORYO GAC-AOC/ 

KOR-01 

KOR Alþýðulýðveldið 

Kórea 

Öll loftför, að undanskildum: 

tveimur loftförum af 

tegundinni TU-204. 

Öll loftför, að undan-

skildum: P-632, P-633. 

Alþýðulýð-

veldið Kórea 

(1) Flugrekandanum Afrijet er einungis heimilt að nota þau loftför sem eru tilgreind fyrir núverandi starfrækslustig hans innan Sambandsins.“ 

  

(1) Unnt væri að heimila að allir flugrekendur, sem eru skráðir í viðauka B, nýti flugréttindi, með því að nota loftfar í þjónustuleigu frá 

flugrekanda, sem er ekki bannað að stunda flugrekstur, að því tilskildu að viðeigandi öryggiskröfur séu uppfylltar. 
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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2016/161 

frá 2. október 2015 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB að því er varðar ítarlegar reglur um 

öryggisþætti á umbúðum mannalyfja (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB frá 6. nóvember 2001 um Bandalagsreglur um lyf sem ætluð 

eru mönnum (1), einkum 2. mgr. 54. gr. a, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 2001/83/EB, með áorðnum breytingum, er kveðið á um ráðstafanir til að koma í veg fyrir ólöglega innkomu 

falsaðra lyfja í löglegu aðfangakeðjuna með því að gera kröfu um að öryggisþáttum, sem eru einkvæmt auðkenni [áður: 

sérauðkenni] og öryggisinnsigli [áður: búnaður sem kemur í veg fyrir að átt sé við lyfið], sé komið fyrir á umbúðum 

tiltekinna mannalyfja til að unnt sé að sanngreina þau og sannprófa ósvikni þeirra. 

2) Mismunandi kerfi til að sannprófa ósvikni lyfja, sem byggjast á mismunandi kröfum um rekjanleika eftir löndum eða 

svæðum, geta takmarkað dreifingu lyfja í Sambandinu og hækkað kostnaðinn hjá öllum aðilum í aðfangakeðjunni. Því 

er nauðsynlegt að setja reglur fyrir allt Sambandið um innleiðingu öryggisþátta fyrir mannalyf, einkum að því er varðar 

einkenni einkvæma auðkennisins og tækniforskriftirnar fyrir einkvæma auðkennið, fyrirkomulag á sannprófun 

öryggisþáttanna og stofnun og stjórnun gagnasafnakerfisins sem geymir upplýsingar um öryggisþættina. 

3) Framkvæmdastjórnin hefur, í samræmi við 4. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2011/62/ESB (2) og 2. og  

3. mgr. 54. gr. a í tilskipun 2001/83/EB, metið ávinninga, kostnað og kostnaðarhagkvæmni mismunandi stefnuvalkosta 

að því er varðar einkenni einkvæma auðkennisins og tækniforskriftirnar fyrir einkvæma auðkennið, fyrirkomulag á 

sannprófun öryggisþáttanna og stofnun og stjórnun gagnasafnakerfisins. Stefnuvalkostirnir, sem hafa verið greindir sem 

kostnaðarhagkvæmastir, hafa verið teknir upp í þessa reglugerð sem grundvallarþættir hennar. 

4) Í þessari reglugerð er sett fram kerfi þar sem sanngreining og sannprófun á ósvikni lyfja er tryggð með kerfi til 

sannprófunar frá upphafi til enda aðfangakeðjunnar (e. end-to-end verification system) á öllum lyfjum sem eru búin 

öryggisþáttunum, ásamt sannprófun heildsala á tilteknum lyfjum sem mikil áhætta er á að verði fölsuð. Sannprófun á 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 32, 9.2.2016, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 116/2019 frá  

8. maí 2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. EB L 311, 28.11.2001, bls. 67. 

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/62/ESB frá 8. júní 2011 um breytingu á tilskipun 2001/83 um Bandalagsreglur um lyf sem 

ætluð eru mönnum að því er varðar að koma í veg fyrir ólöglega innkomu falsaðra lyfja í löglega aðfangakeðju (Stjtíð. ESB L 174, 

1.7.2011, bls. 74). 

2019/EES/49/09 
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ósvikni og heilleika öryggisþáttanna, sem eru settir á umbúðir lyfs í upphafi aðfangakeðjunnar, ætti í reynd að fara fram 

þegar lyfið er afhent almenningi þó að tilteknar undanþágur kunni að eiga við. Heildsalar ættu þó að sannprófa lyf, sem 

mikil áhætta er á að verði fölsuð, í allri aðfangakeðjunni til að lágmarka áhættuna á að fölsuð lyf séu í umferð í langan 

tíma án þess að upp komist. Sannprófa ætti ósvikni einkvæms auðkennis með því að bera einkvæma auðkennið saman 

við lögmæt, einkvæm auðkenni sem geymd eru í gagnasafnakerfi. Þegar pakkningin er afhent almenningi eða henni 

dreift utan Sambandsins eða þegar um sérstakar aðstæður er að ræða skal einkvæma auðkennið á þeirri pakkningu gert 

óvirkt (e. decommissioned) í gagnasafnakerfinu svo að aðrar pakkningar, sem eru búnar sama einkvæma auðkenninu, 

komist ekki í gegnum sannprófun. 

5) Unnt ætti að vera að sanngreina og sannprófa ósvikni einstakra lyfjapakkninga allan þann tíma sem lyfið er á 

markaðnum og þann tíma til viðbótar sem þarf til að skila og farga viðkomandi pakkningu eftir fyrningardag hennar. Af 

þessum sökum ætti rittáknarunan, sem er samsett úr lyfjakóðanum og raðnúmerinu, að vera einkvæm fyrir tiltekna 

lyfjapakkningu í a.m.k. eitt ár frá fyrningardegi þeirrar pakkningar eða í fimm ár eftir að lyfið er sett í sölu eða dreifingu 

í samræmi við 3. mgr. 51. gr. tilskipunar 2001/83/EB, hvort heldur varir lengur. 

6) Með því að setja lyfjakóðann, landsbundið endurgreiðslu- og auðkennisnúmer, lotunúmer og fyrningardagsetningu inn í 

einkvæma auðkennið er stuðlað að öryggi sjúklinga því að það auðveldar innköllunar-, afturköllunar- og skilaferlin og 

lyfjagátina á þessu sviði. 

7) Til að hverfandi líkur séu á því að falsarar geti giskað á raðnúmer skulu raðnúmerin mynduð samkvæmt sérstökum 

slembireglum. 

8) Þótt ekki sé skylt að gæta samræmis við tiltekna alþjóðastaðla má nota slíkt samræmi sem sönnun þess að tilteknar 

kröfur þessarar reglugerðar hafi verið uppfylltar. Sé ekki unnt að sanna samræmi við alþjóðastaðla ætti það að vera á 

ábyrgð aðilanna, sem skyldurnar hvíla á, að sanna með sannreynanlegum aðferðum að þeir uppfylli þessar kröfur. 

9) Einkvæma auðkennið skal kóðað með staðlaðri gagnaskipan og málskipan svo að unnt sé að þekkja og afkóða það rétt í 

öllu Sambandinu með algengum skönnunarbúnaði. 

10) Hnattrænt einkvæmi lyfjakóðans stuðlar ekki einungis að ótvíræðni einkvæma auðkennisins heldur auðveldar það einnig 

að gera einkvæmt auðkenni óvirkt þegar sú aðgerð fer fram í öðru aðildarríki en aðildarríkinu þar sem upprunalega átti 

að setja lyfið á markað. Gera skal ráð fyrir að lyfjakóði, sem er í samræmi við tiltekna alþjóðastaðla, sé einkvæmur 

hnattrænt. 

11) Í því skyni að auðvelda heildsölum og aðilum, sem hafa leyfi eða rétt til að afhenda almenningi lyf, að sannprófa ósvikni 

einkvæms auðkennis og gera það óvirkt er nauðsynlegt að sjá til þess að skipan og prentgæði tvívíða strikamerkisins, 

sem kóðar einkvæma auðkennið, geri háhraða álestur mögulegan og lágmarki álestrarvillur. 

12) Gagnastökin í einkvæma auðkenninu skulu prentuð á umbúðirnar með sniði sem fólk getur lesið svo að unnt sé að 

sannprófa ósvikni einkvæma auðkennisins og að gera það óvirkt ef svo vill til að tvívíða strikamerkið sé ólæsilegt. 

13) Tvívítt strikamerki getur geymt fleiri upplýsingar en gagnastök einkvæma auðkennisins. Unnt ætti að vera að nota 

geymslurýmið, sem eftir er, undir frekari upplýsingar og komast þannig hjá því að setja fleiri strikamerki. 

14) Séu mörg tvívíð strikamerki á umbúðunum getur það skapað rugling með tilliti til þess hvaða strikamerki eigi að lesa til 

að sannprófa ósvikni lyfsins og sanngreina það. Þetta getur leitt til mistaka í sannprófun á ósvikni lyfja þannig að fölsuð 

lyf verði afhent almenningi fyrir slysni. Til að unnt sé að sanngreina og sannprófa ósvikni umbúða lyfja skal því varast 

að setja mörg tvívíð strikamerki á þær.  
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15) Nauðsynlegt er að sannprófa báða öryggisþættina til að tryggja ósvikni lyfs í kerfi til sannprófunar frá upphafi til enda 

aðfangakeðjunnar. Tilgangurinn með sannprófun á ósvikni einkvæma auðkennisins er að tryggja að lyfið komi frá 

löglegum framleiðanda. Sannprófun á heilleika öryggisinnsiglisins leiðir í ljós hvort umbúðirnar hafa verið opnaðar eða 

þeim breytt eftir að þær fóru frá framleiðandanum og þannig má tryggja að innihald umbúðanna sé ósvikið. 

16) Sannprófun á ósvikni einkvæma auðkennisins er nauðsynleg aðgerð til að tryggja ósvikni lyfsins sem er búið einkvæma 

auðkenninu og ætti einungis að byggjast á samanburði við áreiðanlegar upplýsingar um lögmætu, einkvæmu auðkennin 

sem sannprófaðir notendur hafa halað upp í öruggt gagnasafnakerfi. 

17) Unnt ætti að vera að breyta til baka stöðu einkvæms auðkennis, sem hefur verið gert óvirkt, til að komast hjá því að sóa 

lyfjum að óþörfu. Þó er brýnt að breyting stöðu til baka sé háð ströngum skilyrðum til að lágmarka ógnina við öryggi 

gagnasafnakerfisins sem þessi aðgerð gæti valdið ef falsarar misnotuðu hana. Þessi skilyrði ættu að gilda óháð því hvort 

aðgerðin til að gera það óvirkt átti sér stað á sama tíma og afhending til almennings eða fyrir þann tíma. 

18) Lögbær yfirvöld ættu að geta haft aðgang að upplýsingum um öryggisþætti lyfs á meðan það lyf er í aðfangakeðjunni 

eða eftir að það hefur verið afhent almenningi eða innkallað eða afturkallað af markaðnum. Til að svo megi vera skulu 

framleiðendur halda skrár um aðgerðir, sem þeir gera með eða á einkvæmu auðkenni tiltekins lyfs eftir að auðkennið 

hefur verið gert óvirkt í gagnasafnakerfinu, í a.m.k. eitt ár frá fyrningardegi þess lyfs eða í fimm ár eftir að pakkningin 

er sett í sölu eða dreifingu í samræmi við 3. mgr. 51. gr. tilskipunar 2001/83/EB, hvort heldur varir lengur. 

19) Fyrri tilvik fölsunar sýna að mikil áhætta er á fölsun tiltekinna lyfja, s.s. lyfja sem aðilar skila, sem hafa leyfi eða rétt til 

að afhenda almenningi lyf, eða sem heildsalar skila, eða fölsun lyfja sem aðilar, sem eru hvorki framleiðandinn né 

heildsali, sem er handhafi markaðsleyfisins, né tilnefndur heildsali, setja í dreifingu. Því ættu heildsalar að gera 

viðbótarsannprófanir á ósvikni þessara lyfja í allri aðfangakeðjunni til að lágmarka þá áhættu að fölsuð lyf, sem koma 

inn í löglegu aðfangakeðjuna, geti verið í frjálsri dreifingu á yfirráðasvæði Sambandsins uns þau verða sannprófuð við 

afhendingu þeirra til almennings. 

20) Sannprófun heildsala á ósvikni lyfja, sem mikil áhætta er á að verði fölsuð, yrði jafnskilvirk hvort sem hún færi fram 

með því að skanna einstök, einkvæm auðkenni eða skanna samsteyptan kóða sem gerði kleift að sannprófa mörg 

einkvæm auðkenni samtímis. Við það bætist að hægt væri með sama árangri að framkvæma sannprófunina hvenær sem 

er á tímabilinu frá því að heildsalinn tekur við lyfinu og þar til því er dreift áfram. Af þessum sökum ætti það að vera 

heildsalans að ákveða hvort hann skannar einstök einkvæm auðkenni eða samsteypta kóða, ef um slíka er að ræða, og 

hvenær hann framkvæmir sannprófunina, að því tilskildu að heildsalinn tryggi að öll einkvæm auðkenni lyfja, sem eru í 

vörslu hans og sem mikil áhætta er á að verði fölsuð, verði sannprófuð eins og krafist er í þessari reglugerð. 

21) Í hinni flóknu aðfangakeðju Sambandsins getur það gerst að eigendaskipti verði á lyfi en það verði samt áfram í vörslu 

sama heildsala og áður eða að lyfi sé dreift á yfirráðasvæði aðildarríkis milli tveggja vörugeymslna sem tilheyra sama 

heildsalanum eða sama lögaðilanum en engin sala fari fram. Í þessum tilvikum ættu heildsalarnir að vera undanþegnir 

því að sannprófa einkvæma auðkennið þar eð fölsunaráhættan er óveruleg. 

22) Almenna meginreglan er sú að í kerfi til sannprófunar frá upphafi til enda aðfangakeðjunnar ætti að gera einkvæma 

auðkennið óvirkt í gagnasafnakerfinu í enda aðfangakeðjunnar þegar lyfið er afhent almenningi. Tilteknar lyfjapakkn-

ingar verða þó e.t.v. ekki afhentar almenningi og því er nauðsynlegt að tryggja að einkvæm auðkenni þeirra séu gerð 

óvirk á mismunandi stöðum í aðfangakeðjunni. Þetta á við um lyf sem m.a. á að dreifa utan Sambandsins, sem eru ætluð 

til eyðingar, sem yfirvöld óska eftir að fá sem sýnishorn eða lyf sem hefur verið skilað og sem ekki er hægt að setja aftur 

í söluhæfar birgðir (e. saleable stock). 

23) Þótt sett hafi verið ákvæði í reglugerð 2011/62/ESB til að setja reglur um fjarsölu lyfja til almennings og skylda 

framkvæmdastjórnina til að koma á fót fyrirkomulagi á sannprófun öryggisþátta hjá aðilum, sem hafa leyfi eða rétt til að 

afhenda almenningi lyf, þá er setning reglna um afhendingu lyfja til almennings enn að mestu landsbundin. Heimilt er 

að skipuleggja endi aðfangakeðjunnar á mismunandi hátt í hinum ýmsu aðildarríkjum og með þátttöku sérstakra 
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faglærðra heilbrigðisstarfsmanna. Aðildarríkin ættu að geta veitt sérstökum stofnunum eða aðilum, sem hafa leyfi eða 

rétt til að afhenda almenningi lyf, undanþágu frá þeirri skyldu að sannprófa öryggisþættina til að gefa svigrúm fyrir 

sérstaka eiginleika aðfangakeðjunnar á yfirráðasvæðum þeirra og tryggja að áhrif þessara sannprófunarráðstafana á 

framangreindar stofnanir og aðila séu hófleg. 

24) Sannprófun á ósvikni einkvæms auðkennis er ekki bara mjög brýn fyrir sannprófun á ósvikni viðkomandi lyfs heldur 

veitir hún líka aðilanum, sem framkvæmir sannprófunina, upplýsingar um hvort lyfið er útrunnið, innkallað, afturkallað 

eða tilkynnt sem stolið. Aðilar sem hafa leyfi eða rétt til að afhenda almenningi lyf ættu að sannprófa ósvikni einkvæms 

auðkennis og gera það óvirkt þegar lyfið er afhent almenningi svo að þeir fái aðgang að nýjustu upplýsingum um lyfið 

og komi í veg fyrir að almenningi sé afhent lyf sem eru útrunnin, innkölluð, afturkölluð eða hafa verið tilkynnt sem 

stolin. 

25) Til að komast hjá óhóflegum áhrifum á daglegan rekstur heilbrigðisþjónustustofnana ættu aðildarríkin að geta leyft 

aðilum, sem hafa leyfi eða rétt til að afhenda almenningi lyf og starfa á heilbrigðisþjónustustofnunum, að sannprófa 

ósvikni einkvæms auðkennis og gera það óvirkt áður en lyfin eru afhent almenningi, eða veita þeim undanþágu frá slíkri 

skyldu með fyrirvara um tiltekin skilyrði. 

26) Í sumum aðildarríkjum er aðilum, sem hafa leyfi eða rétt til að afhenda almenningi lyf, heimilt að opna lyfjapakkningu í 

þeim tilgangi að afhenda almenningi hluta af innihaldi hennar. Því er nauðsynlegt að setja reglur um sannprófun 

öryggisþátta og að einkvæma auðkennið sé gert óvirkt í því sérstaka tilviki. 

27) Skilvirkni kerfis til sannprófunar frá upphafi til enda aðfangakeðjunnar til að koma í veg fyrir að fölsuð lyf komist í 

hendur almennings er háð kerfisbundinni sannprófun á ósvikni öryggisþáttanna og að einkvæmt auðkenni hverrar 

afhentrar pakkningar sé gert óvirkt eftir það svo að braskarar geti ekki endurnotað einkvæma auðkennið. Valdi tæknileg 

vandamál því að þessar aðgerðir eru ekki gerðar þegar lyfið er afhent almenningi er því brýnt að tryggja að þær fari fram 

hið bráðasta eftir það. 

28) Kerfi til sannprófunar frá upphafi til enda aðfangakeðjunnar útheimtir uppsetningu gagnasafnakerfis sem geymir m.a. 

upplýsingar um lögmæt, einkvæm auðkenni tiltekins lyfs og er leitarbært svo að unnt sé að sannprófa hvort tiltekið 

einkvæmt auðkenni sé ósvikið og gera það óvirkt. Markaðsleyfishafarnir ættu að stofna og reka þetta gagnasafnakerfi, 

þar eð þeir bera ábyrgð á setningu viðkomandi lyfs á markað, og einnig framleiðendur lyfja sem eru búin 

öryggisþáttunum þar eð þeir bera kostnaðinn af gagnasafnakerfinu í samræmi við e-lið 2. mgr. 54. gr. a í tilskipun 

2001/83/EB. Heildsalar og aðilar, sem hafa leyfi eða rétt til að afhenda almenningi lyf, ættu þó að eiga rétt á að taka þátt 

í stofnun og stjórnun gagnasafnakerfisins, óski þeir þess, þar eð dagleg starfsemi þeirra er háð því að gagnasafnakerfið 

starfi rétt. Að auki skal haft samráð við lögbær landsyfirvöld við uppsetningu gagnasafnakerfisins þar sem það mun 

auðvelda eftirlitsstarfsemi þeirra síðar að þau komi snemma að málinu. 

29) Ekki ætti að takmarka notkun gagnasafnakerfisins í þeim tilgangi að ná markaðsforskoti. Því ætti aðild að sérstökum 

stofnunum eða fyrirtækjum ekki að vera forsenda fyrir notkun gagnasafnakerfisins. 

30) Gagnasafnakerfið ætti að vera byggt þannig upp að tryggt sé að unnt verði að sannprófa lyfið í öllu Sambandinu. Þetta 

kann að krefjast millifærslu gagna og upplýsinga um einkvæm auðkenni milli gagnasafna í gagnasafnakerfinu. Til að 

lágmarka fjölda nauðsynlegra tenginga milli gagnasafna og tryggja rekstrarsamhæfi þeirra ætti sérhver landsbundinn og 

yfirþjóðlegur gagnasafnshluti gagnasafnakerfisins að tengjast og skiptast á gögnum við miðlægt gagnasafn sem gegnir 

hlutverki sem upplýsinga- og gagnabeinir. 

31) Gagnasafnakerfið ætti að ná yfir nauðsynlega skilfleti sem veita heildsölum, aðilum með leyfi eða rétt til að afhenda 

almenningi lyf og lögbærum landsyfirvöldum aðgang, annaðhvort beint eða með aðstoð hugbúnaðar, svo að þeir geti 

uppfyllt skyldur sínar samkvæmt þessari reglugerð.  
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32) Þar eð upplýsingar um lögmæt, einkvæm auðkenni eru viðkvæmar og áhrifin á lýðheilsu hugsanlega slæm ef upplýs-

ingarnar komast í hendur braskara ætti ábyrgðin á upphali slíkra upplýsinga í gagnasafnakerfið að vera lögð á herðar 

markaðsleyfishafans eða aðilans sem ber ábyrgð á því að setja lyfið, sem er búið einkvæma auðkenninu, á markað. 

Upplýsingunum skal haldið eftir í nógu langan tíma til að unnt sé að rannsaka tilvik fölsunar á tilhlýðilegan hátt. 

33) Til að samræma gagnasnið og gagnaskipti í öllu gagnasafnakerfinu og tryggja rekstrarsamhæfi gagnasafnanna sem og 

læsileika og áreiðanleika fluttra gagna ætti sérhvert landsbundið og yfirþjóðlegt gagnasafn að skiptast á upplýsingum og 

gögnum með því að nota gagnasniðið og þær tækniforskriftir fyrir gagnaskipti sem eru skilgreindar í miðlæga 

gagnasafninu. 

34) Til að tryggja sannprófun lyfja, án þess að hindra flutninga lyfja á innri markaðnum, ættu heildsalar og aðilar, sem hafa 

leyfi eða rétt til að afhenda almenningi lyf, að geta sannprófað ósvikni einkvæms auðkennis og gert það óvirkt í hvaða 

aðildarríki sem er án tillits til þess hvar ætlunin var upprunalega að setja lyfið, sem er búið þessu einkvæma auðkenni, á 

markað í Sambandinu. Í þessu skyni ætti að samstilla stöðu einkvæms auðkennis milli gagnasafna og miðlæga 

gagnasafnið ætti, ef þörf krefur, að framsenda fyrirspurnir um sannprófun til gagnasafna sem þjóna aðildarríkjunum þar 

sem fyrirhugað var að setja lyfið á markað. 

35) Til að tryggja að starfsemi gagnasafnakerfisins komi að gagni við sannprófun á ósvikni lyfja frá upphafi til enda 

aðfangakeðjunnar er nauðsynlegt að fastsetja hverjir skuli vera eiginleikar gagnasafnakerfisins og hvernig það á að 

starfa. 

36) Það mundi auðvelda rannsókn á tilvikum þar sem grunur leikur á um fölsun eða á staðfestum fölsunartilvikum að hafa 

eins miklar upplýsingar og unnt er um lyfið sem er til rannsóknar. Af þessum sökum ætti að geyma skrár um allar 

aðgerðir varðandi einstök einkvæm auðkenni í gagnasafnakerfinu, þ.m.t. um notendur sem framkvæma þessar aðgerðir 

og um eðli aðgerðanna, skrárnar ættu að vera aðgengilegar við rannsóknir á atburðum sem hafa verið merktir sem 

hugsanleg fölsunartilvik í gagnasafnakerfinu og lögbær yfirvöld skulu tafarlaust fá aðgang að þeim óski þau eftir því. 

37) Í samræmi við 3. mgr. 54. gr. a í tilskipun 2001/83/EB er nauðsynlegt að tryggja vernd persónuupplýsinga, eins og 

kveðið er á um í löggjöf Sambandsins, lögmæta hagsmuni af að vernda upplýsingar sem viðskiptaleynd hvílir á, og 

eignarhald á gögnum, sem verða til við notkun öryggisþáttanna, og þagnarskyldu um þau. Af þessum sökum ættu 

framleiðendur, markaðsleyfishafar, heildsalar og aðilar, sem hafa leyfi eða rétt til að afhenda almenningi lyf, eingöngu 

að hafa eignarhald á og aðgang að gögnum sem verða til þegar þeir eiga samskipti við gagnasafnakerfið. Þótt ekki sé 

gerð krafa í þessari framseldu reglugerð um geymslu persónuupplýsinga í gagnasafnakerfinu skal tryggja vernd 

persónuupplýsinga ef svo skyldi fara að notendur gagnasafnanna noti gagnasafnakerfið í tilgangi sem fellur utan 

gildissviðs þessarar reglugerðar. 

38) Upplýsingarnar sem um getur í 2. mgr. 33. gr. þessarar reglugerðar og upplýsingarnar um stöðu einkvæms auðkennis 

ættu að vera aðgengilegar öllum aðilum sem krafist er að sannprófi ósvikni lyfja þar sem slíkar upplýsingar eru 

nauðsynlegar til að unnt sé að vinna þessar sannprófanir á tilhlýðilegan hátt. 

39) Til að komast hjá hugsanlegri tvíræðni og villum við sannprófun á ósvikni ættu engin einkvæm auðkenni með sama 

lyfjakóða og raðnúmeri að vera í gagnasafnakerfinu á einum og sama tíma. 

40) Í samræmi við 1. mgr. 54. gr. a í tilskipun 2001/83/EB skulu lyfseðilsskyld lyf búin öryggisþáttunum en lyf, sem eru 

ekki lyfseðilsskyld, mega ekki vera búin öryggisþáttunum. Oftast er það þó ákveðið á landsgrundvelli hvort lyf séu 

lyfseðilsskyld og getur verið breytilegt eftir aðildarríkjum. Að auki er aðildarríkjunum heimilt að rýmka notkunarsvið 

öryggisþáttanna í samræmi við 5. mgr. 54. gr. a í tilskipun 2001/83/EB. Þannig kann þess að vera krafist í einhverju 

aðildarríki að lyf sé búið öryggisþáttunum en þess ekki krafist í öðru aðildarríki. Til að tryggja rétta beitingu þessarar 

reglugerðar ættu lögbær landsyfirvöld, sé þess óskað, að gera upplýsingar um lyf, sem eru sett á markað á yfirráðasvæði 

þeirra og skulu búin öryggisþáttunum, þ.m.t. lyf þar sem notkunarsvið einkvæma auðkennisins eða öryggisinnsiglisins 

hafa verið rýmkuð í samræmi við 5. mgr. 54 gr. a í tilskipun 2001/83/EB, aðgengilegar fyrir markaðsleyfishafa, 

framleiðendur, heildsala og aðila sem hafa leyfi eða rétt til að afhenda almenningi lyf.  
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41) Þar eð gagnasafn má nota netþjóna sem eru staðsettir í mismunandi aðildarríkjum eða netþjónninn kann að vera 

staðsettur í öðru aðildarríki en því sem hann þjónar ættu lögbær landsyfirvöld að mega gera eftirlitsúttektir eða fylgjast 

með slíkum eftirlitsúttektum í öðrum aðildarríkjum, að uppfylltum tilteknum skilyrðum. 

42) Skrár yfir lyf eða lyfjaflokka, sem, ef um er að ræða lyfseðilsskyld lyf, skulu ekki búin öryggisþáttunum og, ef um er að 

ræða lyf sem eru ekki lyfseðilsskyld, skulu búin öryggisþáttunum, skulu teknar saman með hliðsjón af áhættunni á 

fölsun lyfjanna eða lyfjaflokkanna og áhættunni sem hlýst af slíkri fölsun, í samræmi við b-lið 2. mgr. 54. gr. a í 

tilskipun 2001/83/EB, með áorðnum breytingum. Slíka áhættu ætti að meta á grundvelli viðmiðananna sem um getur í 

fyrrnefndri grein. 

43) Til að komast hjá röskun á afhendingu lyfja er nauðsynlegt að gera umbreytingarráðstafanir fyrir lyf sem hafa verið sett 

í sölu eða dreifingu, án öryggisþáttanna, fyrir daginn þegar þessi reglugerð kemur til framkvæmda í aðildarríkinu eða 

aðildarríkjunum þar sem lyfið er sett á markað. 

44) Þegar tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/62/ESB öðlaðist gildi höfðu Belgía, Grikkland og Ítalía þegar tekið upp 

kerfi til að sannprófa ósvikni lyfja og sanngreina hverja pakkningu fyrir sig. Í tilskipun 2011/62/ESB var þessum 

aðildarríkjum veittur frekari umbreytingarfrestur til aðlögunar að samræmda Sambandskerfinu fyrir öryggisþætti, sem 

voru innleiddir með þeirri tilskipun í sama tilgangi, með því að heimila þeim að fresta beitingu tilskipunarinnar að því er 

það kerfi varðaði. Til að tryggja samræmi milli landsbundinna lögleiðingarráðstafana, sem voru samþykktar samkvæmt 

tilskipuninni, og reglnanna í þessari reglugerð ætti að veita þessum aðildarríkjum sama frekari umbreytingarfrest 

varðandi beitingu reglnanna í þessari reglugerð að því er það kerfi varðar. 

45) Í þágu réttarvissu og skýrleika laga með tilliti til gildandi reglna í aðildarríkjunum, sem fá frekari umbreytingarfrest í 

samræmi við þessa reglugerð, skal þess krafist að hvert þessara aðildarríkja tilkynni framkvæmdastjórninni frá hvaða 

degi ákvæði þessarar reglugerðar, sem falla undir frekari umbreytingarfrest, koma til framkvæmda á yfirráðasvæði þess 

svo að framkvæmdastjórnin geti birt gildistökudaginn í því aðildarríki með nægum fyrirvara í Stjórnartíðindum 

Evrópusambandsins. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. KAFLI 

EFNI OG SKILGREININGAR 

1. gr. 

Efni 

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um: 

a)  þau einkenni og tækniforskriftir einkvæma auðkennisins sem gera kleift að sannprófa ósvikni lyfja og sanngreina hverja 

pakkningu fyrir sig, 

b)  fyrirkomulagið á sannprófun öryggisþáttanna, 

c)  ákvæði um stofnun, stjórnun og aðgengi að gagnasafnakerfinu sem inniheldur upplýsingarnar um öryggisþættina, 

d)  skrá yfir lyfseðilsskyld lyf og lyfjaflokka sem skulu ekki búin öryggisþáttunum, 

e)  skrá yfir lyf og lyfjaflokka sem eru ekki lyfseðilsskyld og skulu búin öryggisþáttunum, 

f)  málsmeðferðarreglur varðandi tilkynningar lögbærra landsyfirvalda til framkvæmdastjórnarinnar varðandi lyf, sem eru ekki 

lyfseðilsskyld og sem talið er að áhætta sé á að verði fölsuð, og lyfseðilsskyld lyf, sem ekki er talið að áhætta sé á að verði 

fölsuð, í samræmi við viðmiðanirnar sem settar eru fram í b-lið 2. mgr. 54. gr. a í tilskipun 2001/83/EB, 

g)  málsmeðferðarreglur varðandi skjótt mat á tilkynningunum, sem um getur í f-lið þessarar greinar, og skjótar ákvarðanir 

varðandi tilkynningarnar.  
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2. gr. 

Gildissvið 

1.  Þessi reglugerð gildir um: 

a)  lyfseðilsskyld lyf sem skulu búin öryggisþáttum á umbúðunum skv. 1. mgr. 54. gr. a í tilskipun 2001/83/ESB nema þau séu 

í skránni sem sett er fram í I. viðauka við þessa reglugerð, 

b) lyf sem eru ekki lyfseðilsskyld og eru í skránni sem sett er fram í II. viðauka við þessa reglugerð, 

c)  lyf þar sem aðildarríkin hafa rýmkað notkunarsvið einkvæma auðkennisins eða öryggisinnsiglisins í samræmi við 5. mgr. 

54. gr. a í tilskipun 2001/83/EB. 

2.  Þegar vísað er til umbúða í ákvæði í þessari reglugerð skal ákvæðið gilda um ytri umbúðir eða um innri umbúðir ef lyfið 

hefur engar ytri umbúðir. 

3. gr. 

Skilgreiningar 

1.  Að því er varðar þessa reglugerð skulu skilgreiningarnar í 1. gr. tilskipunar 2001/83/EB gilda. 

2.  Eftirfarandi skilgreiningar skulu gilda: 

a) ,,einkvæmt auðkenni“: öryggisþáttur sem gerir kleift að sannprófa ósvikni einstakra lyfjapakkninga og sanngreina þær, 

b) ,,öryggisinnsigli“: öryggisþáttur sem gerir kleift að sannprófa hvort átt hafi verið við umbúðir lyfja, 

c) ,,einkvæmt auðkenni gert óvirkt“: aðgerð sem breytir virkri stöðu einkvæms auðkennis, sem er geymt í gagnasafnakerfinu 

sem um getur í 31. gr. þessarar reglugerðar, í stöðu sem kemur í veg fyrir að frekari sannprófun á ósvikni þessa einkvæma 

auðkennis takist, 

d) ,,virkt, einkvæmt auðkenni“: einkvæmt auðkenni sem hefur ekki verið gert óvirkt eða er ekki lengur óvirkt, 

e) ,,virk staða“: staða virks, einkvæms auðkennis sem er geymt í gagnasafnakerfinu sem um getur í 31. gr., 

f) ,,heilbrigðisþjónustustofnun“: sjúkrahús, legu- eða göngudeildir eða heilsugæslustöð. 

II. KAFLI 

TÆKNIFORSKRIFTIR EINKVÆMA AUÐKENNISINS 

4. gr. 

Samsetning einkvæma auðkennisins 

Framleiðandinn skal setja einkvæmt auðkenni, sem er í samræmi við eftirfarandi tækniforskriftir, á umbúðir lyfs: 

a)  Einkvæma auðkennið skal vera runa tölustafa eða ritstafa sem er einkvæm fyrir tiltekna lyfjapakkningu. 

b) Einkvæma auðkennið skal samsett úr eftirfarandi gagnastökum: 

i. kóða sem gerir kleift að sanngreina a.m.k. heiti, almennt heiti, lyfjaform, styrkleika og stærð og tegund 

lyfjapakkningarinnar sem er búið einkvæma auðkenninu (,,lyfjakóði“), 

ii. runu tölustafa eða ritstafa sem er að hámarki 20 rittákn og búin til með löggengu (e. deterministic) eða brigðgengu  

(e. non-deterministic) slembialgrími (,,raðnúmer“), 

iii. landsbundnu endurgreiðslunúmeri eða öðru landsbundnu númeri sem auðkennir lyfið ef gerð er krafa um það í 

aðildarríkinu þar sem fyrirhugað er að setja lyfið á markað,  
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iv. lotunúmeri, 

v. fyrningardagsetningu. 

c)  Líkurnar á því að unnt verði að giska á raðnúmerið skulu vera hverfandi og ávallt minni en einn á móti tíu þúsund. 

d)  Rittáknarunan, sem er samsett úr lyfjakóðanum og raðnúmerinu, skal vera einkvæm fyrir tiltekna lyfjapakkningu í a.m.k. 

eitt ár frá fyrningardegi þeirrar pakkningar eða í fimm ár eftir að pakkningin er sett í sölu eða dreifingu í samræmi við  

3. mgr. 51. gr. tilskipunar 2001/83/EB, hvort heldur varir lengur. 

e)  Ef landsbundna endurgreiðslunúmerið eða annað landsbundið númer sem auðkennir lyfið er innifalið í lyfjakóðanum er 

ekki nauðsynlegt að endurtaka það í einkvæma auðkenninu. 

5. gr. 

Gagnaberi fyrir einkvæma auðkennið 

1.  Framleiðendur skulu kóða einkvæma auðkennið inn í tvívítt strikamerki. 

2.  Strikamerkið skal vera tölvutækt gagnafylki með búnaði fyrir villugát (e. error detection) og leiðréttingu sem er jafngildur 

eða betri en hjá Data Matrix ECC200. Strikamerki, sem eru í samræmi við staðalinn ISO/IEC 16022:2006 frá Alþjóðlegu 

staðlasamtökunum/Alþjóðaraftækninefndinni, teljast uppfylla kröfurnar sem settar eru fram í þessari málsgrein. 

3.  Framleiðendur skulu prenta strikamerkið á umbúðirnar á slétt, einsleitt yfirborð með litlu endurkasti. 

4.  Þegar einkvæma auðkennið er kóðað í gagnafylki skal skipan þess fylgja alþjóðlega viðurkenndri, staðlaðri málskipan og 

merkingarfræði gagna (kóðunarreglu) sem gerir kleift að sanngreina hvert gagnastak, sem einkvæma auðkennið er samsett af, 

og afkóða það rétt með almennum skönnunarbúnaði. Í kóðunarreglunni skulu vera gagnaauðkenni eða auðkenni notkunarforrits 

(e. application identifier) eða aðrar rittáknarunur sem auðkenna upphaf og endi á runu hvers einstaks gagnastaks í einkvæma 

auðkenninu og skilgreina upplýsingarnar sem felast í þessum gagnastökum. Einkvæm auðkenni með kóðunarreglu, sem er í 

samræmi við staðalinn ISO/IES 15418:2009, teljast uppfylla kröfurnar sem settar eru fram í þessari málsgrein. 

5.  Þegar lyfjakóði er kóðaður í gagnafylki sem gagnastak einkvæms auðkennis skal hann fylgja kóðunarreglu og hefjast á 

rittáknum sem eru sérstök fyrir kóðunarregluna sem er notuð. Hann skal einnig innihalda rittákn eða rittáknarunur sem 

auðkenna lyfið sem lyf. Í kóðanum, sem úr þessu verður, skulu vera færri en 50 rittákn og hann skal vera einkvæmur hnattrænt. 

Lyfjakóðar, sem eru í samræmi við staðlana ISO/IEC 15459-3:2014 og ISO/IEC 15459-4:2014, teljast uppfylla kröfurnar sem 

settar eru fram í þessari málsgrein. 

6.  Ef nauðsyn krefur má nota mismunandi kóðunarreglur innan sama einkvæma auðkennis, að því tilskildu að það hindri 

ekki afkóðun þess. Í því tilviki skal einkvæma auðkennið innihalda stöðluð rittákn sem gera kleift að sanngreina upphaf og endi 

einkvæma auðkennisins sem og upphaf og endi hverrar kóðunarreglu. Einkvæm auðkenni, sem innihalda margar kóðunarreglur 

og eru í samræmi við staðalinn ISO/IES 15434:2006, teljast uppfylla kröfurnar sem settar eru fram í þessari málsgrein. 

6. gr. 

Prentgæði tvívíða strikamerkisins 

1.  Framleiðendur skulu meta prentgæði gagnafylkisins með því að meta a.m.k. eftirfarandi stika þess: 

a)  birtuskil milli ljósu og dökku flatanna, 

b) einsleitni í endurkasti frá ljósum og dökkum flötum, 

c)  áslæga misleitni,  
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d) misleitni hnitanetsins, 

e) ónotaða villuleiðréttingu, 

f)  sköddun fasta mynstursins, 

g)  getu viðmiðunarafkóðunaralgrímsins til að afkóða gagnafylkið. 

2.  Framleiðendur skulu tilgreina þau lágmarksgæði prentunar sem tryggja nákvæman læsileika gagnafylkisins í gegnum alla 

aðfangakeðjuna í a.m.k. eitt ár eftir fyrningardagsetninguna á pakkningunni eða í fimm ár eftir að pakkningin hefur verið sett í 

sölu eða dreifingu í samræmi við 3. mgr. 51. gr. tilskipunar 2001/83/EB, hvort heldur varir lengur. 

3.  Þegar framleiðendur prenta gagnafylkið skulu þeir ekki nota prentun með minni gæðum en lágmarksgæðunum sem um 

getur í 2. mgr. 

4.  Prentgæði, sem eru metin a.m.k. 1,5 í samræmi við staðalinn ISO/IES 15415:2011, teljast uppfylla kröfurnar sem settar 

eru fram í þessari málsgrein. 

7. gr. 

Snið sem fólk getur lesið 

1.  Framleiðendur skulu prenta eftirfarandi gagnastök einkvæma auðkennisins á umbúðirnar á sniði sem fólk getur lesið: 

a)  lyfjakóðann, 

b) raðnúmerið, 

c)  landsbundna endurgreiðslunúmerið eða annað landsbundið númer sem auðkennir lyfið ef gerð er krafa um það í 

aðildarríkinu þar sem fyrirhugað er að setja lyfið á markað og númerið er ekki prentað á öðrum stað á umbúðunum. 

2.  Fyrsta málsgrein gildir ekki ef summa tveggja lengstu stærðarmála umbúðanna er 10 cm eða minni. 

3.  Ef stærð umbúðanna leyfir skulu gagnastökin, sem fólk getur lesið, vera næst tvívíða strikamerkinu sem ber einkvæma 

auðkennið. 

8. gr. 

Viðbótarupplýsingar í tvívíða strikamerkinu 

Framleiðendur mega setja aðrar upplýsingar en einkvæma auðkennið í tvívíða strikamerkið sem ber einkvæma auðkennið ef 

lögbæra yfirvaldið heimilar það í samræmi við V. bálk tilskipunar 2001/83/EB. 

9. gr. 

Strikamerki á umbúðunum 

Lyf, sem skulu búin öryggisþáttunum skv. 54. gr. a í tilskipun 2001/83/EB, skulu ekki bera neitt annað sýnilegt, tvívítt strika-

merki á umbúðunum til sanngreiningar og sannprófunar á ósvikni lyfjanna en tvívíða strikamerkið með einkvæma auðkenninu.  
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III. KAFLI 

ALMENN ÁKVÆÐI UM SANNPRÓFUN ÖRYGGISÞÁTTANNA 

10. gr. 

Sannprófun öryggisþáttanna 

Þegar framleiðendur, heildsalar og aðilar, sem hafa leyfi eða rétt til að afhenda almenningi lyf, sannprófa öryggisþættina skulu 

þeir sannprófa eftirfarandi: 

a)  ósvikni einkvæma auðkennisins, 

b) heilleika öryggisinnsiglisins. 

11. gr. 

Sannprófun á ósvikni einkvæma auðkennisins 

Þegar framleiðendur, heildsalar og aðilar, sem hafa leyfi eða rétt til að afhenda almenningi lyf, sannprófa ósvikni einkvæms 

auðkennis skulu þeir bera einkvæma auðkennið saman við einkvæm auðkenni sem eru í geymslu í gagnasafnakerfinu sem um 

getur í 31. gr. Einkvæmt auðkenni skal teljast ósvikið ef gagnasafnakerfið inniheldur virkt, einkvæmt auðkenni með sama 

lyfjakóða og sama raðnúmeri og einkvæma auðkennið sem er til sannprófunar. 

12. gr. 

Einkvæm auðkenni sem hafa verið gerð óvirk 

Ekki skal halda áfram að dreifa lyfi sem er búið einkvæmu auðkenni sem hefur verið gert óvirkt eða afhenda það almenningi 

nema í eftirfarandi tilvikum:  

a)  einkvæma auðkennið var gert óvirkt í samræmi við a-lið 22. gr. og lyfinu er dreift til útflutnings út úr Sambandinu, 

b) einkvæma auðkennið var gert óvirkt áður en kom að því að afhenda almenningi lyfið, skv. 23., 26,. 28, eða 41. gr., 

c)  einkvæma auðkennið var gert óvirkt í samræmi við b- eða c-lið 22. gr. eða 40. gr. og lyfið er afhent aðilanum sem ber 

ábyrgð á förgun þess, 

d)  einkvæma auðkennið var gert óvirkt í samræmi við d-lið 22. gr. og lyfið er afhent lögbærum landsyfirvöldum. 

13. gr. 

Breyting til baka á stöðu einkvæms auðkennis sem hefur verið gert óvirkt 

1.  Framleiðendur, heildsalar og aðilar, sem hafa leyfi eða rétt til að afhenda almenningi lyf, mega einungis breyta stöðu 

einkvæms auðkennis, sem hefur verið gert óvirkt, til baka í virka stöðu að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum: 

a)  aðilinn, sem framkvæmir breytinguna til baka, hefur sama leyfi eða rétt og vinnur á sama athafnasvæði og aðilinn sem gerði 

einkvæma auðkennið óvirkt, 

b) breyting til baka á stöðu einkvæma auðkennisins gerist eigi síðar en tíu dögum eftir að einkvæma auðkennið var gert óvirkt,  
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c)  ekki er komið fram yfir fyrningardaginn á lyfjapakkningunni, 

d)  lyfjapakkningin hefur ekki verið skráð í gagnasafnakerfið sem innkölluð, afturkölluð, ætluð til eyðingar eða stolin og 

aðilinn, sem framkvæmir breytinguna til baka, hefur ekki vitneskju um að pakkningin er stolin, 

e)  lyfið hefur ekki verið afhent almenningi. 

2.  Lyf, sem eru búin einkvæmu auðkenni sem ekki er hægt að breyta til baka í virka stöðu vegna þess að skilyrðin, sem eru 

sett fram í 1. mgr., hafa ekki verið uppfyllt, skulu ekki sett aftur í söluhæfar birgðir. 

IV. KAFLI 

FYRIRKOMULAG Á SANNPRÓFUN HJÁ FRAMLEIÐENDUM Á ÖRYGGISÞÁTTUM OG EINKVÆMA 

AUÐKENNIÐ GERT ÓVIRKT 

14. gr. 

Sannprófun á tvívíða strikamerkinu 

Framleiðandinn, sem setur öryggisþættina á lyfjapakkninguna, skal sannreyna að tvívíða strikamerkið, sem ber einkvæma 

auðkennið, sé í samræmi við 5. og 6. gr., sé læsilegt og innihaldi réttar upplýsingar. 

15. gr. 

Skráahald 

Framleiðandinn, sem setur öryggisþættina á lyfjapakkninguna, skal halda skrá yfir hverja aðgerð sem hann framkvæmir með 

eða á einkvæma auðkenninu á lyfjapakkningunni í a.m.k. eitt ár eftir fyrningardagsetninguna á pakkningunni eða í fimm ár eftir 

að pakkningin hefur verið sett í sölu eða dreifingu, í samræmi við 3. mgr. 51. gr. tilskipunar 2001/83/EB, hvort heldur varir 

lengur, og skal afhenda lögbærum yfirvöldum þessar skrár sé þess óskað. 

16. gr. 

Sannprófanir sem gera skal áður en öryggisþættirnir eru fjarlægðir eða þeim skipt út 

1.  Áður en framleiðandinn fjarlægir eða hylur öryggisþættina, að hluta eða í heild, í samræmi við 47. gr. a í tilskipun 

2001/83/EB skal hann sannprófa eftirfarandi:  

a)  heilleika öryggisinnsiglisins, 

b) ósvikni einkvæma auðkennisins og að það sé gert óvirkt ef því er skipt út. 

2.  Framleiðendur, sem eru bæði handhafar framleiðsluleyfis skv. 40. gr. tilskipunar 2001/83/EB og leyfis til að framleiða eða 

flytja rannsóknarlyf inn í Sambandið, eins og um getur í 61. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 536/2014 (1), 

skulu sannprófa öryggisþættina og gera einkvæmt auðkenni á lyfjapakkningu óvirkt áður en þeir endurpakka lyfinu eða 

endurmerkja það í þeim tilgangi að nota það sem rannsóknarlyf með markaðsleyfi eða aukalyf með markaðsleyfi.  

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 536/2014 frá 16. apríl 2014 um klínískar prófanir á mannalyfjum og niðurfellingu á 

tilskipun 2001/20/EB (Stjtíð. ESB L 158, 27.5.2014, bls. 1). 
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17. gr. 

Jafngilt, einkvæmt auðkenni 

Þegar framleiðandi setur einkvæmt auðkenni á umbúðir lyfs í samræmi við b-lið 1. mgr. 47. gr. a í tilskipun 2001/83/EB skal 

hann sannreyna að skipan og samsetning einkvæma auðkennisins, sem sett er á umbúðirnar, uppfylli kröfurnar, að því er varðar 

lyfjakóðann og landsbundna endurgreiðslunúmerið eða annað landsbundið númer sem auðkennir lyfið, sem gilda í aðildarríkinu 

þar sem fyrirhugað er að setja lyfið á markað, svo að unnt sé að sannprófa ósvikni einkvæma auðkennisins og gera það óvirkt. 

18. gr. 

Aðgerðir sem framleiðendur skulu grípa til ef umbúðir eru rofnar eða grunur vaknar um fölsun 

Hafi framleiðandi ástæðu til að ætla að átt hafi verið við umbúðir lyfs eða sýni sannprófun á öryggisþáttunum að lyfið sé e.t.v. 

ekki ósvikið skal framleiðandi hvorki setja lyfið í sölu né dreifingu og skal þegar í stað tilkynna viðkomandi lögbærum 

yfirvöldum þar um. 

19. gr. 

Ákvæði sem gilda um framleiðanda sem dreifir lyfjum sínum í gegnum heildsölu 

Ef framleiðandi dreifir lyfjum sínum í gegnum heildsölu gilda um hann ákvæði 20. gr. (a-liður), 22., 23. og 24. gr. auk ákvæða 

14.–18. gr. 

V. KAFLI 

FYRIRKOMULAG Á SANNPRÓFUN HJÁ HEILDSÖLUM Á ÖRYGGISÞÁTTUM OG EINKVÆMA AUÐKENNIÐ 

GERT ÓVIRKT 

20. gr. 

Sannprófun á ósvikni einkvæma auðkennisins hjá heildsölum 

Heildsali skal sannprófa ósvikni einkvæma auðkennisins á a.m.k. eftirfarandi lyfjum sem hann hefur í vörslu sinni: 

a)  lyfjum sem aðilar, sem hafa leyfi eða rétt til að afhenda almenningi lyf, eða annar heildsali hafa skilað honum, 

b) lyfjum sem hann fær frá heildsala sem er ekki framleiðandi þeirra, heildsalinn með markaðsleyfið eða heildsali sem 

markaðsleyfishafi hefur tilnefnt, með skriflegum samningi, til að geyma og dreifa þeim lyfjum sem falla undir markaðsleyfi 

hans, fyrir hans hönd. 

21. gr. 

Undanþágur frá b-lið 20. gr. 

Ekki er krafist sannprófunar á ósvikni einkvæms auðkennis lyfs samkvæmt b-lið 20. gr. í eftirfarandi tilvikum: 

a)  þegar eigandaskipti verða á lyfinu en það er áfram í vörslu sama heildsalans, 

b) þegar lyfinu er dreift á yfirráðasvæði aðildarríkis milli tveggja vörugeymslna sem tilheyra sama heildsalanum eða sama 

lögaðilanum en engin sala fer fram. 

22. gr. 

Einkvæm auðkenni gerð óvirk hjá heildsölum 

Heildsali skal sannprófa ósvikni og gera óvirkt einkvæmt auðkenni eftirfarandi lyfja: 

a)  lyfja sem hann ætlar dreifa utan Sambandsins, 

b) lyfja sem aðilar, sem hafa leyfi eða rétt til að afhenda almenningi lyf, eða annar heildsali hafa skilað honum og sem ekki er 

unnt að setja aftur í söluhæfar birgðir,  
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c)  lyfja sem eru ætluð til eyðingar, 

d)  lyfja sem lögbær yfirvöld óska eftir að fá afhent sem sýnishorn meðan lyfin eru í vörslu hans, 

e)  lyfja sem hann ætlar að dreifa til aðila eða stofnana, sem um getur í 23. gr., ef þess er krafist í landslöggjöfinni í samræmi 

við þá grein. 

23. gr. 

Ákvæði þar sem tekið er tillit til sérstakra eiginleika aðfangakeðja aðildarríkjanna 

Aðildarríki geta krafist þess, ef taka þarf tillit til sérstakra eiginleika aðfangakeðjunnar á yfirráðasvæði þeirra, að heildsali 

sannprófi öryggisþættina og geri einkvæmt auðkenni lyfs óvirkt áður en hann afhendir lyfið einhverjum af eftirtöldum aðilum 

eða stofnunum: 

a)  aðilum sem hafa leyfi eða rétt til að afhenda almenningi lyf en starfa ekki á heilbrigðisþjónustustofnun eða í lyfsölu, 

b) dýralæknum og dýralyfjasmásölum, 

c)  tannlæknum, 

d)  sjónglerjafræðingum og sjóntækjafræðingum, 

e)  bráðatæknum og bráðalæknum, 

f)  her, lögreglu og öðrum ríkisstofnunum sem halda birgðir af lyfjum vegna almannavarna og viðlagastjórnunar, 

g)  háskólum og öðrum æðri menntastofnunum sem nota lyf til rannsókna og kennslu, að heilbrigðisþjónustustofnunum 

undanskildum, 

h)  fangelsum, 

i)  skólum, 

j)  líknarstofnunum og 

k)  hjúkrunarheimilum. 

24. gr. 

Aðgerðir sem heildsalar skulu grípa til ef umbúðir eru rofnar eða grunur vaknar um fölsun 

Heildsali skal hvorki afhenda né flytja út lyf hafi hann ástæðu til að ætla að átt hafi verið við umbúðir þess eða sýni sannprófun 

á öryggisþáttum lyfsins að lyfið sé e.t.v. ekki ósvikið. Hann skal tafarlaust tilkynna viðkomandi lögbærum yfirvöldum þar um. 

VI. KAFLI 

FYRIRKOMULAG Á SANNPRÓFUN HJÁ AÐILUM, SEM HAFA LEYFI EÐA RÉTT TIL AÐ AFHENDA ALMENNINGI LYF, Á 

ÖRYGGISÞÁTTUM OG EINKVÆMA AUÐKENNIÐ GERT ÓVIRKT 

25. gr. 

Skyldur aðila sem hafa leyfi eða rétt til að afhenda almenningi lyf 

1.  Aðilar sem hafa leyfi eða rétt til að afhenda almenningi lyf skulu, við afhendingu lyfjanna til almennings, sannprófa 

öryggisþættina og gera einkvæma auðkennið óvirkt á öllum lyfjum, sem eru búin öryggisþáttunum, sem þeir afhenda 

almenningi. 

2.  Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. mega aðilar, sem hafa leyfi eða rétt til að afhenda almenningi lyf og starfa á heilbrigðisþjónustu-

stofnun, framkvæma þessa sannprófun og óvirkingu hvenær sem er á meðan lyfið er í vörslu heilbrigðisþjónustustofnunarinnar, 

að því tilskildu að engin sala fari fram á lyfinu á tímabilinu frá því að heilbrigðisþjónustustofnunin tekur við því og þar til það 

er afhent almenningi.  
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3.  Til að sannprófa ósvikni einkvæms auðkennis lyfs og gera þetta einkvæma auðkenni óvirkt skulu aðilar, sem hafa leyfi 

eða rétt til að afhenda almenningi lyf, tengjast gagnasafnakerfinu sem um getur í 31. gr. gegnum landsbundna eða yfirþjóðlega 

gagnasafnið sem þjónar yfirráðasvæði aðildarríkisins sem leyfi þeirra eða réttur eru bundin við. 

4.  Þeir skulu einnig sannprófa öryggisþættina og gera óvirk einkvæm auðkenni eftirfarandi lyfja sem eru búin öryggisþátt-

unum: 

a)  lyfja sem eru í vörslu þeirra og sem ekki er unnt að skila til heildsala eða framleiðenda, 

b) lyfja sem lögbær yfirvöld óska eftir að fá afhent sem sýnishorn, í samræmi við landslöggjöf, á meðan lyfin eru í vörslu 

þessara aðila, 

c)  lyfja sem þeir afhenda til notkunar sem rannsóknarlyf með markaðsleyfi eða aukalyf með markaðsleyfi eins og skilgreint er 

í 9. og 10. lið 2. mgr. 2. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014. 

26. gr. 

Undanþágur frá 25. gr. 

1.  Aðilar, sem hafa leyfi eða rétt til að afhenda almenningi lyf, eru undanþegnir þeirri skyldu að sannprófa öryggisþætti og 

gera óvirk einkvæm auðkenni lyfja sem þeir fá afhent sem ókeypis sýnishorn í samræmi við 96. gr. tilskipunar 2001/83/EB. 

2.  Aðilar, sem hafa leyfi eða rétt til að afhenda almenningi lyf, sem starfa ekki á heilbrigðisþjónustustofnun eða í lyfsölu, eru 

undanþegnir þeirri skyldu að sannprófa öryggisþætti og gera einkvæm auðkenni lyfja óvirk hafi sú skylda verið lögð á heildsala 

með landslöggjöf í samræmi við 23. gr. 

3.  Þrátt fyrir ákvæði 25. gr. geta aðildarríkin ákveðið, ef taka þarf tillit til sérstakra eiginleika aðfangakeðjunnar á 

yfirráðasvæði þeirra, að veita aðila, sem hefur leyfi eða rétt til að afhenda lyf til almennings og starfar á heilbrigðisþjón-

ustustofnun, undanþágu frá þeim skyldum að sannprófa einkvæma auðkennið og gera það óvirkt, að því tilskildu að eftirfarandi 

skilyrði séu uppfyllt: 

a)  að aðilinn, sem hefur leyfi eða rétt til að afhenda lyf til almennings, fái lyfið, sem er búið einkvæma auðkenninu, hjá 

heildsala sem tilheyrir sama lögaðila og heilbrigðisþjónustustofnunin, 

b) að heildsalinn, sem afhendir heilbrigðisþjónustustofnuninni lyfið, framkvæmi sannprófunina og geri einkvæma auðkennið 

óvirkt, 

c)  að engin sala á lyfinu fari fram milli heildsalans, sem afhendir lyfið, og viðkomandi heilbrigðisþjónustustofnunar, 

d) að lyfið sé afhent almenningi innan þessarar heilbrigðisþjónustustofnunar. 

27. gr. 

Skyldur við beitingu undanþágna 

Ef sannprófun á ósvikni einkvæma auðkennisins og að það sé óvirkt fer fram fyrr en um getur í 25. gr. (1. mgr.), skv. 23. eða 

26. gr., skal sannprófa heilleika öryggisinnsiglisins við afhendingu lyfsins til almennings. 

28. gr. 

Skyldur við afhendingu á aðeins hluta pakkningar 

Ef aðilar, sem hafa leyfi eða rétt til að afhenda almenningi lyf, afhenda aðeins hluta lyfjapakkningar og einkvæmt auðkenni 

lyfsins hefur ekki verið gert óvirkt skulu þeir, þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 25. gr., sannprófa öryggisþættina og gera þetta 

einkvæma auðkenni óvirkt þegar pakkningin er opnuð í fyrsta skipti.  
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29. gr. 

Skyldur í tilvikum þegar ekki er unnt að sannprófa ósvikni og gera einkvæma auðkennið óvirkt 

Ef aðilar, sem hafa leyfi eða rétt til að afhenda almenningi lyf, geta ekki sökum tæknilegra vandamála sannprófað ósvikni 

einkvæms auðkennis og gert það óvirkt við afhendingu lyfsins, sem er búið því einkvæma auðkenni, til almennings skulu þessir 

aðilar, sem hafa leyfi eða rétt til að afhenda almenningi lyf, þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 25. gr., skrá einkvæma auðkennið og, um 

leið og tæknilegu vandamálin hafa verið leyst, sannprófa ósviknina og gera einkvæma auðkennið óvirkt. 

30. gr. 

Aðgerðir sem aðilar, sem hafa leyfi eða rétt til að afhenda almenningi lyf, skulu grípa til vakni grunur um fölsun 

Ef aðilar, sem hafa leyfi eða rétt til að afhenda almenningi lyf, hafa ástæðu til að ætla að átt hafi verið við umbúðir lyfsins eða 

sannprófun öryggisþátta lyfsins sýnir að lyfið sé e.t.v. ekki ósvikið skulu þessir aðilar, sem hafa leyfi eða rétt til að afhenda 

almenningi lyf, ekki afhenda lyfið og skulu tafarlaust tilkynna það viðeigandi lögbærum yfirvöldum. 

VII. KAFLI 

STOFNUN, STJÓRNUN OG AÐGENGI AÐ GAGNASAFNAKERFINU 

31. gr. 

Stofnun gagnasafnakerfisins 

1.  Gagnasafnakerfið, sem inniheldur upplýsingarnar um öryggisþættina skv. e-lið 2. mgr. 54. gr. a í tilskipun 2001/83/EB, 

skal stofnað og stjórnað af einum eða fleiri lögaðilum sem eru ekki reknir í hagnaðarskyni og sem framleiðendur og 

markaðsleyfishafar lyfja, sem eru búin öryggisþáttunum, hafa stofnað í Sambandinu. 

2.  Við stofnun gagnasafnakerfisins skulu lögaðilinn eða lögaðilarnir, sem um getur í 1. mgr., a.m.k. hafa samráð við 

heildsala, aðila, sem hafa leyfi eða rétt til að afhenda almenningi lyf, og viðkomandi lögbær landsyfirvöld. 

3.  Heildsalar og aðilar, sem hafa leyfi eða rétt til að afhenda almenningi lyf, eiga rétt á að taka þátt í starfsemi lögaðilans eða 

lögaðilanna, sem um getur í 1. mgr., að eigin vali og þeim að kostnaðarlausu. 

4.  Lögaðilinn eða lögaðilarnir, sem um getur í 1. mgr., skulu ekki krefjast þess að framleiðendur, markaðsleyfishafar, 

heildsalar eða aðilar, sem hafa leyfi eða rétt til að afhenda almenningi lyf, séu aðilar að einu eða fleiri tilteknum stofnunum eða 

fyrirtækjum til að fá að nota gagnasafnakerfið. 

5.  Framleiðendur lyfja, sem eru búin öryggisþáttunum, skulu bera kostnaðinn af gagnasafnakerfinu í samræmi við e-lið  

2. mgr. 54. gr. a í tilskipun 2001/83/EB. 

32. gr. 

Uppbygging gagnasafnakerfisins 

1.  Gagnasafnakerfið skal samanstanda af eftirfarandi rafrænum gagnasöfnum: 

a)  miðlægum upplýsinga- og gagnabeini (netaldi (e. hub)), 

b) gagnasöfnum sem þjóna yfirráðasvæði eins aðildarríkis („landsbundin gagnasöfn“) eða yfirráðasvæði margra aðildarríkja 

(,,yfirþjóðleg gagnasöfn“). Þessi gagnasöfn skulu tengd við netaldið. 

2.  Landsbundnu og yfirþjóðlegu gagnasöfnin skulu vera nægilega mörg til að tryggt sé að eitt landsbundið eða yfirþjóðlegt 

gagnasafn þjóni yfirráðasvæði hvers aðildarríkis.  
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3.  Gagnasafnakerfið skal fela í sér nauðsynleg grunnvirki upplýsingatækninnar, vélbúnað og hugbúnað til að hægt sé að 

framkvæma eftirfarandi verk: 

a)  að hala upp, flokka, vinna úr, breyta og geyma upplýsingar um öryggisþættina sem gera kleift að sannprófa ósvikni lyfja og 

sanngreina þau, 

b) að sanngreina einstakar lyfjapakkningar sem eru búnar öryggisþáttunum og sannprófa ósvikni einkvæma auðkennisins á 

viðkomandi pakkningu og gera það óvirkt hvar sem er í löglegu aðfangakeðjunni. 

4.  Í gagnasafnakerfinu skulu vera forritaskil (e. application programming interface) sem gera heildsölum eða aðilum, sem 

hafa leyfi eða rétt til að afhenda almenningi lyf, kleift að leita í gagnasafnakerfinu með þar til gerðum hugbúnaði til að 

sannprófa ósvikni einkvæmra auðkenna og gera þau óvirk í gagnasafnakerfinu. Forritaskilin skulu einnig gefa lögbærum 

landsyfirvöldum kost á aðgangi að gagnasafnakerfinu með þar til gerðum hugbúnaði í samræmi við 39. gr. 

Í gagnasafnakerfinu skulu einnig vera myndræn notendaviðmót sem veita beinan aðgang að gagnasafnakerfinu í samræmi við i-

lið 1. mgr. 35. gr. 

Sjálfur skönnunarbúnaðurinn, sem er notaður til að lesa einkvæma auðkennið, er ekki hluti af gagnasafnakerfinu. 

33. gr. 

Upphal upplýsinga í gagnasafnakerfið 

1.  Markaðsleyfishafinn eða, ef um er að ræða samhliða innflutt eða samhliða dreifð lyf sem eru búin jafngildu, einkvæmu 

auðkenni í samræmi við 47. gr. a í tilskipun 2001/83/EB, aðilinn, sem ber ábyrgð á setningu þessara lyfja á markað, skal sjá til 

þess að upplýsingarnar, sem um getur í 2. mgr., séu halaðar upp í gagnasafnakerfið áður en framleiðandinn setur lyfið í sölu eða 

dreifingu, og sé haldið uppfærðum þaðan í frá. 

Upplýsingarnar skulu geymdar í öllum landsbundnum eða yfirþjóðlegum gagnasöfnum sem þjóna yfirráðasvæði aðildarríkisins 

eða aðildarríkjanna þar sem fyrirhugað er að setja lyfið, sem er búið einkvæma auðkenninu, á markað. Upplýsingarnar, sem um 

getur í a- til d-lið 2. mgr. þessarar greinar, að raðnúmerinu undanskildu, skulu einnig geymdar í netaldinu. 

2.  Þegar um er að ræða lyf sem er búið einkvæmu auðkenni skal a.m.k. hala upp eftirfarandi upplýsingum í gagnasafna-

kerfið: 

a)  gagnastökum einkvæma auðkennisins í samræmi við b-lið 4. gr., 

b) kóðunarreglu lyfjakóðans, 

c)  heiti og almennu heiti lyfsins, lyfjaformi, styrkleika og tegund og stærð lyfjapakkningarinnar, í samræmi við 

íðorðanotkunina sem um getur í b-lið og e- til g-lið 1. mgr. 25. gr. framkvæmdareglugerðar framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 520/2012 (1), 

d)  aðildarríki eða aðildarríkjum þar sem fyrirhugað er að setja lyfið á markað, 

e)  ef við á, kóðanum sem auðkennir færsluna sem svarar til lyfsins, sem er búið einkvæma auðkenninu, í gagnagrunninum 

sem um getur í l-lið 1. mgr. 57. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 726/2004 (2), 

f)  nafni og heimilisfangi framleiðandans sem setur öryggisþættina á lyfjapakkninguna,  

  

(1) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 520/2012 frá 19. júní 2012 um lyfjagátarstarfsemi sem kveðið er á um í 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 726/2004 og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB (Stjtíð. ESB L 159, 20.6.2012, 

bls. 5). 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 726/2004 frá 31. mars 2004 um málsmeðferð Bandalagsins við veitingu leyfa fyrir manna- 

og dýralyfjum og eftirlit með þeim lyfjum og um stofnun Lyfjastofnunar Evrópu (Stjtíð. ESB L 136, 30.4.2004, bls. 1). 
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g)  nafni og heimilisfangi markaðsleyfishafa, 

h)  skrá yfir heildsalana sem markaðsleyfishafi hefur, með skriflegum samningi, tilnefnt fyrir sína hönd til að geyma og dreifa 

lyfjunum sem falla undir markaðsleyfi hans. 

3.  Upplýsingunum sem um getur í 2. mgr. skal hala upp í gagnasafnakerfið, annaðhvort í gegnum netaldið eða í gegnum 

landsbundið eða yfirþjóðlegt gagnasafnakerfi. 

Ef upphal fer fram í gegnum netaldið skal netaldið geyma afrit af upplýsingunum, sem um getur í a- til d-lið 2. mgr., að 

raðnúmerinu undanskildu, og flytja allar upplýsingarnar í öll landsbundnu eða yfirþjóðlegu gagnasöfnin sem þjóna yfirráða-

svæði aðildarríkisins eða aðildarríkjanna þar sem fyrirhugað er að setja lyfið, sem er búið einkvæma auðkenninu, á markað. 

Ef upphal fer fram í gegnum landsbundið eða yfirþjóðlegt gagnasafn skal það gagnasafn þegar í stað flytja afrit af upplýsing-

unum, sem um getur í a- til d-lið 2. mgr., yfir í netaldið, að raðnúmerinu undanskildu, og nota til þess gagnasniðið og 

gagnaskiptaforskriftirnar sem netaldið skilgreinir. 

4.  Upplýsingarnar, sem um getur í 2. mgr, skulu geymdar í gagnasöfnunum, sem þeim var upprunalega halað upp í, í a.m.k. 

eitt ár eftir fyrningardag lyfsins eða í fimm ár eftir að lyfið er sett í sölu eða dreifingu í samræmi við 3. mgr. 51. gr. tilskipunar 

2001/83/EB, hvort heldur varir lengur. 

34. gr. 

Virkni netaldsins 

1.  Hvert landsbundið eða yfirþjóðlegt gagnasafn, sem er hluti af gagnasafnakerfinu, skal skiptast á gögnum við netaldið og 

nota til þessa gagnasniðið og gagnaskiptafyrirkomulagið sem netaldið skilgreinir. 

2.  Sé ekki unnt að sannprófa óvirkni einkvæma auðkennisins vegna þess að landsbundið eða yfirþjóðlegt gagnasafn 

inniheldur ekki einkvæmt auðkenni með sama lyfjakóða og raðnúmeri og eru í einkvæma auðkenninu sem er til sannprófunar 

skal landsbundna eða yfirþjóðlega gagnasafnið framsenda fyrirspurnina til netaldsins til að sannprófa hvort einkvæma 

auðkennið sé geymt annars staðar í gagnasafnakerfinu. 

Þegar netaldið fær fyrirspurnina skal það sanngreina, á grundvelli upplýsinganna í fyrirspurninni, öll landsbundin eða 

yfirþjóðleg gagnasöfn sem þjóna yfirráðasvæði aðildarríkisins eða aðildarríkjanna þar sem fyrirhugað var að setja lyfið, sem er 

búið einkvæma auðkenninu, á markað og skal framsenda fyrirspurnina til þessara gagnasafna. 

Netaldið skal síðan senda svar þessara gagnasafna til gagnasafnsins þaðan sem fyrirspurnin kom. 

3.  Ef landsbundið eða yfirþjóðlegt gagnasafn tilkynnir um breytingu á stöðu einkvæms auðkennis skal netaldið tryggja 

samstillingu þeirrar stöðu milli landsbundnu og yfirþjóðlegu gagnasafnanna sem þjóna yfirráðasvæði aðildarríkisins eða 

aðildarríkjanna þar sem fyrirhugað var að setja lyfið, sem er búið einkvæma auðkenninu, á markað. 

4.  Þegar netaldinu berast upplýsingarnar, sem um getur í 4. mgr. 35. gr., skal það sjá til þess að lotunúmerin fyrir og eftir 

endurpakkningu eða endurmerkingu tengist rafrænt við þau einkvæmu auðkenni sem voru gerð óvirk og við jafngildu, ein-

kvæmu auðkennin sem sett voru á umbúðir lyfs. 

35. gr. 

Eiginleikar gagnasafnakerfisins 

1.  Hvert gagnasafn í gagnasafnakerfinu skal uppfylla öll eftirfarandi skilyrði: 

a)  Það skal staðsett í Sambandinu. 

b) Það skal stofnað og rekið af lögaðila sem er ekki rekinn í hagnaðarskyni og er stofnaður í Sambandinu af framleiðendum og 

markaðsleyfishöfum lyfja, sem eru búin öryggisþáttunum, og, ef þeir hafa óskað eftir því að vera þátttakendur, af 

heildsölum og aðilum sem hafa leyfi eða rétt til að afhenda almenningi lyf.  
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c)  Það skal vera algerlega rekstrarsamhæft við hin gagnasöfnin sem gagnasafnakerfið samanstendur af; að því er þennan kafla 

varðar merkir rekstrarsamhæfi fulla starfræna samþættingu gagnasafna og rafræn gagnaskipti milli þeirra, án tillits til þess 

hvaða þjónustuveitandi er notaður. 

d)  Það skal gera framleiðendum, heildsölum og aðilum, sem hafa leyfi eða rétt til að afhenda almenningi lyf, kleift að 

framkvæma áreiðanlega, rafræna sanngreiningu og sannprófun á ósvikni einstakra lyfjapakkninga í samræmi við kröfurnar í 

þessari reglugerð. 

e)  Það skal búið forritaskilum sem geta flutt gögn og skipst á gögnum við hugbúnaðinn sem heildsalar, aðilar sem hafa leyfi 

eða rétt til að afhenda almenningi lyf og, eftir því sem við á, lögbær landsyfirvöld nota. 

f)  Ef heildsalar og aðilar, sem hafa leyfi eða rétt til að afhenda almenningi lyf, senda inn fyrirspurn í gagnasafnið í því skyni 

að sannprófa ósvikni einkvæms auðkennis og gera það óvirkt skal svartími gagnasafnsins fyrir a.m.k. 95% fyrirspurna, án 

tillits til hraða nettengingarinnar, vera styttri en 300 millisekúndur. Afköst gagnasafnsins skulu gera heildsölum og aðilum, 

sem hafa leyfi eða rétt til að afhenda almenningi lyf, fært að starfa án verulegra tafa. 

g)  Gagnasafnið skal halda fullkomna skrá (,,gagnaferil“) yfir allar aðgerðir sem varða tiltekið einkvæmt auðkenni, yfir 

notendur sem framkvæma þessar aðgerðir og yfir eðli aðgerðanna; gagnaferillinn skal búinn til þegar einkvæma auðkennið 

er halað upp í gagnasafnið og skal viðhaldið í a.m.k. eitt ár eftir fyrningardag lyfsins sem er búið einkvæma auðkenninu eða 

í fimm ár eftir að lyfið er sett í sölu eða dreifingu í samræmi við 3. mgr. 51. gr. tilskipunar 2001/83/EB, hvort heldur varir 

lengur. 

h)  Í samræmi við 38. gr. skal uppbygging gagnasafnsins vera með þeim hætti sem tryggir vernd persónuupplýsinga og 

upplýsinga, sem viðskiptaleynd hvílir á, og eignarhald á gögnum, sem verða til þegar framleiðendur, markaðsleyfishafar, 

heildsalar og aðilar, sem hafa leyfi eða rétt til að afhenda almenningi lyf, eiga samskipti við gagnasafnið. 

i)  Gagnasafnið skal innihalda myndræn notendaviðmót sem veita eftirfarandi sannprófuðum notendum beinan aðgang að því í 

samræmi við b-lið 37. gr.: 

i. heildsölum og aðilum, sem hafa leyfi eða rétt til að afhenda almenningi lyf, til að þeir geti sannprófað ósvikni 

einkvæma auðkennisins og gert það óvirkt ef þeirra eigin hugbúnaður skyldi bila, 

ii. lögbærum landsyfirvöldum í þeim tilgangi sem um getur í 39. gr. 

2.  Ef staða einkvæms auðkennis á lyfi, sem fyrirhugað er að setja á markað í fleiri en einu aðildarríki, breytist í landsbundnu 

eða yfirþjóðlegu gagnasafni skal það gagnasafn þegar í stað tilkynna stöðubreytinguna til netaldsins nema um sé að ræða 

óvirkingu sem markaðsleyfishafar hafa framkvæmt í samræmi við 40. og 41. gr. 

3.  Landsbundin eða yfirþjóðleg gagnasöfn skulu ekki leyfa upphal eða geymslu á einkvæmu auðkenni sem inniheldur sama 

lyfjakóða og raðnúmer eins og annað einkvæmt auðkenni sem er þegar í geymslu í gagnasafninu. 

4.  Fyrir hverja lotu endurpakkaðra eða endurmerktra lyfjapakkninga, sem jafngild, einkvæm auðkenni voru sett á í samræmi 

við 47. gr. a í tilskipun 2001/83/EB, skal aðilinn, sem ber ábyrgð á setningu lyfsins á markað, tilkynna netaldinu um lotunú-

merið eða -númerin á pakkningunum sem á að endurpakka eða endurmerkja og um einkvæmu auðkennin á þessum 

pakkningum. Hann skal að auki tilkynna netaldinu um lotunúmer lotunnar, sem varð til við endurpökkunina eða endurmerk-

inguna, og um jafngildu, einkvæmu auðkennin í þeirri lotu. 

36. gr. 

Aðgerðir gagnasafnakerfisins 

Gagnasafnakerfið skal a.m.k. styðja við eftirfarandi aðgerðir: 

a)  endurtekna sannprófun á ósvikni virks, einkvæms auðkennis í samræmi við11. gr., 

b) gangsetningu viðvörunar í kerfinu og útstöðinni (e. terminal), þar sem verið er að sannprófa ósvikni einkvæms auðkennis, 

ef sannprófunin staðfestir ekki að einkvæma auðkennið sé ósvikið í samræmi við 11. gr. Slíkan atburð skal merkja í 

kerfinu sem hugsanlegt fölsunartilvik nema lyfið sé skráð í kerfinu sem innkallað, afturkallað eða ætlað til eyðingar,  
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c)  að gera einkvæmt auðkenni óvirkt í samræmi við kröfurnar í þessari reglugerð, 

d)  samtengdar aðgerðir til sanngreiningar á lyfjapakkningu sem er búin einkvæma auðkenninu og til sannprófunar á ósvikni 

þessa einkvæma auðkennis og að það hafi verið gert óvirkt, 

e)  sanngreiningu lyfjapakkningar sem er búin einkvæma auðkenninu og sannprófun á ósvikni þessa einkvæma auðkennis og 

að það hafi verið gert óvirkt í aðildarríki sem er ekki aðildarríkið þar sem lyfið sem er búið einkvæma auðkenninu var sett 

á markað, 

f)  lestur upplýsinganna í tvívíða strikamerkinu sem kóðar einkvæma auðkennið, sanngreiningu á lyfinu sem ber strikamerkið 

og sannprófun á stöðu einkvæma auðkennisins, án þess að gangsetja viðvörunina sem um getur í b-lið þessarar greinar, 

g)  aðgang sannprófaðra heildsala að skránni yfir heildsala, sem um getur í h-lið 2. mgr. 33. gr., í þeim tilgangi að skera úr um 

hvort þeir þurfi að sannprófa einkvæmt auðkenni tiltekins lyfs, sbr. þó h-lið 1. mgr. 35. gr., 

h)  sannprófun á ósvikni einkvæms auðkennis og að það hafi verið gert óvirkt með því að leita handvirkt í kerfinu með 

gagnastökum einkvæma auðkennisins, 

i)  tafarlausa miðlun upplýsinga um tiltekið einkvæmt auðkenni til lögbærra landsyfirvalda og Lyfjastofnunar Evrópu, sé þess 

óskað, 

j)  gerð skýrslna sem gera lögbærum yfirvöldum kleift að sannprófa hvort einstakir markaðsleyfishafar, framleiðendur, 

heildsalar og aðilar, sem hafa leyfi eða rétt til að afhenda almenningi lyf, hlíti kröfum þessarar reglugerðar, eða að 

rannsaka hugsanleg fölsunartilvik, 

k)  breytingu til baka á stöðu einkvæms auðkennis úr óvirkri stöðu í virka stöðu, sbr. þó skilyrðin sem um getur í 13. gr., 

l) ábendingu um að einkvæmt auðkenni hafi verið gert óvirkt, 

m)  ábendingu um að lyf hafi verið innkallað eða afturkallað, því hafi verið stolið, það hafi verið flutt út, lögbær landsyfirvöld 

hafi óskað eftir lyfinu sem sýnishorni, markaðsleyfishafi hafi upplýst að um sé að ræða ókeypis sýnishorn eða að það sé 

ætlað til eyðingar, 

n)  samtengingu, eftir lyfjalotum, á upplýsingum um einkvæm auðkenni, sem hefur verið eytt eða hafa verið hulin, við 

upplýsingarnar um jafngild, einkvæm auðkenni sem eru sett á þessi lyf í samræmi við 47. gr. a í tilskipun 2001/83/EB, 

o)  samstillingu á stöðu einkvæms auðkennis milli landsbundinna eða yfirþjóðlegra gagnasafna sem þjóna yfirráðasvæði 

aðildarríkjanna þar sem fyrirhugað er að setja viðkomandi lyf á markað. 

37. gr. 

Skyldur lögaðila sem stofnar og rekur gagnasafn sem er hluti af gagnasafnakerfinu 

Sérhver lögaðili sem stofnar og rekur gagnasafn sem er hluti af gagnasafnakerfinu skal framkvæma eftirfarandi aðgerðir: 

a)  upplýsa viðeigandi lögbær landsyfirvöld um þá fyrirætlun sína að staðsetja gagnasafnið eða hluta þess á yfirráðasvæði 

þeirra og tilkynna þeim um leið og gagnasafnið verður rekstrarhæft, 

b) taka upp öryggisverklag sem tryggir að einungis notendur með sannprófað auðkenni, hlutverk og lögmæti, geti fengið 

aðgang að gagnasafninu eða halað upp upplýsingarnar sem um getur í 2. mgr. 33. gr., 

c)  vakta gagnasafnið stöðugt með tilliti til atburða sem gefa viðvörun um hugsanleg fölsunartilvik í samræmi við b-lið 36. gr., 

d)  gera ráðstafanir til tafarlausrar rannsóknar á öllum tilvikum hugsanlegrar fölsunar, sem er merkt í kerfinu í samræmi við  

b-lið 36. gr, og ráðstafanir til að gefa lögbærum landsyfirvöldum, Evrópsku lyfjastofnuninni og framkvæmdastjórninni 

viðvörun ef fölsun er staðfest,  
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e)  gera reglubundnar úttektir á gagnasafninu til að sannprófa að kröfurnar í þessari reglugerð séu uppfylltar. Úttektir skulu fara 

fram a.m.k. árlega fyrstu fimm árin eftir að þessi reglugerð kemur til framkvæmda í aðildarríkinu þar sem gagnasafnið er 

staðsett og a.m.k. á þriggja ára fresti þaðan í frá. Miðla skal niðurstöðu þessara úttekta til lögbærra yfirvalda, sé þess óskað, 

f)  gera gagnaferilinn, sem um getur í g-lið 1. mgr. 35. gr., þegar í stað aðgengilegan lögbærum yfirvöldum, óski þau þess, 

g)  gera skýrslurnar, sem um getur í j-lið 36. gr., aðgengilegar lögbærum yfirvöldum, óski þau þess. 

38. gr. 

Gagnavernd og eignarhald gagna 

1.  Framleiðendur, markaðsleyfishafar, heildsalar og aðilar, sem hafa leyfi eða rétt til að afhenda almenningi lyf, skulu bera 

ábyrgð á öllum gögnum sem verða til þegar þeir eiga samskipti við gagnasafnakerfið og eru geymd í gagnaferlinum. Þeir skulu 

eingöngu hafa eignarhald á og aðgang að þessum gögnum, að undanskildum upplýsingunum sem um getur í 2. mgr. 33. gr. og 

upplýsingunum um stöðu einkvæms auðkennis. 

2.  Lögaðilinn, sem stjórnar gagnasafninu þar sem gagnaferillinn er geymdur, skal ekki hafa aðgang að gagnaferlinum og 

gögnunum í honum án skriflegs samþykkis löglegra eigenda gagnanna nema í þeim tilgangi að rannsaka hugsanleg 

fölsunartilvik sem eru merkt í kerfinu í samræmi við b-lið 36. gr. 

39. gr. 

Aðgangur lögbærra landsyfirvalda 

Lögaðili, sem stofnar og stjórnar gagnasafni sem er notað til að sannprófa ósvikni einkvæmra auðkenna eða gera óvirk 

einkvæm auðkenni lyfja sem eru sett á markað í einhverju aðildarríkjanna, skal veita lögbærum yfirvöldum þess aðildarríkis 

aðgang að því gagnasafni og upplýsingunum í því í eftirfarandi tilgangi: 

a)  vegna umsjónar með starfsemi gagnasafnanna og rannsóknar á hugsanlegum fölsunartilvikum, 

b) vegna endurgreiðslu, 

c)  vegna lyfjagátar eða lyfjafaraldursfræði. 

VIII. KAFLI 

SKYLDUR MARKAÐSLEYFISHAFA, SAMHLIÐA INNFLYTJENDA OG SAMHLIÐA DREIFINGARAÐILA 

40. gr. 

Innkölluð, afturkölluð eða stolin lyf 

Markaðsleyfishafinn eða, sé um að ræða samhliða innflutt eða samhliða dreifð lyf sem eru búin jafngildu, einkvæmu auðkenni í 

samræmi við 47. gr. a í tilskipun 2001/83/EB, aðilinn, sem ber ábyrgð á að setja þessi lyf á markað, skal þegar í stað gera allar 

eftirfarandi ráðstafanir: 

a)  tryggja að einkvæmt auðkenni lyfs, sem á að innkalla eða afturkalla, sé gert óvirkt í öllum landsbundnum eða yfirþjóð-

legum gagnasöfnum sem þjóna yfirráðasvæði aðildarríkisins eða aðildarríkjanna þar sem innköllunin eða afturköllunin á að 

fara fram, 

b) tryggja að einkvæmt auðkenni, ef það er þekkt, lyfs sem hefur verið stolið, sé gert óvirkt í öllum landsbundnum eða 

yfirþjóðlegum gagnasöfnum þar sem upplýsingar um þetta lyf eru geymdar, 

c)  tilgreina í gagnasöfnunum, sem um getur í a- og b-lið, að þetta lyf hafi verið innkallað eða afturkallað eða því hafi verið 

stolið, eftir því sem við á.  
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41. gr. 

Lyf sem á að afhenda sem ókeypis sýnishorn 

Markaðsleyfishafi, sem ætlar að afhenda eitthvað af lyfjum sínum sem ókeypis sýnishorn í samræmi við 96. gr. tilskipunar 

2001/83/EB, skal, ef lyfið er búið öryggisþáttunum, tilgreina það sem ókeypis sýnishorn í gagnasafnakerfinu og tryggja að 

einkvæmt auðkenni þess verði gert óvirkt áður en hann lætur það af hendi til aðilana sem hafa réttindi og hæfi til að ávísa þeim. 

42. gr. 

Fjarlæging einkvæmra auðkenna úr gagnasafnakerfinu 

Markaðsleyfishafinn eða, ef um er að ræða samhliða innflutt eða samhliða dreifð lyf sem eru búin jafngildu, einkvæmu 

auðkenni í samræmi við 47. gr. a í tilskipun 2001/83/EB, aðilinn, sem ber ábyrgð á setningu þessara lyfja á markað, skal ekki 

hala einkvæm auðkenni upp í gagnasafnakerfið fyrr en hann hefur fjarlægt úr því eldri einkvæm auðkenni, ef um slík er að 

ræða, sem innihalda sama lyfjakóðann og raðnúmerið og einkvæma auðkennið sem er verið að hala upp. 

IX. KAFLI 

SKYLDUR LÖGBÆRRA LANDSYFIRVALDA 

43. gr. 

Upplýsingar sem lögbærum landsyfirvöldum ber að veita 

Lögbær landsyfirvöld skulu veita markaðsleyfishöfum, framleiðendum, heildsölum og aðilum, sem hafa leyfi eða rétt til að 

afhenda almenningi lyf, aðgang að upplýsingum um eftirfarandi, óski þeir þess: 

a)  lyf sem hafa verið sett á markað á yfirráðasvæði þeirra og skulu búin öryggisþáttunum í samræmi við o-lið 54. gr. 

tilskipunar 2001/83/EB og þessa reglugerð, 

b) lyf sem eru lyfseðilsskyld eða falla undir endurgreiðslu og eru búin einkvæmu auðkenni sem er með rýmkað notkunarsvið 

vegna endurgreiðslu eða lyfjagátar í samræmi við 5. mgr. 54. gr. a í tilskipun 2001/83/EB, 

c)  lyf sem eru búin öryggisinnsigli sem er með rýmkað notkunarsvið vegna öryggis sjúklinga í samræmi við 5. mgr. 54. gr. a í 

tilskipun 2001/83/EB. 

44. gr. 

Eftirlit með gagnasafnakerfinu 

1.  Lögbær landsyfirvöld skulu hafa eftirlit með starfsemi allra gagnasafna, sem eru staðsett á yfirráðasvæði þeirra, í því skyni 

að sannprófa, með eftirlitsúttektum ef nauðsyn krefur, að gagnasafnið og lögaðilinn, sem ber ábyrgð á stofnun og stjórnun 

gagnasafnsins, uppfylli kröfurnar í þessari reglugerð. 

2.  Lögbært landsyfirvald getur með skriflegum samningi framselt hvaða skyldu sem er samkvæmt þessari grein til lögbærs 

yfirvalds annars aðildarríkis eða þriðja aðila. 

3.  Ef gagnasafn sem er ekki staðsett á yfirráðasvæði aðildarríkis er notað í þeim tilgangi að sannprófa ósvikni lyfja sem eru 

sett á markað í því aðildarríki er lögbæru yfirvaldi þess aðildarríkis heimilt að fylgjast með eftirlitsúttekt á gagnasafninu eða 

framkvæma sjálfstæða eftirlitsúttekt, háð samþykki aðildarríkisins þar sem gagnasafnið er staðsett. 

4.  Lögbært landsyfirvald skal senda skýrslur um eftirlitsstarfsemina til Lyfjastofnunar Evrópu sem skal gera þær 

aðgengilegar öðrum lögbærum landsyfirvöldum og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins.  



20.6.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 49/101 

 

5.  Lögbær landsyfirvöld geta lagt sitt af mörkum til stjórnunar sérhvers gagnasafns sem er notað til að sanngreina lyf og 

sannprófa ósvikni eða gera óvirk einkvæm auðkenni lyfja sem sett eru á markað á yfirráðasvæði aðildarríkisins sem þau 

tilheyra. 

Lögbær landsyfirvöld geta tekið þátt í stjórn lögaðila sem reka þessi gagnasöfn og getur allt að þriðjungi stjórnarmanna verið á 

þeirra vegum. 

X. KAFLI 

SKRÁR YFIR UNDANÞÁGUR OG TILKYNNINGAR TIL FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 

45. gr. 

Skrár yfir undanþágur frá kröfunni um að lyf skulu búin öryggisþáttunum eða ekki búin þeim 

1.  Skrá yfir lyfseðilsskyld lyf og lyfjaflokka sem skulu ekki búin öryggisþáttunum er sett fram í I. viðauka við þessa 

reglugerð. 

2.  Skrá yfir lyf og lyfjaflokka sem eru ekki lyfseðilsskyld og skulu búin öryggisþáttunum er sett fram í II. viðauka við þessa 

reglugerð. 

46. gr. 

Tilkynningar til framkvæmdastjórnarinnar 

1.  Lögbær landsyfirvöld skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um lyf, sem eru ekki lyfseðilsskyld og sem þau telja að 

áhætta sé á að verði fölsuð, um leið og þau verða vör við slíka áhættu. Til þess skulu þau nota eyðublaðið sem sett er fram í III. 

viðauka við þessa reglugerð. 

2.  Lögbær landsyfirvöld geta upplýst framkvæmdastjórnina um lyf sem þau telja að ekki sé áhætta á að verði fölsuð. Til þess 

skulu þau nota eyðublaðið sem sett er fram í IV. viðauka við þessa reglugerð. 

3.  Að því er varðar tilkynningarnar, sem um getur í 1. og 2. mgr, skulu lögbær landsyfirvöld láta fara fram mat á hvers kyns 

áhættu á fölsun og hvers kyns áhættu sem leiðir af fölsun þessara lyfja, að teknu tilliti til viðmiðana sem taldar eru upp í b-lið  

2. mgr. 54. gr. a í tilskipun 2001/83/EB. 

4.  Þegar lögbær landsyfirvöld senda framkvæmdastjórninni tilkynningu, sem um getur í 1. mgr., skulu þau láta henni í té 

sönnunargögn og skjöl sem staðfesta að fölsun hafi átt sér stað. 

47. gr. 

Mat á niðurstöðum 

Telji framkvæmdastjórnin eða aðildarríki, í kjölfar tilkynningar eins og um getur í 46. gr. og vegna þess að borgarar í 

Sambandinu hafa látist eða verið lagðir inn á sjúkrahús eftir að hafa verið útsettir fyrir fölsuðum lyfjum, að grípa þurfi til 

skjótra aðgerða til að vernda lýðheilsu skal framkvæmdastjórnin meta tilkynninguna án tafar og eigi síðar en innan 45 daga. 

XI. KAFLI 

UMBREYTINGARRÁÐSTAFANIR OG GILDISTAKA 

48. gr. 

Umbreytingarráðstafanir 

Hafi lyf verið sett í sölu eða dreifingu án öryggisþáttanna í einhverju aðildarríkjanna fyrir gildistökudag þessarar reglugerðar í 

því aðildarríki, og þeim er ekki endurpakkað né eru þau endurmerkt eftir það, má setja þau á markað, dreifa þeim og afhenda 

þau almenningi í því aðildarríki fram að fyrningardegi lyfjanna. 
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49. gr. 

Beiting í aðildarríkjum sem eru þegar með kerfi til sannprófunar á ósvikni lyfja og til sanngreiningar á einstökum 

pakkningum 

1.  Hvert aðildarríki, sem um getur í öðrum málslið b-liðar 2. undirgreinar 2. mgr. 2. gr. í tilskipun 2011/62/ESB, skal 

tilkynna framkvæmdastjórninni frá hvaða degi beiting 1.–48.gr. þessar reglugerðar hefst á yfirráðasvæði þess í samræmi við 

þriðju undirgrein 50. gr. Tilkynningin skal eiga sér stað eigi síðar en sex mánuðum áður en beitingin hefst. 

2.  Framkvæmdastjórnin skal birta tilkynningu um allar dagsetningar sem henni er tilkynnt um í samræmi við 1. mgr. í 

Stjórnartíðindum Evrópusambandsins 

50. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 9. febrúar 2019. 

Aðildarríkin, sem um getur í öðrum málslið b-liðar 2. undirgreinar 2. mgr. 2. gr. í tilskipun 2011/62/ESB, skulu þó beita  

1.–48.gr. þessarar reglugerðar í síðasta lagi frá og með 9. febrúar 2025. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 2. október 2015. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 Jean-Claude JUNCKER 

 forseti. 

 _____   
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I. VIÐAUKI 

Skrá yfir lyfseðilsskyld lyf og lyfjaflokka sem skulu ekki búin öryggisþáttunum sem um getur í 1. mgr. 45. gr. 

Heiti virks efnis eða lyfjaflokks Lyfjaform Styrkleiki Athugasemdir 

Smáskammtalyf Öll Allur  

Geislageitur Allar Allur  

Samstæður Allar Allur  

Forefni geislavirkra kjarnategunda Öll Allur  

Hátæknimeðferðarlyf sem innihalda eða eru vefir eða 

frumur 

Öll Allur  

Lyfjagös Lyfjagas Allur  

Lausnir til næringar í æð, í ATC-flokki sem hefst á 

B05BA (e. ATC code (anatomical therapeutical chemical 

classification system)) 

Innrennslislausn Allur  

Lausnir sem hafa áhrif á jafnvægi rafkleifra efna, í ATC-

flokki sem hefst á B05BB 

Innrennslislausn Allur  

Osmótísk þvagræsilyf, í ATC-flokki sem hefst á B05BC Innrennslislausn Allur  

Þykkni sem blandað er í lausnir til notkunar í bláæð, í 

ATC-flokki sem hefst á B05X 

Öll Allur  

Leysar og þynningarvökvar, þ.m.t. skolvökvar, í ATC-

flokki sem hefst á V07AB 

Öll Allur  

Skuggaefni, í ATC-flokki sem hefst á V08 Öll Allur  

Ofnæmispróf, í ATC-flokki sem hefst á V04CL Öll Allur  

Útdrættir úr ofnæmisvökum, í ATC-flokki sem hefst á 

V01AA 

Allir Allur  
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II. VIÐAUKI 

Skrá yfir lyf og lyfjaflokka sem eru ekki lyfseðilsskyld og skulu búin öryggisþáttunum sem um getur í 2. mgr. 45. gr. 

Heiti virks efnis eða lyfjaflokks Lyfjaform Styrkleiki Athugasemdir 

Ómeprasól sýruþolið hylki, hart 20 mg  

Ómeprasól sýruþolið hylki, hart 40 mg  
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III. VIÐAUKI 

Tilkynning til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um lyf sem eru ekki lyfseðilsskyld og sem talin er áhætta á að verði 

fölsuð skv. 4. mgr. 54. gr. a í tilskipun 2001/83/EB. 

Aðildarríki: Heiti lögbærs yfirvalds: 

 

Færsla nr. 
Virkt efni (almennt 

heiti) 
Lyfjaform Styrkleiki ATC-flokkur 

Sönnunargögn 

(vinsamlegast leggið fram sönnunargögn um 

eitt eða fleiri tilvik fölsunar í löglegu 

aðfangakeðjunni og tilgreinið heimildina fyrir 

upplýsingunum) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

Athugasemd:  Fjöldi færslnanna er ekki bindandi. 
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IV. VIÐAUKI 

Tilkynning til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um lyf sem ekki er talin áhætta á að verði fölsuð skv. 4. mgr. 54. gr. a í 

tilskipun 2001/83/EB. 

Aðildarríki: Heiti lögbærs yfirvalds: 

 

Færsla 

nr. 

Virkt efni (almennt 

heiti) 
Lyfjaform Styrkleiki ATC-flokkur Athugasemdir/Viðbótarupplýsingar 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

Athugasemd:  Fjöldi færslnanna er ekki bindandi. 
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REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2017/352 

frá 15. febrúar 2017 

um að setja ramma um veitingu hafnarþjónustu og um sameiginlegar reglur um gagnsæi í 

fjármálum fyrir hafnir (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 2. mgr. 100. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins (1), 

með hliðsjón af áliti svæðanefndarinnar (2), 

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (3), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Nauðsynlegt er að hafnir verði óaðskiljanlegur hluti samfelldrar flutninga- og vörustjórnunarkeðju til að stuðla að vexti 

og skilvirkari notkun og starfsemi samevrópska flutninganetsins og innri markaðarins. Þetta krefst nútímalegrar 

hafnarþjónustu sem stuðlar að skilvirkri notkun hafna og hagstæðu fjárfestingarumhverfi til að þróa hafnir í samræmi 

við núverandi kröfur og framtíðarkröfur varðandi flutninga og vörustjórnun. 

2) Hafnir stuðla að samkeppnishæfni evrópskra atvinnugreina á heimsmarkaði til langs tíma og skapa, á sama tíma, 

virðisauka og ný störf á öllum strandsvæðum Sambandsins. Til að takast á við áskoranir, sem sjóflutningageirinn 

stendur frammi fyrir, og til að auka skilvirkni og sjálfbærni flutninga- og vörustjórnunarkeðja er nauðsynlegt að 

innleiða, samhliða þessari reglugerð, aðgerðirnar um einföldun stjórnsýslu sem settar eru fram í orðsendingu 

framkvæmdastjórnarinnar frá 23. maí 2013 sem ber titilinn „Hafnir: tæki til að auka hagvöxt“. 

3) Í orðsendingu sinni frá 3. október 2012 sem ber titilinn „Lög um innri markað II — Vinnum saman í þágu hagvaxtar“ 

vakti framkvæmdastjórnin máls á því að til að gera sjóflutninga eftirsóknarverðari verði hafnarþjónusta að vera 

aðgengileg, skilvirk og áreiðanleg og að nauðsynlegt sé að leysa álitamál er varða gagnsæi opinberrar fjármögnunar og 

hafnargjalda sem og einföldun stjórnsýslu í höfnum, og endurskoða takmarkanir á þjónustustarfsemi í höfnum.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 57, 3.3.2017, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 128/2019 frá  

8. maí 2019 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB C 327, 12.11.2013, bls. 111. 

(2) Stjtíð. ESB C 114, 15.4.2014, bls. 57. 

(3) Afstaða Evrópuþingsins frá 14. desember 2016 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 23. janúar 2017. 

2019/EES/49/10 
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4) Bættur aðgangur að hafnarþjónustu, innleiðing gagnsæis í fjármálum og sjálfstæði hafna við sjó mun auka gæði og 

skilvirkni þjónustu við hafnarnotendur og stuðla að hagstæðara umhverfi með tilliti til fjármögnunar í höfnum, ásamt 

því að draga úr kostnaði fyrir flutningsþega og stuðla að eflingu flutninga á stuttum sjóleiðum og betri samþættingu 

sjóflutninga við flutninga með járnbrautum, flutninga á skipgengum vatnaleiðum og flutninga á vegum. 

5) Einföldun á tollferlum getur skapað efnahagslegan ávinning fyrir hafnir við sjó með tilliti til samkeppnishæfni. Til að 

stuðla að sanngjarnri samkeppni og draga úr formkröfum við tollmeðferð er mikilvægt að lögbær yfirvöld 

aðildarríkjanna samþykki viðeigandi nálgun sem er skilvirk og byggð á áhættumati. Í þessu samhengi er nauðsynlegt að 

framkvæmdastjórnin taki til athugunar þörfina á viðeigandi ráðstöfunum til að draga úr formsatriðum við skýrslugjöf í 

höfnum við sjó og takast á við ósanngjarna samkeppni. 

6) Skýr rammi ákvæða, sem eru gagnsæ, sanngjörn og án mismununar, í tengslum við fjármögnun hafnargrunnvirkja og 

hafnarþjónustu og álagningu gjalda þar að lútandi, gegnir mikilvægu hlutverki við að tryggja að viðskiptaáform og 

fjárfestingaráætlanir hverrar hafnar og, ef við á, almennur stefnurammi ríkishafna fylgi samkeppnisreglum að öllu leyti. 

Gagnsæi fjármálatengsla gerir einkum kleift að viðhafa sanngjarnt og skilvirkt eftirlit með ríkisaðstoð sem kemur þar 

með í veg fyrir markaðsröskun. Í ályktun ráðsins frá 5. júní 2014 var framkvæmdastjórnin í því skyni hvött til þess að 

skoða viðmiðunarreglur um ríkisaðstoð við hafnir við sjó til að tryggja sanngjarna samkeppni og stöðugan lagaramma 

fyrir fjárfestingar í höfnum. 

7) Yfirgnæfandi meirihluti skipaumferðar í Sambandinu fer um hafnir við sjó innan samevrópska flutninganetsins sem 

komið var á með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1315/2013 (1). Til að uppfylla markmið þessarar 

reglugerðar með hóflegum hætti og án þess að lagðar séu ónauðsynlegar byrðar á aðrar hafnir ætti þessi reglugerð að 

gilda um hafnir við sjó innan samevrópska flutninganetsins, sem allar gegna mikilvægu hlutverki fyrir evrópska 

flutningakerfið, annaðhvort vegna þess að um höfnina fer meira en 0,1% af samanlögðum vöru- eða farþegaflutningum 

innan ESB eða vegna þess að höfnin bætir svæðisbundinn aðgang að eyjum eða jaðarsvæðum. Innan ramma þessarar 

reglugerðar ætti þó að veita aðildarríkjum möguleika á að ákveða hvort þau ætli að beita ákvæðum þessarar reglugerðar 

á hafnir við sjó innan heildarnetsins sem er staðsett við ystu svæði. Aðildarríkin ættu einnig að eiga kost á að innleiða 

undanþágur til að komast hjá óhóflegri stjórnsýslubyrði fyrir þær hafnir við sjó innan heildarnetsins þar sem árlegir 

vöruflutningar um höfnina réttlæta ekki að þessari reglugerð sé beitt að fullu. 

8) Úthafsleiðsöguþjónusta hefur ekki bein áhrif á skilvirkni hafna þar sem þjónustan er ekki notuð fyrir beina siglingu inn í 

og út úr höfnum og því þarf ekki að fella þessa þjónustu undir þessa reglugerð. 

9) Þessi reglugerð ætti ekki að hafa nein áhrif á reglur aðildarríkjanna um skipan eignarréttar, sem gildir um hafnir við sjó, 

og í henni ætti að gera ráð fyrir mismunandi hafnarmannvirkjum í aðildarríkjunum. 

10) Í þessari reglugerð er ekki innleitt tiltekið líkan fyrir stjórnun hafna við sjó og hún hefur ekki nein áhrif á valdheimildir 

aðildarríkjanna, í samræmi við lög Sambandsins, til að veita þjónustu í almannaþágu sem er ekki af efnahagslegum toga. 

Hægt er að nota mismunandi líkön fyrir hafnarstjórnun, að því tilskildu að ramminn um veitingu hafnarþjónustu og 

sameiginlegu reglurnar um gagnsæi í fjármálum, sem sett eru fram í þessari reglugerð, séu virt. 

11) Í samræmi við almennar meginreglur sáttmálanna ætti veitendum hafnarþjónustu að vera frjálst að veita þjónustu sína í 

þeim höfnum við sjó sem falla undir þessa reglugerð. Þó ætti að vera hægt að setja tiltekin skilyrði um nýtingu þessa 

frelsis. 

12) Þessi reglugerð ætti hvorki að takmarka möguleika hafnarstjórnar né lögbærs yfirvalds til að koma á gjaldtökukerfi, svo 

framarlega sem hafnargrunnvirkjagjöld, sem rekstraraðilar fljótandi fara eða eigendur farms greiða, séu gagnsæ, einkum 

auðgreinanleg og án mismununar, og stuðli að viðhaldi og þróun grunnvirkja og þjónustuaðstöðu og að veitingu 

þjónustu, sem þarf til að framkvæma eða greiða fyrir flutningastarfsemi á hafnarsvæðinu og siglingaleiðum, sem veita 

aðgang að þeim höfnum sem falla undir valdheimildir hafnarstjórnar.  

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1315/2013 frá 11. desember 2013 um viðmiðunarreglur Sambandsins varðandi 

uppbyggingu samevrópska flutninganetsins og um niðurfellingu á ákvörðun nr. 661/2010/ESB (Stjtíð. ESB L 348, 20.12.2013, bls. 1). 
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13) Í þágu skilvirkrar, öruggrar og umhverfisvænnar hafnarstjórnunar ætti hafnarstjórn, eða lögbært yfirvald, að geta krafist 

þess að veitendur hafnarþjónustu geti sýnt fram á að þeir uppfylli lágmarkskröfur um að veita þjónustuna með 

viðeigandi hætti. Þessar lágmarkskröfur ætti að takmarka við skýrt afmörkuð skilyrði, að svo miklu leyti sem þessar 

kröfur eru gagnsæjar, hlutlægar, án mismununar, hóflegar og viðeigandi fyrir veitingu hafnarþjónustu. Í samræmi við 

almenn markmið þessarar reglugerðar ættu lágmarkskröfurnar að stuðla að fyrsta flokks hafnarþjónustu og ættu ekki að 

hafa í för með sér markaðshindranir. 

14) Mikilvægt er að allir veitendur hafnarþjónustu, samkvæmt beiðni hafnarstjórnar, geti sýnt fram á að þeir geti veitt 

lágmarksfjölda skipa þjónustu og haft aðgang að nauðsynlegu starfsfólki og búnaði. Þeir ættu að beita viðeigandi 

ákvæðum og reglum, þ.m.t. gildandi vinnulöggjöf og viðeigandi kjarasamningum sem og gæðakröfum viðkomandi 

hafnar. 

15) Þegar ákvarðað er hvort veitandi hafnarþjónustu uppfyllir kröfur um gott orðspor ætti lögbært yfirvald eða hafnarstjórn 

að íhuga hvort knýjandi ástæður séu til að efast um áreiðanleika veitanda hafnarþjónustunnar, t.d. hvort hann hafi verið 

sakfelldur eða sætt viðurlögum við alvarlegum hegningarlagabrotum eða alvarlegum brotum á gildandi lögum 

Sambandsins og landslögum. 

16) Aðildarríkin ættu að geta krafist þess að skyldur á sviði félagsmála- og vinnulöggjafar séu uppfylltar í tengslum við 

starfrækslu hafnarþjónustu í viðkomandi höfn. 

17) Aðildarríkin ættu að upplýsa framkvæmdastjórnina áður en ákvörðun kann að vera tekin um fánaríkiskröfu gagnvart 

skipum sem eru aðallega notuð við dráttar- og legufæraaðgerðir. Slík ákvörðun ætti að vera án mismununar, byggjast á 

gagnsæjum og hlutlægum viðmiðunum og ekki hafa í för með sér óréttmætar markaðshindranir. 

18) Þegar þess er krafist að lágmarkskröfur séu uppfylltar ætti ferlið við veitingu réttinda til að veita hafnarþjónustu að vera 

gagnsætt, hlutlægt, hóflegt og án mismununar og ætti að gera veitendum hafnarþjónustu kleift að hefja veitingu 

hafnarþjónustu sinnar á tilskildum tíma. 

19) Þar sem hafnir eru afmörkuð landfræðileg svæði gæti fjöldi veitenda hafnarþjónustu, í tilteknum tilvikum, takmarkast af 

skorti á landsvæði eða sjávarlóðum, einkennum hafnargrunnvirkis eða eðli hafnarumferðar eða nauðsynjar þess að 

tryggja örugga, áreiðanlega eða umhverfislega sjálfbæra hafnarstarfsemi. 

20) Hvers konar takmarkanir á fjölda veitenda hafnarþjónustu ætti að rökstyðja á skýran og hlutlægan hátt og þær ættu ekki 

að hafa í för með sér óréttmætar markaðshindranir. 

21) Hafnarstjórn, eða lögbært yfirvald, ætti að birta þá fyrirætlun sína að framkvæma valferli í tengslum við veitingu 

hafnarþjónustu, þ.m.t. á Netinu og, eftir því sem við á, í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. Slík birting ætti að 

innihalda upplýsingar um valferlið, frestinn til að skila tilboðum, viðeigandi valforsendur og upplýsingar um hvernig 

nálgast megi viðeigandi gögn sem eru nauðsynleg til að undirbúa umsókn. 

22) Til að tryggja gagnsæi og jafna meðferð ættu breytingar á ákvæðum samnings innan gildistíma hans að teljast jafngilda 

nýrri úthlutun samnings, þegar þær hafa í för með sér að samningurinn verður verulega frábrugðinn upprunalega 

samningnum, og sýna þar með vilja aðilanna um að endursemja um mikilvæga skilmála þessa samnings. 

23) Þessi reglugerð ætti ekki að hafa áhrif á rétt aðildarríkjanna til að leggja á skyldu til að veita opinbera þjónustu sem 

tengist hafnarþjónustu. 

24) Í Sambandinu eru margvíslegar hafnir við sjó sem hafa mismunandi líkön fyrir skipulag hafnarþjónustu. Þar af leiðandi 

myndi ekki vera viðeigandi að innleiða eitt samræmt líkan. Hafnarstjórn, eða lögbært yfirvald, ætti að geta takmarkað 

fjölda veitenda tiltekinnar hafnarþjónustu, ef það er réttlætanlegt af einni eða fleiri ástæðum.  
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25) Í 34. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2014/25/ESB (1) er kveðið á um að samningar, sem gerðir eru með það 

fyrir augum að unnt sé að inna af hendi starfsemi, skulu ekki falla undir þá tilskipun ef aðildarríkið eða samnings-

stofnanir geta sýnt fram á að í aðildarríkinu, þar sem starfsemin á að fara fram, sé starfsemin í beinni samkeppni á 

mörkuðum sem aðgangur er ekki takmarkaður að. Sú málsmeðferð sem notuð er til að slá því föstu hvort sú sé raunin 

ætti að vera málsmeðferðin sem sett er fram í 35. gr. tilskipunar 2014/25/ESB. Ef því er slegið föstu, fyrir tilstuðlan 

þessarar málsmeðferðar, að hafnargeirinn eða undirgeiri hans ásamt hafnarþjónustu, eigi í slíkri beinni samkeppni er, af 

þessum sökum, við hæfi að geirinn falli ekki undir reglurnar um takmarkanir á markaðsaðgangi samkvæmt þessari 

reglugerð.  

26) Nema undanþága um samkeppnismarkað gildi ætti hafnarstjórn eða lögbært yfirvald að birta fyrir fram sérhverja 

fyrirætlun um að takmarka fjölda veitenda hafnarþjónustu og færa fullnægjandi rök fyrir henni til að gefa 

hagsmunaaðilum tækifæri til að koma með athugasemdir.  

27) Ef hafnarstjórn eða lögbært yfirvald sér sjálft um að veita hafnarþjónustu eða veitir hana fyrir tilstuðlan lagalega 

aðgreinds aðila sem það stjórnar sjálft, með beinum eða óbeinum hætti, ætti að gera ráðstafanir til að koma í veg fyrir 

hagsmunaárekstra og tryggja sanngjarnan og gagnsæjan markaðsaðgang að hafnarþjónustu þegar fjöldi veitenda 

hafnarþjónustu er takmarkaður. Slíkar ráðstafanir gætu m.a. verið með því sniði að viðeigandi landsyfirvaldi, sem er 

óháð hafnarstjórn eða lögbæru yfirvaldi, verði falið að samþykkja ákvörðunina um að takmarka fjölda veitenda 

hafnarþjónustu. 

28) Sá möguleiki að setja lágmarkskröfur og takmarka fjölda veitenda hafnarþjónustu, sem aðildarríkin geta enn nýtt sér, 

ætti ekki að koma í veg fyrir að þau tryggi ótakmarkað frelsi til að veita þjónustu í höfnum sínum. 

29) Birta ætti opinberlega ferlið við val á veitendum hafnarþjónustu sem og niðurstöður úr því og ætti ferlið að fara fram án 

mismununar, vera gagnsætt og opið öllum hagsmunaaðilum. 

30) Eina réttlætanlega ástæðan fyrir því að leggja á skyldu til að veita opinbera þjónustu, sem leiðir til takmörkunar á fjölda 

veitenda hafnarþjónustu, ætti að varða almannahagsmuni, í því skyni að tryggja aðgengi allra notenda að 

hafnarþjónustu, aðgengi að hafnarþjónustu allt árið, viðráðanlegt verð á hafnarþjónustunni fyrir tiltekinn hóp notenda, 

öryggi hafnar, hafnarvernd eða umhverfislega sjálfbærni hafnarstarfsemi sem og samheldni milli svæða. 

31) Jafnvel þótt landsyfirvöld ákvarði og innleiði skyldur til að veita opinbera þjónustu ætti ekki að líta á almenna skyldu, 

sem fastsett er í lögum Sambandsins eða landslögum, um móttöku sérhvers skips í höfn, sem getur af eigin rammleik 

siglt inn í höfn og lagst að bryggju, án mismununar eða hindrana, sem skyldu um opinbera þjónustu að því er þessa 

reglugerð varðar. 

32) Þessi reglugerð ætti ekki að koma í veg fyrir að lögbær yfirvöld greiði bætur vegna aðgerða, sem gripið er til, í því skyni 

að uppfylla skylduna um að veita opinbera þjónustu, að því tilskildu að slíkar bætur samrýmist viðeigandi reglum um 

ríkisaðstoð. Ef skylda til að veita opinbera þjónustu telst þjónusta í almannaþágu sem hefur almenna, efnahagslega 

þýðingu, er nauðsynlegt að tryggja að farið sé að kröfum ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar 2012/21/ESB (2) og 

reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 360/2012 (3) sem og að orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar frá  

11. janúar 2012 sem ber titilinn „Rammi Evrópusambandsins um ríkisaðstoð í formi bóta vegna opinberrar þjónustu“. 

33) Ef um er að ræða marga aðila sem veita hafnarþjónustu ætti hafnarstjórn eða lögbært yfirvald ekki að gera upp á milli 

þeirra og sér í lagi hvorki að hygla fyrirtæki né stofnun þar sem þessir aðilar hafa sjálfir hagsmuna að gæta.  

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/25/ESB frá 26. febrúar 2014 um innkaup stofnana sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga 

og póstþjónustu og um niðurfellingu tilskipunar 2004/17/EB (Stjtíð. ESB L 94, 28.3.2014, bls. 243). 

(2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. desember 2011 um beitingu 2. mgr. 106. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins 

gagnvart ríkisaðstoð í formi bóta til tiltekinna fyrirtækja sem veita opinbera þjónustu sem hefur almenna efnahagslega þýðingu (Stjtíð. 

ESB, L 7, 11.1.2012, bls. 3). 

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 360/2012 frá 25. apríl 2012 um beitingu 107. og 108. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins gagnvart minniháttaraðstoð sem veitt er fyrirtækjum sem veita þjónustu er hefur almenna efnahagslega þýðingu 

(Stjtíð. ESB L 114, 26.4.2012, bls. 8). 
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34) Hafnarstjórn eða lögbært yfirvald ætti að geta valið hvort það veitir hafnarþjónustuna sjálft eða felur innri rekstraraðila 

að sjá um veitingu slíkrar þjónustu. Ef um er að ræða takmarkaðan fjölda veitenda hafnarþjónustu ættu innri 

rekstraraðilar að einskorða veitta hafnarþjónustu einungis við þá höfn eða þær hafnir sem þeim hefur verið úthlutað, 

nema í þeim tilvikum þar sem undanþága vegna samkeppnismarkaðar gildir. 

35) Aðildarríkin ættu að viðhalda rétti sínum til að tryggja viðunandi félagslegt vernd fyrir starfsfólk fyrirtækja sem veita 

hafnarþjónustu. Þessi reglugerð ætti ekki að hafa áhrif á það hvernig aðildarríkin beita reglum á sviði félagsmála- og 

vinnuréttar. Rétt þykir að skýra að í þeim tilvikum þar sem tilskipun ráðsins 2001/23/EB (1) á ekki við og gerð samnings 

um hafnarþjónustu felur í sér að skipt sé um veitanda hafnarþjónustu, ætti hafnarstjórn eða lögbært yfirvald, samt sem 

áður, að geta krafist þess að réttindi og skyldur fyrrum veitanda hafnarþjónustu, sem stafa af ráðningarsamningi eða 

ráðningarsambandi sem er í gildi á þeim degi sem breytingin tekur gildi, yfirfærist á nýlega tilnefndan veitanda 

hafnarþjónustu. 

36) Þegar ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, fela í sér vinnslu persónuupplýsinga ætti slík vinnsla að 

fara fram í samræmi við gildandi lög Sambandsins og einkum í samræmi við reglugerð Evrópusambandsins og ráðsins 

(ESB) 2016/679 (2). 

37) Í flóknum og samkeppnishæfum geira eins og hafnarþjónustu er grunnþjálfun og reglubundin þjálfun starfsfólks 

nauðsynleg til að tryggja gæði þjónustunnar og vernda heilbrigði og öryggi hafnarstarfsmanna. Aðildarríkin ættu því að 

tryggja að veitendur hafnarþjónustu sjái starfsmönnum sínum fyrir fullnægjandi þjálfun.  

38) Í mörgum höfnum eru notaðir opinberir samningar til að gefa þjónustuveitendum á sviði meðhöndlunar farms og 

farþegaþjónustu aðgang að markaðnum. Evrópudómstóllinn hefur staðfest að lögbær yfirvöld séu bundin af 

meginreglunni um gagnsæi og banni við mismunun þegar þau gera slíka samninga. Jafnvel þótt II. kafli þessarar 

reglugerðar ætti ekki að gilda um veitingu þjónustu vegna farmmeðferðar- og farþegaþjónustu ætti aðildarríkjum áfram 

að vera frjálst að beita reglum II. kafla í tengslum við þessa þjónustu eða halda núverandi landslögum sínum um 

markaðsaðgang að því er varðar farmmeðferðar- og farþegaþjónustu, samhliða því að virða meginreglurnar sem settar 

eru fram í dómaframkvæmd Evrópudómstólsins. 

39) Samkvæmt ályktun Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar A.960 er nauðsynlegt að á hverju hafnsögusvæði sé 

hafnsögumaður sem býr yfir mjög sérhæfðri reynslu og sé staðkunnugur svæðinu. Enn fremur er hafnsöguþjónusta 

almennt skyldubundin og sjá aðildarríkin oft sjálf um að skipuleggja eða veita þessa þjónustu. Í tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2009/16/EB (3) er hafnsögumönnum enn fremur falið það hlutverk að greina lögbærum 

yfirvöldum frá augljósum frávikum sem gætu ógnað öruggri siglingu fljótandi fars eða stofnað í hættu eða skaðað 

sjávarumhverfið. Þar sem öryggisskilyrði leyfa það er auk þess mikilvægt að öll aðildarríkin hvetji til notkunar skírteina 

um undanþágu frá hafnsöguþjónustu (e. Pilotage Exemption Certificates), eða svipaðs fyrirkomulags, til að auka 

skilvirkni í höfnum og sér í lagi til að efla flutninga á stuttum sjóleiðum. Til að koma í veg fyrir hugsanlega 

hagsmunaárekstra á milli slíkra verkefna í almannaþágu og viðskiptalegra aðstæðna ætti II. kafli þessarar reglugerðar 

ekki að gilda um hafnsöguþjónustu. Aðildarríkin ættu þó áfram að hafa frelsi til að ákveða hvort þau beiti II. kafla í 

tengslum við hafnsöguþjónustu. Ef þau taka slíka ákvörðun ætti framkvæmdastjórnin að vera upplýst um það til að 

tryggja dreifingu viðeigandi upplýsinga. 

40) Án þess að hafa áhrif á samkeppnisreglur Sambandsins ætti þessi reglugerð ekki að ganga gegn rétti aðildarríkjanna, 

eftir atvikum, til að setja gjaldskrá í því skyni að koma í veg fyrir of há gjöld fyrir hafnarþjónustu í tilvikum þar sem 

staðan á hafnarþjónustumarkaðnum er slík að ekki er hægt að viðhafa virka samkeppni.  

  

(1) Tilskipun ráðsins 2001/23/EB frá 12. mars 2001 um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um vernd launamanna við aðilaskipti að fyrir-

tækjum, atvinnurekstri eða hluta fyrirtækja eða atvinnurekstrar (Stjtíð. EB L 82, 22.3.2001, bls. 16). 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 frá 27. apríl 2016 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga 

og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga og niðurfellingu tilskipunar 95/46/EB (almenna persónuverndarreglugerðin) (Stjtíð. ESB L 119, 

4.5.2016, bls. 1). 

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/16/EB frá 23. apríl 2009 um hafnarríkiseftirlit (Stjtíð. ESB L 131, 28.5.2009, bls. 57).  
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41) Fjármálatengsl milli hafna við sjó, sem taka við opinberu fjármagni, og veitenda hafnarþjónustu annars vegar og 

opinberra yfirvalda hins vegar ættu að vera gagnsæ til að tryggja jöfn samkeppnisskilyrði og koma í veg fyrir 

markaðsröskun. Í þessu tilliti ætti í þessari reglugerð að rýmka gildissvið meginreglna um gagnsæi fjármálatengsla, sem 

sett eru fram í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/111/EB (1), þannig að þau taki til annarra viðtakenda, sbr. þó 

gildissvið þeirrar tilskipunar. 

42) Í þessari reglugerð er nauðsynlegt að setja fram reglur um gagnsæi fjármálatengsla til að koma í veg fyrir ójafna 

samkeppni milli hafna í Sambandinu, einkum þar sem hafnir innan samevrópska flutninganetsins uppfylla skilyrðin til 

að sækja um fjármögnun frá Sambandinu fyrir tilstuðlan sjóðsins fyrir samtengda Evrópu sem komið var á fót með 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1316/2013 (2). 

43) Til að tryggja jöfn samkeppnisskilyrði og gagnsæi við úthlutun og nýtingu á opinberu fjármagni og til að koma í veg 

fyrir markaðsröskun er nauðsynlegt að hafnarstjórn, sem þiggur opinbert fé á sama tíma og hún starfar einnig sem 

þjónustuveitandi, verði gert að halda reikningum fyrir starfsemi, sem kostuð er með opinberu fjármagni og stunduð í 

krafti hlutverks hennar sem hafnarstjórn, aðskildum frá reikningum fyrir starfsemi sem framkvæmd er á 

samkeppnisgrundvelli. Í öllu falli ætti að tryggja að farið sé að reglum um ríkisaðstoð. 

44) Þegar unnið að dýpkun innan hafnarsvæðis, á vegum hafnar eða annarrar einingar, ætti að halda reikningum vegna 

dýpkunar aðskildum frá reikningum vegna annarrar starfsemi, til að tryggja gagnsæi. 

45) Án þess að hafa áhrif á lög Sambandsins og heimildir framkvæmdastjórnarinnar er mikilvægt að framkvæmdastjórnin 

greini, með tímanlegum hætti og í samráði við alla hagsmunaaðila, hvaða fjárfestingar opinberra aðila í 

hafnargrunnvirkjum falla undir gildissvið reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 651/2014 (3) (reglugerð um 

almenna hópundanþágu) og hvaða grunnvirki falla ekki undir gildissvið ríkisaðstoðar, með tilliti til þess að tiltekin 

grunnvirki eru ekki af efnahagslegum toga, þ.m.t. aðgangs- og varnargrunnvirki, að því tilskildu að allir hugsanlegir 

notendur hafi aðgang að þeim á jafnréttisgrundvelli og án mismununar. 

46) Hafnarþjónustugjöld, sem veitendur hafnarþjónustu leggja á innan ramma skyldunnar til að veita opinbera þjónustu, og 

gjöld fyrir hafnsöguþjónustu, sem er ekki veitt á grundvelli virkrar samkeppni, gætu falið í sér meiri hættu á verðlags-

misnotkun í þeim tilvikum þar sem einokunarstaða ríkir. Fyrir slíka þjónustu ætti að gera ráðstafanir til að tryggja að 

gjöldin séu ákveðin með gagnsæjum, hlutlægum hætti og án mismununar sem og þannig að þau séu í hlutfallslegu 

samræmi við kostnað þjónustunnar sem veitt er.  

47) Fyrir skilvirkni sakir ætti að ákvarða hafnargrunnvirkjagjöld í hverri höfn á gagnsæjan hátt í samræmi við við-

skiptaáform og fjárfestingaráætlanir hverrar hafnar fyrir sig og, ef við á, í samræmi við almennar kröfur sem mælt er 

fyrir um innan ramma almennrar stefnu viðkomandi aðildarríkis í hafnarmálum. 

48) Þessi reglugerð ætti ekki að hafa áhrif á rétt hafna og viðskiptavina þeirra til að semja, eftir atvikum, um afslætti sem eru 

háðir viðskiptaleynd. Markmiðið með þessari reglugerð er ekki að krefjast þess að almenningur eða þriðju aðilar séu 

upplýstir um slíka afslætti. Hins vegar ætti hafnarstjórn, eða lögbært yfirvald, a.m.k. að birta stöðluð gjöld áður en 

verðmismunun verður reyndin. 

49) Leyfa ætti breytileika í hafnargrunnvirkjagjöldum til að efla flutninga á stuttum sjóleiðum og laða að fljótandi för með 

árangur yfir meðallagi á sviði umhverfismála og orku- eða kolefnisnýtni innan flutningastarfsemi, einkum flutninga á 

sjó eða starfsemi á landi þeim tengdum. Þetta ætti að stuðla að því að stefnumarkmið á sviði umhverfis og loftslags-

breytinga náist og sjálfbærri þróun hafnar og umhverfis hennar, einkum með því að stuðla að því að draga úr 

umhverfissporum fljótandi fara sem koma til hafnar og dvelja þar.  

  

(1) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/111/EB frá 16. nóvember 2006 um gagnsæi fjármálatengsla milli aðildarríkjanna og opinberra 

fyrirtækja, svo og gagnsæi í fjármálum tiltekinna fyrirtækja (Stjtíð. ESB L 318, 17.11.2006, bls. 17). 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1316/2013 frá 11. desember 2013 um að koma á fót sjóði fyrir samtengda Evrópu, um 

breytingu á reglugerð (ESB) nr. 913/2010 og um niðurfellingu á reglugerðunum (EB) nr. 680/2007 og (EB) nr. 67/2010 (Stjtíð. ESB L 348, 

20.12.2013, bls. 129). 

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 651/2014 frá 17. júní 2014 þar sem tilgreindir eru tilteknir flokkar aðstoðar sem samrýmast 

innri markaðnum til beitingar á 107. og 108. gr. sáttmálans (Stjtíð. ESB, L 187, 26.6.2014, bls. 1). 
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50) Með hliðsjón af stefnu hafnarinnar á sviði efnahagsmála, stefnu hafnarinnar á sviði skipulagsáætlunar eða viðskipta-

háttum hafnarinnar og, ef við á, almennri stefnu viðkomandi aðildarríkis á sviði hafnarmála, getur breytileiki hafnar-

grunnvirkjagjalda leitt til þess að gjöld fyrir tiltekinn flokk notenda séu fastsett við núll. Slíkir flokkar notenda gætu m.a. 

verið sjúkraskip, skip í leiðangri sem tengist vísindum, menningu eða mannúðarmálum, dráttarbátar og fljótandi 

þjónustubúnaður hafnarinnar. 

51) Í samstarfi við aðildarríkin ætti framkvæmdastjórnin að útfæra leiðbeiningar um sameiginlegar flokkunarviðmiðanir 

fyrir skip í tengslum við valfrjálst umhverfisgjald, að teknu tilliti til alþjóðlega viðurkenndra staðla. 

52) Nauðsynlegt er að tryggja að haft sé samráð við notendur hafna og aðra hagsmunaaðila um mikilvæg málefni sem 

tengjast heilbrigðri þróun hafnarinnar, stefnu hennar í gjaldtöku ásamt árangri hennar og getu til að laða að og skapa 

atvinnustarfsemi. Undir slík mikilvæg málefni fellur samræming hafnarþjónustu innan hafnarsvæðisins, skilvirkni 

tenginga við upplandið og skilvirkni stjórnsýslu í höfnum sem og umhverfismál. Slíkt samráð ætti hvorki að hafa áhrif á 

aðrar, sérstakar valdheimildir, sem tengjast þessum málefnum, né heldur á möguleika aðildarríkjanna að halda slíka 

samráðsfundi í einstökum ríkjum. Hafnarstjórn ætti einkum að hafa samráð við notendur hafna og aðra hlutaðeigandi 

hagsmunaaðila varðandi áætlanir um þróun hafnarinnar. 

53) Til að tryggja rétta og skilvirka beitingu þessarar reglugerðar ættu aðildarríkin að tryggja að til staðar sé skilvirk 

málsmeðferð um meðferð kvartana. 

54) Yfirvöld aðildarríkja ættu að vinna saman við meðhöndlun kvartana í deilumálum aðila, sem eru með staðfestu í öðrum 

aðildarríkjum, og ættu að skiptast á almennum upplýsingum um meðferð kvartana til að greiða fyrir samræmdri beitingu 

þessarar reglugerðar. 

55) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiðum þessarar reglugerðar, þ.e. að tryggja ramma um veitingu 

hafnarþjónustu sem og um viðeigandi ramma til að laða að nauðsynlegar fjárfestingar í öllum höfnum við sjó innan 

samevrópska flutninganetsins, vegna Evrópuvíddarinnar eða þess að höfnin og viðkomandi siglingageiri eru í eðli sínu 

alþjóðleg og ná yfir landamæri, og þeim verður betur náð á vettvangi Sambandsins, vegna þess að nauðsynlegt er að 

viðhalda jöfnum samkeppnisskilyrðum í Evrópu, er Sambandinu heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi við 

nálægðarregluna eins og kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram í 

þeirri grein, er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í þessari reglugerð til að ná þeim markmiðum. 

56) Viðræðunefnd starfsgreina innan hafnargeirans á vettvangi ESB skapar ramma fyrir aðila vinnumarkaðarins til að þróa 

sameiginlega nálgun að félagslegum áskorunum að því er varðar tengsl milli aðila vinnumarkaðarins í höfnum, þ.m.t. 

vinnuskilyrði, málefni er varða heilbrigði og öryggi, þjálfunarkröfur og faglega menntun og hæfi. Þennan ramma ætti að 

þróa, einkum í ljósi markaðs- og tækniþróunar, og gera ætti geirann eftirsóknarverðari fyrir ungt starfsfólk af báðum 

kynjum á vinnumarkaðnum, jafnframt því að tekið sé tillit til mikilvægis þess að standa vörð um samkeppnishæfni 

evrópskra hafna við sjó og stuðla að góðum vinnuskilyrðum. Með fullri virðingu fyrir sjálfræði aðila vinnumarkaðarins 

og að teknu tilliti til tæknilegra framfara og framþróunar á sviði vörustjórnunar er viðræðunefnd starfsgreina fyrir 

hafnargeirann á vettvangi ESB hvött til að útbúa leiðbeiningar um þróun þjálfunarkrafna til að koma í veg fyrir slys á 

vinnustaðnum og tryggja hafnarstarfsmönnum heilbrigði og öryggi á hæsta mögulega stigi. Aðilar vinnumarkaðarins 

ættu einnig að kanna mismunandi skipulagslíkön fyrir vinnuafl í höfnum við sjó sem tryggir gæðastörf og örugg 

vinnuskilyrði ásamt því að bregðast við sveiflum í eftirspurn eftir vinnu í höfnum. Mikilvægt er að framkvæmdastjórnin 

styðji og greiði fyrir vinnu viðræðunefndar starfsgreina fyrir hafnargeirann á vettvangi ESB. 

57) Í þessari reglugerð eru þau grundvallarréttindi virt og þeim meginreglum fylgt sem eru viðurkennd, einkum í sáttmála 

Evrópusambandsins um grundvallarréttindi.  
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

I. KAFLI 

EFNI, GILDISSVIÐ OG SKILGREININGAR 

1. gr. 

Efni og gildissvið 

1. Í þessari reglugerð er komið á: 

a) ramma um veitingu hafnarþjónustu, 

b) sameiginlegum reglum um gagnsæi í fjármálum og um hafnarþjónustu- og hafnargrunnvirkjagjöld. 

2. Þessi reglugerð gildir um veitingu eftirfarandi flokka hafnarþjónustu („hafnarþjónusta“), ýmist á hafnarsvæðinu eða á 

siglingaleiðinni að höfninni:  

a) eldsneytistöku, 

b) meðhöndlun farms, 

c) festarþjónustu, 

d) farþegaþjónustu, 

e) söfnun úrgangs og farmleifa frá skipum, 

f) hafnsöguþjónustu og 

g) dráttarbátaþjónustu. 

3. Ákvæði 2. mgr. 11. gr. gilda einnig um dýpkun. 

4. Þessi reglugerð gildir um allar hafnir við sjó innan samevrópska flutninganetsins sem skráðar eru í II. viðauka við 

reglugerð (ESB) nr. 1315/2013. 

5. Aðildarríkin geta ákveðið að þessi reglugerð gildi ekki um hafnir við sjó innan heildarnetsins, sem eru staðsettar við ystu 

svæðin sem um getur í 349. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins. Ef aðildarríki ákveða að þessi reglugerð gildi 

ekki um slíkar hafnir við sjó skulu þau tilkynna framkvæmdastjórninni um slíka ákvörðun. 

6. Aðildarríkin geta einnig ákveðið að þessi reglugerð gildi um aðrar hafnir við sjó. Ef aðildarríkin ákveða að þessi reglugerð 

gildi um aðrar hafnir við sjó skulu þau tilkynna framkvæmdastjórninni um slíka ákvörðun. 

7. Þessi reglugerð hefur ekki áhrif á tilskipanir Evrópuþingsins og ráðsins 2014/23/ESB (1) og 2014/24/ESB (2) og tilskipun 

2014/25/ESB. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í reglugerð þessari er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

 1) „eldsneytistaka“: afgreiðsla til fljótandi fars, sem liggur við bryggju, á föstu, fljótandi eða loftkenndu eldsneyti eða hvers 

konar orkugjafa, sem notaður er til að knýja fljótandi farið, ásamt því að vera almennur og sértækur orkugjafi um borð í 

fljótandi farinu,  

 2) „meðhöndlun farms“: skipulagning og meðhöndlun farms milli fljótandi fars, sem flytur hann, og lands, hvort heldur sem 

er í tengslum við innflutning, útflutning eða umskipun farms, þ.m.t. meðhöndlun, sjóbúningur, losun, stöflun, flutningur 

og tímabundin geymsla farms í viðeigandi farmmeðhöndlunarstöð og í beinum tengslum við flutning farms, að 

undanskilinni hýsingu í vörugeymslu, tæmingu (e. stripping), endurpökkun eða annarri virðisaukandi þjónustu sem tengist 

farminum, nema aðildarríkið ákveði annað.  

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/23/ESB frá 26. febrúar 2014 um gerð sérleyfissamninga (Stjtíð. ESB L 94, 28.3.2014, bls. 1). 

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/24/ESB frá 26. febrúar 2014 um opinber innkaup og niðurfellingu tilskipunar 2004/18/EB 

(Stjtíð. ESB L 94, 28.3.2014, bls. 65). 
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 3) „lögbært yfirvald“: opinber aðili eða einkaaðili sem hefur heimild, á staðbundnum, svæðisbundnum eða landsbundnum 

vettvangi, til að annast starfsemi, samkvæmt landslögum eða landsbundnum gerningum, sem varðar skipulagningu og 

stjórnun hafnarstarfsemi, í tengslum við hafnarstjórn eða í staðinn fyrir hana, 

 4) „dýpkun“: í því skyni að gera fljótandi förum kleift að komast að höfninni er sandur, setlög eða önnur efni fjarlægð frá 

botni siglingaleiðar að höfninni eða innan hafnarsvæðisins, sem fellur undir valdheimildir hafnarstjórnar, þ.m.t. förgun 

efnisins sem er fjarlægt, og tekur þetta bæði til upphaflegrar losunar (stofndýpkun) og viðhaldsdýpkunar, sem er 

framkvæmd til að halda siglingaleiðinni opinni, án þess að teljast hafnarþjónusta fyrir notendur, 

 5) „hafnarstjórn“: opinber aðili eða einkaaðili sem hefur það hlutverk samkvæmt landslögum eða landsbundnum gerningum 

að stjórna og hafa umsjón með hafnargrunnvirkjum, eða hefur valdheimildir til þess, á staðbundnum vettvangi, mögulega í 

tengslum við aðra starfsemi, ásamt því að sinna einu eða fleiri af eftirfarandi verkefnum í viðkomandi höfn: samræmingu 

hafnarumferðar, stjórnun hafnarumferðar, samræmingu starfsemi rekstraraðila í viðkomandi höfn og vöktun starfsemi 

rekstraraðila í viðkomandi höfn, 

 6) „festarþjónusta“: þjónusta við að leggja skipum að eða frá bryggju, þ.m.t. að draga skip meðfram viðlegubryggju, sem 

krafist er fyrir örugga starfrækslu fljótandi fars í höfninni, eða á siglingaleiðinni að höfninni,  

 7) „farþegaþjónusta“: móttaka og meðhöndlun farþega, farangurs þeirra og ökutækja milli fljótandi farsins, sem flytur þau, 

og lands, og felur einnig í sér vinnslu persónuupplýsinga og flutning farþega innan viðkomandi farþegamiðstöðvar, 

 8) „hafnsöguþjónusta“: leiðsöguþjónusta fyrir fljótandi för sem er í höndum hafnsögumanns eða hafnsögustöðvar til að 

tryggja örugga komu eða brottför fljótandi fars í höfn á siglingaleið að höfninni eða örugga siglingu fars innan 

hafnarinnar,  

 9) „hafnargrunnvirkjagjald“: gjald sem lagt er á, beint eða óbeint, í þágu hafnarstjórnar eða lögbærs yfirvalds, fyrir notkun á 

grunnvirkjum, aðstöðu og þjónustu, þ.m.t. siglingaleið að viðkomandi höfn, sem og aðgangur að þjónustu fyrir afgreiðslu 

farþega og farms en að undanskildum gjöldum fyrir lóðarleigu og gjöldum sem hafa jafngild áhrif, 

10) „söfnun úrgangs og farmleifa frá skipum“: móttaka úrgangs og farmleifa frá skipum í hvers konar aðstöðu, hvort sem um 

er að ræða fasta, fljótandi eða hreyfanlega aðstöðu, sem nota má til að taka á móti úrgangi og farmleifum frá skipum, eins 

og það er skilgreint í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/59/EB (1), 

11) „hafnarþjónustugjald“: gjald sem lagt er á í þágu veitanda hafnarþjónustu og greiðist af notendum viðkomandi þjónustu, 

12) „hafnarþjónustusamningur“: formlegur og lagalega bindandi samningur eða gerningur, sem hefur jafngild réttaráhrif, milli 

veitanda hafnarþjónustu og hafnarstjórnar, eða lögbærs yfirvalds, sem varðar veitingu hafnarþjónustu, einn eða fleiri 

flokka þjónustu, sbr. þó aðferðina sem notuð er til að tilnefna veitendur hafnarþjónustu, 

13) „veitandi hafnarþjónustu“: einstaklingur eða lögaðili sem býður upp á eða óskar eftir því að bjóða upp á einn eða fleiri 

flokka hafnarþjónustu gegn þóknun, 

14) „skylda til að veita opinbera þjónustu“: krafa sem skilgreind er eða ákvörðuð til að tryggja veitingu hafnarþjónustu eða  

-starfsemi sem varðar almannahagsmuni, sem rekstraraðili, ef hann tæki mið af eigin viðskiptahagsmunum, myndi ekki 

taka að sér eða ekki að sama marki eða samkvæmt sömu skilyrðum, 

15) „flutningur á stuttum sjóleiðum“: flutningur farms og farþega sjóleiðis milli hafna sem staðsettar eru í Evrópu 

(landfræðilega séð) eða milli þessara hafna og hafna sem staðsettar eru í löndum utan Evrópu með strandlengju við innhöf 

sem liggja að landamærum Evrópu,  

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/59/EB frá 27. nóvember 2000 um aðstöðu í höfnum til að taka á móti úrgangi skipa og 

farmleifum (Stjtíð. EB L 332, 28.12.2000, bls. 81). 
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16) „höfn við sjó“: landsvæði og hafsvæði, sem samanstanda af grunnvirkjum og búnaði þar sem fyrst og fremst er hægt að 

taka á móti fljótandi förum, ferma og afferma þau, geyma vörur, taka á móti og afhenda þessar vörur og þar sem farþegar, 

áhöfn og aðrir einstaklingar geta farið að og frá borði, og hvers konar önnur grunnvirki sem nauðsynleg eru fyrir 

flutningsaðila innan hafnarsvæðisins, 

17) „dráttarbátaþjónusta“: aðstoð sem dráttarbátur veitir fljótandi fari til að tryggja örugga siglingu inn í eða út úr höfn eða 

örugga siglingu innan hafnarinnar með því að aðstoða fljótandi farið við stjórntök þess, 

18) „siglingaleið“: aðgangur að höfn frá opnu hafi, t.d. aðkomuleiðir að höfnum, innsiglingaleiðir, ár, sjóskipaskurðir og firðir, 

að því tilskildu að slík siglingaleið falli undir valdheimildir hafnarstjórnarinnar. 

II. KAFLI 

VEITING HAFNARÞJÓNUSTU 

3. gr. 

Skipulag hafnarþjónustu 

1. Aðgangur að markaði til að veita hafnarþjónustu í höfnum við sjó getur, samkvæmt þessari reglugerð, verið háður: 

a) lágmarkskröfum um veitingu hafnarþjónustu, 

b) takmörkunum á fjölda veitenda, 

c) skyldum til að veita opinbera þjónustu, 

d) takmörkunum sem tengjast innri rekstraraðilum. 

2. Aðildarríkin geta ákveðið í landslögum sínum að engin þeirra skilyrða sem um getur í 1. mgr. gildi um einn eða fleiri 

flokka hafnarþjónustu. 

3. Skilmálar sem gilda um aðgang að aðstöðu, tækjum og búnaði í höfninni skulu vera réttlátir, sanngjarnir og án mismununar. 

4. gr. 

Lágmarkskröfur um veitingu hafnarþjónustu 

1. Hafnarstjórn, eða lögbært yfirvald, getur krafist þess að veitendur hafnarþjónustu, þ.m.t. undirverktakar, uppfylli 

lágmarkskröfur um að veita viðkomandi hafnarþjónustu. 

2. Lágmarkskröfurnar, sem kveðið er á um í 1. mgr., mega einungis gilda um eftirfarandi: 

a) faglega menntun og hæfi veitanda hafnarþjónustu, starfsfólks hans eða þeirra einstaklinga sem hafa í raun og að staðaldri 

umsjón með starfsemi veitanda hafnarþjónustu, 

b) fjárhagslega getu veitanda hafnarþjónustu, 

c) þann búnað sem nauðsynlegur er til að veita viðeigandi hafnarþjónustu við eðlileg og örugg skilyrði og getuna til að 

viðhalda þessum búnaði í tilskildu ástandi, 

d) aðgengi að viðeigandi hafnarþjónustu á öllum bryggjum, án raskana, dag sem nótt, allt árið um kring, fyrir alla notendur, 

e) uppfyllingu krafna um siglingaöryggi eða öryggi hafnarinnar og hafnarvernd eða aðgang að höfninni, tækjum hennar, 

búnaði, starfsfólki og öðrum einstaklingum, 

f) uppfyllingu staðbundinna, landsbundinna og alþjóðlegra umhverfiskrafna sem og umhverfiskrafna Sambandsins,  
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g) uppfyllingu skyldna á sviði félagsmála- og vinnulöggjafar, sem gilda í aðildarríki viðkomandi hafnar, þ.m.t. skilmálar 

gildandi kjarasamninga, kröfur um mönnun og kröfur um vinnu- og hvíldartíma farmanna, og gildandi reglna um 

vinnueftirlit, 

h) óflekkað mannorð veitanda hafnarþjónustu, eins og ákveðið er í samræmi við gildandi landslög um óflekkað mannorð, að 

teknu tilliti til knýjandi ástæðna til að efast um áreiðanleika veitanda hafnarþjónustu. 

3. Ef aðildarríki telur nauðsynlegt að taka ákvörðun um fánaríkiskröfu gagnvart fljótandi förum, sem eru aðallega notuð við 

dráttar- og legufæraaðgerðir, í höfnum sem eru staðsettar á yfirráðasvæði þess, til að tryggja að farið sé að fullu að g-lið 2. mgr., 

skal aðildarríkið upplýsa framkvæmdastjórnina um ákvörðun sína áður en útboðstilkynningin er birt eða, ef engin slík 

útboðstilkynning er fyrir hendi, áður en það tekur ákvörðun um viðkomandi fánaríkiskröfu, sbr. þó 4. mgr. 

4. Lágmarkskröfur skulu: 

a) vera gagnsæjar, hlutlægar, án mismununar, viðeigandi og í hlutfallslegu samræmi við flokk og eðli viðkomandi hafnar-

þjónustu, 

b) uppfylltar, þar til réttindin til að veita hafnarþjónustu falla úr gildi. 

5. Ef lágmarkskröfurnar innihalda sértæka þekkingu á staðbundnum aðstæðum skal hafnarstjórn, eða lögbært yfirvald, 

tryggja að aðgangur að upplýsingum sé fullnægjandi samkvæmt gagnsæjum skilyrðum án mismununar. 

6. Í þeim tilvikum sem um getur í 1. mgr. skal hafnarstjórn, eða lögbært yfirvald, birta lágmarkskröfurnar, sem um getur í  

2. mgr., og ferlið við veitingu réttinda til að veita hafnarþjónustu, í samræmi við þessar kröfur, eigi síðar en 24. mars 2019, eða, 

að því er varðar lágmarkskröfur, sem eiga að taka gildi eftir þann dag, a.m.k. þremur mánuðum áður en þessar kröfur eiga að 

taka gildi. Hafnarstjórn, eða lögbært yfirvald, skal upplýsa veitendur hafnarþjónustu um það fyrir fram ef einhverjar breytingar 

verða á viðmiðunum og ferlinu. 

7. Þessi grein gildir án þess að hafa áhrif á 7. gr. 

5. gr. 

Málsmeðferð til að tryggja að farið sé að lágmarkskröfum 

1. Hafnarstjórn, eða lögbært yfirvald, skal koma fram við veitendur hafnarþjónustu með gagnsæjum, hlutlægum og 

viðeigandi hætti án mismununar. 

2. Hafnarstjórn, eða lögbært yfirvald, skal veita eða synja veitanda um rétt til að veita hafnarþjónustu á grundvelli þeirra 

lágmarkskrafna sem settar eru í samræmi við 4. gr., innan tilskilins tíma, sem þó má aldrei vera lengri en fjórir mánuðir, frá 

móttöku beiðni um að veita slík réttindi og nauðsynleg gögn. 

3. Hafnarstjórn, eða lögbært yfirvald, skal rökstyðja slíka synjun með tilhlýðilegum hætti á grundvelli lágmarkskrafnanna 

sem settar eru fram í 2. mgr. 4. gr. 

4. Sérhver takmörkun eða svipting hafnarstjórnar eða lögbærs yfirvalds á réttinum til að veita hafnarþjónustu skal vera 

rökstudd á tilhlýðilegan hátt og samrýmast 1. mgr. 

6. gr. 

Takmarkanir á fjölda veitenda hafnarþjónustu 

1. Hafnarstjórn, eða lögbært yfirvald, getur takmarkað fjölda veitenda hafnarþjónustu fyrir tiltekna hafnarþjónustu af einni 

eða fleiri eftirfarandi ástæðum: 

a) ef skortur er á landsvæði eða sjávarlóðum eða slík svæði eru frátekin til annarra nota, að því tilskildu að takmörkunin 

samrýmist ákvörðunum eða áætlunum hafnarstjórnar og, eftir því sem við á, annarra opinberra yfirvalda í samræmi við 

landslög,   
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b) vöntun á slíkri takmörkun, sem kemur í veg fyrir að hægt sé að veita opinbera þjónustu, eins og kveðið er á um í 7. gr., 

þ.m.t. þegar slík vöntun leiðir til óhóflega mikils kostnaðar við að sinna slíkum skyldum fyrir hafnarstjórn, lögbært yfirvald 

eða notendur hafna, 

c) vöntun á slíkri takmörkun, sem stangast á við nauðsyn þess að tryggja örugga, áreiðanlega eða umhverfislega sjálfbæra 

hafnarstarfsemi, 

d) ef eðli hafnargrunnvirkis eða eðli hafnarumferðar er þannig að ógerlegt reynist að hafa marga veitendur hafnarþjónustu í 

höfninni, 

e) ef ákveðið hefur verið, skv. 35. gr. tilskipunar 2014/25/ESB, að hafnargeirinn eða undirgeiri hans ásamt tilheyrandi 

hafnarþjónustu, í aðildarríki annist starfsemi sem er háð samkeppnisskilyrðum í samræmi við 34. gr. þeirrar tilskipunar. Í 

slíkum tilvikum skulu 2. og 3. mgr. þessarar greinar ekki gilda. 

2. Til að gefa hagsmunaaðilum tækifæri til að leggja fram athugasemdir innan tilskilins tíma skal hafnarstjórn, eða lögbært 

yfirvald, birta allar tillögur um takmörkun á fjölda veitenda hafnarþjónustu, í samræmi við 1. mgr., ásamt rökstuðningi fyrir því, 

a.m.k. þremur mánuðum áður en ákvörðun um að takmarka fjölda veitenda hafnarþjónustu hefur verið samþykkt.  

3. Hafnarstjórn, eða lögbært yfirvald, skal birta samþykkta ákvörðun um að takmarka fjölda veitenda hafnarþjónustu. 

4. Ef hafnarstjórn, eða lögbært yfirvald, ákveður að takmarka fjölda veitenda hafnarþjónustu skal hún fylgja valferli sem skal 

vera opið öllum hagsmunaaðilum, án mismununar og gagnsætt. Hafnarstjórn, eða lögbært yfirvald, skal birta upplýsingar um 

hafnarþjónustuna sem á að veita, sem og um valferlið, og skal tryggja að allar mikilvægar upplýsingar, sem eru nauðsynlegar 

hagsmunaaðilum til að geta undirbúið umsóknir sínar, séu í raun aðgengilegar öllum hagsmunaaðilum. Hagsmunaaðilum skal 

gefinn nægur tími til að gera þeim kleift að framkvæma markvisst mat og undirbúa umsóknir sínar. Við eðlilegar 

kringumstæður skal slíkur frestur vera að lágmarki 30 dagar. 

5. Ákvæði 4. mgr. gilda ekki í þeim tilvikum sem um getur í e-lið 1. mgr. 7. mgr. þessarar greinar og í 8. gr. 

6. Þegar hafnarstjórn, eða lögbært yfirvald, sér annaðhvort sjálft um að veita hafnarþjónustu eða veitir hana fyrir tilstuðlan 

lagalegs aðgreinds aðila, sem hún stjórnar sjálf með beinum eða óbeinum hætti, skal hlutaðeigandi aðildarríki gera 

nauðsynlegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir hagsmunaárekstra. Ef slíkar ráðstafanir eru ekki fyrir hendi skulu veitendur ekki 

vera færri en tveir, nema ein eða fleiri af ástæðunum, sem tilgreindar eru í 1. mgr., réttlæti að fjöldi veitenda hafnarþjónustu 

verði takmarkaður við einungis einn veitanda. 

7. Aðildarríkin geta ákveðið að hafnir þeirra innan heildarnetsins, sem uppfylla ekki viðmiðanirnar í b-lið 2. mgr. 20. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 1315/2013, megi takmarka fjölda þjónustuveitenda fyrir tiltekna hafnarþjónustu. Aðildarríkin skulu 

upplýsa framkvæmdastjórnina um slíka ákvörðun. 

7. gr. 

Skylda til að veita opinbera þjónustu 

1. Aðildarríkin geta ákveðið að leggja þær skyldur á veitendur hafnarþjónustu að veita opinbera þjónustu sem tengist 

hafnarþjónustu og geta falið hafnarstjórn, eða lögbæru yfirvaldi, að leggja á slíkar skyldur, til að tryggja a.m.k. eitt af 

eftirfarandi: 

a) aðgengi að hafnarþjónustu á öllum bryggjum, án raskana, dag sem nótt, allt árið um kring, fyrir alla notendur hafna,  

b) aðgengi að þjónustu fyrir alla notendur á jafnréttisgrundvelli, 

c) viðráðanlegt verð þjónustunnar fyrir tiltekinn flokk notenda, 

d) öryggi hafnar, hafnarvernd eða umhverfislega sjálfbærni hafnarstarfsemi,  
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e) að almenningi sé veitt viðunandi flutningaþjónusta og 

f) samheldni milli svæða. 

2. Skyldan til að veita opinberu þjónustuna, sem um getur í 1. mgr., skal vera skýrt skilgreind, gagnsæ, sanngreinanleg og án 

mismununar, og tryggja jafnan aðgang allra veitenda hafnarþjónustu sem hafa staðfestu í Sambandinu. 

3. Ef aðildarríki ákveður að leggja á skyldur um opinbera þjónustu fyrir sömu þjónustu í öllum höfnum sínum við sjó, sem 

falla undir þessa reglugerð, skal það tilkynna framkvæmdastjórninni um slíkar skyldur. 

4. Ef röskun verður á hafnarþjónustu, sem fellur undir opinbera þjónustuskyldu, eða þegar bráð hætta er á að slík staða komi 

upp, getur hafnarstjórn, eða lögbært yfirvald, gripið til neyðarráðstafana. Neyðarráðstöfunin getur verið milliliðalaus úthlutun 

þar sem öðrum veitanda er falið að veita þjónustuna í allt að tvö ár. Á því tímabili skal hafnarstjórn, eða lögbært yfirvald, 

annaðhvort hefja nýtt ferli til að velja veitanda hafnarþjónustu eða beita 8. gr. Sameiginlegar kjaraaðgerðir á vinnumarkaði, sem 

fara fram í samræmi við landslög, teljast ekki til röskunar á hafnarþjónustu sem getur haft í för með sér að gripið sé til 

neyðarráðstafana. 

8. gr. 

Innri rekstraraðili 

1. Án þess að hafa áhrif á 6. mgr. 6. gr. getur hafnarstjórn, eða lögbært yfirvald, ákveðið annaðhvort að veita 

hafnarþjónustuna sjálf eða fyrir tilstuðlan sjálfstæðs lögaðila, sem hún hefur yfirráð yfir, sem svipar til þeirra yfirráða sem hún 

hefur yfir eigin deildum, að því tilskildu að 4. gr. gildi jafnt fyrir alla rekstraraðila sem veita viðkomandi hafnarþjónustu. Í slíku 

tilviki telst veitandi hafnarþjónustu vera innri rekstraraðili að því er þessa reglugerð varðar. 

2. Hafnarstjórn, eða lögbært yfirvald, telst aðeins hafa yfirráð yfir sjálfstæðum lögaðila, sem svipar til þess yfirráðs sem hún 

hefur yfir eigin deildum, ef hún hefur afgerandi áhrif bæði á skipulagsmarkmið og mikilvægar ákvarðanir hlutaðeigandi 

lögaðila. 

3. Í þeim tilvikum sem um getur í a- til d-lið 1. mgr. 6. gr. skulu störf innri rekstraraðila takmarkast við að veita 

hafnarþjónustuna, sem honum hefur verið úthlutað, einungis í þeirri eða þeim höfnum þar sem honum hefur verið úthlutað að 

veita hafnarþjónustu. 

9. gr. 

Verndun réttinda starfsmanna 

1. Þessi reglugerð skal ekki hafa áhrif á beitingu félagsmála- og vinnulöggjafar í aðildarríkjunum. 

2. Án þess að hafa áhrif á lög Sambandsins og landslög, þ.m.t. gildandi kjarasamninga milli aðila vinnumarkaðarins, skal 

hafnarstjórn, eða lögbært yfirvald, krefjast þess að tilnefndur veitandi hafnarþjónustu tryggi að vinnuskilyrði starfsfólks 

samrýmist gildandi skyldum á sviði félagsmála- og vinnulöggjafar og fari að félagslegum kröfum, eins og kveðið er á um í 

lögum Sambandsins, landslögum eða kjarasamningum. 

3. Ef um er að ræða breytingu á stöðu veitanda hafnarþjónustu, vegna veitingu sérleyfis eða opinbers samnings, getur 

hafnarstjórn, eða lögbært yfirvald, krafist þess að réttindi og skyldur fyrrum veitanda hafnarþjónustu, sem leiða af ráðningar-

samningi, eða ráðningarsambandi, eins og það er skilgreint í landslögum, sem er í gildi á þeim degi sem breytingin tekur gildi, 

flytjist yfir á nýlega tilnefndan veitanda hafnarþjónustu. Í slíku tilviki skal starfsfólk, sem fyrrum veitandi hafnarþjónustu hefur 

ráðið, fá sömu réttindi og það ætti rétt á ef um aðilaskipti á fyrirtækjum, í skilningi tilskipunar 2001/23/EB, hefði verið að ræða. 

4. Ef flutningur á starfsfólki á sér stað í tengslum við veitingu hafnarþjónustu skal, í útboðsgögnum og samningum um 

opinbera hafnarþjónustu, tilgreina viðkomandi starfsfólk og veita gagnsæjar upplýsingar um samningsbundinn rétt þess og 

samkvæmt hvaða skilyrðum starfsmenn teljast vera tengdir hafnarþjónustunni.  
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10. gr. 

Undanþágur 

1. Þessi kafli og 21. gr. gilda ekki um meðhöndlun farms, farþega- eða hafnsöguþjónustu. 

2. Aðildarríkin geta ákveðið að þessi kafli og 21. gr. gildi um hafnsöguþjónustu. Aðildarríkin skulu upplýsa framkvæmda-

stjórnina um slíka ákvörðun. 

III. KAFLI 

GAGNSÆI Í FJÁRMÁLUM OG SJÁLFSTÆÐI 

11. gr. 

Gagnsæi fjármálatengsla 

1. Fjármálatengsl milli opinberra yfirvalda og hafnarstjórnar eða annarra aðila, sem veita hafnarþjónustu fyrir hennar hönd 

og þiggja opinbert fjármagn, skulu endurspeglast með gagnsæjum hætti í bókhaldskerfinu til að sýna eftirfarandi atriði með 

skýrum hætti: 

a) opinbert fjármagn sem opinber yfirvöld veita hafnarstjórn viðkomandi hafnar milliliðalaust til ráðstöfunar, 

b) opinbert fjármagn, sem opinber yfirvöld veita fyrir milligöngu opinberra fyrirtækja eða opinberra fjármálastofnana, og 

c) til hvaða nota þetta opinbera fjármagn var úthlutað. 

2. Ef hafnarstjórn, sem tekur á móti opinberu fjármagni, sér sjálf um að veita hafnarþjónustu eða sjá um dýpkun, eða annar 

aðili veitir slíka þjónustu fyrir hennar hönd, skal hún halda reikninga yfir hafnarþjónustu eða dýpkun, sem kostuð er af opinberu 

fjármagni, aðskildum frá reikningum fyrir aðra starfsemi sína með þeim hætti: 

a) að öllum kostnaði og tekjum sé rétt skipt eða ráðstafað með því að rökstyðja með hlutlægum hætti kostnaðarbókhalds-

reglurnar, sem eru alltaf notaðar eins, og 

b) að ekki fari á milli mála eftir hvaða kostnaðarbókhaldsreglum aðskilið bókhald er fært. 

3. Til opinbers fjármagns, sem um getur í 1. mgr., telst hlutafé og fjárígildi sem er hliðstætt eigin fé, óendurkræfir styrkir, 

styrkir sem á aðeins að endurgreiða við tilteknar aðstæður, lán, þ.m.t. yfirdrættir og fyrirframgreiðslur í formi fjármagnsinn-

spýtinga, ábyrgðir frá opinberum yfirvöldum til hafnarstjórnar og hvers konar annar opinber fjárstuðningur. 

4. Hafnarstjórn, eða annar aðili sem veitir hafnarþjónustu fyrir hennar hönd, skal geyma upplýsingar um fjármálatengslin, 

sem um getur í 1. og 2. mgr., í fimm ár frá lokum þess reikningsárs sem upplýsingarnar eiga við um. 

5. Hafnarstjórn, eða annar aðili sem veitir hafnarþjónustu fyrir hennar hönd, skal, ef borin er fram formleg kvörtun og sé 

þess óskað, veita viðeigandi yfirvaldi í viðkomandi aðildarríki aðgang að upplýsingunum, sem um getur í 1. og 2. mgr., og að 

hvers konar viðbótarupplýsingum, sem yfirvaldið telur þörf á, til að meta nákvæmlega innsend gögn og meta hvort farið sé að 

þessari reglugerð í samræmi við samkeppnisreglur. Viðeigandi yfirvald skal veita framkvæmdastjórninni aðgang að slíkum 

upplýsingum sé þess óskað. Upplýsingarnar skulu sendar innan þriggja mánaða frá dagsetningu beiðninnar. 

6. Ef hafnarstjórn, eða annar aðili sem veitir hafnarþjónustu fyrir hennar hönd, hefur ekki móttekið opinbert fjármagn á 

undangengnum uppgjörsárum, en byrjar að taka á móti slíku fjármagni, skal framkvæmdastjórnin eða viðkomandi aðili beita  

1. og 3. mgr. frá uppgjörsárinu, eftir að opinbert fjármagn hefur verið millifært.  
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7. Ef opinbert fjármagn er greitt sem bætur fyrir skyldu til að veita opinbera þjónustu skal það sýnt sérstaklega í viðeigandi 

reikningum og ekki er heimilt að yfirfæra það á aðra þjónustu eða atvinnustarfsemi. 

8. Aðildarríkin geta ákveðið að 2. mgr. þessarar greinar gildi ekki um hafnirnar innan heildarnetsins, sem uppfylla ekki 

viðmiðanirnar sem settar eru fram í b-lið 2. mgr. 20. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1315/2013, ef þetta hefur í för með sér óhóflega 

stjórnsýslulega byrði, að því tilskildu að móttekið opinbert fjármagn, og notkun þess til veitingar hafnarþjónustu, sé að öllu leyti 

gagnsætt í bókhaldskerfi þeirra. Aðildarríkin skulu upplýsa framkvæmdastjórnina fyrir fram um slíka ákvörðun. 

12. gr. 

Hafnarþjónustugjöld 

1. Gjöldin fyrir þjónustu, sem innri rekstraraðili veitir samkvæmt skyldu til að veita opinbera þjónustu, gjöldin fyrir 

hafnsöguþjónustu, sem á ekki í beinni samkeppni, og gjöldin sem veitendur hafnarþjónustunnar, sem um getur í b-lið 1. mgr. 6. gr., 

leggja á, skulu vera gagnsæ, hlutlæg og án mismununar sem og í hlutfallslegu samræmi við kostnað þjónustunnar sem veitt er.  

2. Heimilt er að sameina greiðslu hafnarþjónustugjalda öðrum greiðslum, t.d. greiðslu hafnargrunnvirkjagjalda. Í slíku tilviki 

skal veitandi hafnarþjónustu og, eftir því sem við á, hafnarstjórn, tryggja að fjárhæð hafnarþjónustugjaldsins sé auðgreinanleg 

fyrir notanda hafnarþjónustunnar. 

3. Ef lögð er fram formleg kvörtun skal veitandi hafnarþjónustu, sé þess óskað, veita viðeigandi yfirvaldi í viðkomandi 

aðildarríki aðgang að öllum viðeigandi upplýsingum um þá þætti sem liggja til grundvallar ákvörðun um samsetningu og 

fjárhæð hafnarþjónustugjaldanna sem falla undir 1. mgr. 

13. gr. 

Hafnargrunnvirkjagjöld 

1. Aðildarríkin skulu tryggja að lagt sé á hafnargrunnvirkjagjald. Þetta skal ekki koma í veg fyrir að veitendur hafnar-

þjónustu, sem nýta sér grunnvirki hafnarinnar, leggi á hafnarþjónustugjöld. 

2. Heimilt er að sameina greiðslu hafnargrunnvirkjagjalda öðrum greiðslum, t.d. greiðslu hafnarþjónustugjalda. Í slíku tilviki 

skal hafnarstjórn tryggja að fjárhæð hafnargrunnvirkjagjaldsins sé auðgreinanleg fyrir notanda hafnargrunnvirkisins. 

3. Til að stuðla að skilvirku grunnvirkjagjaldkerfi skal ákvarða samsetningu og fjárhæð hafnargrunnvirkjagjalda í samræmi 

við viðskiptaáform og fjárfestingaráætlanir hverrar hafnar fyrir sig og í samræmi við samkeppnisreglur. Þar sem við á skulu slík 

gjöld einnig uppfylla almennar kröfur sem settar eru innan ramma almennrar stefnu viðkomandi aðildarríkis í hafnarmálum. 

4. Hafnargrunnvirkjagjöld mega vera breytileg í samræmi við stefnu hafnarinnar á sviði efnahagsmála og stefnu hennar á 

sviði skipulagsáætlunar, m.a. í tengslum við tiltekna flokka notenda, eða í því skyni að stuðla að skilvirkari notkun hafnar-

grunnvirkja, flutningum á stuttum sjóleiðum eða miklum árangri í umhverfismálum, orkunýtni eða kolefnisnýtni 

flutningsaðgerða, sbr. þó 3. mgr. Viðmiðanir um slíkan breytileika skulu vera gagnsæjar, hlutlægar og án mismununar sem og 

samrýmast samkeppnislögum, þ.m.t. reglum um ríkisaðstoð. Með hafnargrunnvirkjagjöldum er heimilt að taka tillit til ytri 

kostnaðar og þau geta verið breytileg með hliðsjón af viðskiptaháttum. 

5. Hafnarstjórn, eða lögbært yfirvald, skal tryggja að notendur hafna sem og fulltrúar eða fulltrúasamtök notenda hafna séu 

upplýst um eðli og fjárhæð hafnargrunnvirkjagjalda. Hafnarstjórn, eða lögbært yfirvald, skal tryggja að notendur 

hafnargrunnvirkis séu upplýstir um hvers konar breytingar á eðli eða fjárhæð hafnargrunnvirkjagjalda a.m.k. tveimur mánuður 

áður en breytingarnar taka gildi. Hafnarstjórn, eða lögbært yfirvald, þarf ekki að birta sundurliðun á gjöldum vegna einstakra 

samningaviðræðna.  



Nr. 49/122 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.6.2019 

 

6. Ef lögð er fram formleg kvörtun skal hafnarstjórn, sé þess óskað, veita viðeigandi yfirvaldi í viðkomandi aðildarríki 

aðgang að upplýsingunum, sem um getur í 4. og 5. mgr., og öðrum viðeigandi upplýsingum um þá þætti sem liggja til 

grundvallar ákvörðun um samsetningu og fjárhæð hafnarþjónustugjalda. Yfirvaldið skal veita framkvæmdastjórninni aðgang að 

þessum upplýsingum sé þess óskað. 

IV. KAFLI 

ALMENN ÁKVÆÐI OG LOKAÁKVÆÐI 

14. gr. 

Þjálfun starfsfólks 

Veitendur hafnarþjónustu skulu tryggja að starfsfólk fái nauðsynlega þjálfun til að öðlast nauðsynlega þekkingu til að sinna 

störfum sínum, þar sem sérstök áhersla er lögð á heilbrigðis- og öryggisþætti og að þjálfunarkröfur séu reglulega uppfærðar til 

að takast á við áskoranir í tengslum við tækninýjungar. 

15. gr. 

Samráð notenda hafna og annarra hagsmunaaðila 

1. Í samræmi við gildandi landslög skal hafnarstjórn hafa samráð við notendur hafna um gjaldtökustefnu sína, þ.m.t. í 

tilvikum sem falla undir 8. gr. Slíkt samráð skal einkum fela í sér umtalsverðar breytingar á hafnargrunnvirkja- og hafnar-

þjónustugjöldum í þeim tilvikum þar sem innri rekstraraðilar veita hafnarþjónustu samkvæmt skyldum til að veita opinbera 

þjónustu. 

2. Í samræmi við gildandi landslög skal hafnarstjórn hafa samráð við notendur hafna og aðra viðeigandi hagsmunaaðila um 

mikilvæg málefni sem falla undir valdheimildir hennar varðandi: 

a) samræmingu hafnarþjónustu innan hafnarsvæðisins, 

b) ráðstafanir til að bæta tengingu við upplandið, þ.m.t. ráðstafanir til að þróa og bæta skilvirkni flutninga með járnbrautum og 

á skipgengum vatnaleiðum, 

c) skilvirkni stjórnsýslureglna í höfnum og ráðstafanir til að einfalda þær, 

d) umhverfisleg málefni, 

e) skipulagsáætlun og 

f) ráðstafanir til að tryggja öryggi á hafnarsvæðinu, þ.m.t., eftir því sem við á, heilbrigði og öryggi hafnarstarfsmanna 

3. Veitendur hafnarþjónustu skulu veita notendum hafnarinnar aðgang að fullnægjandi upplýsingum um eðli og fjárhæð 

hafnarþjónustugjalda. 

4. Hafnarstjórn og veitendur hafnarþjónustu skulu fara með viðkvæmar viðskiptaupplýsingar sem trúnaðarmál þegar þau 

uppfylla skyldur sínar samkvæmt þessari grein. 

16. gr. 

Meðhöndlun kvartana 

1. Hvert aðildarríki skal tryggja að skilvirk málsmeðferð sé fyrir hendi við meðhöndlun kvartana sem til koma þegar þessi 

reglugerð gildir um hafnir við sjó sem falla undir þessa reglugerð. 

2. Meðhöndlun kvartana skal fara þannig fram að ekki komi til hagsmunaárekstra og þannig að hún sé hvorki háð starfsemi 

hafnarstjórnar né veitendum hafnarþjónustu. Aðildarríkin skulu tryggja skilvirkan aðskilnað milli meðhöndlunar kvartana 

annars vegar og eignarhalds og stjórnunar hafna, veitingar hafnarþjónustu og hafnarnotkunar hins vegar. Meðhöndlun kvartana 

skal vera óhlutdræg og gagnsæ og virða að fullu réttinn til að stunda frjálsan atvinnurekstur.  
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3. Kvartanir skulu lagðar fram í því aðildarríki sem höfnin, þar sem ágreiningurinn telst eiga uppruna sinn, er staðsett í. 

Aðildarríki skulu tryggja að notendur hafna og aðrir viðeigandi hagsmunaaðilar séu upplýstir um hvernig og hvert eigi að leggja 

fram kvörtun og hvaða yfirvöld beri ábyrgð á meðhöndlun kvartana. 

4. Yfirvöldin, sem bera ábyrgð á meðhöndlun kvartana, skulu, eftir því sem við á, vinna saman, að því er varðar gagnkvæma 

aðstoð í ágreiningsmálum, þegar í hlut eiga aðilar með staðfestu í mismunandi aðildarríkjum. 

5. Yfirvöldin, sem bera ábyrgð á meðhöndlun kvartana, skulu, í samræmi við landslög, hafa valdheimildir til að krefjast þess 

að hafnarstjórnir, veitendur hafnarþjónustu og notendur hafna láti þeim í té upplýsingar sem varða kvörtun. 

6. Yfirvöld, sem bera ábyrgð á meðhöndlun kvartana, skulu, í samræmi við landslög, hafa valdheimildir til að taka 

ákvarðanir sem hafa bindandi áhrif, sbr. þó úrskurðarvald dómstóla, ef við á. 

7. Aðildarríki skulu upplýsa framkvæmdastjórnina um málsmeðferðina við meðhöndlun kvartana og um yfirvöldin, sem um 

getur í 3. mgr., eigi síðar en 24. mars 2019 og um hvers konar síðari breytingar á þessum upplýsingum. Framkvæmdastjórnin 

skal birta og uppfæra þessar upplýsingar reglulega á vefsetri sínu. 

8. Aðildarríkin skulu, eftir því sem við á, skiptast á almennum upplýsingum um beitingu þessarar greinar. Framkvæmda-

stjórnin skal styðja slíkt samstarf. 

17. gr. 

Viðeigandi yfirvöld 

Aðildarríkin skulu tryggja að notendur hafna og aðrir viðeigandi hagsmunaaðilar séu upplýstir um viðeigandi yfirvöld sem um 

getur í 11. gr. (5. mgr.), 12. gr. (3. mgr.) og 13. gr. (6. mgr.). Aðildarríkin skulu einnig upplýsa framkvæmdastjórnina um þessi 

yfirvöld, eigi síðar en 24. mars 2019, og um hvers konar síðari breytingar á þessum upplýsingum. Framkvæmdastjórnin skal 

birta og uppfæra reglulega þessar upplýsingar á vefsetri sínu. 

18. gr. 

Áfrýjanir 

1. Allir aðilar sem eiga lögmætra hagsmuna að gæta skulu eiga rétt á að áfrýja ákvörðunum eða einstökum aðgerðum, sem 

hafnarstjórn, lögbært yfirvald eða annað viðeigandi landsyfirvald grípur til, samkvæmt þessari reglugerð. Áfrýjunaraðilar skulu 

vera óháðir þeim aðilum sem í hlut eiga og geta verið dómstólar. 

2. Ef áfrýjunaraðilinn, sem um getur í 1. mgr., er ekki dómstóll skulu ástæður ákvarðana hans gefnar skriflega. Ákvarðanir 

hans skulu einnig háðar endurskoðun landsdómstóls. 

19. gr. 

Viðurlög 

Aðildarríkin skulu setja reglur um viðurlög við brotum gegn þessari reglugerð og gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að 

tryggja að þeim sé beitt. Viðurlögin skulu vera skilvirk, í réttu hlutfalli við brotið og hafa varnaðaráhrif. Aðildarríkin skulu 

tilkynna framkvæmdastjórninni um þessar aðgerðir, eigi síðar en 24. mars 2019, og skulu tilkynna henni án tafar um síðari 

breytingar sem hafa áhrif á þau. 

20. gr. 

Skýrsla 

Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en 24. mars 2023, leggja skýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið um beitingu og skilvirkni 

þessarar reglugerðar. 

Í þessari skýrslu skal taka tillit til þeirra framfara sem hafa orðið innan ramma viðræðunefndar starfsgreina fyrir hafnargeirann á 

vettvangi ESB. 

21. gr. 

Umbreytingarráðstafanir 

1. Þessi reglugerð gildir ekki um hafnarþjónustusamninga sem gerðir voru fyrir 15. febrúar 2017 og eru háðir tímamörkum. 
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2. Eigi síðar en 1. júlí 2025 skal hafnarþjónustusamningum, sem gerðir voru fyrir 15. febrúar 2017, sem eru ekki háðir 

tímamörkum, eða hafa álíka áhrif, breytt þannig að þeir uppfylli kröfur þessarar reglugerðar. 

22. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 24. mars 2019. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Strassborg 15. febrúar 2017. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, 

A. TAJANI 

forseti. 

Fyrir hönd ráðsins, 

I. BORG 

forseti. 

 __________  
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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) nr. 1125/2014 

frá 19. september 2014 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/17/ESB að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um 

lágmarksfjárhæð starfsábyrgðartryggingar eða sambærilegrar tryggingar sem lánamiðlarar skulu hafa (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/17/ESB frá 4. febrúar 2014 um lánssamninga fyrir neytendur í 

tengslum við íbúðarhúsnæði og um breytingu á tilskipun 2008/48/EB og 2013/36/ESB og reglugerð (ESB) nr. 1093/2010 (1), 

einkum annarri undirgrein a-liðar 2. mgr. 29. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1)  Í a-lið 2. mgr. 29. gr. tilskipunar 2014/17/ESB er þess krafist að lánamiðlarar skuli hafa starfsábyrgðartryggingu, sem 

nær yfir svæðið þar sem þeir bjóða þjónustu, eða aðra sambærilega tryggingu vegna bótaábyrgðar sem er til komin 

vegna gáleysis af hálfu sérfræðinga. 

2)  Þó að krafan um að lánamiðlarar í fasteignageiranum séu með starfsábyrgðartryggingu eða sambærilega tryggingu sé ný 

krafa samkvæmt reglum á vettvangi Sambandsins finnast dæmi um slíka kröfu á vettvangi aðildarríkjanna í tilteknum 

aðildarríkjum. Staðreyndin er sú að í ríkjum, þar sem komin er á reynsla af kröfum um starfsábyrgðartryggingar, er að 

finna hæsta hlutfall fasteignasölu um millilið innan Sambandsins, þar hafa lánamiðlarar þegar haslað sér völl á markaði í 

verulegum mæli og þar af leiðandi hefur einnig verið gengið fram með sértækari hætti í reglusetningu innan þess geira. 

Því ættu reglur Sambandsins um lágmarksfjárhæð starfsábyrgðartryggingar eða sambærilegrar tryggingar að 

grundvallast á reynslu þessara ríkja þegar ákvarðað er hver sé heppilegasta aðferðin við að reikna slíka lágmarksfjárhæð. 

3)  Sú aðferð mundi henta Sambandinu í heild, þ.m.t. ríkjum þar sem fasteignamarkaðurinn er minni. Þetta stafar af því að 

ekki er fylgni á milli krafna á hendur lánamiðlurum og undirliggjandi fjárhæðar veðlánsins, sem getur verið mjög 

mismunandi innan Sambandsins, heldur grundvallast á gáleysi í starfi; þá er munurinn á tjóninu sem af því hlýst miklu 

minni. 

4)  Í þriðju undirgrein a-liðar 2. mgr. 29. gr. tilskipunar 2014/17/ESB er krafist endurskoðunar á lágmarksfjárhæð 

starfsábyrgðartryggingarinnar eða sambærilegu tryggingarinnar með reglulegu millibili. Þar af leiðandi er hugsanlegt að 

í framtíðinni verði aðrir valkostir eða aðferðafræði meira viðeigandi til að ákvarða umfang þessara skyldna lánamiðlara, 

einkum með bættum aðgangi að eldri gögnum og aukinni reynslu af eftirliti með virkni starfsábyrgðartryggingarinnar. 

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 305, 24.10.2014, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 130/2019 

frá 8. maí 2019 um breytingu á XIX. viðauka (Neytendavernd) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 60, 28.2.2014, bls. 34. 

2019/EES/49/11 
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5)  Til að hægt sé að mæla skýrt fyrir um lágmarksfjárhæð starfsábyrgðartryggingarinnar eða sambærilegrar tryggingar og 

til að tryggja samræmdari aðferð í öllu Sambandinu væri við hæfi að tilgreina beitingu lágmarksfjárhæðar fyrir hverja 

kröfu og fyrir hvert ár. Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/92/EB (1) er gerð krafa um lágmarksfjárhæð 

starfsábyrgðartryggingar eða sambærilegrar tryggingar fyrir hverja kröfu og fyrir hvert ár. Þar af leiðandi þekkja flestir 

miðlarar sem annast vátryggingamiðlun, og vátryggjendur þeirra, þessa aðferð og því liggur beint við að koma á fót 

svipuðu kerfi fyrir lánamiðlara. Auk þess er slík aðferð einnig notuð í flestum aðildarríkjum þar sem þess er krafist að 

landslögum að lánamiðlarar hafi starfsábyrgðartryggingar. Því ætti einnig að leggja til slíka aðgreiningu fjárhæðar fyrir 

hvert ár og fjárhæðar fyrir hverja kröfu í reglum um starfsábyrgðartryggingu fyrir lánamiðlara. 

6)  Þessi reglugerð byggist á drögum að tæknilegum eftirlitsstöðlum sem Evrópska bankaeftirlitsstofnunin leggur fyrir 

framkvæmdastjórnina. 

7)  Evrópska bankaeftirlitsstofnunin hefur haft opið samráð við almenning um drögin að tæknilegum eftirlitsstöðlum sem 

þessi reglugerð byggist á, greint mögulegan, tengdan kostnað og ávinning og óskað eftir áliti hagsmunahópsins um 

bankastarfsemi í samræmi við 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010 (2), 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Lágmarksfjárhæð starfsábyrgðartryggingarinnar eða sambærilegrar tryggingar, sem lánamiðlarar skulu hafa og um getur í fyrstu 

undirgrein a-liðar 2. mgr. 29. gr. tilskipunar 2014/17/ESB, skal vera: 

a)  460 000 evrur fyrir hverja kröfu, 

b)  samanlagt 750 000 evrur fyrir hvert almanaksár fyrir allar kröfur. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 19. september 2014. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 José Manuel BARROSO 

 forseti. 

 __________  

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/92/EB frá 9. desember 2002 um miðlun vátrygginga (Stjtíð. ESB L 9, 15.1.2003, bls. 3). 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska 

bankaeftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og niðurfellingu ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar 2009/78/EB 

(Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 12). 
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/2026 

frá 19. desember 2018 

um breytingu á IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1221/2009 um frjálsa aðild 

fyrirtækja/stofnana að umhverfisstjórnunarkerfi Bandalagsins (EMAS) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1221/2009 frá 25. nóvember 2009 um frjálsa aðild fyrirtækja/ 

stofnana að umhverfisstjórnunarkerfi Bandalagsins (EMAS) og um niðurfellingu reglugerðar (EB) nr. 761/2001 og ákvarðana 

framkvæmdastjórnarinnar 2001/681/EB og 2006/193/EB (1), einkum 48. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Umhverfisstjórnunarkerfi ESB var komið á fót samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1221/2009. Tilgangurinn með umhverfis-

stjórnunarkerfi ESB er að stuðla að stöðugum umbótum á umhverfisárangri fyrirtækja/stofnana með því að fá 

fyrirtæki/stofnanir til að stofna og reka umhverfisstjórnunarkerfi, meta árangurinn af slíkum kerfum, veita upplýsingar 

um árangur í umhverfismálum, halda uppi opnum skoðanaskiptum við almenning og aðra hagsmunaaðila og stuðla að 

virkri þátttöku starfsmanna. Til að ná þessu markmiði eru settar fram sértækar kröfur í I. til IV. viðauka við þá reglugerð 

sem fyrirtæki/stofnanir, sem vilja taka þátt í umhverfisstjórnunarkerfi ESB og fá skráningu í umhverfisstjórnunarkerfið, 

verða að fylgja. 

2) Í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1221/2009 eru settar fram kröfur um skýrslugjöf um umhverfismál. Breyta ætti 

þeim viðauka til að koma á úrbótum sem gera þarf í ljósi fenginnar reynslu af rekstri umhverfisstjórnunarkerfis 

ESB. Með tilliti til fjölda og eðlis þessara breytingar er rétt að skipta út IV. viðauka í heild sinni til glöggvunar. 

3) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 1221/2009 til samræmis við það. 

4) Fyrirtæki/stofnanir sem eru skráð í umhverfisstjórnunarkerfi ESB skulu árlega annaðhvort útbúa eða uppfæra 

umhverfisyfirlýsingu í samræmi við IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1221/2009. Umhverfisyfirlýsingin eða uppfærða 

umhverfisyfirlýsingin skal fullgilt af umhverfissannprófanda með faggildingu eða leyfi, sem hluti af sannprófun 

fyrirtækisins/stofnunarinnar í samræmi við 18. gr. þeirrar reglugerðar, nema um sé að ræða lítil fyrirtæki/litlar stofnanir 

sem eru undanþegin skv. 7. gr. þeirrar reglugerðar. Fyrirtæki/stofnanir sem eru að undirbúa skráningu í umhverfis-

stjórnunarkerfi ESB skulu einnig leggja fram fullgilda umhverfisyfirlýsingu sem hluta af umsókn þeirra um skráningu. 

Því er þörf á umbreytingartímabili til að veita fyrirtækjum/stofnunum nægan tíma til að laga sig að breytingunum sem 

gerðar eru með þessari reglugerð. 

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót skv.  

49. gr. reglugerðar (EB) nr. 1221/2009. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Í stað IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1221/2009 kemur texti viðaukans við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Ef fullgilding umhverfisyfirlýsingar eða uppfærðrar umhverfisyfirlýsingar skal fara fram samkvæmt reglugerð (EB)  

nr. 1221/2009 eftir gildistökudag þessarar reglugerðar en fyrir 9. janúar 2020 má fullgilda yfirlýsinguna í því tilviki, í samráði 

við umhverfissannprófanda og þar til bæran aðila, án tillits til þeirrar breytingar sem gerð er með 1. gr. þessarar reglugerðar. 

Ef áframsenda skal ófullgilta uppfærða umhverfisyfirlýsingu til þar til bærs aðila skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB)  

nr. 1221/2009 eftir gildistökudag þessarar reglugerðar en fyrir 9. janúar 2020 má undirbúa yfirlýsinguna í því tilviki, í samráði 

við þar til bæran aðila, án tillits til þeirrar breytingar sem gerð er með 1. gr. þessarar reglugerðar. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 325, 20.12.2018, bls. 18. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 131/2019 

frá 8. maí 2019 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 342, 22.12.2009, bls. 1. 

2019/EES/49/12 
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3. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 19. desember 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

„IV. VIÐAUKI 

SKÝRSLUGJÖF UM UMHVERFISMÁL 

A. Inngangur 

Upplýsingar um umhverfismál skulu settar fram á skýran og skilmerkilegan hátt og er æskilegt að þær séu tiltækar í rafrænu 

formi. Fyrirtækið/stofnunin skal ákvarða hvaða snið hentar best til að gera þessar upplýsingar aðgengilegar hlutaðeigandi 

aðilum á notendavænan hátt. 

B. Umhverfisyfirlýsing 

Umhverfisyfirlýsingin skal a.m.k. innihalda eftirfarandi atriði og uppfylla lágmarkskröfur um eftirfarandi: 

a) samantekt á starfsemi fyrirtækisins/stofnunarinnar, vörum og þjónustu, tengslum fyrirtækisins/stofnunarinnar við 

móðurfyrirtæki eins og við á og skýr og ótvíræð lýsing á gildissviði skráningar í umhverfisstjórnunarkerfi ESB, þ.m.t. 

skrá yfir athafnasvæði sem tilheyra skráningunni, 

b) umhverfisstefnu og stutta lýsingu á eftirlits- og stjórnunarkerfi sem styður umhverfisstjórnunarkerfi fyrirtækisins/ 

stofnunarinnar, 

c) lýsingu á öllum mikilvægum beinum og óbeinum umhverfisþáttum sem leiða til verulegra umhverfisáhrifa af hálfu 

fyrirtækisins/stofnunarinnar, stutta lýsingu á þeirri nálgun sem notuð er til að ákvarða mikilvægi þeirra og skýringu á 

eðli áhrifanna með tilliti til þessara þátta, 

d) lýsingu á almennum og sértækum markmiðum í umhverfismálum í tengslum við mikilvæga umhverfisþætti og 

umhverfisáhrif, 

e) lýsingu á aðgerðum sem eru framkvæmdar og áætlaðar til að bæta umhverfisárangur, ná almennum og sértækum 

markmiðum og tryggja að lagaskilyrði varðandi umhverfismál séu uppfyllt. 

Ef unnt er skal vísa til viðeigandi bestu starfsvenja í umhverfisstjórnun sem eru kynntar í geiratengdum tilvísunar-

skjölum eins og um getur í 46. gr., 

f) samantekt á fyrirliggjandi gögnum um umhverfisárangur fyrirtækis/stofnunar með tilliti til mikilvægra umhverfisþátta. 

Skýrslugjöfin skal ná yfir kjarnavísa um umhverfisárangur og sértæka umhverfisárangursvísa, eins og sett er fram í  

C-lið. Þegar almenn og sértæk markmið í umhverfismálum liggja fyrir skal gera grein fyrir viðkomandi gögnum, 

g) vísun í helstu lagaákvæði sem fyrirtækið/stofnunin þarf að taka tillit til til að tryggja að lagaskilyrði varðandi 

umhverfismál séu uppfyllt ásamt yfirlýsingu um samræmi við lög, 

h) staðfestingu að því er varðar kröfur í 8. mgr. 25. gr. og nafn og faggildingar- eða leyfisnúmer umhverfissannprófandans 

ásamt dagsetningu fullgildingar. Í staðinn má nota yfirlýsinguna sem um getur í VII. viðauka og er undirrituð af 

umhverfissannprófanda. 

Uppfærða umhverfisyfirlýsingin skal a.m.k. innihalda þau atriði og uppfylla þær lágmarkskröfur sem eru tilgreind í  

e- til h-lið. 

Fyrirtæki/stofnanir geta ákveðið að setja í umhverfisyfirlýsingu sína viðbótarupplýsingar um staðreyndir varðandi 

starfsemi, vörur og þjónustu fyrirtækis/stofnunar eða varðandi samræmi við sértækar kröfur. Umhverfissannprófandinn 

skal fullgilda allar upplýsingarnar í umhverfisyfirlýsingunni. 

Umhverfisyfirlýsingin getur fylgt öðrum skýrslugjafargögnum fyrirtækisins/stofnunarinnar (t.d. skýrslum um rekstur, 

sjálfbærni eða samfélagslega ábyrgð fyrirtækja). Aðgreina skal með skýrum hætti á milli fullgiltra og ófullgiltra 

upplýsinga þegar þær fylgja slíkum skýrslugjafargögnum. Umhverfisyfirlýsingin skal auðkennd með skýrum hætti (t.d. 

með EMAS-kennimerkinu) og skal skjalið innihalda stutta skýringu á fullgildingarferlinu innan ramma 

umhverfisstjórnunarkerfis ESB.  
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C. Skýrslugjöf á grundvelli umhverfisárangursvísa og eigindlegra upplýsinga 

1. Inngangur 

Fyrirtæki/stofnanir skulu, bæði í umhverfisyfirlýsingunni og uppfærðu umhverfisyfirlýsingunni, gera grein fyrir 

mikilvægum beinum og óbeinum umhverfisþáttum sínum með því að nota kjarnavísana um umhverfisárangur og 

sértæku umhverfisárangursvísana, eins og sett er fram hér á eftir. Ef engin megindleg gögn liggja fyrir skulu 

fyrirtæki/stofnanir gera grein fyrir eigindlegum upplýsingum eins og lýst er í 4. lið. 

Skýrslugjöfin skal innihalda gögn um raunveruleg aðföng og afurðir. Geti birting haft neikvæð áhrif á upplýsingaleynd 

viðskipta- eða iðnaðarupplýsinga í tilvikum þar sem kveðið er á um slíka leynd í landslögum eða lögum Bandalagsins í 

því skyni að vernda lögmæta viðskipahagsmuni þá er viðkomandi fyrirtæki/stofnun heimilt að greina frá þessum 

upplýsingum miðað við grunntölu, þ.e. með því að setja grunnár (með grunntölunni 100) sem raunveruleg/ar aðföng/ 

afurðir miðast við. 

Vísarnir skulu: 

a) gera kleift að meta nákvæmlega árangur fyrirtækisins/stofnunarinnar í umhverfismálum, 

b) vera auðskiljanlegir og ótvíræðir, 

c) gefa kost á samanburði frá ári til árs í því skyni að meta hvort umhverfisárangur fyrirtækisins/stofnunarinnar hafi 

aukist; til að gera þennan samanburð mögulegan skal skýrslugjöfin ná yfir a.m.k. þriggja ára starfsemistímabil, að 

því tilskildu að gögnin liggi fyrir, 

d) gefa kost á samanburði við geirabundnar, landsbundnar eða svæðisbundnar viðmiðanir eftir því sem við á, 

e) gefa kost á samanburði við kröfur samkvæmt reglum eftir því sem við á. 

Til að styðja þetta skal fyrirtækið/stofnunin skilgreina stuttlega gildissviðið sem hver vísir nær yfir (þ.m.t. skipulagsleg 

og efnisleg mörk, notkunarsvið og reikniaðferð). 

2. Kjarnavísar um umhverfisárangur 

a) Kjarnavísar varða árangur á þeim aðalsviðum umhverfismála sem hér eru tilgreind: 

i. Orka. 

ii. Efniviður. 

iii. Vatn. 

iv. Úrgangur. 

v. Landnotkun með tilliti til líffræðilegrar fjölbreytni. 

vi. Losun. 

Skýrslugjöf um kjarnavísa um umhverfisárangur er skyldubundin. Þó getur fyrirtæki/stofnun metið mikilvægi 

þessara vísa með tilliti til mikilvægra umhverfisþátta og -áhrifa þess/hennar. Komist fyrirtæki/stofnun að þeirri 

niðurstöðu að einn eða fleiri kjarnavísar skipti ekki máli í sambandi við mikilvæga umhverfisþætti og -áhrif 

þess/hennar er fyrirtækinu/stofnuninni heimilt að gera ekki grein fyrir þeim kjarnavísum. Í því tilviki skal 

fyrirtækið/stofnunin setja skýra og rökstudda skýringu á því í umhverfisyfirlýsingunni. 

b) Hver kjarnavísir er samsettur af: 

i. tölu A sem sýnir árleg/ar heildaraðföng/-afurðir á tilteknu sviði, 

ii. tölu B sem sýnir árlegt viðmiðunargildi fyrir starfsemi fyrirtækisins/stofnunarinnar og 

iii. tölu R sem sýnir hlutfallið A/B, 

Hvert fyrirtæki/hver stofnun skal gera grein fyrir öllum þremur atriðum fyrir hvern vísi um sig. 

c) Gera skal grein fyrir tölu A, árlegum heildaraðföngum/-afurðum á tilteknu sviði, á eftirfarandi hátt: 

i. Um orku 

— „bein heildarorkunotkun“ samsvarar árlegu heildarmagni af orku sem fyrirtækið/stofnunin notar, 

— „heildarnotkun á endurnýjanlegri orku“ samsvarar árlegu heildarmagni af orku sem fyrirtækið/stofnunin 

notar og kemur frá endurnýjanlegum orkugjöfum,  
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— „heildarframleiðsla á endurnýjanlegri orku“ samsvarar árlegu heildarorkumagni sem fyrirtækið/stofnunin 

framleiðir úr endurnýjanlegum orkugjöfum. 

Gera skal grein fyrir síðasta atriðinu einungis ef heildarorka sem fyrirtækið/stofnunin framleiðir úr 

endurnýjanlegum orkugjöfum fer talsvert yfir heildarnotkun fyrirtækisins/stofnunarinnar á endurnýjanlegri 

orku, eða ef fyrirtækið/stofnunin hefur ekki notað endurnýjanlegu orkuna sem það/hún framleiðir. 

Ef ólíkar tegundir orku eru notaðar eða, ef um er að ræða endurnýjanlega orku, framleiddar (eins og rafmagn, 

varmi, eldsneyti eða annað) skal skýra sérstaklega frá árlegri notkun eða framleiðslu, eins og við á. 

Orku skal helst gefa upp í kWh, MWh, GJ eða öðrum mælieiningum sem eru almennt notaðar til að skýra frá 

þeirri tegund orku sem er notuð eða framleidd. 

ii. Um efnivið 

— „árlegt massaflæði helstu efna sem notuð eru“ (að undanskildum orkuberum og vatni), helst gefið upp í 

þyngdareiningum (t.d. kílóum eða tonnum) eða rúmmálseiningum (t.d. m3) eða öðrum mælieiningum sem 

eru almennt notaðar í geiranum. 

Ef notaðar eru ólíkar tegundir efna skal skýra sérstaklega frá árlegu massaflæði þeirra, eins og við á. 

iii. Um vatn 

— „árleg heildarnotkun á vatni“, gefin upp í rúmmálseiningum (t.d. lítrum eða m3), 

iv. Um úrgang 

— „árleg heildarframleiðsla á úrgangi“, sundurliðuð eftir tegund, helst gefin upp í þyngdareiningum  

(t.d. kílóum eða tonnum) eða rúmmálseiningum (t.d. m3) eða öðrum mælieiningum sem eru almennt 

notaðar í geiranum, 

— „árleg heildarframleiðsla á hættulegum úrgangi“, helst gefin upp í þyngdareiningum (t.d. kílóum eða 

tonnum) eða m3 eða öðrum mælieiningum sem eru almennt notaðar í geiranum, 

v. Um landnotkun með tilliti til líffræðilegrar fjölbreytni 

— landnotkunarhættir að því er varðar líffræðilega fjölbreytni, gefnir upp í flatareiningum (t.d. fermetrum 

eða hekturum): 

— heildarlandnotkun 

— afmarkað svæði í heild 

— náttúrumiðuð svæði í heild á athafnasvæðinu 

— náttúrumiðuð svæði í heild utan athafnasvæðis 

„Náttúrumiðað svæði“ er svæði sem er fyrst og fremst ætlað fyrir náttúruvernd eða -endurheimt. Nátt-

úrumiðuð svæði geta verið staðsett á athafnasvæðinu og náð yfir þök, útveggi, frárennsliskerfi eða aðra þætti 

sem hafa verið hannaðir, aðlagaðir eða er stjórnað til að stuðla að líffræðilegri fjölbreytni. Náttúrumiðuð 

svæði geta einnig verið staðsett utan athafnasvæðis fyrirtækisins/stofnunarinnar, að því tilskildu að svæðið sé í 

eigu eða umsjón fyrirtækisins/stofnunarinnar og sé fyrst og fremst ætlað til að stuðla að líffræðilegri 

fjölbreytni. Einnig er unnt að lýsa svæðum undir sameiginlegri stjórn sem eru ætluð til að stuðla að 

líffræðilegri fjölbreytni, að því tilskildu að gildissvið sameiginlegu stjórnarinnar sé skilmerkilega skilgreint. 

„Afmarkað svæði“ er svæði þar sem upprunalegur jarðvegur hefur verið þakinn (t.d. vegir) sem gerir hann 

ógegndræpan. Þetta ógegndræpi getur valdið umhverfisáhrifum. 

vi. Um losun 

— „árleg heildarlosun gróðurhúsalofttegunda“, þ.m.t. að lágmarki losun CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, NF3 og 

SF6, gefin upp sem koltvísýringsjafngildi í tonnum, 

Fyrirtækið/stofnunin ætti að íhuga að gefa skýrslu um eigin losun gróðurhúsalofttegunda samkvæmt viðtekinni 

aðferðafræði, t.d. bókuninni um gróðurhúsalofttegundir. 

— „árleg heildarlosun út í andrúmsloft“, þ.m.t. að lágmarki losun SO2, NOx og PM, gefin upp í kílóum eða 

tonnum.  
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d) Val á og skýrslugjöf um tölu B, sem sýnir árlegt viðmiðunargildi fyrir starfsemi fyrirtækisins/stofnunarinnar, skal 

fara fram samkvæmt eftirfarandi kröfum: 

Tala B skal: 

i. vera skiljanleg, 

ii. vera tala sem sýnir best árlega heildarstarfsemi fyrirtækisins/stofnunarinnar, 

iii. gefa rétta lýsingu á umhverfisárangri fyrirtækisins/stofnunarinnar með tilliti til sérstakra einkenna og starfsemi 

fyrirtækisins/stofnunarinnar, 

iv. vera sameiginlegt viðmiðunargildi fyrir geira viðkomandi fyrirtækis/stofnunar, eins og eftirfarandi dæmi: 

— árlegar efnislegar afurðir í heild 

— heildarfjöldi starfsfólks 

— heildarfjöldi gistinótta 

— heildarfjöldi íbúa á einu svæði (ef um er að ræða opinbera stjórnsýslu) 

— tonn af unnum úrgangi (varðandi fyrirtæki/stofnanir sem starfa í úrgangsstjórnunargeiranum) 

— heildarorkuframleiðsla (varðandi fyrirtæki/stofnanir sem starfa í orkuframleiðslugeiranum) 

v. tryggja samanburðarhæfi tilkynntra vísa yfir lengri tíma. Þegar búið er að skilgreina tölu B skal hún notuð í 

væntanlegum umhverfisyfirlýsingum. 

Breyting á tölu B skal skýrð í umhverfisyfirlýsingunni. Ef tölu B er breytt skal fyrirtækið/stofnunin tryggja að 

talan sé samanburðarhæf fyrir a.m.k. þrjú ár með því að endurreikna vísana fyrir undangengin ár samkvæmt 

nýskilgreindri tölu B. 

3. Sértækir umhverfisárangursvísar 

Hvert fyrirtæki/hver stofnun skal einnig gefa árlega skýrslu um árangur sinn varðandi mikilvæga beina og óbeina 

umhverfisþætti og -áhrif sem tengjast kjarnastarfsemi og eru mælanleg og sannprófanleg og sem falla ekki þegar undir 

kjarnavísa. 

Skýrslugjöf um slíka vísa skal gerð í samræmi við kröfur sem settar eru í innganginum að þessum lið. 

Fyrirtækið/stofnunin skal taka tillit til geiratengdra tilvísunarskjala eins og um getur í 46. gr. til að auðvelda greiningu á 

viðeigandi geiratengdum vísum. 

4. Skýrslugjöf um mikilvæga umhverfisþætti á grundvelli eigindlegra upplýsinga 

Ef engin megindleg gögn eru tiltæk til að skýra frá mikilvægum beinum eða óbeinum umhverfisþáttum skulu 

fyrirtæki/stofnanir skýra frá árangri sínum á grundvelli eigindlegra upplýsinga. 

D. Staðbundin ábyrgð 

Fyrirtæki/stofnanir, sem eru skráð í umhverfisstjórnunarkerfi ESB, geta óskað eftir að fá að útbúa eina heildarumhverfis-

yfirlýsingu sem nær til margra mismunandi landfræðilegra staða. 

Þar eð tilgangurinn með umhverfisstjórnunarkerfi ESB er að tryggja staðbundna ábyrgð skulu fyrirtæki/stofnanir sjá til þess 

að veruleg umhverfisáhrif hvers athafnasvæðis séu skýrt skilgreind og þeirra getið í sameiginlegu umhverfisyfirlýsingunni. 

E. Aðgengi almennings 

Fyrirtækið/stofnunin skal geta sýnt umhverfissannprófandanum fram á að hver sá sem sýnir áhuga á umhverfisárangri 

fyrirtækisins/stofnunarinnar geti fengið auðveldan og frjálsan aðgang að þeim upplýsingum sem krafist er skv. B- og C-lið. 

Til að tryggja þetta gagnsæi skal umhverfisyfirlýsingin helst vera aðgengileg öllum á vefsetri fyrirtækisins/stofnunarinnar. 

Fyrirtækið/stofnunin skal tryggja að þessar upplýsingar um hvert athafnasvæði eða fyrirtæki/stofnun séu birtar á opinberu 

tungumáli eða tungumálum þess aðildarríkis eða þriðja lands þar sem athafnasvæðið eða fyrirtækið/stofnunin er staðsett. 
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Ef um er að ræða heildarumhverfisyfirlýsingu skal fyrirtækið/stofnunin auk þess tryggja (vegna skráningar) að þessar 

upplýsingar séu aðgengilegar á opinberu tungumáli eða tungumálum aðildarríkisins þar sem fyrirtækið/stofnunin er skráð 

eða á opinberu tungumáli eða tungumálum Sambandsins sem samþykkt var eða voru af þar til bærum aðila sem ber ábyrgð 

á skráningunni. 

Einnig má gera umhverfisyfirlýsinguna aðgengilega á fleiri tungumálum, að því tilskildu að innihald þýdda skjalsins sé í 

samræmi við innihald upprunalegu umhverfisyfirlýsingarinnar sem var fullgilt af umhverfissannprófandanum og að skýrt 

komi fram að skjalið sé þýðing á fullgilta skjalinu.“ 

 __________  
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/2042 

frá 18. desember 2018 

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1152 til að tilgreina nákvæmlega prófunarskilyrði við 

prófunaraðferð fyrir létt ökutæki sem samræmd er á heimsvísu (WLTP) og kveða á um vöktun gagna um 

gerðarviðurkenningu (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 510/2011 frá 11. maí 2011 um að setja staðla um mengunar-

varnargetu nýrra léttra atvinnuökutækja sem hluta af samþættri stefnu Sambandsins um að draga úr losun koltvísýrings frá 

léttum ökutækjum (1), einkum þriðju undirgrein 6. mgr. 13. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Til að taka tillit til mismunandi gilda koltvísýringslosunar, sem ákvörðuð eru með NEDC-prófunaraðferðinni, og þeirra 

gilda sem ákvörðuð eru samkvæmt nýju WLTP-prófunaraðferðinni, hefur, með framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2017/1152 (2), verið innleidd aðferð til að sýna fram á fylgni milli koltvísýringslosunargildanna að 

því er varðar létt atvinnuökutæki. 

2) Fylgniaðferðin á að skila niðurstöðum sem tryggja að kröfurnar um skerðingu, sem settar eru fram í reglugerð (ESB)  

nr. 510/2011, séu álíka strangar samkvæmt gömlu og nýju prófunaraðferðunum. Viðurkenningaryfirvöld og 

tækniþjónusta ættu því ásamt framleiðendum að leitast við að tryggja að WLTP- og NEDC-prófanir, sem framkvæmdar 

eru í tengslum við þessa reglugerð, uppfylli prófunarskilyrði sem eru sambærileg og í samræmi við markmið þessarar 

reglugerðar. 

3) Því er nauðsynlegt að skýra tiltekna þætti WLTP-prófunarskilyrðanna sem ættu að gilda um fylgniaðferðirnar sem eru 

framkvæmdar til að fá gögn úr WLTP- og NEDC-prófunum sem gera kleift að vakta koltvísýringslosun frá ökutækjum 

sem eru nýskráð 2020. Þessar nánari útlistanir ættu að gilda með fyrirvara um aðferðina og kröfurnar sem settar eru fram 

í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1151 (3) og án þess að hafa áhrif á gildi mögulegra gerðarviður-

kenninga sem veittar eru á þeim grundvelli. 

4) Árið 2020 er einnig nauðsynlegt að ákvarða muninn á koltvísýringslosunargildum, sem framleiðendur tilgreina að því er 

varðar WLTP-gerðarviðurkenninguna, og þeim gildum sem mæld eru samkvæmt reglugerð (ESB) 2017/1151. Því ætti 

að krefjast þess af framleiðendum að þeir reikni út og gefi framkvæmdastjórninni skýrslu um WLTP-koltvísýringsgildin 

fyrir öll ný létt atvinnuökutæki sem skráð eru á almanaksárinu 2020 með því að nota mæligildin fyrir ökutæki H og  

L sem ílag við brúunaraðferðina.  

5) Árið 2020 munu einungis vera tiltæk mæligildi fyrir ökutæki í hópi H að því er varðar takmarkaðan fjölda brúunarhópa. 

Fylgjast ætti náið með fjölda þessara hópa og framkvæmdastjórnin ætti að íhuga að undanskilja þessa hópa 

útreikningnum tilvísunargagna fyrir árið 2020, ef um er að ræða marktæka fjölgun slíkra hópa samanborið við stöðuna 

árið 2018. 

6) Bæta ætti gagnsæi losunarprófananna og framkvæmdastjórnin ætti þar með að hafa aðgang að gögnum um  

WLTP-prófanirnar sem og gögnunum um fylgniniðurstöðurnar. Þetta mun gera framkvæmdastjórninni kleift að greina 

skjótt vandamál og ráða bót á þeim og mögulegu misræmi varðandi framkvæmd aðferðanna. Af þessum sökum ætti að 

ljúka við ílagsgagnafylkið fyrir hverja WLTP-prófun sem framkvæmd er og senda það til framkvæmdastjórnarinnar í 

heild sinni sem hluta af gagnaskiptum fyrir tilstuðlan fylgnitólsins. Til að tryggja trúnað ætti að dulkóða 

ílagsgagnaskrána fyrir sendingu. 

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um loftslagsbreytingar.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 327, 21.12.2018, bls. 53. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 132/2019 

frá 8. maí 2019 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 145, 31.5.2011, bls. 1. 

(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1152 frá 2. júní 2017 um aðferð til að ákvarða nauðsynlegar fylgnibreytur 

til að endurspegla breytinguna á lögbundnu prófunaraðferðinni með tilliti til léttra atvinnuökutækja og um breytingu á framkvæmdar-

reglugerð (ESB) nr. 293/2012 (Stjtíð. ESB L 175, 7.7.2017, bls. 644). 

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

2019/EES/49/13 
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1152 er breytt sem hér segir: 

1) Eftirfarandi 6. gr. a bætist við: 

„6. gr. a 

Skýrslugjöf um niðurstöður mælinga úr WLTP-prófunaraðferðinni 

1. Framleiðendur skulu reikna út koltvísýringsgildi við blandaðan akstur fyrir hvert nýtt létt atvinnuökutæki sem er skráð 

2020 í samræmi við formúluna, sem er sett fram í öðrum undirlið liðar 3.2.3.2.4 í 7. undirviðauka við XXI. viðauka við 

reglugerð (ESB) 2017/1151, þar sem í stað MCO2-H og MCO2-L fyrir viðkomandi brúunarhóp koma gildin MCO2,C,5 í liðunum 

2.5.1.1.3 (ökutæki H) og 2.5.1.2.3 (ökutæki L) í gerðarviðurkenningarvottorðinu, eins og tilgreint er í fyrirmyndinni sem 

sett er fram í 4. viðbæti I. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151. 

Ef koltvísýringslosun við blandaðan akstur ákvarðast eingöngu af vísun í ökutæki H skulu framleiðendur gefa upp gildið 

MCO2,C,5 í liðnum 2.5.1.1.3 (ökutæki H) í EB-gerðarviðurkenningarvottorðinu. 

Framleiðandinn skal leggja fyrir framkvæmdastjórnina þau koltvísýringslosunargildi, ásamt gildunum MCO2,C,5 sem notuð 

eru við útreikninginn, í síðasta lagi þremur mánuðum eftir að framkvæmdastjórnin hefur móttekið tilkynninguna um 

bráðabirgðagögnin fyrir árið 2020 með því að upphala þeim gögnum af reikningi framleiðanda í viðskiptagagnasafni 

Umhverfisstofnunar Evrópu. 

2. Ef gögnin, sem um getur í 1. mgr., eru ekki lögð fram innan tilskilins frests skal framkvæmdastjórnin nota gildið sem 

skráð er í lið 2.5.1.2.3 í gerðarviðurkenningarvottorðinu og líta á það sem koltvísýringslosunargildi í blönduðum akstri, að 

því er varðar 1. mgr., fyrir öll nýskráð ökutæki í brúunarhópnum sem gerðarviðurkenningarvottorðið var gefið út fyrir og, 

eftir atvikum, fyrir þá hópa þar sem aðeins mæligildi fyrir ökutæki H eru tiltæk.“ 

2) Ákvæðum I. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi liðir 2.2a og 2.2b bætast við: 

„2.2a. Prófunarskilyrði fyrir WLTP-prófunaraðferðina 

Til að WLTP-prófunin teljist hafa þýðingu í samræmi við lið 2.2 í I. viðauka við þessa reglugerð og í þeim tilgangi að 

ákvarða ílagsgögnin, sem sett eru fram í lið 2.4, skulu prófunarskilyrðin, sem sett eru fram í XXI. viðauka við reglugerð 

(ESB) 2017/1151, gilda með eftirfarandi útskýringum: 

a) leiðrétting á niðurstöðum úr WLTP-prófun fyrir massalosun koltvísýrings, í samræmi við 2. viðbæti í  

6. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151, gildir um allar slíkar prófunarniðurstöður þrátt fyrir 

ákvæðin í a-lið liðar 3.4.4 þess viðbætis, 

b) ef prófunarökutækið er búið tækni sem hefur áhrif á koltvísýringsframmistöðu þess, þ.m.t. en ekki takmarkað við 

þá tækni sem um getur í 42.–50. lið ílagsgagnafylkisins, sem sett er fram í lið 2.4, og ætlað er að virka við 

prófunina skal þessari tækni beitt við ökutækjaprófunina, óháð þeirri prófunaraðferð sem beitt er, þ.e. NEDC- eða 

WLTP-prófunaraðferð, sbr. þó kröfurnar í reglugerð (ESB) 2017/1151,  

c) ef prófunarökutækið er búið sjálfskiptingu skal sami valkvæði notkunarhamurinn notaður, óháð þeirri 

prófunaraðferð sem beitt er; ef besti og versti hamurinn er notaður fyrir WLTP-prófunina, í samræmi við c-lið liðar 

1.2 í 6. viðbæti 8. undirviðauka í XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151, skal nota versta haminn sem ílag 

við fylgnitólið sem og fyrir allar raunverulegar NEDC-prófanir, 
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d) ef prófunarökutækið er búið beinskiptingu skal nmin_drive_set skilgreint með formúlunni sem sett er fram í k-lið (3) í 

2. lið 2. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151; 

með samþykki viðurkenningaryfirvaldsins eða, eftir atvikum, tækniþjónustunnar, er framleiðandanum heimilt að 

reikna út gírskiptingarnar mismunandi, að því tilskildu að það sé réttlætanlegt í ljósi ökuhæfni ökutækisins og að 

öryggismörk viðbótaraflsins, sem er beitt í samræmi við lið 3.4 í 2. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð 

(ESB) 2017/1151, fari ekki yfir 20%.  

Skilyrðin, sem um getur í a- til d-lið, skulu gilda að því er varðar fylgnina samkvæmt þessari reglugerð, sbr. þó 

ákvæðin sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) 2017/1151 og gerðarviðurkenningarnar sem veittar eru samkvæmt 

þeirri reglugerð. 

2.2b. Gildissvið WLTP-prófunarskilyrða 

Nákvæmnin, sem um getur í a- til d-lið liðar 2.2a, skal gilda í samræmi við eftirfarandi: 

a) fyrir nýjar gerðir ökutækja frá og með gildistöku þessarar reglugerðar, 

b) fyrir fyrirliggjandi gerðir ökutækja skulu framleiðendur, að því er varðar þær gerðir ökutækja sem taka til ökutækja 

sem sett eru á markað árið 2020, afhenda viðurkenningaryfirvaldinu gögn og á grundvelli þeirra skal 

viðurkenningaryfirvaldið staðfesta hvort prófunarskilyrðin, sem um getur í a- til d-lið liðar 2.2a, hafi verið uppfyllt 

í WLTP-gerðarviðurkenningarprófunum. 

Í staðfestingunni skal tilgreina auðkenni brúunarhópsins og staðfestingu að því er varðar hvert prófunarskilyrði sem 

um getur í a- til d- lið. Viðurkenningaryfirvaldið skal gefa staðfestinguna út til handa framleiðandanum, tryggja að 

hún sé skráð og að unnt sé að gera hana aðgengilega án tafar að beiðni framkvæmdastjórnarinnar. 

Ef viðurkenningaryfirvaldið getur ekki staðfest að eitt eða fleiri prófunarskilyrði, sem vísað er í, hafi verið uppfyllt 

skal framleiðandinn tryggja að ný WLTP-prófun eða, eftir atvikum, prófunarröð, í samræmi við 6. undirviðauka 

XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151, sé framkvæmd undir eftirliti viðurkenningaryfirvalds eða, eftir 

atvikum, tækniþjónustu með því að beita prófunarskilyrðunum, sem sett eru fram í a- til d- lið liðar 2.2a, gagnvart 

brúunarhópnum sem um er að ræða, þ.m.t. ný fylgni í samræmi við þessa reglugerð. 

Framleiðandanum er heimilt, í því tilviki þar sem einungis prófunarskilyrðin sem um getur í a-lið liðar 2.2a eru 

ekki uppfyllt, að leiðrétta það gildi í ílagsfylkinu án þess að þörf sé á nýrri WLTP-prófun. 

Viðurkenningaryfirvaldið eða, eftir atvikum, tilnefnda tækniþjónustan skal skrá niðurstöður endurprófunarinnar eða 

leiðréttingarinnar og fylgninnar, í samræmi við 5. lið I. viðauka, og fullgerða fylgniskráin, sem byggist á endurprófunum á 

ílagsgögnunum, skal send framkvæmdastjórninni, í samræmi við lið 3.1.1.2, eigi síðar en 30. apríl 2021.“ 

b) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 2.4: 

i. Eftirfarandi málsliður bætist við fyrstu málsgreinina: 

„Fylla skal út í ílagsgagnafylkið fyrir hverja WLTP-prófun sem framkvæmd er.“ 

ii. Töflu 1 er breytt sem hér segir: 

— Í stað textans í nr. 56 í dálkinum „athugasemdir“ kemur eftirfarandi: 

„Mörg gildi: gögn frá innbyggðu greiningarkerfi (OBD) og vegkefli, 1Hz fyrir innbyggða greiningarkerfið og 

10Hz fyrir vegkeflið, 0,1 km/klst. nákvæmni“. 

— Í stað textans í nr. 57 í dálkinum „athugasemdir“ kemur eftirfarandi: 

„Mörg gildi: 1Hz. Reikna skal út fræðilega gírskiptingu fyrir ökutæki H og L (ef við á)“. 

— Í stað textans í nr. 61 í dálkinum „athugasemdir“ kemur eftirfarandi: 

„Mörg gildi: 1Hz (tíðni sýnatöku tækisins 20Hz), 0,1 A nákvæmni, ytri mælibúnaður samstilltur við 

vegkeflið“. 

— Eftirfarandi kemur í stað textans í nr. 67: 

„67 Margfaldandi/samleggjand

i endurnýjunarstuðull Ki 

fyrir ökutæki H og L 

— 1. viðbætir 6. undirviðauka 

XXI. viðauka við reglugerð 

(ESB) 2017/1151 

Fyrir ökutæki, sem eru ekki með 

kerfi sem endurnýja sig reglu-

bundið, er þetta gildi jafnt og 1.“ 
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— Eftirfarandi nýjar færslur bætast við: 

„69 Varmagildi eldsneytis kWh/l 2. viðbætir 6. undirviðauka 

XXI. viðauka við reglugerð 

(ESB) 2017/1151 

Gildi í samræmi við töflu 

A6.Viðb.2/1 í reglugerð (ESB) 

2017/1151 

70 Eldsneytisnotkun við 

WLTP-prófun fyrir 

ökutæki H og L 

l/100 km 6. liður í 7. undirviðauka 

XXI. viðauka við reglugerð 

(ESB) 2017/1151 

Ójöfnuð eldsneytisnotkun í 

prófun 1 

71 Nafnspenna í endurhlað-

anlegu raforkugeymslu-

kerfi 

V Samkvæmt DIN EN  

60050-482 

Fyrir lágspennurafgeymi eins og 

lýst er í 2. viðbæti í 6. Undirvið-

auka XXI. viðauka við reglugerð 

(ESB) 2017/1151 

72 Leiðréttingarstuðull 

ATCT-hóps 

— undirviðauki 6a í XXI. 

viðauka við reglugerð (ESB) 

2017/1151 

Leiðréttingarstuðull ATCT-hóps 

(14 °C leiðrétting) 

73 Leiðrétting á hraða og 

fjarlægð í WLTP-prófun 

— Reglugerð (ESB) 2017/1151 Leiðrétting framkvæmd? 

0 = nei | 1 = já 

74 Leiðrétting fyrir hleðslu-

jafnvægi endurhlaðanlegs 

raforkugeymslukerfis 

(RCB) í WLTP-prófun 

— 2. viðbætir í 6. undirviðauka 

XXI. viðauka við reglugerð 

(ESB) 2017/1151 

Leiðrétting framkvæmd? 

0 = nei | 1 = já 

75 Fjöldi WLTP-prófana 1, 2 eða 3  Tilgreina skal hvort 

prófunargögnin séu tekin úr 

fyrstu, annarri eða þriðju 

WLTP-prófuninni 

76 Yfirlýst WLTP-kolt-

vísýringsgildi fyrir 

ökutæki H og L 

g/km Yfirlýsing framleiðanda Yfirlýst WLTP-gildi fyrir ökutæki 

H og L. Gildin skulu innihalda 

allar leiðréttingar (ef við á) 

77 Mæld WLTP-kolt-

vísýringsgildi sem eru 

leiðrétt fyrir ökutæki H 

og/eða L 

g/km Gildin MCO2,C,5 í 4. viðbæti 

I. viðauka við reglugerð 

(ESB) 2017/1151 

Mæld koltvísýringsgildi í 

blönduðum akstri fyrir ökutæki 

H og L eftir allar viðeigandi 

leiðréttingar. Ef um er að ræða 

tvær eða þrjár WLTP-prófanir 

skulu allar mældar niðurstöður 

uppgefnar. 

78 Endurtekin WLTP-prófun — b-liður liðar 2.2b í I. viðauka Tilgreina skal hvaða prófun-

arskilyrði, eins og um getur í a- 

til d-lið liðar 2.2a í I. viðauka, 

hafa sætt endurteknum 

prófunum“. 

c) Lið 3.1.1.1 er breytt sem hér segir: 

i. Ákvæði a-liðar fellur brott. 

ii. Í stað iii. liðar c-liðar kemur eftirfarandi: 

„iii. ílagsgögnin sem tilgreind eru í lið 2.4.“ 

iii. Eftirfarandi undirgrein bætist við: 

„Dulkóða skal samantektarskrána, sem um getur í c-lið, til að tryggja trúnað.“  
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d) Í stað liðar 3.1.1.2 kemur eftirfarandi: 

„3.1.1.2. Fullgerð fylgniskrá 

Þegar upprunaleg frálagsskýrsla fylgnitólsins hefur verið gefin út, í samræmi við lið 3.1.1.1, skal gerðarviður-

kenningaryfirvaldið eða, eftir atvikum, tilnefnd tækniþjónusta hala upp samantektarskýrslunni, sem um getur í c-lið 

liðar 3.1.1.1, og senda hana netþjóni framkvæmdastjórnarinnar sem sendir svar til sendandans (og afrit til viðeigandi 

þjónustusviða framkvæmdastjórnarinnar), sem og heila tölu, sem valin er af handahófi, á bilinu 0-99, tætikóða 

samantektarskýrslunnar sem tengir þá tölu ótvírætt við upprunalegu frálagsskýrsluna sem netþjónn framkvæmda-

stjórnarinnar undirritar með rafrænum hætti. 

Gerðarviðurkenningaryfirvaldið skal útbúa fullgerða fylgniskrá eða, eftir atvikum, tilnefnd tækniþjónusta sem skal 

innihalda upprunalegu frálagsskýrslu fylgnitólsins, sem um getur lið 3.1.1.1, og svar frá netþjóni framkvæmda-

stjórnarinnar. Gerðarviðurkenningaryfirvaldið skal geyma skrána sem prófunarskýrslu í samræmi við VIII. viðauka við 

tilskipun 2007/46/EB.“ 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Ákvæði c- og d-liðar 2. mgr. 1. gr. gilda frá 1. febrúar 2019. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 18. desember 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/2043 

frá 18. desember 2018 

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1153 til að tilgreina nákvæmlega prófunarskilyrði við 

prófunaraðferð fyrir létt ökutæki sem samræmd er á heimsvísu (WLTP) og kveða á um vöktun gagna um 

gerðarviðurkenningu (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 frá 23. apríl 2009 um að setja staðla um mengunar-

varnargetu nýrra fólksbifreiða sem hluta af samþættri stefnu Bandalagsins um að draga úr losun koltvísýrings frá léttum 

ökutækjum (1), einkum fyrstu undirgrein 7. mgr. 13. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Til að taka tillit til mismunandi gilda koltvísýringslosunar, sem ákvörðuð eru með NEDC-prófunaraðferðinni, og þeirra 

gilda sem ákvörðuð eru samkvæmt nýju WLTP-prófunaraðferðinni, hefur, með framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2017/1153 (2), verið innleidd aðferð til að sýna fram á fylgni milli koltvísýringslosunargildanna að 

því er varðar fólksbifreiðar. 

2) Fylgniaðferðin á að skila niðurstöðum sem tryggja að kröfurnar um skerðingu, sem settar eru fram í reglugerð (EB)  

nr. 443/2009, séu álíka strangar samkvæmt gömlu og nýju prófunaraðferðunum. Viðurkenningaryfirvöld og tækni-

þjónusta ættu því, ásamt framleiðendum, að leitast við að tryggja að WLTP- og NEDC-prófanir, sem framkvæmdar eru í 

tengslum við þessa reglugerð, uppfylli prófunarskilyrði sem eru sambærileg og í samræmi við markmið þessarar 

reglugerðar. 

3) Því er nauðsynlegt að skýra tiltekna þætti WLTP-prófunarskilyrðanna sem ættu að gilda um fylgniaðferðirnar sem eru 

framkvæmdar til að fá gögn úr WLTP- og NEDC-prófunum sem gera kleift að vakta koltvísýringslosun frá ökutækjum 

sem eru nýskráð 2020. Þessar nánari útlistanir ættu að gilda með fyrirvara um aðferðina og kröfurnar sem settar eru fram 

í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1151 (3) og án þess að hafa áhrif á gildi gerðarviðurkenninga sem 

veittar eru á þeim grundvelli. 

4) Árið 2020 er einnig nauðsynlegt að ákvarða muninn á koltvísýringslosunargildum, sem framleiðendur tilgreina að því er 

varðar gerðarviðurkenningu fyrir losun, og þeim gildum sem mæld eru samkvæmt reglugerð (ESB) 2017/1151. Því ætti 

að krefjast þess af framleiðendum að þeir reikni út og gefi framkvæmdastjórninni skýrslu um WLTP-koltvísýrings-

losunargildi fyrir allar nýjar fólksbifreiðar sem skráðar eru á almanaksárinu 2020 með því að nota mæligildin fyrir 

ökutæki H og L sem ílag við brúunaraðferðina. 

5) Árið 2020 munu einungis vera tiltæk mæligildi fyrir ökutæki í hópi H að því er varðar takmarkaðan fjölda brúunarhópa. 

Fylgjast ætti náið með fjölda þessara hópa og framkvæmdastjórnin ætti að íhuga að undanskilja þessa hópa 

útreikningnum tilvísunargagna fyrir árið 2020, ef um er að ræða marktæka fjölgun slíkra hópa samanborið við stöðuna 

árið 2018. 

6) Bæta ætti gagnsæi losunarprófananna og framkvæmdastjórnin ætti þar með að hafa aðgang að gögnum um WLTP-

prófanirnar sem og gögnunum um fylgniniðurstöðurnar. Þetta mun gera framkvæmdastjórninni kleift að greina skjótt 

vandamál og ráða bót á þeim og mögulegu misræmi varðandi framkvæmd aðferðanna. Af þessum sökum ætti að ljúka 

við ílagsgagnafylkið fyrir hverja WLTP-prófun sem framkvæmd er og senda það til framkvæmdastjórnarinnar í heild 

sinni sem hluta af gagnaskiptum fyrir tilstuðlan fylgnitólsins. Til að tryggja trúnað ætti að dulkóða ílagsgagnaskrána 

fyrir sendingu. 

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um loftslagsbreytingar.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 327, 21.12.2018, bls. 58. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 132/2019 

frá 8. maí 2019 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 140, 5.6.2009, bls. 1. 

(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1153 frá 2. júní 2017 um aðferð til að ákvarða nauðsynlegar fylgnibreytur 

til að endurspegla breytinguna á lögbundnu prófunaraðferðinni og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1014/2010 (Stjtíð. ESB L 175, 

7.7.2017, bls. 679). 

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

2019/EES/49/14 
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1153 er breytt sem hér segir: 

1) Eftirfarandi 7. gr. a bætist við: 

„7. gr. a 

Skýrslugjöf um niðurstöður mælinga úr WLTP-prófunaraðferðinni 

1. Framleiðendur skulu reikna út koltvísýringsgildi við blandaðan akstur fyrir hverja nýja fólksbifreið sem er skráð 2020 

í samræmi við formúluna, sem sett er fram í öðrum undirlið liðar 3.2.3.2.4 í 7. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð 

(ESB) 2017/1151, þar sem í stað MCO2-H og MCO2-L fyrir viðkomandi brúunarhóp koma gildin MCO2,C,5 í liðunum 2.5.1.1.3 

(ökutæki H) og 2.5.1.2.3 (ökutæki L) í gerðarviðurkenningarvottorðinu eins og tilgreint er í fyrirmyndinni sem sett er fram í 

4. viðbæti I. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151. 

Ef koltvísýringslosun við blandaðan akstur ákvarðast eingöngu af vísun í ökutæki H skulu framleiðendur gefa upp gildið 

MCO2,C,5 í liðnum 2.5.1.1.3 (ökutæki H) í EB-gerðarviðurkenningarvottorðinu. 

Framleiðendurnir skulu leggja fyrir framkvæmdastjórnina þau koltvísýringslosunargildi, ásamt gildunum MCO2,C,5 sem 

notuð eru við útreikninginn, í síðasta lagi þremur mánuðum eftir að framkvæmdastjórnin hefur móttekið tilkynninguna um 

bráðabirgðagögnin fyrir árið 2020 með því að upphala þeim gögnum af reikningi framleiðanda í viðskiptagagnasafni 

Umhverfisstofnunar Evrópu. 

2. Ef gögnin, sem um getur í 1. mgr., eru ekki lögð fram innan tilskilins frests skal framkvæmdastjórnin nota gildið sem 

skráð er í lið 2.5.1.2.3 í gerðarviðurkenningarvottorðinu og líta á það sem koltvísýringslosunargildi í blönduðum akstri, að 

því er varðar 1. mgr., fyrir öll nýskráð ökutæki í brúunarhópnum sem gerðarviðurkenningarvottorðið var gefið út fyrir og, 

eftir atvikum, gildið sem tilgreint er í lið 2.5.1.1.3 fyrir þá hópa þar sem aðeins mæligildi fyrir ökutæki H eru tiltæk. 

3. Framkvæmdastjórnin skal vakta þá brúunarhópa þar sem koltvísýringslosun ákvarðast af vísun í ökutæki H eingöngu 

fyrir hvern framleiðanda og, ef um er að ræða fjölgun slíkra hópa, skal miða við stöðuna árið 2018, meta áhrif 

fjölgunarinnar á útreikninginn, sem um getur í 1. mgr., og, eftir því sem við á, undanskilja þessa hópa þessum útreikningi.“ 

2) Ákvæðum I. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi liðir 2.2a og 2.2b bætast við: 

„2.2a. Prófunarskilyrði fyrir WLTP-prófunaraðferðina 

Til að WLTP-prófun teljist hafa þýðingu í samræmi við lið 2.2 og í þeim tilgangi að ákvarða ílagsgögnin, sem sett eru 

fram í lið 2.4, skulu prófunarskilyrðin, sem sett eru fram í XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151, gilda með 

eftirfarandi útskýringum: 

a) leiðrétting á niðurstöðum úr WLTP-prófun fyrir massalosun koltvísýrings, í samræmi við 2. viðbæti í 6. Undirvið-

auka XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151, gildir um allar slíkar prófunarniðurstöður þrátt fyrir ákvæðin í 

a-lið liðar 3.4.4 þess viðbætis, 

b) ef prófunarökutækið er búið tækni sem hefur áhrif á koltvísýringsframmistöðu þess, þ.m.t. en ekki takmarkað við 

þá tækni sem um getur í 42.-50. lið ílagsgagnafylkisins, sem sett er fram í lið 2.4, og ætlað er að virka við 

prófunina, skal þessari tækni beitt við ökutækjaprófunina, óháð þeirri prófunaraðferð sem beitt er, þ.e. NEDC- eða 

WLTP-prófunaraðferð, sbr. þó kröfurnar í reglugerð (ESB) 2017/1151,  

c) ef prófunarökutækið er búið sjálfskiptingu, skal sami valkvæði notkunarhamurinn notaður, óháð þeirri 

prófunaraðferð sem beitt er; ef besti og versti hamurinn er notaður fyrir WLTP-prófanir, í samræmi við c-lið liðar 

1.2 í 6. viðbæti 8. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151, skal nota versta haminn sem ílag við 

fylgnitólið sem og fyrir allar raunverulegar NEDC-prófanir, 

d) ef prófunarökutækið er búið beinskiptingu, skal nmin_drive_set skilgreint með formúlunni sem sett er fram í k-lið (3) í 

2. lið 2. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151; 
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með samþykki viðurkenningaryfirvaldsins eða, eftir atvikum, tækniþjónustunnar, er framleiðandanum heimilt að 

reikna út gírskiptingarnar mismunandi, að því tilskildu að það sé réttlætanlegt í ljósi ökuhæfni ökutækisins og að 

öryggismörk viðbótaraflsins, sem er beitt í samræmi við lið 3.4 í 2. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð 

(ESB) 2017/1151, fari ekki yfir 20%. 

Skilyrðin, sem um getur í a- til d-lið, skulu gilda að því er varðar fylgnina sem framkvæmd er samkvæmt þessari 

reglugerð, sbr. þó ákvæðin sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) 2017/1151 og gerðarviðurkenningarnar sem 

veittar eru samkvæmt þeirri reglugerð. 

2.2b. Gildissvið WLTP-prófunarskilyrða 

Nákvæmnin, sem um getur í a-til d-lið liðar 2.2a, skal gilda í samræmi við eftirfarandi: 

a) fyrir nýjar gerðir ökutækja frá og með gildistöku þessarar reglugerðar, 

b) fyrir fyrirliggjandi gerðir ökutækja skulu framleiðendur, að því er varðar þær gerðir ökutækja sem taka til ökutækja 

sem sett eru á markað árið 2020, afhenda viðurkenningaryfirvaldinu gögn og á grundvelli þeirra skal 

viðurkenningaryfirvaldið staðfesta hvort prófunarskilyrðin, sem um getur í a- til d-lið liðar 2.2a, hafi verið uppfyllt 

í WLTP-gerðarviðurkenningarprófunum. 

Í staðfestingunni skal tilgreina auðkenni brúunarhópsins og staðfestingu að því er varðar hvert prófunarskilyrði sem 

um getur í a- til d- lið. Viðurkenningaryfirvaldið skal gefa staðfestinguna út til handa framleiðandanum, tryggja að 

hún sé skráð og að unnt sé að gera hana aðgengilega án tafar að beiðni framkvæmdastjórnarinnar. 

Ef viðurkenningaryfirvaldið getur ekki staðfest að eitt eða fleiri prófunarskilyrði, sem vísað er í, hafi verið uppfyllt 

skal framleiðandinn tryggja að ný WLTP-prófun eða, eftir atvikum, prófunarröð, í samræmi við 6. undirviðauka 

XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151, sé framkvæmd undir eftirliti viðurkenningaryfirvalds eða, eftir 

atvikum, tækniþjónustu með því að beita prófunarskilyrðunum, sem sett eru fram í a- til d- lið liðar 2.2a, gagnvart 

brúunarhópnum sem um er að ræða, þ.m.t. ný fylgni í samræmi við þessa reglugerð. 

Framleiðandanum er heimilt, í því tilviki þar sem einungis prófunarskilyrðin, sem um getur í a-lið liðar 2.2a eru 

ekki uppfyllt, að leiðrétta það gildi í ílagsfylkinu án þess að þörf sé á nýrri WLTP-prófun.  

Viðurkenningaryfirvaldið eða, eftir atvikum, tilnefnda tækniþjónustan skal skrá niðurstöður endurprófunarinnar eða 

leiðréttingarinnar og fylgninnar, í samræmi við 5. lið I. viðauka, og fullgerða fylgniskráin, sem byggist á 

endurprófunum á ílagsgögnunum, skal send framkvæmdastjórninni, í samræmi við lið 3.1.1.2, eigi síðar en  

30. apríl 2021.“ 

b) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 2.4: 

i. Eftirfarandi málsliður bætist við fyrstu málsgreinina: 

„Fylla skal út í ílagsgagnafylkið fyrir hverja WLTP-prófun sem framkvæmd er.“ 

ii. Töflu 1 er breytt sem hér segir: 

— Í stað textans í nr. 56 í dálkinum „athugasemdir“ kemur eftirfarandi: 

„Mörg gildi: gögn frá innbyggðu greiningarkerfi (OBD) og vegkefli, 1Hz fyrir innbyggða greiningarkerfið og 

10Hz fyrir vegkeflið, 0,1 km/klst. nákvæmni“. 

— Í stað textans í nr. 57 í dálkinum „athugasemdir“ kemur eftirfarandi: 

„Mörg gildi: 1Hz. Reikna skal út fræðilega gírskiptingu fyrir ökutæki H og L (ef við á)“. 

— Í stað textans í nr. 61 í dálkinum „athugasemdir“ kemur eftirfarandi: 

„Mörg gildi: 1Hz (tíðni sýnatöku tækisins 20Hz), 0,1 A nákvæmni, ytri mælibúnaður samstilltur við 

vegkeflið“. 

— Eftirfarandi kemur í stað textans í nr. 67: 

„67 Margfaldandi/samleggjand

i endurnýjunarstuðull Ki 

fyrir ökutæki H og L 

— 1. viðbætir 6. undirviðauka 

XXI. viðauka við reglugerð 

(ESB) 2017/1151 

Fyrir ökutæki, sem eru ekki 

með kerfi sem endurnýja sig 

reglubundið, er þetta gildi 

jafnt og 1.“   
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— Eftirfarandi nýjar færslur bætast við: 

„69 Varmagildi eldsneytis kWh/l 2. viðbætir 6. undirviðauka 

XXI. viðauka við reglugerð 

(ESB) 2017/1151 

Gildi í samræmi við töflu 

A6.Viðb.2/1 í reglugerð (ESB) 

2017/1151 

70 Eldsneytisnotkun við 

WLTP-prófun fyrir 

ökutæki H og L 

l/100km 6. liður 7. undirviðauka XXI. 

viðauka við reglugerð (ESB) 

2017/1151 

Ójöfnuð eldsneytisnotkun í 

prófun 1 

71 Nafnspenna í endurhlað-

anlegu raforkugeymslu-

kerfi 

V Samkvæmt DIN EN  

60050-482 

Fyrir lágspennurafgeymi eins 

og lýst er í 2. viðbæti í 6. 

undirviðauka XXI. viðauka við 

reglugerð (ESB) 2017/1151 

72 Leiðréttingarstuðull 

ATCT-hóps 

— undirviðauki 6a í XXI. 

viðauka við reglugerð (ESB) 

2017/1151 

Leiðréttingarstuðull ATCT-

hóps (14 °C leiðrétting) 

73 Leiðrétting á hraða og 

fjarlægð í WLTP-prófun 

— Reglugerð (ESB) 2017/1151 Leiðrétting framkvæmd? 

0 = nei | 1 = já 

74 Leiðrétting fyrir hleðslu-

jafnvægi endurhlaðanlegs 

raforkugeymslukerfis 

(RCB) í WLTP-prófun 

— 2. viðbætir í 6. undirviðauka 

XXI. viðauka við reglugerð 

(ESB) 2017/1151 

Leiðrétting framkvæmd? 

0 = nei | 1 = já 

75 Fjöldi WLTP-prófana 1, 2 eða 3  Tilgreina skal hvort prófun-

argögnin séu tekin úr fyrstu, 

annarri eða þriðju WLTP-

prófuninni 

76 Yfirlýst WLTP-kolt-

vísýringsgildi fyrir 

ökutæki H og/eða L 

g/km Yfirlýsing framleiðanda Yfirlýst WLTP-gildi fyrir 

ökutæki H og L Gildin skulu 

innihalda allar leiðréttingar 

(ef við á) 

77 Mæld WLTP-kolt-

vísýringsgildi sem eru 

leiðrétt fyrir ökutæki H 

og/eða L 

g/km Gildin MCO2,C,5 í 4. viðbæti I. 

viðauka við reglugerð (ESB) 

2017/1151 

Mæld koltvísýringsgildi í 

blönduðum akstri fyrir ökutæki 

H og L eftir allar viðeigandi 

leiðréttingar. Ef um er að ræða 

2 eða 3 WLTP-prófanir skulu 

allar mældar niðurstöður 

uppgefnar. 

78 Endurtekin WLTP-prófun — b-liður liðar 2.2b í I. viðauka Tilgreina skal hvaða prófun-

arskilyrði, eins og um getur í 

a- til d-lið liðar 2.2a í 

I.viðauka, hafa sætt endur-

teknum prófunum“ 

c) Lið 3.1.1.1 er breytt sem hér segir: 

i. Ákvæði a-liðar fellur brott. 

ii. Í stað iii. liðar c-liðar kemur eftirfarandi: 

„iii. ílagsgögnin sem tilgreind eru í lið 2.4.“ 

iii. Eftirfarandi undirgrein bætist við: 

„Dulkóða skal samantektarskrána, sem um getur í c-lið, til að tryggja trúnað.“  
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d) Í stað liðar 3.1.1.2 kemur eftirfarandi: 

„3.1.1.2. Fullgerð fylgniskrá 

Þegar upprunaleg frálagsskýrsla fylgnitólsins hefur verið gefin út, í samræmi við lið 3.1.1.1, skal gerðarviðurkenn-

ingaryfirvaldið eða, eftir atvikum, tilnefnd tækniþjónusta hala upp samantektarskýrslunni, sem um getur í c-lið liðar 

3.1.1.1, og senda hana netþjóni framkvæmdastjórnarinnar, sem sendir svar til sendandans (og afrit til viðeigandi 

þjónustusviða framkvæmdastjórnarinnar), sem og heila tölu, sem valin er af handahófi, á bilinu 0-99, tætikóða 

samantektarskýrslunnar sem ótvírætt tengir þá tölu við upprunalegu frálagsskýrsluna sem netþjónn framkvæmda-

stjórnarinnar undirritar með rafrænum hætti. 

Gerðarviðurkenningaryfirvaldið skal útbúa fullgerða fylgniskrá eða, eftir atvikum, tilnefnd tækniþjónusta sem skal 

innihalda upprunalegu frálagsskýrslu fylgnitólsins, sem um getur lið 3.1.1.1, og svar frá netþjóni framkvæmda-

stjórnarinnar. Gerðarviðurkenningaryfirvaldið skal geyma skrána sem prófunarskýrslu í samræmi við VIII. viðauka við 

tilskipun 2007/46/EB.“ 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Ákvæði c- og d-liðar 2. liðar 1. gr. gilda frá 1. febrúar 2019. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 18. desember 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2017/1987 

frá 31. október 2017 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra reikningsskilastaðla í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 að því er varðar alþjóðlegan 

reikningsskilastaðal, IFRS-staðal 15 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 frá 19. júlí 2002 um beitingu alþjóðlegra reiknings-

skilastaðla (1), einkum 1. mgr. 3. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008 (2), voru innleiddir tilteknir alþjóðlegir staðlar og túlkanir 

sem voru fyrir hendi 15. október 2008. 

2) Alþjóðareikningsskilaráðið (IASB) birti 12. apríl 2016 breytingar á alþjóðlegum reikningsskilastaðli, IFRS-staðli 15, 

reglulegar tekjur af samningum við viðskiptavini. Markmiðið með breytingunum er að skýra sumar kröfur og liðka fyrir 

aðlöguninni hjá fyrirtækjum sem vinna að því að koma staðlinum til framkvæmda. 

3) Með samráði við Evrópsku ráðgjafarnefndina um reikningsskil er staðfest að breytingar á IFRS-staðli 15 uppfylli 

skilyrðin fyrir innleiðingu sem eru sett fram í 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1606/2002. 

4) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 1126/2008 til samræmis við það. 

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit stýrinefndarinnar um reikningsskil. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1126/2008 er alþjóðlegum reikningsskilastaðli, IFRS- staðli 15, reglulegar tekjur af 

samningum við viðskiptavini, breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Félög skulu beita breytingunum, sem um getur í 1. gr., eigi síðar en frá og með upphafsdagsetningu fyrsta fjárhagsárs þeirra 

sem hefst 1. janúar 2018 eða síðar. 

3. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 291, 9.11.2017, bls. 63. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 135/2019 

frá 8. maí 2019 um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. EB L 243, 11.9.2002, bls. 1. 

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008 frá 3. nóvember 2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra reikningsskilastaðla í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 (Stjtíð. ESB L 320, 29.11.2008, bls. 1). 

2019/EES/49/15 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 31. október 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Nánari útlistun á IFRS-staðli 15 

reglulegar tekjur af samningum við viðskiptavini 

Breytingar á 

IFRS-staðli 15, reglulegar tekjur af samningum við viðskiptavini 

Ákvæðum 26., 27. og 29. liðar er breytt. Ekki eru gerðar breytingar á 28. og 30. lið en þeir eru taldir með hér til að auðvelda 

tilvísanir. 

Aðgreindar vörur eða þjónusta 

26. Umsamdar vörur eða þjónustu geta, eftir tegund samnings, falið í sér, en takmarkast þó ekki við, eftirfarandi: 

a) sölu á vörum sem eining framleiðir (t.d. birgðir framleiðanda), 

b) endursölu á vörum sem eining hefur keypt (t.d. varning smásala), 

c) endursölu á rétti til vara eða þjónustu sem eining hefur keypt (t.d. miði sem eining hefur endurselt og kemur þá 

fram sem umbjóðandi, eins og lýst er í liðum B34–B38), 

d) framkvæmd samningsbundins verkefnis (eða verkefna) fyrir viðskiptavin, 

e) veitingu þeirrar þjónustu að vera ætíð reiðubúnar til að láta í té vörur eða þjónustu (t.d. ótilgreindar uppfærslur á 

hugbúnaði sem eru látnar í té á grundvelli þess hvort og hvenær slíkt er til reiðu) eða hafa vörur eða þjónustu til 

reiðu fyrir viðskiptavin sem hann getur notað þegar og ef hann kýs svo, 

f) veitingu þjónustu sem felst í því að skipuleggja yfirfærslu á vörum eða þjónustu til viðskiptavinar fyrir annan aðila 

(s.s. með því að koma fram sem umboðsaðili fyrir annan aðila, eins og lýst er í liðum B34–B38), 

g) veitingu réttar til vara eða þjónustu sem verða látnar í té í framtíðinni og viðskiptavinur getur endurselt eða látið 

viðskiptavini sínum í té (t.d. eining sem selur smásala vöru lofar að yfirfæra til einstaklings, sem kaupir vöruna frá 

smásalanum, viðbótarvöru eða viðbótarþjónustu), 

h) smíði, framleiðslu eða þróun eigna fyrir hönd viðskiptavinar, 

i) veitingu leyfa (sjá liði B52–B63B) og 

j) veitingu kaupréttar fyrir viðbótarvörur eða -þjónustu (þegar þessir valkostir veita viðskiptavini efnislegan rétt, eins 

og lýst er í liðum B39–B43). 

27. Vara eða þjónusta, sem viðskiptavinur fær loforð um, telst vera aðgreind ef bæði eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt: 

a) viðskiptavinurinn getur notið ávinnings af vörunni eða þjónustunni, annaðhvort einni og sér eða ásamt öðrum 

tilföngum sem viðskiptavinurinn hefur auðvelt aðgengi að (þ.e. varan eða þjónustan getur verið aðgreind) og 

b) loforð einingarinnar um að yfirfæra til viðskiptavinar vöru eða þjónustu má greina sérstaklega frá öðrum loforðum 

samningsins (þ.e. loforð um að yfirfæra vöruna eða þjónustuna er aðgreint innan samningsins). 

28. Viðskiptavinur getur notið ávinnings af vöru eða þjónustu í samræmi við a-lið 27. liðar ef hægt er að nota vöruna eða 

þjónustuna, neyta hennar, selja fyrir hærri fjárhæð en sem nemur hrakvirði eða halda henni þannig að til verði 

efnahagslegur ávinningur. Að því er sumar vörur eða þjónustu varðar kann viðskiptavinur að njóta ávinnings af vöru 

eða þjónustu einni og sér. Að því er aðrar vörur eða þjónustu varðar kann viðskiptavinur að njóta ávinnings af vöru eða 

þjónustu einungis ásamt öðrum auðveldlega aðgengilegum tilföngum. Auðveldlega aðgengilegt tilfang er vara eða 

þjónusta sem einingin eða önnur eining selur sérstaklega eða tilfang sem viðskiptavinurinn hefur þegar fengið frá 

einingunni (m.a. vörur eða þjónusta sem einingin hefur þegar yfirfært til viðskiptavinarins samkvæmt samningnum) eða 

í öðrum viðskiptum eða atburðum. Ýmsir þættir geta gefið vísbendingu um að viðskiptavinurinn hafi notið ávinnings af 

vöru eða þjónustu, annaðhvort einni og sér eða ásamt öðrum auðveldlega aðgengilegum tilföngum. Þannig myndi sú 

staðreynd að eining selur reglubundið, svo dæmi sé tekið, vöru eða þjónustu sérstaklega, gefa til kynna að 

viðskiptavinur gæti notið ávinnings af þeirri vöru eða þjónustu einni og sér eða ásamt öðrum auðveldlega aðgengilegum 

tilföngum.  



20.6.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 49/147 

 

29. Við mat á því hvort greina megi sérstaklega loforð einingar um að yfirfæra vörur eða þjónustu til viðskiptavinar, í 

samræmi við b-lið 27. liðar, er markmiðið að ákvarða hvort eðli loforðsins, í tengslum við samninginn, sé að yfirfæra 

þessar vöru eða þjónustu hverja fyrir sig eða, þess í stað, að yfirfæra samtengda vöru eða vörur þar sem umsamdar 

vörur eða þjónusta eru þá aðföng. Þættir, sem gefa til kynna að greina megi sérstaklega tvö eða fleiri loforð um að 

yfirfæra til viðskiptavinar vöru eða þjónustu, taka til, en takmarkast ekki við, eftirfarandi: 

a) einingin veitir umtalsverða þjónustu við að fella vörurnar eða þjónustuna, ásamt öðrum vörum eða þjónustu sem 

lofað er samkvæmt samningnum, inn í samstæðu vara eða þjónustu sem stendur fyrir samanlagðan afrakstur sem 

viðskiptavinurinn hefur gert samning um. Með öðrum orðum notar einingin vörurnar eða þjónustuna sem aðföng til 

að framleiða eða afhenda samanlagðan afrakstur sem viðskiptavinurinn tilgreinir. Samanlagður afrakstur getur falið 

í sér fleiri en einn fasa, þátt eða einingu, 

b) ein vara eða fleiri eða þjónusta breytir í veigamiklum atriðum eða aðlagar, eða er breytt í veigamiklum atriðum eða 

aðlöguð af annarri vöru eða fleiri öðrum vörum eða annarri þjónustu sem lofað er í samningnum, 

c) vörurnar eða þjónustan eru verulega víxlháðar eða hafa rík innbyrðis tengsl sín á milli. Með öðrum orðum þá er 

hver vara eða þjónusta verulega háð annarri vöru, einni eða fleiri, eða annarri þjónustu í samningnum. Í sumum 

tilvikum eru t.d. tvær eða fleiri vörur (eða þjónusta) verulega háðar hvor annarri vegna þess að einingin getur ekki 

staðið við skuldbindingar sínar með því að yfirfæra þær vörur eða þjónustu hverja fyrir sig. 

30. Ef umsamin vara eða þjónusta er ekki aðgreind skal eining sameina þá vöru eða þjónustu öðrum umsömdum vörum eða 

þjónustu þar til hún greinir aðgreinda samstæðu vara eða þjónustu. Í sumum tilvikum myndi það leiða til þess að 

einingin færði allar vörur eða þjónustu, sem lofað er samkvæmt samningi, sem eina árangurstengda skuldbindingu. 

Í viðbæti B er liðum B1, B34–B38, B52–B53 og B58 breytt og liðum B34A, B35A, B35B, B37A, B59A, B63A og B63B er 

bætt við. Liður B57 falli brott. Ekki eru gerðar breytingar á liðum B54–B56, B59 og B60–B63 en þeir eru taldir með hér til að 

auðvelda tilvísanir. 

Viðbætir B 

Leiðbeiningar um beitingu 

… 

B1 Þessum leiðbeiningum um beitingu er skipt í eftirfarandi flokka: 

a) … 

i) leyfisveitingar (liðir B52–B63B), 

j) … 

Eining kemur fram sem umbjóðandi eða umboðsaðili 

B34 Þegar annar aðili tekur þátt í að láta viðskiptavini í té vörur eða þjónustu skal einingin ákvarða hvort í loforði hennar 

felist árangurstengd skuldbinding um að hún láti sjálf í té tilgreindar vörur eða þjónustu (þ.e. einingin kemur fram sem 

umbjóðandi) eða hún eigi að gera ráðstafanir svo að hinn aðilinn geti látið þær vörur eða þjónustu í té (þ.e. einingin 

kemur fram sem umboðsaðili). Eining ákvarðar hvort um sé að ræða umbjóðanda eða umboðsaðila í tilviki hverrar 

tilgreindar vöru eða þjónustu sem lofuð er viðskiptavininum. Tilgreind vara eða þjónusta er aðgreind vara eða þjónusta 

(eða aðgreind samstæða vara eða þjónustu) sem látin er viðskiptavininum í té (sjá 27.–30. lið). Ef samningur við 

viðskiptavin nær yfir fleiri en eina tilgreinda vöru eða þjónustu gæti eining verið umbjóðandi fyrir sumar tilgreindar 

vörur eða þjónustu og umboðsaðili fyrir aðrar vörur eða þjónustu.  
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B34A Til að ákvarða hvers eðlis loforðið er (eins og lýst er í lið B34) skal eining: 

a) skilgreina tilgreindar vörur eða þjónustu sem á að veita viðskiptavininum (sem gæti t.d. verið réttur til vöru eða 

þjónustu sem annar aðili mun veita (sjá 26. lið)) og 

b) meta hvort hún ræður yfir (eins og lýst er í 33. lið) hverri tilgreindri vöru eða þjónustu áður en sú vara eða þjónusta 

er yfirfærð til viðskiptavinarins. 

B35 Eining er umbjóðandi ef hún ræður yfir tilgreindri vöru eða þjónustu áður en sú vara eða þjónusta er yfirfærð til 

viðskiptavinarins. Eining hefur þó ekki endilega yfirráð yfir tilgreindri vöru ef hún fær löglegt eignarhald yfir vörunni í 

aðeins mjög skamman tíma áður en löglegt eignarhald er yfirfært til viðskiptavinar. Eining sem er umbjóðandi getur 

sjálf efnt árangurstengda skuldbindingu um að láta í té tilgreinda vöru eða þjónustu eða hún getur ráðið annan aðila  

(t.d. undirverktaka) til að efna hana, í heild eða að hluta, fyrir sína hönd. 

B35A Þegar annar aðili tekur þátt í að láta viðskiptavini í té vörur eða þjónustu öðlast eining, sem er umbjóðandi, yfirráð yfir 

einhverju eftirtalinna: 

a) vöru eða annarri eign frá hinum aðilanum sem einingin þá yfirfærir til viðskiptavinarins, 

b) rétt á þjónustu sem hinn aðilinn annast, þá getur einingin fengið þann aðila til að veita viðskiptavininum þjónustuna 

fyrir hönd einingarinnar, 

c) góðri þjónustu frá hinum aðilanum sem hann svo sameinar öðrum vörum eða þjónustu þegar hann lætur 

viðskiptavininum í té tilgreinda vöru eða þjónustu. Ef eining veitir t.d. umtalsverða þjónustu við að fella vörur eða 

þjónustu (sjá a-lið 29. liðar), sem annar aðili veitir, inn í tilgreinda vöru eða þjónustu sem viðskiptavinurinn hefur 

gert samning um, ræður einingin yfir tilgreindri vöru eða þjónustu áður en sú vara eða þjónusta er yfirfærð til 

viðskiptavinarins. Ástæða þessa er sú að einingin öðlast fyrst yfirráð yfir aðföngum fyrir tilgreindar vörur eða 

þjónustu (sem felur í sér vörur og þjónustu frá öðrum aðilum) og stýrir notkun þeirra til að mynda samanlagðan 

afrakstur sem er hin tilgreinda vara eða þjónusta. 

B35B Þegar eining sem er umbjóðandi efnir árangurstengda skuldbindingu skal hún færa tekjur sem heildarfjárhæð þess 

endurgjalds sem hún gerir ráð fyrir að eiga rétt á í skiptum fyrir þessa tilgreindu yfirfærðu vöru eða þjónustu. 

B36 Eining er umboðsaðili ef árangurstengd skuldbinding hennar felst í því að fá annan aðila til að láta í té tilgreinda vöru 

eða þjónustu. Eining sem er umboðsaðili ræður ekki yfir tilgreindri vöru eða þjónustu sem annar aðili lætur í té áður en 

sú vara eða þjónusta er yfirfærð til viðskiptavinarins. Þegar eining sem er umboðsaðili efnir árangurstengda 

skuldbindingu skal hún færa tekjur sem þóknun eða umboðslaun sem hún gerir ráð fyrir að eiga rétt á í skiptum fyrir að 

hafa milligöngu um að hinn aðilann láti í té tilgreindar vörur eða þjónustu. Þóknun eða umboðslaun einingar gæti verið 

hrein fjárhæð endurgjalds sem einingin heldur eftir þegar hún hefur greitt hinum aðilanum móttekið endurgjald í 

skiptum fyrir vörur eða þjónustu sem sá aðili lætur í té. 

B37 Vísbendingar um að eining ráði yfir tilgreindri vöru eða þjónustu áður en hún er yfirfærð til viðskiptavinarins  

(og hún sé því umbjóðandi (sjá lið B35)) taka til, en takmarkast ekki við, eftirfarandi: 

a) að einingin beri höfuðábyrgð á því að efna loforð um að láta vöruna eða þjónustuna í té. Þetta tekur að jafnaði til 

ábyrgðar á að tilgreind vara eða þjónusta sé ásættanleg (t.d. aðalábyrgð á að varan eða þjónustan sé í samræmi við 

forskrift viðskiptavinarins). Ef einingin ber höfuðábyrgð á því að efna loforð um að láta vöruna eða þjónustuna í té 

getur það bent til þess að hinn aðilinn, sem tekur þátt í að láta tilgreinda vöru eða þjónustu í té, starfi á vegum 

einingarinnar, 

b) að einingin beri áhættu af birgðum áður en tilgreind vara eða þjónusta hefur verið yfirfærð til viðskiptavinar eða 

eftir yfirfærslu á yfirráðum til viðskiptavinar (t.d. ef viðskiptavinurinn hefur skilarétt á vöru). Ef einingin fær t.d. 

eða skuldbindur sig til að fá tilgreinda vöru eða þjónustu áður en hún hefur gert samning við viðskiptavin, getur það 

bent til þess að einingin geti ráðið yfir notkun og notið í meginatriðum eftirstandandi ávinnings af eigninni eða 

þjónustunni áður en hún er yfirfærð til viðskiptavinarins,  
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c) að einingin hafi ákvörðunarrétt varðandi verðlagningu á tilgreindri vöru eða þjónustu. Ákvörðun um verð sem 

viðskiptavinurinn greiðir fyrir tilgreinda vöru eða þjónustu getur bent til þess að einingin hafi getu til að stjórna 

notkun á þeirri vöru eða þjónustu og njóta í meginatriðum eftirstandandi ávinnings af vörunni eða þjónustunni. 

Umboðsaðili getur hins vegar í sumum tilvikum haft ákvörðunarrétt varðandi verðlagningu. Umboðsaðili getur t.d. 

haft nokkurn sveigjanleika til að ákveða verð til að mynda viðbótartekjur af þeirri þjónustu sinni að hafa milligöngu 

um að aðrir aðilar láti viðskiptavinum í té vörur eða þjónustu. 

B37A Vísarnir í lið B37 kunna að skipta máli, meira eða minna, við mat á yfirráðum eftir því hvers eðlis tilgreind vara eða 

þjónusta er og skilmálum og skilyrðum samningsins. Auk þess kunna mismunandi vísar í ólíkum samningum að veita 

meira sannfærandi rök. 

B38 Ef önnur eining tekur á sig árangurstengda skuldbindingu einingarinnar og samningsbundin réttindi í samningnum svo 

að einingunni er ekki lengur skylt að efna árangurstengda skuldbindingu um að yfirfæra tiltekna vöru eða þjónustu til 

viðskiptavinarins (þ.e. einingin kemur ekki lengur fram sem umbjóðandi) skal einingin ekki færa tekjur af þeirri 

árangurstengdu skuldbindingu. Þess í stað skal einingin meta hvort færa skuli tekjur af því að efna árangurstengda 

skuldbindingu til að fá samning fyrir hinn aðilann (þ.e. hvort einingin komi fram sem umboðsaðili). 

… 

Leyfisveiting 

B52 Leyfi veitir viðskiptavini rétt til að nota hugverk einingar. Leyfi vegna hugverka geta tekið til, en takmarkast þó ekki 

við, leyfi vegna eftirfarandi: 

a) hugbúnaðar og tækni, 

b) kvikmynda, tónlistar og fjölmiðlunar og afþreyingar með öðru sniði, 

c) sérleyfa og 

d) einkaleyfa, vörumerkja og höfundarréttar. 

B53 Til viðbótar við loforð um að veita viðskiptavini leyfi getur eining einnig lofað að yfirfæra aðrar vörur eða þjónustu til 

viðskiptavinarins. Tilgreina má þessi loforð með skýrum hætti í samningnum eða gefa þau til kynna með hefðbundnum 

viðskiptaháttum einingar, yfirlýstum stefnum hennar eða sérstökum yfirlýsingum (sjá 24. lið). Eins og með aðrar 

tegundir samninga þá beitir eining 22.–30. lið til að skilgreina hverja árangurstengda skuldbindingu í samningnum 

þegar samningur við viðskiptavin felur í sér loforð um leyfisveitingu (eða leyfisveitingar) til viðbótar við aðrar 

umsamdar vörur eða þjónustu. 

B54 Ef loforðið um veitingu leyfis er ekki aðgreint frá öðrum umsömdum vörum eða þjónustu í samningnum, í samræmi við 

26.–30. lið, skal eining færa það loforð um leyfisveitingu og þær umsömdu vörur eða þjónustu saman sem eina 

árangurstengda skuldbindingu. Dæmi um leyfi sem ekki eru aðgreind frá öðrum vörum eða þjónustu sem lofað er í 

samningi eru eftirfarandi: 

a) leyfi sem er hluti af efnislegum fjármunum og sem er óaðskiljanlegur hluti af virkni vörunnar og 

b) leyfi sem viðskiptavinurinn getur aðeins hagnast á í tengslum við tengda þjónustu (s.s. þjónusta á Netinu sem 

einingin veitir og leyfisveiting gerir viðskiptavininum kleift að nálgast efni). 

B55 Ef leyfið er ekki aðgreint skal eining beita 31.–38. lið til að ákvarða hvort árangurstengda skuldbindingin (sem felur í 

sér umsamið leyfi) er árangurstengd skuldbinding sem er efnd á tilteknu tímabili eða á ákveðnum tímapunkti. 

B56 Ef loforð um leyfisveitingu er aðgreint frá öðrum umsömdum vörum og þjónustu í samningnum og loforðið um 

veitingu leyfisins því aðskilin árangurstengd skuldbinding skal eining ákvarða hvort leyfið yfirfærist til við-

skiptavinarins annaðhvort á ákveðnum tímapunkti eða á tilteknu tímabili. Við þessa ákvörðun skal eining hafa í huga 

hvort í loforði einingarinnar um leyfisveitingu til handa viðskiptavininum felist það að veita viðskiptavininum 

annaðhvort: 

a) rétt til aðgangs að hugverki einingarinnar eins og það er fyrir hendi á öllu gildistímabili leyfisins eða 

b) rétt til afnota af hugverki einingarinnar eins og það er fyrir hendi á þeim tímapunkti þegar leyfið er veitt.  
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Eðli loforðs einingarinnar ákvarðað 

B57 [Felldur brott] 

B58 Eðli loforðs einingar vegna leyfisveitingar er loforð um veitingu réttar til aðgangs að hugverkum einingarinnar ef öll 

eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt: 

a) í samningi er gerð krafa um, eða viðskiptavinur hefur ástæðu til að ætla, að einingin sinni athöfnum sem hafa 

veruleg áhrif á hugverk sem viðskiptavinurinn á rétt á (sjá liði B59 og B59A), 

b) þau réttindi sem leyfið veitir hafa bein jákvæð eða neikvæð áhrif á viðskiptavininn vegna athafna einingarinnar sem 

tilgreind er í a-lið liðar B58 og 

c) þessar athafnir leiða ekki til yfirfærslu á vörum eða þjónustu til viðskiptavinarins þegar þær eru framkvæmdar  

(sjá 25. lið). 

B59 Þættir, sem geta gefið vísbendingu um að viðskiptavinur geti haft ástæðu til að ætla að eining framkvæmi athafnir sem 

hafa veruleg áhrif á hugverk, taka m.a. til hefðbundinna viðskiptahátta einingarinnar, birtra stefnumiða eða sérstakra 

yfirlýsinga. Þótt það sé ekki ákvarðandi þáttur getur tilvist sameiginlegra fjárhagslegra hagsmuna (t.d. sölubundinnar 

rétthafagreiðslu) einingarinnar og viðskiptavinarins varðandi hugverkið, sem viðskiptavinurinn á rétt á, einnig gefið til 

kynna að viðskiptavinurinn geti haft ástæðu til að ætla að einingin muni sinna slíkum athöfnum. 

B59A Starfsemi einingar hefur veruleg áhrif á hugverk sem viðskiptavinurinn á rétt á þegar annaðhvort: 

a) búist er við að slík starfsemi breyti umtalsvert formgerð (t.d. hönnun eða inntaki) eða virkni (t.d. getu til að sinna 

starfi eða verkefni) hugverks eða 

b) geta viðskiptavinarins til að njóta ávinnings af hugverkinu er í meginatriðum dregin af eða háð þeirri starfsemi. 

Ávinningur af vöruheiti leiðir t.d. oft af eða er háður yfirstandandi aðgerðum einingar sem styðja eða viðhalda 

verðgildi hugverksins. 

Til samræmis við það, ef það hugverk, sem viðskiptavinurinn á rétt á, hefur umtalsverða sjálfstæða virkni leiðir 

verulegur hluti ávinningsins af því hugverki af þeirri virkni. Af þessum sökum er geta viðskiptavinarins til að njóta 

ávinnings af hugverkinu ekki háð verulegum áhrifum af athöfnum einingarinnar nema þær athafnir breyti umtalsvert 

formgerð hennar eða virkni. Hugverk sem oft hafa umtalsverða sjálfstæða virkni eru hugbúnaður, líffræðileg efnasam-

bönd eða lyfjaformúlur og fullbúið fjölmiðlaefni (eins og t.d. kvikmyndir, sjónvarpsþættir og tónlistarupptökur). 

B60 Ef skilyrðin í lið B58 eru uppfyllt skal eining færa loforð um leyfisveitingu sem árangurstengda skuldbindingu sem er 

efnd á tilteknu tímabili vegna þess að viðskiptavinurinn mun samtímis taka við og neyta ávinnings af árangri 

einingarinnar við að veita aðgang að hugverki sínu um leið og sá árangur kemur fram (sjá a-lið 35. liðar). Eining skal 

beita 39.–45. lið við val á viðeigandi ráðstöfun til að meta árangur sinn við að efna að fullu árangurstengda 

skuldbindingu um að veita aðgang. 

B61 Ef skilyrðin í lið B58 eru ekki uppfyllt felst loforð einingar í því að veita rétt til afnota af hugverki einingarinnar eins og 

það stendur (með tilliti til forms og virkni) á þeim tímapunkti þegar leyfið er veitt viðskiptavininum. Þetta þýðir að 

viðskiptavinurinn getur stjórnað notkun á leyfi og notið í meginatriðum eftirstandandi ávinnings af leyfinu á þeim 

tímapunkti þegar leyfið er yfirfært. Eining skal færa loforð um veitingu réttar til afnota af hugverki einingarinnar sem 

árangurstengda skuldbindingu sem efnd er á tilteknum tímapunkti. Eining skal beita 38. lið til að ákvarða á hvaða 

tímapunkti leyfið er yfirfært til viðskiptavinarins. Ekki er þó unnt að færa tekjur af leyfi sem veitir rétt til afnota af 

hugverki einingar áður en það tímabil hefst þar sem viðskiptavinurinn getur notað leyfið og notið ávinnings af því. Ef 

hugbúnaðarleyfi tekur t.d. gildi áður en eining lætur viðskiptavininum í té (eða kemur á annan hátt á framfæri) kóða 

sem gerir honum kleift að nota hugbúnaðinn tafarlaust skal einingin ekki færa tekjur af því fyrr en sá kóði hefur verið 

látinn í té (eða komið á annan hátt á framfæri).  



20.6.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 49/151 

 

B62 Eining skal horfa fram hjá eftirfarandi þáttum þegar hún ákvarðar hvort leyfi veiti rétt til aðgangs að hugverki 

einingarinnar eða rétt til að nota hugverk einingarinnar: 

a) takmarkanir varðandi tíma, landsvæði eða afnot — í þessum takmörkunum eru einkenni umsaminna leyfa skil-

greind fremur en að tilgreint sé hvort eining efni árangurstengda skuldbindingu sína á ákveðnum tímapunkti eða 

með tímanum, 

b) ábyrgðaryfirlýsingar einingarinnar um að hún hafi gilt einkaleyfi fyrir hugverki og að hún muni verja það einkaleyfi 

fyrir óheimilli notkun — loforð um að verja einkaleyfisrétt er ekki árangurstengd skuldbinding vegna þess að það 

að verja einkaleyfið ver verðgildi hugverkaeigna einingarinnar og fullvissar viðskiptavininn um að yfirfært leyfi 

uppfylli skilyrði leyfisins sem lofað er í samningnum. 

Sölu- eða nýtingarbundnar rétthafagreiðslur 

B63 Þrátt fyrir kröfurnar í 56.–59. lið skal eining aðeins færa tekjur af sölu- eða nýtingarbundnum rétthafagreiðslum sem 

lofað er í skiptum fyrir leyfi vegna hugverka þegar (eða eftir því sem) sá eftirfarandi atburður sem verður síðar á sér 

stað: 

a) síðari sala eða afnot eiga sér stað og 

b) árangurstengda skuldbindingin, sem sumum eða öllum sölu- eða nýtingarbundnu rétthafagreiðslunum hefur verið 

ráðstafað til, hefur verið efnd (eða efnd að hluta). 

B63A Krafan í lið B63 um sölu- eða nýtingarbundnar rétthafagreiðslur gildir þegar rétthafargreiðslan tengist aðeins leyfi 

vegna hugverka eða þegar leyfi vegna hugverka er ráðandi liður í tengslum við rétthafagreiðsluna (t.d. getur leyfi vegna 

hugverka verið ráðandi liður í tengslum við rétthafagreiðslu þegar eining hefur réttmætar væntingar um að 

viðskiptavinurinn telji leyfið verulega verðmætara en aðrar vörur eða þjónustu sem rétthafagreiðslan tengist). 

B63B Þegar krafan í lið B63A er uppfyllt skal færa tekjur af sölu- eða nýtingarbundnum rétti að fullu í samræmi við lið B63. 

Þegar krafan í lið B63A er ekki uppfyllt eiga kröfur um breytilegt endurgjald í 50.–59. lið við um sölu- eða 

nýtingarbundnar rétthafagreiðslur. 

Í viðbæti C er liðum C2, C5 og C7 breytt og liðum C1B, C7A og C8A bætt við. Ekki eru gerðar breytingar á liðum C3 og C6 en 

þeir eru taldir með hér til að auðvelda tilvísanir. 

GILDISTÖKUDAGUR 

… 

C1B Með nánari útlistun á IFRS-staðli 15, reglulegar tekjur af samningum við viðskiptavini, sem gefinn var út í apríl 2016, 

breyttust 26., 27. og 29. liður, liðir B1, B34–B38, B52–B53, B58, C2, C5 og C7, liður B57 féll brott og liðir B34A, 

B35A, B35B, B37A, B59A, B63A, B63B, C7A og C8A bættust við. Eining skal beita þessum breytingum að því er 

varðar árleg reikningsskilatímabil sem hefjast 1. janúar 2018 eða síðar. Fyrri beiting er heimil. Beiti eining þessum 

breytingum að því er varðar fyrra tímabil skal hún greina frá því. 

UMBREYTING 

C2 Að því er varðar umbreytingarákvæðin í liðum C3–C8A: 

a) upphafsdagur beitingar er upphaf reikningsskilatímabilsins þegar eining beitir þessum staðli í fyrsta sinn og 

b) uppfylltur samningur er samningur þar sem eining hefur yfirfært allar vörur eða þjónustu sem auðkennd er í 

samræmi við IAS-staðal 11, verksamningar, IAS-staðal 18, reglulegar tekjur, og tengdar túlkanir. 

C3 Eining skal beita þessum staðli með því að nota aðra hvora eftirfarandi aðferða: 

a) afturvirkt fyrir hvert fyrra reikningsskilatímabil sem sett er fram í samræmi við IAS-staðal 8, reiknings-

skilaaðferðir, breytingar á reikningshaldslegu mati og skekkjur, með fyrirvara um úrræðin í lið C5 eða 

b) afturvirkt með samlegðaráhrifum af því að beita þessum staðli í upphafi sem færður er á upphafsdegi beitingar í 

samræmi við liði C7–C8. 

… 
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C5 Eining getur notað eitt eða fleiri af eftirfarandi hentugum úrræðum við afturvirka beitingu þessa staðals í samræmi við 

a-lið liðar C3: 

a) að því er varðar uppfyllta samninga þarf eining ekki að endurgera samninga sem: 

i. hefjast og lýkur innan sama árlega reikningsskilatímabils eða 

ii. hafa verið uppfylltir í upphafi fyrsta tímabilsins sem sett er fram, 

b) að því er varðar uppfyllta samninga með breytilegu endurgjaldi má eining nota viðskiptaverðið á þeim degi þegar 

samningurinn var uppfylltur fremur en að meta fjárhæðir breytilegs endurgjalds á sambærilegum reikningsskila-

tímabilum, 

c) í samræmi við 20.–21. lið þarf eining ekki að gera afturvirka endurgerð á samningum vegna samninga sem breytt er 

fyrir upphaf fyrsta tímabilsins sem sett er fram. Þess í stað skal eining endurspegla samanlögð áhrif allra 

breytinganna sem urðu fyrir upphaf fyrsta tímabilsins sem sett er fram þegar eining:  

i. skilgreinir árangurstengdar skuldbindingar sem hafa verið efndar og ekki hafa verið efndar,  

ii. ákvarðar viðskiptaverð og 

iii. ráðstafar heildarverði í viðskiptum til árangurstengdra skuldbindinga sem hafa verið efndar og ekki hafa verið 

efndar, 

d) að því er varðar öll reikningsskilatímabil sem sett eru fram fyrir upphafsdag beitingar þarf eining hvorki að greina 

frá fjárhæð viðskiptaverðs til eftirstandandi árangurstengdra skuldbindinga né útskýra hvenær einingin gerir ráð 

fyrir að færa þá fjárhæð sem tekjur (sjá 120. lið). 

C6 Einingin skal, að því er varðar þau hentugu úrræði sem um getur í lið C5 og hún notar, beita viðkomandi úrræði af 

samkvæmni gagnvart öllum samningum innan allra reikningsskilatímabila sem sett eru fram. Þessu til viðbótar skal 

einingin leggja fram allar eftirfarandi upplýsingar: 

a) þau úrræði sem notuð hafa verið og 

b) að því marki sem það er mögulegt, eigindlegt mat á ætluðum áhrifum þess að beita hverju þessara úrræða. 

C7 Ef eining velur að beita þessum staðli afturvirkt í samræmi við b-lið liðar C3 skal hún færa samlegðaráhrif af því að 

beita í upphafi þessum staðli sem leiðréttingu á upphafsstöðu óráðstafaðs eigin fjár (eða annars eiginfjárþáttar, eftir því 

sem við á) á árlega reikningsskilatímabilinu sem felur í sér upphafsdag beitingar. Samkvæmt þessari umbreytingar-

aðferð getur eining valið að beita þessum staðli afturvirkt vegna samninga sem ekki hafa verið uppfylltir á upphafsdegi 

beitingar (t.d. 1. janúar 2018 að því er varðar einingu með fjárhagsár sem lýkur 31. desember). 

C7A Eining sem beitir þessum staðli afturvirkt í samræmi við b-lið liðar C3, getur einnig notast við hentuga úrræðið sem lýst 

er í c-lið liðar C5, annaðhvort: 

a) fyrir allar breytingar á samningi sem verða fyrir upphaf fyrsta tímabils sem sett er fram eða 

b) fyrir allar breytingar á samningi sem verða fyrir þann dag sem samningurinn kemur til framkvæmda. 

Ef eining nýtir sér þetta hentuga úrræði skal hún beita því úrræði á sama hátt gagnvart öllum samningum og birta 

upplýsingarnar sem krafist er í ákvæðum liðar C6. 

… 

C8A Eining skal beita nánari útlistun á IFRS-staðli 15 afturvirkt í samræmi við IAS-staðal 8. Við að beita breytingunum 

afturvirkt skal eining beita breytingunum eins og þær hefðu verið með í IFRS-staðli 15 á upphafsdegi beitingar. Af 

þessum sökum beitir eining ekki þessum breytingum á reikningsskilatímabil eða samninga þar sem kröfum  

IFRS-staðals 15 er ekki beitt í samræmi við liði C2–C8. Ef eining beitir t.d. aðeins IFRS-staðli 15, í samræmi við b-lið 

liðar C3, á samninga sem ekki hafa verið uppfylltir á upphafsdegi breytingar skal eining ekki endurgera uppfyllta 

samninga á upphafsdegi beitingar IFRS-staðals 15 vegna áhrifa af þessum breytingum.  

 __________  
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2017/1988 

frá 3. nóvember 2017 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra reikningsskilastaðla í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 að því er varðar alþjóðlegan 

reikningsskilastaðal, IFRS-staðal 4 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 frá 19. júlí 2002 um beitingu alþjóðlegra reiknings-

skilastaðla (1), einkum 1. mgr. 3. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008 (2) voru innleiddir tilteknir alþjóðlegir staðlar og túlkanir 

sem voru fyrir hendi 15. október 2008. 

2) Hinn 12. september 2016 gaf Alþjóðareikningsskilaráðið (IASB) út breytingar á alþjóðlegum reikningsskilastaðli,  

IFRS-staðli 4, beiting IFRS-staðals 9, fjármálagerningar með IFRS-staðli 4, vátryggingasamningar („breytingar á 

IFRS-staðli 4“). Markmiðið með breytingunum á IFRS-staðli 4 er að bregðast við tímabundnum afleiðingum 

reikningsskila vegna mismunandi gildistökudaga IFRS-staðals 9 og nýs staðals fyrir vátryggingasamninga sem kemur í 

stað IFRS-staðals 4 (IFRS-staðall 17). 

3) Markmið IFRS-staðals 9 er að bæta reikningsskil fjármálagerninga með því að takast á við þau málefni sem upp komu á 

þessu sviði í fjármálakreppunni. Einkum er með IFRS-staðli 9 brugðist við þeirri kröfu G20-hópsins að taka upp aðferð 

við færslu vænts taps af fjáreignum sem lítur betur til framtíðar. 

4) Breytingarnar á IFRS-staðli 4 gera einingum sem einkum stunda vátryggingastarfsemi kleift að fresta gildistökudegi 

IFRS-staðals 9 til 1. janúar 2021. Áhrif slíkrar frestunar eru þau að hlutaðeigandi einingar geta haldið áfram að skila 

reikningum samkvæmt fyrirliggjandi staðli, IAS-staðli 39, fjármálagerningar: færsla og mat. Breytingarnar á IFRS-

staðli 4 gera einnig einingum, sem gefa út vátryggingasamninga, kleift að fjarlægja úr rekstrarreikningi hluta af 

viðbótarreikningsskilalegu ósamræmi og tímabundnum óstöðugleika sem gæti átt sér stað þegar IFRS-staðli 9 er beitt 

áður en IFRS-staðall 17 kemur til framkvæmda. 

5) Í kjölfar samráðs við evrópsku ráðgjafarnefndina um reikningsskil komst framkvæmdastjórnin að þeirri niðurstöðu að 

breytingar á IFRS-staðli 4 uppfylli skilyrðin fyrir innleiðingu sem eru sett fram í 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) 

nr. 1606/2002. 

6) Framkvæmdastjórnin telur þó að breytingarnar á IFRS-staðli 4 séu ekki nægjanlega umfangsmiklar til að uppfylla þarfir 

allra veigamikilla vátryggingaaðila í Sambandinu. Einkum myndu tryggingafélög innan fjármálasamsteypa ekki geta 

frestað beitingu IFRS-staðals 9, en það gæti sett þau í verri stöðu gagnvart samkeppnisaðilum. Því ætti að heimila 

tryggingafélögum fjármálasamsteypa sem falla undir gildissvið tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2002/87/EB (3) að 

fresta beitingu IFRS-staðals 9 til 1. janúar 2021. 

7) Frestun tryggingafélaga í fjármálasamsteypum á beitingu IFRS-staðals 9 þýðir beitingu tveggja ólíkra reiknings-

skilastaðla innan einnar fjármálasamsteypu sem getur myndað högnun í reikningsskilum auk þess að geta valdið 

fjárfestum vandkvæðum við að skilja samstæðureikningsskilin. Slík frestun ætti því að vera háð vissum skilyrðum. Til 

að koma í veg fyrir að samstæðan yfirfæri fjármálagerninga milli geira, til að færa sér í nyt hagstæðari reiknings-

haldslega meðferð, ætti tímabundið bann við yfirfærslu fjármálagerninga, annarra en fjármálagerninga sem metnir eru á 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 291, 9.11.2017, bls. 72. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 135/2019 

frá 8. maí 2019 um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. EB L 243, 11.9.2002, bls. 1. 

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008 frá 3. nóvember 2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra reikningsskilastaðla í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 (Stjtíð. ESB L 320, 29.11.2008, bls. 1). 

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/87/EB frá 16. desember 2002 um viðbótareftirlit með lánastofnunum, vátryggingafélögum og 

fyrirtækjum í verðbréfaþjónustu sem eru hluti af samsteypu fjármálafyrirtækja og um breytingu á tilskipunum ráðsins 73/239/EBE, 

79/267/EBE, 92/49/EBE, 92/96/EBE, 93/6/EBE og 93/22/EBE og á tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/78/EB og 2000/12/EB 

(Stjtíð. ESB L 35, 11.2.2003, bls. 1). 

2019/EES/49/16 



Nr. 49/154 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.6.2019 

 

gangvirði með breytingum á gangvirði í gegnum rekstrarreikning, að eiga við. Eingöngu yfirfærslur fjármálagerninga 

sem uppfylla skilyrði um að afskráðar séu af reikningum yfirfærsluaðilans, ættu að falla undir bann við yfirfærslu. 

Fjármálagerningar, sem eining innan samstæðunnar hefur gefið út, ættu ekki að falla undir þetta bann vegna þess að 

eignarhlutdeild innan samstæðu á fjármálagerningum er felld brott í samstæðureikningi fyrirtækjasamstæðunnar. 

8) Frestun beitingar á IFRS-staðli 9 er í samræmi við nálgun IFRS-staðals 4 sem gerir vátryggingasamstæðum kleift að 

taka dótturfélög með í samstæðureikningsskil án þess að samræma mat á vátryggingaskuldum samkvæmt almennum 

reikningsskilaaðferðum dótturfélaga með reikningsskilaaðferðum sem notaðar eru af öðrum í samstæðunni. Þó að 

notkun ósamræmdra reikningsskilaaðferða kunni að draga úr skiljanleika reikningsskilanna eru notendur reiknings-

skilanna þegar kunnugir reikningsskilum samkvæmt IAS-staðli 39 og frestunin gildir einungis í takmarkaðan tíma. 

Skilyrðin sem sett eru fyrir notkun frestunarinnar ættu einnig að draga úr slíkum áhyggjum. 

9) Frestun á beitingu IFRS-staðals 9 fyrir tryggingafélög innan fjármálasamsteypa ættu að gilda í takmarkaðan tíma vegna 

þess að mikilvægt er að úrbæturnar sem innleiddar eru með IFRS-staðli 9 komi til framkvæmda eins fljótt og auðið er 

auk þess sem gildistökudagur IFRS-staðals 17 er 1. janúar 2021.  

10) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 1126/2008 til samræmis við það. 

11) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit stýrinefndarinnar um reikningsskil. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1126/2008 er alþjóðlegum reikningsskilastaðli IFRS-staðli 4, vátryggingasamningar, 

breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Fjármálasamsteypa, eins og hún er skilgreind í 14. mgr. 2. gr. tilskipunar 2002/87/EB, getur valið að engin eininga hennar sem 

starfar innan tryggingageirans, í skilningi b-liðar 8. mgr. 2. gr. þeirrar tilskipunar, beiti IFRS-staðli 9 í samstæðureiknings-

skilum fyrir fjárhagsár sem hefjast fyrir 1. janúar 2021 að öllum eftirtöldum skilyrðum uppfylltum: 

a) að engir fjármálagerningar séu yfirfærðir milli tryggingafélagsins og annarra geira fjármálasamsteypunnar eftir  

29. nóvember 2017, aðrir en fjármálagerningar sem metnir eru á gangvirði með breytingum á gangvirði sem báðir geirar, 

sem taka þátt í slíkum yfirfærslum, færa í rekstrarreikning,  

b) að fjármálasamsteypan skýri frá, í samstæðureikningsskilum, hvaða vátryggingaaðilar innan samstæðunnar beiti IAS-staðli 39, 

c) að greint sé sérstaklega frá upplýsingum sem farið er fram á samkvæmt IFRS-staðli 7 fyrir tryggingafélagið sem beitir  

IAS-staðli 39 og frá öðrum í samstæðunni sem beita IFRS-staðli 9. 

3. gr. 

1. Félög skulu beita breytingunum, sem um getur í 1. gr., frá og með upphafsdagsetningu fyrsta fjárhagsárs þeirra sem hefst 

1. janúar 2018 eða síðar. 

2. Fjármálasamsteypa getur þó kosið að beita breytingunum, sem um getur í 1. gr., að uppfylltum þeim skilyrðum sem mælt 

er fyrir um í 2. gr., frá og með upphafsdagsetningu fyrsta fjárhagsárs hennar sem hefst 1. janúar 2018 eða síðar. 

4. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 3. nóvember 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Beiting IFRS-staðals 9, fjármálagerningar með IFRS-staðli 4, vátryggingasamningar 

(Breytingar á IFRS-staðli 4) 

Breytingar á 

IFRS-staðli 4, vátryggingasamningar 

Ákvæðum 3. liðar er breytt. 

GILDISSVIÐ 

… 

3. Í þessum IFRS-staðli er ekki fjallað um aðra þætti reikningshalds af hálfu vátryggjenda eins og færslu fjáreigna í eigu 

vátryggjenda og fjárskulda, sem vátryggjendur gefa út (sbr. IAS-staðal 32, fjármálagerningar: framsetning, IFRS-staðal 

7 og IFRS-staðal 9, fjármálagerningar) nema: 

a) liður 20A veitir vátryggjendum sem uppfylla tilgreindar viðmiðanir heimild til tímabundinnar undanþágu frá  

IFRS-staðli 9, 

b) liður 35B veitir vátryggjendum heimild til að beita endurflokkunaraðferðinni á tilteknar fjáreignir og 

c) liður 45 veitir vátryggjendum heimild til að endurflokka, við tilteknar aðstæður, sumar eða allar fjáreignir sínar á 

gangvirði í gegnum rekstrarreikning. 

… 

Ákvæðum 5. liðar er breytt. 

… 

5. Til að auðvelda tilvísanir lýsir þessi IFRS-staðall einingu sem gefur út vátryggingasamning sem vátryggjanda hvort sem 

útgefandi er talinn vera vátryggjandi í lagalegu tilliti eða vegna eftirlits. Allar tilvísanir í vátryggjanda í a- til b-lið  

3. liðar, liðum 20A–20Q, 35B–35N, 39B–39M og 46.–49. lið skulu einnig lesnar sem tilvísanir í útgefanda fjár-

málagernings sem í felst valkvæður þáttur. 

… 

Nýjum fyrirsögnum er bætt við neðan við 20. lið og liði 20K og 20N. Nýjum liðum, 20A–20Q, er bætt við. 

FÆRSLA OG MAT 

… 

Tímabundin undanþága frá IFRS-staðli 9 

20A IFRS-staðall 9 fjallar um reikningsskil í fjármálagerningum og gildir um árstímabil sem hefjast 1. janúar 2018 

eða síðar. Þessi IFRS-staðall veitir hins vegar vátryggjanda, sem uppfyllir viðmiðanirnar í lið 20B, tímabundna 

undanþágu sem heimilar vátryggjandanum, án þess að þess sé krafist, að beita IAS-staðli 39, fjármálagerningar: 

færsla og mat fremur en IFRS-staðli 9 að því er varðar árleg tímabil sem hefjast fyrir 1. janúar 2021. 

Vátryggjandi sem beitir tímabundinni undanþágu frá IFRS-staðli 9 skal: 

a) fara að kröfunum í IFRS-staðli 9 sem eru nauðsynlegar til birtingar upplýsinga sem krafist er í liðum  

39B–39J í þessum staðli og 

b) beita öllum gildandi IFRS-stöðlum á fjármálagerninga sína, með þeirri undantekningu sem lýst er í liðum 

20A–20Q, 39B–39J og 46.–47. lið þessa IFRS-staðals.  
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20B Vátryggjandi má beita tímabundinni undanþágu frá IFRS-staðli 9 ef, og einungis ef: 

a) hann hefur ekki áður beitt annarri útfærslu af IFRS-staðli 9 (1), að öðru leyti en kröfum um framsetningu 

hagnaðar og taps af fjárskuldum sem eru tilgreindar á gangvirði í gegnum rekstrarreikning í c-lið liðar 5.7.1, 

liðum 5.7.7.–5.7.9, 7.2.14 og B5.7.5–B5.7.20 í IFRS-staðli 9 og 

b) starfsemi hans er aðallega tengd vátryggingum, eins og lýst er í lið 20D, á árlegum reikningsskiladegi fyrir  

1. apríl 2016 eða á síðari árlegum reikningsskiladegi eins og tilgreint er í lið 20G. 

20C Vátryggjandi sem beitir tímabundinni undanþágu frá IFRS-staðli 9 hefur aðeins heimild til að beita kröfum um 

framsetningu hagnaðar og taps af fjárskuldum sem eru tilgreindar á gangvirði í gegnum rekstrarreikning í c-lið í lið 

5.7.1, liðum 5.7.7–5.7.9, 7.2.14 og B5.7.5–B5.7.20 í IFRS-staðli 9. Ef vátryggjandi velur að beita þessum kröfum skal 

hann beita viðeigandi umbreytingarákvæðum IFRS-staðals 9, greina frá því að hann hafi beitt þessum kröfum og láta í té 

skyldar upplýsingar sem eru settar fram í 10.–11. lið í IFRS-staðli 7 (eins og honum var breytt með IFRS-staðli  

9 (2010)). 

20D Starfsemi vátryggjanda er aðallega tengd vátryggingum ef, og einungis ef: 

a) bókfært verð skuldbindinga vátryggjandans, sem koma til vegna samninga sem falla undir gildissvið þessa 

alþjóðlega reikningsskilastaðals sem tekur til hvers konar geymslufjárþátta eða innbyggðra afleiða sem sundur-

greindar eru frá vátryggingasamningum með beitingu 7.–12. liðar þessa IFRS-staðals, er umtalsverð samanborið við 

bókfært heildarverð allra skuldbindinga hans og 

b) hlutfall af bókfærðu heildarverði skuldbindinga vátryggjandans sem tengjast vátryggingum (sbr. lið 20E), miðað við 

bókfært heildarverð allra skuldbindinga hans er: 

i. meira en 90 prósent eða 

ii. minna eða jafnt 90 prósentum en meira en 80 prósent auk þess sem vátryggjandinn tekur ekki þátt í umtalsverðri 

starfsemi sem ekki tengist vátryggingum (sbr. lið 20F). 

20E Við beitingu b-liðar í lið 20D samanstanda skuldbindingar sem tengjast vátryggingum af: 

a) skuldbindingum sem koma til vegna samninga sem falla undir gildissvið þessa alþjóðlega reikningsskilastaðals, eins 

og lýst er í a-lið liðar 20D, 

b) óafleiddum fjárfestingaskuldum sem eru metnar á gagnvirði í rekstrarreikningi þar sem IAS-staðli 39 er beitt  

(þ.m.t. þeim sem tilgreindar eru á gangvirði í rekstrarreikningi sem vátryggjandinn hefur beitt vegna krafnanna í 

IFRS-staðli 9 varðandi framsetningu hagnaðar og taps (sbr. a-lið í lið 20B og lið 20C)) og 

c) skuldbindingum sem verða til vegna þess að vátryggjandinn gefur út eða uppfyllir skuldbindingar sem leiða af 

samningunum í a- og b-lið. Sem dæmi um slíkar skuldbindingar eru afleiður sem notaðar eru til að draga úr áhættu 

sem hlýst af þessum samningum og því að eignin styður við þessa samninga, viðkomandi skattskuldbindingar eins 

og frestaðar skattskuldbindingar fyrir tímabundinn mismun á skattskyldu vegna skuldbindinga sem koma til vegna 

þessara samninga, og útgefnir skuldagerningar sem teknir eru með í lögbundnu, eigin fé vátryggjanda. 

20F Við mat á því hvort hann taki þátt í umtalsverðri starfsemi sem ekki tengist vátryggingum við beitingu ii-liðar b-liðar í 

lið 20D skal vátryggjandi hafa í huga: 

a) aðeins þá starfsemi sem hann getur aflað tekna af og getur haft í för með sér útgjöld og 

b) megindlega eða eigindlega þætti (eða hvoru tveggja), þ.m.t. upplýsingar sem eru öllum aðgengilegar eins og 

atvinnugreinaflokkun sem notendur reikningsskila nota á vátryggjandann. 

20G Í b-lið liðar 20B er þess krafist að eining meti hvort hún uppfylli skilyrði um tímabundna undanþágu frá IFRS-staðli 9 á 

árlegum reikningsskiladegi sem er fyrir 1. apríl 2016. Eftir þann dag: 

a) skal eining, sem hefur áður uppfyllt skilyrði um tímabundna undanþágu frá IFRS-staðli 9, endurmeta hvort starfsemi 

hennar er aðallega tengd vátryggingum á síðari árlegum reikningsskiladegi ef, og einungis ef, breyting hefur orðið á 

starfsemi einingarinnar eins og lýst er í liðum 20H–20I, á því árstímabili sem lauk þann dag.  

  

(1) Ráðið gaf út síðari útgáfur af IFRS-staðli 9 á árunum 2009, 2010, 2013 og 2014. 
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b) hefur eining, sem áður hefur ekki uppfyllt skilyrði um tímabundna undanþágu frá IFRS-staðli 9, leyfi til að 

endurmeta hvort starfsemi hennar er aðallega tengd vátryggingum á síðari árlega reikningsskiladegi fyrir  

31. desember 2018 ef, og einungis ef, breyting hefur orðið á starfsemi einingarinnar eins og lýst er í liðum 20H–20I, 

á því árstímabili sem lauk þann dag. 

20H Við beitingu liðar 20G er breyting á starfsemi einingar breyting sem: 

a) ákveðin er af yfirstjórn einingarinnar í kjölfar ytri eða innri breytinga, 

b) hefur mikla þýðingu fyrir rekstur einingarinnar og 

c) hægt er að sýna utanaðkomandi aðilum fram á. 

Til samræmis við það verður slík breyting einungis þegar eining hefur eða lýkur starfsemi sem hefur þýðingu fyrir 

rekstur hennar eða breytir umfangi hluta af starfsemi hennar verulega, t.d. þegar einingin hefur eignast, selt eða lagt 

niður starfsemi. 

20I Gert er ráð fyrir að breytingar á starfsemi eininga, eins og lýst er í lið 20H, séu afar fátíðar. Eftirfarandi tilvik teljast ekki 

breytingar á starfsemi einingar við beitingu liðar 20G: 

a) breyting á fjármögnunarskipulagi einingarinnar sem í sjálfu sér hefur ekki áhrif á þá starfsemi sem einingin hefur 

tekjur af og hefur í för með sér útgjöld. 

b) áætlanir einingarinnar um sölu á starfsemi, jafnvel þótt eignir og skuldir séu flokkaðar eins og þeim sé haldið til sölu 

við beitingu IFRS-staðals 5, fastafjármunir sem haldið er til sölu og aflögð starfsemi. Áætlun um sölu á starfsemi 

gæti breytt starfsemi einingarinnar og leitt til endurmats í framtíðinni en hefur enn ekki áhrif á skuldir sem færðar 

eru í efnahagsreikning hennar. 

20J Ef eining uppfyllir ekki lengur skilyrði um tímabundna undanþágu frá IFRS-staðli 9 vegna endurmats (sbr. a-lið í lið 

20G) er einingunni aðeins heimilt að beita tímabundnum undanþágum frá IFRS-staðli 9 til loka þess árstímabils sem 

hófst strax að loknu því endurmati. Samt sem áður verður eining að beita IFRS-staðli 9 fyrir árstímabil sem hefjast  

1. janúar 2021 eða síðar. Ákvarði eining t.d. að hún uppfylli ekki lengur skilyrði um tímabundna undanþágu frá  

IFRS-staðli 9 með beitingu a-liðar í lið 20G þann 31. desember 2018 (lok árstímabils þess) er einingunni einungis 

heimilt að beita tímabundnu undanþágunni frá IFRS-staðli 9 til 31. desember 2019. 

20K Vátryggjandi sem áður kaus að beita tímabundinni undanþágu frá IFRS-staðli 9 má við upphaf allra síðari árstímabila 

velja að beita IFRS-staðli 9 óafturkræft. 

Notandi sem beitir IFRS-stöðlum í fyrsta sinn 

20L Notandi, sem beitir IFRS-stöðlum í fyrsta sinn, eins og það er skilgreint í IFRS-staðli 1, innleiðing alþjóðlegra 

reikningsskilastaðla, má beita tímabundnu undanþágunni frá IFRS-staðli 9 eins og lýst er í lið 20A ef, og einungis ef, 

hann uppfyllir viðmiðanirnar sem lýst er í lið 20B. Við beitingu b-liðar í lið 20B skal notandi sem beitir IFRS-stöðlunum 

í fyrsta sinn nota bókfært verð sem ákvarðað er við beitingu IFRS-staðla þann dag sem tilgreindur er í þeim lið. 

20M IFRS-staðall 1 felur í sér kröfur og undanþágur sem gilda fyrir notanda sem beitir IFRS-stöðlum í fyrsta sinn. Þær kröfur 

og undanþágur (t.d. liðir D16–D17 í IFRS-staðli 1) ógilda ekki kröfurnar í liðum 20A–20Q og 39B–39J í þessum  

IFRS-staðli. Kröfur og undanþágur í IFRS-staðli 1 ógilda t.d. ekki þá kröfu að notandi sem beitir IFRS-stöðlum í fyrsta 

sinn verði að uppfylla viðmiðanir sem tilgreindar eru í lið 20L til að beita tímabundinni undanþágu frá IFRS-staðli 9. 

20N Notandi, sem beitir IFRS-stöðlum í fyrsta sinn, sem birtir upplýsingar sem krafist er í ákvæðum liða 39B–39J skal nota 

kröfur og undanþágur í IFRS-staðli 1 sem eru viðeigandi við mat sem krafist er við birtingu upplýsinganna.  
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Tímabundin undanþága frá sértækum kröfum í IAS-staðli 28 

20O Í 35.–36. lið í IAS-staðli 28, fjárfestingar í hlutdeildarfélögum og samrekstri, er þess krafist að eining beiti samræmdum 

reikningsskilaaðferðum þegar hún notar hlutdeildaraðferðina. Samt sem áður er einingu heimilt, en þess er ekki krafist, 

að viðhalda viðeigandi reikningsskilaaðferðum sem beitt er af hlutdeildarfélaginu eða samrekstrinum, að því er varðar 

árleg tímabil sem hefjast fyrir 1. janúar 2021, með eftirfarandi hætti: 

a) einingin beitir IFRS-staðli 9 en hlutdeildarfélagið eða samreksturinn beitir tímabundinni undanþágu frá IFRS-staðli 9 

eða 

b) einingin beitir tímabundinni undanþágu frá IFRS-staðli 9 en hlutdeildarfélagið eða samreksturinn beitir IFRS-staðli 9. 

20P Þegar eining notar hlutdeildaraðferð til að gera grein fyrir fjárfestingum í hlutdeildarfélagi eða samrekstri: 

a) ef IFRS-staðli 9 var áður beitt í reikningsskilum sem notuð voru til að beita hlutdeildaraðferðinni á það hlutdeild-

arfélag eða þann samrekstur (eftir að hafa endurspeglað allar aðlaganir sem einingin gerði) skal IFRS-staðli 9 áfram 

beitt, 

b) ef tímabundinni undanþágu frá IFRS-staðli 9 var áður beitt í reikningsskilum sem notuð voru til að beita hlut-

deildaraðferðinni á það hlutdeildarfélag eða þann samrekstur (eftir að hafa endurspeglað allar leiðréttingar sem 

einingin gerði) má beita IFRS-staðli 9 í kjölfarið. 

20Q Eining má beita lið 20O og b-lið liðar 20P hvorum um sig fyrir hvert hlutdeildarfélag eða samrekstur. 

Nýjum liðum, 35A–35N, 39B–39M og 46.–49. lið, er bætt við. Nýjum fyrirsögnum er bætt við á eftir liðum 35A, 35K, 35M, 

39A, 39J og 45. og 47. lið. 

Valkvæðir þættir í fjármálagerningum 

… 

35A Tímabundnu undanþágurnar í liðum 20A, 20L og 20O og endurflokkunaraðferðin í lið 35B eru einnig tiltækar útgefanda 

fjármálagernings sem hefur að geyma valkvæðan þátt. Til samræmis við það skulu allar tilvísanir í vátryggjanda í a- og 

b-lið 3. liðar, liðum 20A–20Q, 35B–35N, 39B–39M og í 46.–49. lið einnig lesnar sem tilvísanir í útgefanda fjár-

málagernings sem hefur að geyma valkvæðan þátt. 

FRAMSETNING 

Endurflokkunaraðferðin 

35B Vátryggjanda er heimilt, en þó ekki skylt að beita endurflokkunaraðferðinni á tilteknar fjáreignir. Vátryggjandi 

sem beitir endurflokkunaraðferðinni skal: 

a) endurflokka fjárhæð sem leiðir til rekstrarreiknings í lok reikningsskilatímabils á milli rekstrarreiknings og 

annarrar heildarafkomu svo tilteknar fjáreignir séu sambærilegar því að vátryggjandinn hafi beitt IAS-

staðli 39 á tilgreindu fjáreignirnar. Til samræmis við það er endurflokkuð fjárhæð jöfn mismuninum á milli: 

i. fjárhæðarinnar sem tilgreind er í rekstrarreikningi fyrir tilgreindu fjáreignirnar sem beita IFRS-staðli  

9 og 

ii. fjárhæðarinnar sem hefði verið færð í rekstrarreikning fyrir tilteknu fjáreignirnar ef vátryggjandinn 

hefði beitt IAS-staðli 39, 

b) beita öllum gildandi IFRS-stöðlum á fjármálagerninga sína, með þeirri undantekningu sem lýst er í liðum 

35B–35N, 39K–39M og 48.–49. lið þessa IFRS-staðals. 

35C Vátryggjandi getur eingöngu valið að beita endurflokkunaraðferðinni sem lýst er í lið 35B þegar hann beitir 

IFRS-staðli 9 í fyrsta sinn, þ.m.t. þegar hann beitir IFRS-staðli í fyrsta sinn eftir að hafa áður beitt: 

a) tímabundinni undanþágu frá IFRS-staðli 9 sem lýst er í lið 20A eða 

b) eingöngu kröfum um framsetningu hagnaðar og taps af fjárskuldum sem eru tilgreindar á gangvirði í 

gegnum rekstrarreikning í c-lið liðar 5.7.1, liðum 5.7.7.–5.7.9, 7.2.14 og B5.7.5–B5.7.20 í IFRS-staðli 9.  
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35D Vátryggjandi skal leggja fram endurflokkaða fjárhæð milli rekstrarreiknings og annarrar heildarafkomu með því að beita 

endurflokkunaraðferðinni: 

a) sem sérlínu í rekstrarreikningi og 

b) í annarri heildarafkomu sem aðgreindan þátt annarrar heildarafkomu. 

35E Fjáreign uppfyllir skilyrði tilgreiningar fyrir endurflokkunaraðferðina ef, og einungis ef, eftirfarandi viðmiðanir eru 

uppfylltar: 

a) hún er metin á gangvirði í gegnum rekstrarreikning með því að beita IFRS-staðals 9 en hefði ekki verið metin á 

gangvirði í gegnum rekstrarreikning í heild sinni ef IAS-staðli 39 hefði verið beitt og 

b) henni er ekki haldið vegna starfsemi sem er ótengd samningum innan gildissviðs þessa IFRS-staðals. Dæmi um 

fjáreignir sem mundu ekki uppfylla skilyrði fyrir endurflokkunaraðferðinni eru þær eignir sem haldið er vegna 

bankastarfsemi eða fjáreignir sem varðveittar eru í sjóðum er varða fjárfestingasamninga sem eru utan gildissviðs 

þessa IFRS-staðals. 

35F Vátryggjandi getur tilgreint að fjáreign uppfylli skilyrði fyrir endurflokkunaraðferðinni þegar hann velur að beita þeirri 

aðferð (sbr. lið 35C). Í kjölfarið má hann tilgreina að fjáreign uppfylli skilyrði fyrir endurflokkunaraðferðinni þá og því 

aðeins:  

a) að sú eign sé upphaflega færð eða 

b) að sú eign hafi nýlega uppfyllt skilyrðin í b-lið í lið 35E sem hún uppfyllti ekki áður. 

35G Vátryggjanda er heimilt að tilgreina fjáreign sem uppfyllir skilyrði fyrir endurflokkunaraðferðinni með því að beita lið 

35F fyrir hvern og einn gerning. 

35H Ef við á, við beitingu endurflokkunaraðferðarinnar á nýlega tilgreinda fjáreign með því að beita b-lið í lið 35F: 

a) skal gangvirði á tilgreiningardegi vera nýtt afskrifað bókfært verð og  

b) virkir vextir skulu ákvarðaðir þar sem byggt er á gangvirði á tilgreiningardegi. 

35I Eining skal beita endurflokkunaraðferðinni á tilgreinda fjáreign þar til sú fjáreign er afskráð. Eining, hins vegar: 

a) skal hætta að tilgreina fjáreign þegar fjáreignin uppfyllir ekki lengur skilyrðin í b-lið liðar 35E. Fjáreignin uppfyllir 

t.d. ekki lengur þau skilyrði þegar eining yfirfærir þá eign svo henni er haldið með tilliti til bankastarfsemi hennar 

eða þegar eining hættir að vera vátryggjandi, 

b) má, við upphaf hvers árstímabils, hætta að beita endurflokkunaraðferðinni á allar tilgreindar fjáreignir. Eining sem 

kýs að hætta að nota endurflokkunaraðferðina skal beita IAS-staðli 8 til að gera grein fyrir breytingum á reiknings-

skilaaðferð. 

35J Þegar eining hættir að tilgreina fjáreign með beitingu a-liðar í lið 35I skal hún endurflokka eftirstandandi fjárhæð, sem 

varðar þá fjáreign, úr uppsafnaðri annarri heildarafkomu í rekstrarreikning, sem endurflokkunarleiðréttingu (sbr. IAS-

staðal 1). 

35K Ef eining hættir að nota endurflokkunaraðferðina og beitir valinu sem sett er fram í b-lið liðar 35I, eða vegna þess að hún 

er ekki lengur vátryggjandi, skal hún ekki beita endurflokkunaraðferðinni síðar. Vátryggjandi sem kosið hefur að beita 

endurflokkunaraðferðinni (sbr. lið 35C) en á ekki fjáreignir sem uppfylla skilyrðin (sbr. lið 35E) getur síðar beitt 

endurflokkunaraðferðinni þegar hann á fjáreignir sem uppfylla skilyrðin. 

Samspil við aðrar kröfur 

35L Í 30. lið þessa IFRS-staðals er leyfð starfsvenja sem stundum er lýst sem skuggareikningshaldi. Ef vátryggjandi beitir 

endurflokkunaraðferðinni getur skuggareikningshald átt við. 

35M Að endurflokka fjárhæð milli rekstrarreiknings og annarrar heildarafkomu með beitingu liðar B35 kann að hafa áhrif á 

að aðrar fjárhæðir séu taldar með annarri heildarafkomu, t.d. tekjusköttum. Vátryggjandi skal beita viðeigandi IFRS-

staðli, eins og t.d. IAS-staðli 12, tekjuskattar, til að ákvarða slík áhrif.  
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Notandi sem beitir IFRS-stöðlum í fyrsta sinn 

35N Ef notandi, sem beitir IFRS-stöðlum í fyrsta sinn, velur að beita endurflokkunaraðferðinni, skal hann leiðrétta 

samanburðarupplýsingar svo þær endurspegli endurflokkunaraðferðina ef, og einungis ef, leiðréttar samanburðar-

upplýsingar samrýmast IFRS-staðli 9 (sbr. liði E1–E2 í IFRS-staðli 1). 

… 

BIRTING UPPLÝSINGA 

… 

Upplýsingagjöf um notkun tímabundinnar undanþágu frá IFRS-staðli 9 

39B Vátryggjandi, sem kýs að beita tímabundinni undanþágu frá IFRS-staðli 9, skal birta upplýsingar sem gera 

notendum reikningsskila kleift: 

a) að skilja hvernig vátryggjandinn uppfyllti skilyrðin um tímabundnu undanþáguna og 

b) að bera vátryggjendur, sem beita tímabundnu undanþágunni, saman við einingar sem beita IFRS-staðli 9. 

39C Til að fara að a-lið í lið 39B skal vátryggjandi greina frá því að hann beiti tímabundnu undanþágunni frá IFRS-staðli  

9 og því hvernig vátryggjandinn komst að þeirri niðurstöðu þann dag, sem tilgreindur er í b-lið liðar 20B, að hann 

uppfyllti skilyrði um tímabundna undanþágu frá IFRS-staðli 9, þ.m.t.: 

a) hvort bókfært verð skuldbindinga vátryggjandans, sem koma til vegna samninga sem falla undir gildissvið þessa 

alþjóðlega reikningsskilastaðals (þ.e. þær skuldbindingar sem lýst er í a-lið liðar 20E) var lægra en eða jafnt  

90 prósentum af bókfærðu heildarverði allra skuldbindinga hans og eðli og bókfært verð skuldbindinganna sem 

tengjast vátryggingum sem eru ekki skuldbindingar, sem koma til vegna samninga sem falla undir gildissvið þessa 

alþjóðlega reikningsskilastaðals (þ.e. þær skuldbindingar sem lýst er í b- og c-lið liðar 20E), 

b) hvort hlutfall bókfærðs heildarverðs af skuldbindingum vátryggjandans sem tengjast vátryggingum miðað við 

bókfært heildarverð allra skuldbindinga hans, var lægra en eða jafnt 90 prósentum en hærra en 80 prósent og hvernig 

vátryggjandinn ákvað að taka ekki þátt í umtalsverðri starfsemi sem tengist ekki vátryggingum, þ.m.t. hvaða 

upplýsingar hann tók tillit til og  

c) hvort vátryggjandinn uppfyllti skilyrði um undanþágu frá IFRS-staðli 9 á grundvelli endurmats með beitingu b-liðar 

í lið 20G: 

i. ástæða endurmatsins, 

ii. dagsetningin þegar breytingar sem skipta máli á starfsemi vátryggjandans voru gerðar og  

iii. ítarleg skýring á breytingu á starfsemi vátryggjandans og efnisleg lýsing á áhrifum þeirrar breytingar á reiknings-

skil hans. 

39D Ef, við beitingu a-liðar í lið 20G, eining kemst að þeirri niðurstöðu að starfsemi hennar er ekki lengur aðallega tengd 

vátryggingum skal hún birta eftirfarandi upplýsingar á hverju reikningsskilatímabili áður en hún byrjar að beita IFRS-

staðli 9: 

a) þá staðreynd að hún uppfylli ekki lengur skilyrði um tímabundna undanþágu frá IFRS-staðli 9, 

b) dagsetninguna þegar breytingar sem skipta máli á starfsemi vátryggjandans voru gerðar og 

c) ítarlega skýringu á breytingu á starfsemi einingarinnar og efnislega lýsingu á áhrifum þeirrar breytingar á 

reikningsskil hennar. 

39E Til að fara að ákvæðum b-liðar í lið 39B skal vátryggjandi birta sérstaklega gangvirði við lok reikningsskilatímabils og 

fjárhæð breytingarinnar á gangvirði á tímabilinu fyrir eftirfarandi tvo flokka fjáreigna hvorn um sig: 

a) fjáreignir með samningsbundna skilmála sem ákvarða tímasetningu sjóðstreymis sem samanstendur aðeins af 

greiðslum af höfuðstól og greiðslum vaxta af útistandandi höfuðstól (þ.e. fjáreignir sem uppfylla skilyrði b-liðar í lið 

4.1.2 og b-liðar í lið 4.1.2 A í IFRS-staðli 9), að undanskildum fjáreignum sem uppfylla skilgreiningu í IFRS-staðli 9 

fyrir því að vera ætlaðar til veltuviðskipta eða sem er stjórnað og árangur þeirra er metinn á gangvirði (sbr. lið 

B4.1.6 í IFRS-staðli 9),   
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b) allar fjáreignir aðrar en þær sem tilgreindar eru í a-lið í lið 39E; þ.e. fjáreign: 

i. með samningsbundna skilmála sem ákvarða ekki tímasetningu sjóðstreymis sem samanstendur aðeins af 

greiðslum af höfuðstól og greiðslum vaxta af útistandandi höfuðstól, 

ii. sem uppfyllir skilgreiningu á veltuviðskiptum skv. IFRS-staðli 9 eða 

iii. sem er stjórnað og árangur þess er metinn á gangvirði. 

39F Þegar vátryggjandinn veitir upplýsingar skv. lið 39E: 

a) má hann telja bókfært verð fjáreignarinnar sem metin er með beitingu IAS-staðals 39 vera raunhæfa nálgun við 

gangvirði hennar ef vátryggjandinn er ekki krafinn um að upplýsa um gangvirðið skv. a-lið 29. liðar í IFRS-staðli 7 

(t.d. skammtímaviðskiptakröfur) og 

b) skal hann meta hversu nákvæmar upplýsingar nauðsynlegt er að veita notendum reikningsskila svo þeir skilji 

eiginleika fjáreignanna. 

39G Til að fara að b-lið í lið 39B skal vátryggjandi birta upplýsingar um áhættuskuldbindingu vegna útlánaáhættu, m.a. 

verulega samþjöppun útlánaáhættu, sem er fólgin í fjáreignunum sem lýst er í a-lið liðar 39E. Að því varðar þær fjáreignir 

skal vátryggjandi, við lok reikningsskilatímabils, hið minnsta birta eftirfarandi upplýsingar: 

a) bókfært verð vegna beitingar IAS-staðals 39, eftir útlánaáhættuflokkun eins og hún er skilgreind í IFRS-staðli 7  

(í tilviki fjáreigna sem eru metnar á afskrifuðu kostnaðarverði, áður en leiðrétt er fyrir fjárhæð niðurfærslna), 

b) gangvirði og bókfært verð vegna beitingar IAS-staðals 39, fyrir fjáreignir sem lýst er í a-lið liðar 39E sem ekki hafa 

litla útlánaáhættu við lok reikningsskilatímabils (ef um er að ræða fjáreignir sem metnar eru á afskrifuðu 

kostnaðarverði, áður en leiðrétt er fyrir fjárhæð niðurfærslna). Að því er varðar þessar upplýsingar uppfyllir liður 

B5.5.22 IFRS-staðals 9 viðeigandi kröfur til að meta hvort útlánaáhætta af fjármálagerningi er talin lítil. 

39H Til þess að fara að b-lið í lið 39B skal vátryggjandi birta upplýsingar um hvar notandi reikningsskila getur aflað 

upplýsinga, sem eru öllum aðgengilegar úr IFRS-staðli 9, sem tengjast einingu innan samstæðunnar, sem ekki eru veittar 

í samstæðureikningsskilum samstæðunnar fyrir viðkomandi reikningsskilatímabil. Slíkra upplýsinga, samkvæmt IFRS-

staðli 9 mætti t.d. afla úr opinberum eigin eða aðgreindum reikningsskilum einingar innan samstæðunnar sem beitt hefur 

IFRS-staðli 9. 

39I Ef eining kýs að beita undanþágu í lið 20O frá sérstökum kröfum í IAS-staðli 28 skal hún birta upplýsingar þar um. 

39J Ef einingin beitti tímabundinni undanþágu frá IFRS-staðli 9 þegar hún færði fjárfestingu sína í hlutdeildarfélagi eða 

samrekstri með hlutdeildaraðferð (sbr. t.d. a-lið í lið 20O) skal einingin birta eftirfarandi upplýsingar, til viðbótar við 

upplýsingarnar sem krafist er samkvæmt IFRS-staðli 12 upplýsingagjöf um hagsmuni í öðrum einingum: 

a) upplýsingarnar sem lýst er í liðum 39B–39H fyrir hvert hlutdeildarfélag eða hvern samrekstur sem skipta máli fyrir 

eininguna. Fjárhæðirnar, sem birtar eru skulu vera þær sömu og í reikningsskilum samkvæmt IFRS-stöðlum 

hlutdeildarfélagsins eða samrekstursins eftir að hafa endurspeglað allar breytingar sem einingin gerði með 

hlutdeildaraðferð (sbr. a-lið í lið B14 í IFRS-staðli 12), frekar en hlutdeild einingarinnar í þessum fjárhæðum, 

b) tölulegar upplýsingar sem lýst er í liðum 39B–39H í samanteknu formi fyrir einstök smávægileg hlutdeildarfélög eða 

samrekstur. Heildarfjárhæðir: 

i. sem birtar eru skulu vera hlutur einingarinnar í þessum fjárhæðum og 

ii. fyrir hlutdeildarfélög skulu birtar aðgreindar frá heildarfjárhæðum sem eru birtar fyrir samrekstur. 

Upplýsingagjöf um endurflokkunaraðferðina 

39K Vátryggjandi sem beitir endurflokkunaraðferðinni skal birta upplýsingar sem gera notendum reikningsskila 

kleift að skilja: 

a) hvernig endurflokkuð fjárhæð milli rekstrarreiknings og annarrar heildarafkomu á reikningsskilatímabilinu 

er reiknuð og 

b) áhrif þeirrar endurflokkunar á reikningsskilin.  
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39L Til þess að fara að lið 39K skal vátryggjandi greina frá: 

a) þeirri staðreynd að hann beiti endurflokkunaraðferðinni, 

b) bókfærðu verði, við lok reikningsskilatímabils, fjáreigna sem vátryggjandinn beitir endurflokkunaraðferðinni á, fyrir 

hvern flokk fjáreigna, 

c) grundvallaratriðum við að tilgreina fjáreignirnar fyrir endurflokkunaraðferðina, þ.m.t. útskýringu á hverri tilgreindri 

fjáreign sem haldið er utan lögaðilans sem gefur út samninga sem falla undir gildissvið þessa alþjóðlega reiknings-

skilastaðals, 

d) útskýringu á endurflokkaðri fjárhæð milli rekstrarreiknings og annarrar heildarafkomu á reikningsskilatímabilinu 

sem gerir notendum reikningsskila kleift að skilja hvernig sú fjárhæð er ákvörðuð, þ.m.t.: 

i. fjárhæðin sem gefin er upp í rekstrarreikningi fyrir tilgreindu fjáreignirnar þar sem IFRS-staðli 9 er beitt og 

ii. fjárhæðin sem hefði verið færð í rekstrarreikning fyrir tilgreindu fjáreignirnar ef vátryggjandinn hefði beitt 

IAS-staðli 39, 

e) áhrifum endurflokkunarinnar sem lýst er í liðum 35B og 35M á sérhverja sérlínu í rekstrarreikningi og 

f) hvort vátryggjandinn hafi, á reikningsskilatímabilinu, breytt tilgreiningum á fjáreignum: 

i. endurflokkaðri fjárhæð milli rekstrarreiknings og annarrar heildarafkomu á reikningsskilatímabilinu sem 

tengist nýlega tilgreindri fjáreign með beitingu endurflokkunaraðferðarinnar (sbr. b-lið í lið 35F), 

ii. fjárhæðinni sem hefði verið endurflokkuð milli rekstrarreiknings og annarrar heildarafkomu á reikningsskila-

tímabilinu ef ekki hefði verið hætt að tilgreina fjáreignina (sbr. a-lið í lið 35I) og  

iii. endurflokkaðri fjárhæð á reikningsskilatímabilinu í rekstrarreikning frá annarri uppsafnaðri heildarafkomu fyrir 

fjáreignir sem hætt hefur verið að tilgreina (sbr. lið 35J). 

39M Ef einingin beitti endurflokkunaraðferðinni þegar hún færði fjárfestingu sína í hlutdeildarfélagi eða samrekstri með 

hlutdeildaraðferðinni skal einingin birta eftirfarandi upplýsingar til viðbótar við upplýsingarnar sem krafist er samkvæmt 

IFRS-staðli 12: 

a) upplýsingarnar, sem lýst er í liðum 39K–39L fyrir hvert hlutdeildarfélag eða hvern samrekstur, sem skipta máli fyrir 

eininguna. Fjárhæðirnar, sem birtar eru, skulu vera þær sömu og í reikningsskilum samkvæmt IFRS-stöðlum hlut-

deildarfélagsins eða samrekstursins eftir að hafa endurspeglað allar breytingar sem einingin gerði með hlut-

deildaraðferð (sbr. a-lið í lið B14 í IFRS-staðli 12), frekar en hlutur einingarinnar í þessum fjárhæðum, 

b) tölulegu upplýsingarnar sem lýst er í liðum 39K til d-liðar í lið 39L og f-lið í lið 39L og áhrif endurflokkunarinnar 

sem lýst er í lið 35B á rekstrarreikninginn og aðra heildarafkomu á samanteknu formi fyrir öll smávægileg 

hlutdeildarfélög eða samrekstur. Heildarfjárhæðir: 

i. sem eru birtar skulu vera hlutur einingarinnar í þessum fjárhæðum og 

ii. fyrir hlutdeildarfélög skulu birtar aðgreindar frá heildarfjárhæðum sem eru birtar fyrir samrekstur. 

… 

GILDISTÖKUDAGUR OG BRÁÐABIRGÐAÁKVÆÐI 

… 

Beiting IFRS-staðals 4 með IFRS-staðli 9 

Tímabundin undanþága frá IFRS-staðli 9 

46. Beiting IFRS-staðals 9, fjármálagerningar með IFRS-staðli 4, vátryggingasamningar (breytingar á IFRS-staðli 4), 

útgefnir í september 2016, breyttu 3. og 5. lið og bættu við liðum 20A–20Q, 35A og 39B–39J og fyrirsögnum eftir  

20. lið og liði 20K, 20N og 39A. Eining skal beita þessum breytingum, sem veita vátryggjendum sem uppfylla 

tilgreindar viðmiðanir heimild til tímabundinnar undanþágu frá IFRS-staðli 9, að því er varðar árstímabil sem hefjast  

1. janúar 2018 eða síðar. 
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47. Eining sem birtir upplýsingar, sem krafist er í ákvæðum liða 39B–39J, skal nota umbreytingarákvæði í IFRS-staðli 9 sem 

eru viðeigandi við mat sem krafist er við birtingu upplýsinganna. Upphafsdagur beitingar í því skyni skal teljast upphaf 

fyrsta árstímabils sem hefst 1. janúar 2018 eða síðar. 

Endurflokkunaraðferðin 

48. Beiting IFRS-staðals 9, fjármálagerningar með IFRS-staðli 4, vátryggingasamningar (breytingar á IFRS-staðli 4), 

útgefnir í september 2016, breyttu 3. og 5. lið og bættu við liðum 35A–35N og 39K–39M og fyrirsögnum eftir liði 35A, 

35K, 35M og 39J. Eining skal beita þessum breytingum, sem veita vátryggjendum heimild til að beita endurflokkunar-

aðferðinni á tilgreindar fjáreignir, þegar hún beitir IFRS-staðli 9 í fyrsta sinn (sbr. lið 35C). 

49. Eining sem kýs að beita endurflokkunaraðferðinni skal: 

a) beita þeirri aðferð afturvirkt á tilteknar fjáreignir þegar skipt er yfir í IFRS-staðal 9. Samkvæmt því skal eining t.d. 

færa, sem leiðréttingu á upphafsstöðu annarrar uppsafnaðrar heildarafkomu, fjárhæð sem er jöfn mismuninum milli 

gangvirðis tiltekinna fjáreigna sem ákvarðað er með beitingu IFRS-staðals 9 og bókfærðs verðs þeirra sem ákvarðað 

er með beitingu IAS-staðals 39, 

b) leiðrétta samanburðarupplýsingar svo þær endurspegli endurflokkunaraðferðina ef, og einungis ef, einingin leiðréttir 

samanburðarupplýsingarnar með beitingu IFRS-staðals 9. 

 __________  
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2017/1989 

frá 6. nóvember 2017 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra reikningsskilastaðla í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 að því er varðar alþjóðlegan 

reikningsskilastaðal, IAS-staðal 12 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 frá 19. júlí 2002 um beitingu alþjóðlegra 

reikningsskilastaðla (1), einkum 1. mgr. 3. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008 (2) voru innleiddir tilteknir alþjóðlegir staðlar og túlkanir 

sem voru fyrir hendi 15. október 2008. 

2) Hinn 19. janúar 2016 birti Alþjóðareikningsskilaráðið (IASB) breytingar á alþjóðlegum reikningsskilastaðli, IAS-

staðli 12, tekjuskattar. Markmið breytinganna er að skýra hvernig færa eigi frestaða skattinneign sem tengist 

skuldagerningum sem eru metnir á gangvirði. 

3) Með samráði við evrópsku ráðgjafarnefndina um reikningsskil er staðfest að breytingarnar á IAS-staðli 12 uppfylla 

skilyrðin fyrir innleiðingu sem eru sett fram í 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1606/2002. 

4) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 1126/2008 til samræmis við það. 

5) Alþjóðareikningsskilaráðið ákvað að gildistökudagur breytinganna á IAS-staðli 12 væri 1. janúar 2017. Því ættu ákvæði 

þessarar reglugerðar að gilda afturvirkt til að tryggja réttarvissu fyrir viðkomandi útgefendur og samræmi við aðra 

reikningsskilastaðla sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 1126/2008. 

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit stýrinefndarinnar um reikningsskil. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1126/2008 er alþjóðlegum reikningsskilastaðli, IAS-staðli 12, tekjuskattar, breytt eins og 

fram kemur í viðaukanum við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Félög skulu beita breytingunum, sem um getur í 1. gr., eigi síðar en frá og með upphafsdegi fyrsta fjárhagsárs þeirra sem hefst 

1. janúar 2017 eða síðar. 

3. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 291, 9.11.2017, bls. 84. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 135/2019 

frá 8. maí 2019 um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. EB L 243, 11.9.2002, bls. 1. 

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008 frá 3. nóvember 2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra reikningsskilastaðla í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 (Stjtíð. ESB L 320, 29.11.2008, bls. 1). 

2019/EES/49/17 



Nr. 49/166 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.6.2019 

 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 6. nóvember 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____   
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VIÐAUKI 

Færsla frestaðrar skattinneignar fyrir óinnleyst tap 

(Breytingar á IAS-staðli 12) 

Breytingar á IAS-staðli 12, tekjuskattar 

Ákvæðum 29. liðar er breytt og liðum 27A, 29A og 98G er bætt við. Dæmi á eftir 26. lið bætist einnig við. Ekki eru gerðar 

breytingar á 24. lið, 26. lið (d-lið), 27. og 28. lið en þeir eru taldir með hér til að auðvelda tilvísanir. 

Frádráttarbær, tímabundinn mismunur 

24 Færa skal frestaða skattinneign vegna alls frádráttarbærs, tímabundins mismunar að því marki sem líklegt er að 

skattskyldur hagnaður verði til ráðstöfunar, sem unnt er að nýta inneignina á móti, nema frestaða skattinneignin 

stafi af upphaflegri færslu eignar eða skuldar í viðskiptum sem: 

a) eru ekki sameining fyrirtækja og 

b) hafa hvorki áhrif á reikningshaldslegan né skattskyldan hagnað (skattalegt tap) á þeim tíma sem viðskiptin 

eiga sér stað. 

Á hinn bóginn skal færa frestaða skattinneign skv. 44. lið vegna frádráttarbærs, tímabundins mismunar sem 

tengist fjárfestingu í dótturfélögum, útibúum og hlutdeildarfélögum og hlutdeild í sameiginlegu fyrirkomulagi. 

… 

26 Eftirfarandi eru dæmi um frádráttarbæran, tímabundinn mismun sem leiðir af sér frestaða skattinneign: 

a) … 

d) tilteknar eignir má færa á gangvirði eða endurmeta án þess að gerð sé sambærileg, skattaleg leiðrétting (sjá 20. lið). 

Frádráttarbær, tímabundinn mismunur myndast ef skattverð eignarinnar er hærra en bókfært verð hennar. 

Dæmi til skýringar á d-lið 26. liðar 

Greining á frádráttarbærum, tímabundnum mismun við lok 2. árs: 

Eining A kaupir á 1 000 GE í upphafi 1. árs, skuldagerning að nafnvirði 1 000 GE sem greiða ber á gjalddaga eftir  

5 ár, með 2% vöxtum sem greiða ber í lok hvers árs. Virkir vextir eru 2%. Skuldagerningurinn er metinn á gangvirði. 

Við lok 2. árs hefur gangvirði skuldagerningsins lækkað í 918 GE vegna hækkunar markaðsvaxta í 5%. Líklegt er að 

eining A innheimti samningsbundið sjóðstreymi ef hún á skuldagerninginn áfram. 

Hagnaður (tap) af skuldagerningnum er aðeins skattskyldur (frádráttarbær) þegar hann er innleystur. Hagnaðurinn 

(tapið) af sölunni eða þegar skuldagerningurinn fellur í gjalddaga er reiknaður í skattalegum tilgangi sem mismunurinn 

milli þeirrar fjárhæðar sem er innheimt og upphaflegs kostnaðar við skuldagerninginn. 

Til samræmis við það er skattverð skuldagerningsins upphaflegur kostnaður hans. 

Mismunurinn milli bókfærðs verðs skuldagerningsins í efnahagsreikningi einingar A upp á 918 GE og skattverðs hans 

upp á 1 000 GE veldur frádráttarbærum, tímabundnum mismun upp á 82 GE í lok 2. árs (sjá 20. lið og d-lið 26. liðar), 

óháð því hvort eining A væntir þess að endurheimta bókfært verð skuldagerningsins með sölu eða með notkun, þ.e. 

með því að hafa hann í vörslu sinni og innheimta samningsbundið sjóðstreymi, eða blöndu af þessu tvennu. 
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Þetta er vegna þess að frádráttarbær, tímabundinn mismunur er mismunur á bókfærðu verði eignar eða skuldar í 

efnahagsreikningi og skattverði hans sem mun mynda fjárhæðir sem verða frádráttarbærar á síðari tímabilum þegar 

skattskyldur hagnaður (skattalegt tap) verður ákvarðaður þegar bókfært verð eignarinnar eða skuldarinnar er 

endurheimt eða greitt (sjá 5. lið). Eining A fær frádrátt sem samsvarar skattverði eignarinnar upp á 1 000 GE við 

ákvörðun skattskylds hagnaðar (skattalegs taps), annaðhvort af sölu eða á gjalddaga. 

27 Bakfærsla á frádráttarbærum, tímabundnum mismun leiðir til frádráttar við ákvörðun skattskylds hagnaðar á síðari 

tímabilum. Efnahagslegur ávinningur í formi lækkunar á skattgreiðslum rennur þó aðeins til einingarinnar ef hún aflar 

nægilegs skattskylds hagnaðar sem unnt er að jafna á móti frádrættinum. Af þessum sökum færir eining því aðeins 

frestaðar skattinneignir að líklegt sé að skattskyldur hagnaður verði til ráðstöfunar og unnt verði að nýta frádráttarbæran, 

tímabundinn mismun á móti honum. 

27A Þegar eining metur hvort skattskyldur hagnaður verði til ráðstöfunar og unnt verði að nýta frádráttarbæran, tímabundinn 

mismun á móti honum þarf hún að hafa í huga hvort skattalög takmarki uppsprettur skattskylds hagnaðar sem hún getur 

dregið frá bakfærslu þessa frádráttarbæra, tímabundna mismunar. Ef skattalög setja engar slíkar takmarkanir skal eining 

meta frádráttarbæran, tímabundinn mismun í samhengi við allan annan frádráttarbæran, tímabundinn mismun 

einingarinnar. Ef, hins vegar, skattalög takmarka notkun á tapi til frádráttar frá tekjum af tiltekinni tegund er 

frádráttarbær, tímabundinn mismunur aðeins metinn ásamt öðrum frádráttarbærum, tímabundnum mismun af viðeigandi 

tegund. 

28 Líklegt er að tiltækur verði skattskyldur hagnaður sem nýtist á móti frádráttarbærum, tímabundnum mismun þegar til 

ráðstöfunar eru nægilegur, tímabundinn mismunur á skattskyldu sem snertir sama skattyfirvald og sömu skattskyldu 

eininguna og vænst er að snúist við: 

a) á sama tímabili og vænst er að frádráttarbær, tímabundinn mismunur snúist við eða 

b) á tímabilum með skattalegu tapi sem stafar af frestuðum skattinneignum og unnt er að bakfæra eða yfirfæra. 

Við slíkar aðstæður er frestaða skattinneignin færð á sama tímabili og frádráttarbæri, tímabundni mismunurinn verður til. 

29 Þegar ekki er til nægilegur, tímabundinn mismunur á skattskyldu sem heyrir undir sama skattyfirvaldið og sömu 

skattskyldu eininguna, er frestaða skattinneignin færð að því marki sem: 

a) líklegt er að einingin muni hafa nægilegan skattskyldan hagnað sem heyrir undir sama skattyfirvaldið og sömu 

skattskyldu eininguna á sama tímabili og frádráttarbær, tímabundinn mismunur snýst við (eða á þeim tímabilum með 

skattalegu tapi sem stafar af frestaðri skattinneign og unnt er að bakfæra eða yfirfæra). Þegar eining leggur mat á 

hvort hún muni hafa nægilegan, skattskyldan hagnað á síðari tímabilum skal hún: 

i. bera frádráttarbæran, tímabundinn mismun saman við skattskyldan framtíðarhagnað sem útilokar skattafrádrátt 

sem stafar af bakfærslu þessa frádráttarbæra, tímabundna mismunar. Þessi samanburður sýnir að hvaða marki 

skattskyldur framtíðarhagnaður nægir einingunni til að draga frá fjárhæðirnar sem stafa af bakfærslu á þessum 

frádráttarbæra, tímabundna mismun, 

ii. líta fram hjá skattskyldum fjárhæðum sem stafa af frádráttarbærum, tímabundnum mismun, sem ætla má að 

verði til á síðari tímabilum, vegna þess að frestaða skattinneignin, sem stafar af þessum frádráttarbæra, 

tímabundna mismun, þarf einnig sjálf skattskyldan hagnað í framtíðinni til að unnt sé að nýta hana, 

b) einingin hefur tækifæri til að beita skattaáætlunum sem mynda munu skattskyldan hagnað á viðeigandi tímabilum. 

29A Mat á líklegum skattskyldum framtíðarhagnaði getur falið í sér endurheimt sumra af eignum einingar fyrir meira en 

bókfært verð þeirra ef næg sönnun liggur fyrir um að líklegt sé að einingin nái því. Til dæmis, þegar eining er metin á 

gangvirði skal hún líta til þess hvort fyrir liggja fullnægjandi sannanir til að hægt sé að álykta að líklegt sé að einingin 

muni endurheimta eignina fyrir hærri fjárhæð en bókfært verð hennar er. Þetta getur t.d. átt við þegar eining væntir þess 

að vera handhafi skuldagernings á föstum vöxtum og innheimta samningsbundið sjóðstreymi. 

…  
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GILDISTÖKUDAGUR 

… 

98G Færsla frestaðrar skattainneignar fyrir óinnleyst tap (Breytingar á IAS-staðli 12), sem gefnar voru út í janúar 2016, 

breyttu 29. lið og bættu við liðum 27A, 29A og dæminu á eftir 26. lið. Eining skal beita þessum breytingum að því er 

varðar árleg tímabil sem hefjast 1. janúar 2017 eða síðar. Fyrri beiting er heimil. Beiti eining þessum breytingum að því 

er varðar fyrra tímabil skal hún greina frá því. Eining skal beita þessum breytingum afturvirkt, í samræmi við IAS-staðal 

8, reikningsskilaaðferðir, breytingar á reikningshaldslegu mati og skekkjur. Við upphaflega beitingu breytingarinnar má 

þó færa breytingar á upphaflegu eigin fé fyrsta samanburðartímabilsins sem upphaflegt óráðstafað eigið fé (eða sem 

annan eiginfjárþátt, eftir því sem við á), án þess að ráðstafa mismuninum milli upphaflegs óráðstafaðs eigin fjár og 

annarra eiginfjárþátta. Ef eining beitir þessum úrræðum skal hún greina frá því. 

 __________  
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FRAMKVÆMDAREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2019/144 

frá 28. janúar 2019 

um leyfi fyrir blöndu með 3-fýtasa, sem er framleiddur með Komagataella pastoris (CECT 13094), sem 

fóðuraukefni fyrir kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur og aukategundir alifugla til eldis eða sem 

eru aldar til varps eða til undaneldis (leyfishafi er Fertinagro Biotech S.L.) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri (1), einkum 

2. mgr. 9. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er kveðið á um veitingu leyfa fyrir aukefnum til notkunar í fóður ásamt forsendum og 

málsmeðferð við slíka leyfisveitingu. 

2) Í samræmi við 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 var lögð fram umsókn um leyfi fyrir blöndu með 3-fýtasa, sem  

er framleiddur með Komagataella pastoris (CECT 13094). Umsókninni fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er skv. 

3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003. 

3) Umsóknin varðar leyfi fyrir blöndu með 3-fýtasa, sem er framleiddur með Komagataella pastoris (CECT 13094), í 

aukefnaflokknum „dýraræktaraukefni“, sem fóðuraukefni fyrir kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur og 

aukategundir alifugla til eldis eða sem eru aldar til varps eða til undaneldis. 

4) Með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/895 (2) var blanda með 3-fýtasa, sem er framleiddur 

með Komagataella pastoris, sem tilheyrir aukefnaflokknum „dýraræktaraukefni“, leyfð til 10 ára sem fóðuraukefni fyrir 

eldiskjúklinga og varphænur. 

5) Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá  

21. febrúar 2018 (3) að við tillögð notkunarskilyrði hafi 3-fýtasi, sem er framleiddur með Komagataella pastoris (CECT 

13094), ekki skaðleg áhrif á heilbrigði dýra eða manna eða á umhverfið. Hún komst einnig að þeirri niðurstöðu að 

aukefnið geti verið áhrifaríkt við að bæta geymd fosfórs hjá eldiskjúklingum og sú niðurstaða getur átt við um kjúklinga 

sem eru aldir til að verða varphænur. Þar eð verkunarháttur getur talist sá sami hjá alifuglategundum hefur 

Matvælaöryggisstofnunin yfirfært þessa niðurstöðu á skilvirkni hjá aukategundum alifugla til eldis og sem eru aldar til 

varps eða til undaneldis. Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum kröfum um vöktun að lokinni 

setningu á markað. Hún staðfesti einnig skýrslu um aðferð til að greina fóðuraukefnið í fóðri sem tilvísunar-

rannsóknarstofan, sem sett var á stofn með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram. 

6) Mat á 3-fýtasa sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu fyrir 3-fýtasa, sem er framleiddur með Komagataella pastoris (CECT 

13094), sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, eru uppfyllt. Til samræmis við það ætti að leyfa 

notkun þessarar blöndu eins og tilgreint er í viðaukanum við þessa reglugerð. 

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, 

matvæli og fóður. 

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 27, 31.1.2019, bls. 8. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 142/2019 frá 

14. júní 2019 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29. 

(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/895 frá 24. maí 2017 um leyfi fyrir blöndu með 3-fýtasa, sem er 

framleiddur með Komagataella pastoris (CECT 13094), sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga og varphænur (leyfishafi er Fertinagro 

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

(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2018 16(3), 5203. 

2019/EES/49/18 
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Blandan, sem tilheyrir aukefnaflokknum „dýraræktaraukefni“ og virka hópnum „meltingarbætandi efni“ og er tilgreind í 

viðaukanum, er leyfð sem aukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðauka. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 28. janúar 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Kenninúmer 

aukefnisins 

Nafn 

leyfishafa 
Aukefni 

Samsetning, efnaformúla, lýsing, 

greiningaraðferð 

Tegund eða flokkur 

dýra 

Hámarks-

aldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 

Önnur ákvæði Leyfi rennur út 

Virknieiningar/kg heilfóðurs 

með 12% rakainnihald 

Flokkur dýraræktaraukefna. Virkur hópur: meltingarbætandi efni 

4a25 Fertinagro 

Nutrientes 

S.L. 

3-fýtasi 

EC 3.1.3.8 

Samsetning aukefnis: 

Blanda með 3-fýtasa, 

sem er framleiddur með Komagataella 

pastoris (CECT 13094), með virkni að 

lágmarki: 1 000 FTU (1)/ml 

Vökvaform 

Lýsing á eiginleikum virka efnisins: 

3-fýtasi (EC 3.1.3.8), sem er framleiddur 

með Komagataella pastoris (CECT 

13094) 

Greiningaraðferð (2) 

Til að magnákvarða 3-fýtasavirkni í 

fóðuraukefninu: 

— litmæling sem byggist á ensím-

efnahvarfi fýtasa við fýtat 

Til að magnákvarða 3-fýtasavirkni í fóðri: 

— litmæling byggð á ensímefnahvarfi 

fýtasa við fýtat – EN ISO 30024 

Kjúklingar sem eru 

aldir til að verða 

varphænur 

Aukategundir 

alifugla til eldis eða 

sem eru aldar til 

varps eða til 

undaneldis 

— 500 FTU  1. Í notkunarleiðbeiningum með 

aukefninu og forblöndunum 

skal tilgreina geymsluskilyrði 

og stöðugleika við hitameð-

höndlun. 

2. Að því er varðar notendur 

aukefnis og forblandna skulu 

stjórnendur fóðurfyrirtækja 

koma á verklagsreglum og 

skipulagsráðstöfunum til að 

bregðast við mögulegri áhættu 

sem hlýst af notkuninni. Ef ekki 

er unnt með slíkum reglum og 

ráðstöfunum að eyða þessari 

áhættu eða draga úr henni 

þannig að hún sé í lágmarki skal 

nota persónuhlífar við notkun á 

aukefninu og forblöndunum, 

þ.m.t. öndunarvörn. 

20. febrúar 

2029 

(1) 1 FTU er það magn ensíms sem leysir 1 míkrómól ólífræns fosfats á mínútu úr natríumfýtathvarfefni við pH-gildið 5,5 og 37 °C. 

(2) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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FRAMKVÆMDARTILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2019/114 

frá 24. janúar 2019 

um breytingu á tilskipunum 2003/90/EB og 2003/91/EB um framkvæmdarráðstafanir með tilliti til 7. gr. 

tilskipunar ráðsins 2002/53/EB og 7. gr. tilskipunar ráðsins 2002/55/EB, í þeirri röð, að því er varðar þá 

eiginleika sem athugun skal að lágmarki taka til og lágmarksskilyrði vegna athugana á tilteknum yrkjum 

nytjaplantna og grænmetistegunda í landbúnaði (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2002/53/EB frá 13. júní 2002 um sameiginlega skrá yfir yrki nytjaplantna í landbúnaði (1), 

einkum a- og b-lið 2. mgr. 7. gr., 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2002/55/EB frá 13. júní 2002 um markaðssetningu grænmetisfræs (2), einkum a- og b-lið  

2. mgr. 7. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Tilskipanir framkvæmdastjórnarinnar 2003/90/EB (3) og 2003/91/EB (4) voru samþykktar til að tryggja að yrki, sem 

aðildarríkin bæta við landskrár sínar, samrýmist þeim aðferðarlýsingum sem yrkisskrifstofa Bandalagsins (CPVO) hefur 

sett að því er varðar þá eiginleika sem athugun á hinum ýmsu tegundum skal að lágmarki taka til og lágmarksskilyrði 

vegna athugana á yrkjum, að svo miklu leyti sem slíkar aðferðarlýsingar hafa verið settar. Að því er varðar yrki, sem 

falla ekki undir aðferðarlýsingar yrkisskrifstofu Bandalagsins, er í þessum tilskipunum kveðið á um að viðmiðunarreglur 

Alþjóðasambandsins um vernd nýrra plöntuyrkja (UPOV) skuli gilda. 

2) Frá því að síðasta breyting var gerð á tilskipunum 2003/90/EB og 2003/91/EB með framkvæmdartilskipun (ESB) 

2018/100 (5) hafa yrkisskrifstofa Bandalagsins og Alþjóðasambandið um vernd nýrra plöntuyrkja fastsett frekari 

aðferðarlýsingar og viðmiðunarreglur og hafa uppfært þær sem fyrir voru. 

3) Því ætti að breyta tilskipunum 2003/90/EB og 2003/91/EB til samræmis við það. 

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, matvæli 

og fóður. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Í stað I. og II. viðauka við tilskipun 2003/90/EB kemur textinn sem settur er fram í A-hluta viðaukans við þessa tilskipun. 

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 23, 25.1.2019, bls. 35. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 144/2019 frá 

14. júní 2019 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. EB L 193, 20.7.2002, bls. 1. 

(2) Stjtíð. EB L 193, 20.7.2002, bls. 33. 

(3) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/90/EB frá 6. október 2003 um framkvæmdarráðstafanir með tilliti til 7. gr. tilskipunar ráðsins 

2002/53/EB að því er varðar þá eiginleika sem athugun skal að lágmarki taka til og lágmarksskilyrði vegna athugana á tilteknum yrkjum 

nytjaplantna í landbúnaði (Stjtíð. ESB L 254, 8.10.2003, bls. 7). 

(4) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/91/EB frá 6. október 2003 um framkvæmdarráðstafanir með tilliti til 7. gr. tilskipunar ráðsins 

2002/55/EB að því er varðar þá eiginleika sem athugun skal að lágmarki taka til og lágmarksskilyrði vegna athugana á tilteknum yrkjum 

grænmetistegunda (Stjtíð. ESB L 254, 8.10.2003, bls. 11). 

(5) Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/100 frá 22. janúar 2018 um breytingu á tilskipunum 2003/90/EB og 

2003/91/EB um framkvæmdarráðstafanir með tilliti til 7. gr. tilskipunar ráðsins 2002/53/EB og 7. gr. tilskipunar ráðsins 2002/55/EB, í 

þeirri röð, að því er varðar þá eiginleika sem athugun skal að lágmarki taka til og lágmarksskilyrði vegna athugana á tilteknum yrkjum 

nytjaplantna og grænmetistegunda í landbúnaði (Stjtíð. ESB L 17, 23.1.2018, bls. 34). 

2019/EES/49/19 
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2. gr. 

Í stað viðaukanna við tilskipun 2003/91/EB kemur textinn sem settur er fram í B-hluta viðaukans við þessa tilskipun. 

3. gr. 

Að því er varðar athuganir, sem hófust fyrir 1. september 2019, er aðildarríkjunum heimilt að beita þeim útgáfum af 

tilskipunum 2003/90/EB og 2003/91/EB sem voru í gildi áður en þeim var breytt með þessari tilskipun. 

4. gr. 

Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en  

31. ágúst 2019. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða. 

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með 1. september 2019. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau eru 

birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun. 

5. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

6. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 24. janúar 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

A-HLUTI 

„I. VIÐAUKI 

Skrá yfir tegundir, sem um getur í a-lið 2. mgr. 1. gr., sem eiga að fullnægja tæknilegum aðferðarlýsingum 

yrkisskrifstofu Bandalagsins (CPVO) (1) 

Vísindaheiti Almennt heiti Aðferðarlýsing yrkisskrifstofu Bandalagsins 

Festuca arundinacea Schreb. Tágavingull TP 39/1 frá 1.10.2015 

Festuca filiformis Pourr. Þráðvingull TP 67/1 frá 23.6.2011 

Festuca ovina L. Sauðvingull TP 67/1 frá 23.6.2011 

Festuca pratensis Huds. Hávingull TP 39/1 frá 1.10.2015 

Festuca rubra L. Rauðvingull TP 67/1 frá 23.6.2011 

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Skrápvingull TP 67/1 frá 23.6.2011 

Lolium multiflorum Lam. Slétturýgresi TP 4/1 frá 23.6.2011 

Lolium perenne L. Vallarrýgresi TP 4/1 frá 23.6.2011 

Lolium x hybridum Hausskn. Rýgresisblendingur TP 4/1 frá 23.6.2011 

Pisum sativum L. (partim) Fóðurertur TP 7/2, 2. endursk. frá 15.3.2017 

Poa pratensis L. Vallarsveifgras TP 33/1 frá 15.3.2017 

Vicia sativa L. Fóðurflækja TP 32/1 frá 19.4.2016 

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) 

Rchb. 

Gulrófur TP 89/1 frá 11.3.2015 

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Fóðurhreðkur TP 178/1 frá 15.3.2017 

Brassica napus L. (partim) Fóðurrepjur TP 36/2 frá 16.11.2011 

Cannabis sativa L. Hampur TP 276/1 endursk. að hluta til frá 21.3.2018 

Glycine max (L.) Merr. Sojabaunir TP 80/1 frá 15.3.2017 

Gossypium spp. Baðmull TP 88/1 frá 19.4.2016 

Helianthus annuus L. Sólblóm TP 81/1 frá 31.10.2002 

Linum usitatissimum L. Lín/spunalín TP 57/2 frá 19.3.2014 

Sinapis alba L. Hvítur mustarður TP 179/1 frá 15.3.2017 

Avena nuda L. Snoðhafrar TP 20/2 frá 1.10.2015 

Avena sativa L. (þ.m.t. A. byzantina K. 

Koch) 

Hafrar TP 20/2 frá 1.10.2015 

Hordeum vulgare L. Bygg TP 19/4 frá 1.10.2015 

Oryza sativa L. Hrísgrjón TP 16/3 frá 1.10.2015 

Secale cereale L. Rúgur TP 58/1 frá 31.10.2002 

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Blendingar sem koma fram við 

kynblöndun tegunda af ættkvíslinni 

Triticum og tegunda af ættkvíslinni 

Secale 

TP 121/2, 1. endursk. frá 16.2.2011 

Triticum aestivum L. Hveiti TP 3/4, 2. endursk. frá 16.2.2011 

Triticum durum Desf. Harðhveiti TP 120/3 frá 19.3.2014 

Zea mays L. (partim) Maís TP 2/3 frá 11.3.2010 

Solanum tuberosum L. Kartöflur TP 23/3 frá 15.3.2017 

 _____________  

(1) Þessar aðferðarlýsingar eru á vefsíðu yrkisskrifstofu Bandalagsins (www.cpvo.europa.eu). 

 _____   
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II. VIÐAUKI 

Skrá yfir tegundir, sem um getur í b-lið 2. mgr. 1. gr., sem eiga að fullnægja viðmiðunarreglum Alþjóðasambandsins um 

vernd nýrra plöntuyrkja að því er varðar prófanir (1) 

Vísindaheiti Almennt heiti Viðmiðunarreglur Alþjóðasambandsins um 

vernd nýrra plöntuyrkja 

Beta vulgaris L. Fóðursykurrófur TG/150/3 frá 4.11.1994 

Agrostis canina L. Týtulíngresi TG/30/6 frá 12.10.1990 

Agrostis gigantea Roth Stórlíngresi TG/30/6 frá 12.10.1990 

Agrostis stolonifera L. Skriðlíngresi TG/30/6 frá 12.10.1990 

Agrostis capillaris L. Hálíngresi TG/30/6 frá 12.10.1990 

Bromus catharticus Vahl Sólfax TG/180/3 frá 4.4.2001 

Bromus sitchensis Trin. Sitkafax TG/180/3 frá 4.4.2001 

Dactylis glomerata L. Axhnoðapuntur TG/31/8 frá 17.4.2002 

xFestulolium Asch. et Graebn. Blendingar sem koma fram við 

kynblöndun tegunda af ættkvíslinni 

Festuca og tegunda af ættkvíslinni 

Lolium 

TG/243/1 frá 9.4.2008 

Phleum nodosum L. Hnúðfoxgras TG/34/6 frá 7.11.1984 

Phleum pratense L. Vallarfoxgras TG/34/6 frá 7.11.1984 

Lotus corniculatus L. Akurmaríuskór TG 193/1 frá 9.4.2008 

Lupinus albus L. Ljósalúpínur TG/66/4 frá 31.3.2004 

Lupinus angustifolius L. Lensulúpínur TG/66/4 frá 31.3.2004 

Lupinus luteus L. Ilmlúpínur TG/66/4 frá 31.3.2004 

Medicago doliata Carmign. Broddrefasmári TG 228/1 frá 5.4.2006 

Medicago italica (Mill.) Fiori Spælrefasmári TG 228/1 frá 5.4.2006 

Medicago littoralis Rohde ex Loisel. Randrefasmári TG 228/1 frá 5.4.2006 

Medicago lupulina L. Svartrefasmári TG 228/1 frá 5.4.2006 

Medicago murex Willd. Hnattrefasmári TG 228/1 frá 5.4.2006 

Medicago polymorpha L. Dvergrefasmári TG 228/1 frá 5.4.2006 

Medicago rugosa Desr. Úfrefasmári TG 228/1 frá 5.4.2006 

Medicago sativa L. Refasmári TG/6/5 frá 6.4.2005 

Medicago scutellata (L.) Mill. Skjaldrefasmári TG 228/1 frá 5.4.2006 

Medicago truncatula Gaertn. Þornrefasmári TG 228/1 frá 5.4.2006 

Medicago x varia T. Martyn Sandrefasmári TG/6/5 frá 6.4.2005 

Trifolium pratense L. Rauðsmári TG/5/7 frá 4.4.2001 

Trifolium repens L. Hvítsmári TG/38/7 frá 9.4.2003 

Vicia faba L. Garðbaunir TG/8/6 frá 17.4.2002 

Phacelia tanacetifolia Benth. Hunangsjurt TG/319/1 frá 5.4.2017 

Arachis hypogaea L. Jarðhnetur TG/93/4 frá 9.4.2014 

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) 

Briggs 

Nepjur TG/185/3 frá 17.4.2002 

Carthamus tinctorius L. Litunarþistill TG/134/3 frá 12.10.1990 

Papaver somniferum L. Valmúi TG/166/4 frá 9.4.2014 

Sorghum bicolor (L.) Moench Dúrra TG/122/4 frá 25.3.2015 
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Sorghum sudanense (Piper) Stapf. Akurdúrra TG/122/4 frá 25.3.2015 

Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum 

sudanense (Piper) Stapf 

Blendingar sem koma fram við 

kynblöndun Sorghum bicolor og 

Sorghum sudanense 

TG/122/4 frá 25.3.2015 

 ____________  

(1) Þessar viðmiðunarreglur eru á vefsíðu Alþjóðasambandsins um vernd nýrra plöntuyrkja (www.upov.int).“ 

 _____  

B-HLUTI 

„I. VIÐAUKI 

Skrá yfir tegundir, sem um getur í a-lið 2. mgr. 1. gr., sem eiga að fullnægja tæknilegum aðferðarlýsingum 

yrkisskrifstofu Bandalagsins (CPVO) (1) 

Vísindaheiti Almennt heiti Aðferðarlýsing yrkisskrifstofu Bandalagsins 

Allium cepa L. (Cepa-yrkishópur) Laukar og bananaskalottlaukar 

(Echalion) 

TP 46/2 frá 1.4.2009 

Allium cepa L. (Aggregatum-yrkishópur) Skalottlaukar TP 46/2 frá 1.4.2009 

Allium fistulosum L. Pípulaukar TP 161/1 frá 11.3.2010 

Allium porrum L. Blaðlaukar TP 85/2 frá 1.4.2009 

Allium sativum L. Hvítlaukur TP 162/1 frá 25.3.2004 

Allium schoenoprasum L. Graslaukur TP 198/2 frá 11.3.2015 

Apium graveolens L. Sellerí TP 82/1 frá 13.3.2008 

Apium graveolens L. Hnúðsillur TP 74/1 frá 13.3.2008 

Asparagus officinalis L. Sperglar TP 130/2 frá 16.2.2011 

Beta vulgaris L. Rauðrófur, þ.m.t. Cheltenham-rófur TP 60/1 frá 1.4.2009 

Beta vulgaris L. Blaðbeðjur TP 106/1 frá 11.3.2015 

Brassica oleracea L. Grænkál TP 90/1 frá 16.2.2011 

Brassica oleracea L. Blómkál TP 45/2, 2. endursk. frá 21.3.2018 

Brassica oleracea L. Spergilkál eða sprotakál TP 151/2, endursk. frá 15.3.2017 

Brassica oleracea L. Rósakál TP 54/2, endursk. frá 15.3.2017 

Brassica oleracea L. Hnúðkál TP 65/1, endursk. frá 15.3.2017 

Brassica oleracea L. Blöðrukál, hvítkál og rauðkál TP 48/3, endursk. frá 15.3.2017 

Brassica rapa L. Kínakál TP 105/1 frá 13.3.2008 

Capsicum annuum L. Eldpipar eða paprika TP 76/2, endursk. frá 15.3.2017 

Cichorium endivia L. Hrokkinblaðssalat og breiðblaða 

salatfíflar 

TP 118/3 frá 19.3.2014 

Cichorium intybus L. Iðnaðarsikoríur TP 172/2 frá 1.12.2005 

Cichorium intybus L. Kaffifíflar TP 154/1 frá 21.3.2007 

Cichorium intybus L. Jólasalat TP 173/2 frá 21.3.2018 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et 

Nakai 

Vatnsmelónur TP 142/2 frá 19.3.2014 

Cucumis melo L. Melónur TP 104/2 frá 21.3.2007 

Cucumis sativus L. Gúrkur og smágúrkur TP 61/2, endursk. frá 21.3.2018 

Cucurbita maxima Duchesne Tröllagrasker TP 155/1 frá 11.3.2015 

Cucurbita pepo L. Grasker eða dvergbítar TP 119/1 endursk. frá 19.3.2014 
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Cynara cardunculus L. Ætiþistlar og salatþistlar TP 184/2 frá 27.2.2013 

Daucus carota L. Gulrætur og fóðurgulrætur TP 49/3 frá 13.3.2008 

Foeniculum vulgare Mill. Fenníkur TP 183/1 frá 25.3.2004 

Lactuca sativa L. Salat TP 13/6 frá 21.3.2018 

Solanum lycopersicum L. Tómatar TP 44/4, 3. endursk. frá 21.3.2018 

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex 

A. W. (Hill) 

Steinselja TP 136/1 frá 21.3.2007 

Phaseolus coccineus L. Glæsibaunir TP 9/1 frá 21.3.2007 

Phaseolus vulgaris L. Buskabaunir og stangarbaunir TP 12/4 frá 27.2.2013 

Pisum sativum L. (partim) Mergertur, hýðisertur og sykurertur TP 7/2, 2. endursk. frá 15.3.2017 

Raphanus sativus L. Hreðkur, vetrarhreðkur TP 64/2 endursk. frá 11.3.2015 

Rheum rhabarbarum L Rabarbarar TP 62/1 frá 19.4.2016 

Scorzonera hispanica L. Svartrætur TP 116/1 frá 11.3.2015 

Solanum melongena L. Eggaldin TP 117/1 frá 13.3.2008 

Spinacia oleracea L. Spínat TP 55/5, 2. endursk. frá 15.3.2017 

Valerianella locusta (L.) Laterr. Vorsalat eða lambasalat TP 75/2 frá 21.3.2007 

Vicia faba L. (partim) Breiðbaunir TP Broadbean/1 frá 25.3.2004 

Zea mays L. (partim) Sykurmaís og poppmaís TP 2/3 frá 11.3.2010 

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. 

Spooner, Solanum lycopersicum L. x 

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. 

Spooner, Solanum lycopersicum L. x 

Solanum peruvianum (L.) Mill., Solanum 

lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae 

(L. Ridley) Fosberg, Solanum 

pimpinellifolium L. x Solanum 

habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner 

Grunnstofnar tómata TP 294/1, 3. endursk. frá 21.3.2018 

Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita 

moschata Duchesne 

Tegundablandaðir blendingar 

Cucurbita maxima Duchesne x. 

Cucurbita moschata Duchesne til 

notkunar sem grunnstofnar 

TP 311/1 frá 15.3.2017 

 ____________  

(1) Þessar aðferðarlýsingar eru á vefsíðu yrkisskrifstofu Bandalagsins (www.cpvo.europa.eu). 

 _____  

II. VIÐAUKI 

Skrá yfir tegundir, sem um getur í b-lið 2. mgr. 1. gr., sem eiga að fullnægja viðmiðunarreglum Alþjóðasambandsins um 

vernd nýrra plöntuyrkja að því er varðar prófanir (1) 

Vísindaheiti Almennt heiti Viðmiðunarreglur Alþjóðasambandsins um 

vernd nýrra plöntuyrkja 

Brassica rapa L. Næpur TG/37/10 frá 4.4.2001 

 ______________  

(1) Þessar viðmiðunarreglur eru á vefsíðu Alþjóðasambandsins um vernd nýrra plöntuyrkja (www.upov.int).“ 

 __________  
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/2016 

frá 18. desember 2018 

um leyfi til að setja á markað afhýdd grjón af hvítfingragrasi (Digitaria exilis) sem hefðbundin matvæli frá 

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

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 frá 25. nóvember 2015 um nýfæði, um breytingu á 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1169/2011 og um niðurfellingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 258/97 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1852/2001 (1), einkum 4. mgr. 15. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (ESB) 2015/2283 er kveðið á um að einungis sé heimilt að setja nýfæði, sem er leyft og fært á skrá 

Sambandsins, á markað í Sambandinu. Hefðbundin matvæli frá þriðja landi eru nýfæði eins og skilgreint er í 3. gr. 

reglugerðar (ESB) 2015/2283. 

2) Samkvæmt 8. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2283 var framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (2) 

um að koma á fót skrá Sambandsins yfir leyft nýfæði samþykkt. 

3) Samkvæmt 4. mgr. 15. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2283 á framkvæmdastjórnin að taka ákvörðun um leyfisveitingu og 

um setningu hefðbundinna matvæla frá þriðja landi á markað í Sambandinu. 

4) Hinn 23. janúar 2018 sendi fyrirtækið Obà Food Sr. (hér á eftir nefnt umsækjandinn) tilkynningu til fram-

kvæmdastjórnarinnar um þá fyrirætlun sína að setja afhýdd grjón af hvítfingragrasi (Digitaria exilis (Kippist) Stapf) á 

markað í Sambandinu sem hefðbundin matvæli frá þriðja landi í skilningi 14. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2283. 

Umsækjandinn fór fram á að almenningur neyti afhýddra grjóna af hvítfingragrasi (Digitaria exilis (Kippist) Stapf) sem 

slíkra eða sem innihaldsefnis í matvælum. 

5) Skjalfestu gögnin, sem umsækjandinn lagði fram, sýna fram á að afhýdd grjón af hvítfingragrasi (Digitaria exilis 

(Kippist) Stapf) hafi reynst örugg til notkunar sem matvæli í löndum Vestur-Afríku, einkum Gíneu, Nígeríu og Malí. 

6) Samkvæmt 1. mgr. 15. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2283 framsendi framkvæmdastjórnin gildu tilkynninguna til 

aðildarríkjanna og Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) 28. febrúar 2018. 

7) Engin tilhlýðilega rökstudd andmæli varðandi öryggi þess að setja afhýdd grjón af hvítfingragrasi (Digitaria exilis 

(Kippist) Stapf) á markað í Sambandinu bárust framkvæmdastjórninni frá aðildarríkjunum eða Matvælaöryggis-

stofnuninni innan fjögurra mánaða tímabilsins sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 15. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2283. 

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 323, 19.12.2018, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 149/2019 

frá 14. júní 2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 327, 11.12. 2015, bls. 1. 

(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 frá 20. desember 2017 um að koma á fót skrá Sambandsins yfir 

nýfæði í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 um nýfæði (Stjtíð. ESB L 351, 30.12.2017, bls. 72). 

2019/EES/49/20 
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8) Því ætti framkvæmdastjórnin að leyfa setningu afhýddra grjóna af hvítfingragrasi (Digitaria exilis (Kippist) Stapf) á 

markað í Sambandinu og uppfæra skrá Sambandsins yfir nýfæði. 

9) Því ætti að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/2470 til samræmis við það. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

1. Afhýdd grjón af hvítfingragrasi (Digitaria exilis (Kippist) Stapf), eins og tilgreint er í viðaukanum við þessa reglugerð, 

skulu færð á skrá Sambandsins yfir leyft nýfæði eins og kveðið er á um í framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/2470. 

2. Færslan í skrá Sambandsins, sem um getur í 1. mgr., skal innihalda skilyrði fyrir notkun og kröfur um merkingu sem mælt 

er fyrir um í viðaukanum við þessa reglugerð 

2. gr. 

Viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/2470 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

3. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 18. desember 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/2470 er breytt sem hér segir: 

1) Eftirfarandi færsla bætist við í stafrófsröð í töflu 1 (Leyft nýfæði): 

Leyft nýfæði Með hvaða skilyrðum er heimilt að nota nýfæðið Sértækar viðbótarkröfur varðandi merkingu Aðrar kröfur 

„Afhýdd grjón af hvítfingragrasi (Digitaria exilis 

(Kippist) Stapf) 

(Hefðbundin matvæli frá þriðja landi) 

Ekki tilgreint Heiti nýfæðisins, sem kemur fram á merkimiða 

matvæla sem innihalda það, skal vera „afhýdd 

grjón af hvítfingragrasi (Digitaria exilis)““ 

 

2) Eftirfarandi færsla bætist við í stafrófsröð í töflu 2 (Nákvæm skilgreining): 

Leyft nýfæði Nákvæm skilgreining 

„Afhýdd grjón af hvítfingragrasi (Digitaria exilis 

(Kippist) Stapf) 

(Hefðbundin matvæli frá þriðja landi) 

Lýsing/Skilgreining 

Hefðbundnu matvælin eru afhýdd grjón (klíð fjarlægt) af hvítfingragrasi (Digitaria exilis (Kippist) Stapf). 

Hvítfingragras (Digitaria exilis (Kippist) Stapf) er einær jurtkennd planta sem tilheyrir grasætt. 

Dæmigerðir næringarþættir afhýddra grjóna af hvítfingragrasi: 

Kolvetni: 76,1 g/100 g af hvítfingragrasi 

Vatn: 12,4 g/100 g af hvítfingragrasi 

Prótín: 6,9 g/100 g af hvítfingragrasi 

Fita: 1,2 g/100 g af hvítfingragrasi 

Trefjar: 2,2 g/100 g af hvítfingragrasi 

Aska: 1,2 g/100 g af hvítfingragrasi 

Fýtatinnihald: ≤ 2,1 mg/g“ 
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/2017 

frá 18. desember 2018 

um leyfi til að setja á markað síróp úr Sorghum bicolor (L.) Moench sem hefðbundin matvæli frá þriðja landi 

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

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 frá 25. nóvember 2015 um nýfæði, um breytingu á 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1169/2011 og um niðurfellingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 258/97 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1852/2001 (1), einkum 4. mgr. 15. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (ESB) 2015/2283 er kveðið á um að einungis sé heimilt að setja nýfæði, sem er leyft og fært á skrá 

Sambandsins, á markað í Sambandinu. Hefðbundin matvæli frá þriðja landi eru nýfæði eins og skilgreint er í 3. gr. 

reglugerðar (ESB) 2015/2283. 

2) Samkvæmt 8. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2283 var framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 

(2) um að koma á fót skrá Sambandsins yfir leyft nýfæði samþykkt. 

3) Samkvæmt 4. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2283 á framkvæmdastjórnin að taka ákvörðun um leyfisveitingu og um 

setningu hefðbundinna matvæla frá þriðja landi á markað í Sambandinu. Hinn 5. apríl 2018 sendi fyrirtækið Sorghum 

Zrt. (hér á eftir nefnt umsækjandinn) tilkynningu til framkvæmdastjórnarinnar um þá fyrirætlun sína að setja síróp úr 

Sorghum bicolor (L.) Moench á markað í Sambandinu sem hefðbundin matvæli frá þriðja landi í skilningi 14. gr. 

reglugerðar (ESB) 2015/2283. Umsækjandinn fór fram á leyfi til að almenningur neyti síróps úr Sorghum bicolor (L.) 

Moench sem slíks eða sem innihaldsefnis í matvælum. 

4) Skjalfestu gögnin, sem umsækjandinn lagði fram, sýna fram á að síróp úr Sorghum bicolor (L.) Moench hafi reynst 

öruggt til notkunar sem matvæli í Bandaríkjunum. 

5) Samkvæmt 1. mgr. 15. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2283 framsendi framkvæmdastjórnin gildu tilkynninguna til 

aðildarríkjanna og Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) 30. apríl 2018. 

6) Engin tilhlýðilega rökstudd andmæli varðandi öryggi þess að setja síróp úr Sorghum bicolor (L.) Moench á markað í 

Sambandinu bárust framkvæmdastjórninni frá aðildarríkjunum eða Matvælaöryggisstofnuninni innan fjögurra mánaða 

tímabilsins sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 15. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2283. 

7) Því ætti framkvæmdastjórnin að leyfa setningu síróps úr Sorghum bicolor (L.) Moench á markað í Sambandinu og 

uppfæra skrá Sambandsins yfir nýfæði. 

8) Því ætti að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/2470 til samræmis við það. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

1. Síróp úr Sorghum bicolor (L.) Moench, eins og tilgreint er í viðaukanum við þessa reglugerð, skal fært á skrá 

Sambandsins yfir leyft nýfæði eins og kveðið er á um í framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/2470. 

2. Færslan í skrá Sambandsins, sem um getur í 1. mgr., skal innihalda skilyrði fyrir notkun og kröfur um merkingu sem mælt 

er fyrir um í viðaukanum við þessa reglugerð. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 323, 19.12.2018, bls. 4. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 149/2019 

frá 14. júní 2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 327, 11.12. 2015, bls. 1. 

(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 frá 20. desember 2017 um að koma á fót skrá Sambandsins yfir 

nýfæði í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 um nýfæði (Stjtíð. ESB L 351, 30.12.2017, bls. 72). 

2019/EES/49/21 
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2. gr. 

Viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/2470 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

3. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 18. desember 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/2470 er breytt sem hér segir: 

1) Eftirfarandi færsla bætist við í stafrófsröð í töflu 1 (Leyft nýfæði): 

Leyft nýfæði Með hvaða skilyrðum er heimilt að nota nýfæðið Sértækar viðbótarkröfur varðandi merkingu Aðrar kröfur 

„Síróp úr Sorghum bicolor (L.) Moench 

(Hefðbundin matvæli frá þriðja landi) 

Ekki tilgreint Heiti nýfæðisins, sem kemur fram á merkimiða 

matvæla sem innihalda það, skal vera „síróp úr 

dúrru (Sorghum bicolor)“. 

 

2) Eftirfarandi færsla bætist við í stafrófsröð í töflu 2 (Nákvæm skilgreining): 

Leyft nýfæði Nákvæm skilgreining 

„Síróp úr Sorghum bicolor (L.) Moench 

(Hefðbundin matvæli frá þriðja landi) 

Lýsing/Skilgreining 

Hefðbundnu matvælin eru síróp úr Sorghum bicolor (L.) Moench (ættkvísl Sorghum, ætt grasætt). 

Sírópið er fengið úr stilkum af S. bicolor eftir notkun framleiðsluaðferða, s.s. mölun, útdráttur og uppgufun, þ.m.t. hitameðhöndlun, til að fá 

síróp sem er a.m.k. 74 Brix-gráður. 

Gögn um samsetningu síróps úr Sorghum bicolor (L.) Moench 

Vatn: 22,7 g/100 g 

Aska: 2,4 

Heildarsykur: > 74,0 g/100 g“ 
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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/729 

frá 26. febrúar 2018 

um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 273/2004 og reglugerð ráðsins  

(EB) nr. 111/2005 að því er varðar að færa tiltekin forefni fíkniefna á skrá yfir skráð efni (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 273/2004 frá 11. febrúar 2004 um forefni ávana- og fíkniefna (1), 

einkum 15. gr., 

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 111/2005 um reglur um vöktun viðskipta með forefni ávana- og fíkniefna milli 

Bandalagsins og þriðju landa (2), einkum a-lið 30. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) I. viðauki við reglugerð (EB) nr. 273/2004 og viðaukinn við reglugerð (EB) nr. 111/2005 innihalda hvor um sig skrá yfir 

skráð efni sem falla undir fjölda samræmdra aðgerða varðandi eftirlit og vöktun sem kveðið er á um í þessum 

reglugerðum. 

2) Með ákvörðunum Fíkniefnanefndar Sameinuðu þjóðanna 60/12/EB og 60/13/EB, á sextugasta fundi hennar 16. mars 2017, 

var 4-anilín-N-fenetýlpíperídíni og N-fenetýl-4-píperídóni bætt í töflu 1 í samningi Sameinuðu þjóðanna gegn ólöglegri 

verslun með fíkniefni og skynvilluefni frá 19. desember 1988 (3) (hér á eftir nefndur samningur Sameinuðu þjóðanna frá 

1988). 

3) Tilgangur reglugerðar (EB) nr. 273/2004 og reglugerðar (EB) nr. 111/2005 er framkvæmd 12. gr. samnings Sameinuðu 

Þjóðanna frá 1988 í Sambandinu. Af þessum sökum ætti að bæta 4-anilín-N-fenetýlpíperídíni og N-fenetýl-4-píperídóni 

í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 273/2004 og í viðaukann við reglugerð (EB) nr. 111/2005. 

4) Skráðu efnunum, sem skráð eru í þá viðauka, er skipt í flokka sem mismunandi aðgerðir gilda um til þess að ná 

hlutfallslegu jafnvægi á milli þeirrar ógnar sem stafar af hverju tilteknu efni og byrðar á lögmæta verslun. Ströngustu 

aðgerðirnar varðandi eftirlit og vöktun gilda um efni í 1. flokki. Til dæmis þarf að geyma efni í 1. flokki í öruggu 

húsnæði og hver rekstraraðili, sem á í viðskiptum með efnin, þarf til þess leyfi. 

5) 4-anilín-N-fenetýlpíperídín er milliliðalaust forefni fentanýls og asetýlfentanýls. N-fenetýl-4-píperídón má nota annað 

hvort sem upphafsefni fyrir 4-anilín-N-fenetýlpíperídín, sem í kjölfarið getur myndað fentanýl, en það getur einnig verið 

beint forefni fyrir fjölda hliðstæðuefna. Með öðrum orðum er auðvelt að breyta báðum efnunum í fentanýl eða 

hliðstæðuefni fentanýls. 

6) Rangnotkun og misnotkun fentanýls og hliðstæðuefna fentanýls veldur alvarlegum félagslegum og lýðheilsuvanda-

málum (einkum auknum fjölda dauðsfalla vegna ofskömmtunar) á sumum svæðum í Sambandinu. Til eru vísbendingar 

um að talsverð ólögmæt framleiðsla á fentanýli á grundvelli 4-anilín-N-fenetýlpíperídíns og N-fenetýl-4-píperídóns fari 

fram í Sambandinu. Til að bregðast við þessu vandamáli ætti að innleiða eftirlit með innflutningi á 4-anilín- 

N-fenetýlpíperídíni og N-fenetýl-4-píperídóni. 

7) Lögleg framleiðsla 4-anilín-N-fenetýlpíperídíns og N-fenetýl-4-píperídóns, viðskipti með efnin og notkun þeirra eru 

takmörkuð í Sambandinu. Skráning efnanna í 1. flokk hefði af þessum sökum í för með sér einungis takmarkað aukalegt 

stjórnsýsluálag fyrir rekstraraðila og lögbær yfirvöld í Sambandinu. Samráð við rekstraraðila og aðildarríki hefur 

greinilega leitt í ljós að skrá skuli bæði efnin sem efni í 1. flokki í reglugerðunum. 

8) Í ljósi sjónarmiðanna í forsendum 5, 6 og 7 ætti að skrá 4-anilín-N-fenetýlpíperídín og N-fenetýl-4-píperídón sem efni í 

1. flokki í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 273/2004 og í viðaukann við reglugerð (EB) nr. 111/2005. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 123, 18.5.2018, bls. 4. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 151/2019 frá 

14. júní 2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 47, 18.2.2004, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 22, 26.1.2005, bls. 1. 

(3) Stjtíð. EB L 326, 24.11.1990, bls. 57. 

2019/EES/49/22 
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9) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 273/2004 og reglugerð (EB) nr. 111/2005 til samræmis við það. 

10) Þar eð lögleg framleiðsla, viðskipti með og notkun 4-anilín-N-fenetýlpíperídíns og N-fenetýl-4-píperídóns fyrirfinnast í 

Sambandinu ætti að gefa rekstraraðilum og lögbærum yfirvöldum nægan tíma til að laga sig að breytingunum sem 

gerðar eru með þessari reglugerð. 

11) Með reglugerð (EB) nr. 273/2004 og reglugerð (EB) nr. 111/2005 er tilteknum ákvæðum í samningi Sameinuðu 

þjóðanna frá 1988 komið í framkvæmd Í ljósi hinna nánu efnislegu tengsla milli þessara tveggja reglugerða er 

réttlætanlegt að samþykkja breytingarnar með einni framseldri gerð. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Breyting á reglugerð (EB) nr. 273/2004 

Í töfluna fyrir skráð efni í 1. flokki í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 273/2004 bætist eftirfarandi færslur í skrána yfir efni á 

viðeigandi stað í röð eftir SN-númerum þeirra: 

Efni SN-heiti (ef annað) SN-númer CAS-nr. 

„4-anilín-N-fenetýlpíperídín  2933 39 99 21409-26-7 

N-fenetýl-4-píperídón  2933 39 99 39742-60-4“. 

2. gr. 

Breyting á reglugerð (EB) nr. 111/2005 

Í töfluna fyrir skráð efni í 1. flokki í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 111/2005 bætist eftirfarandi færslur í skrána yfir efni á 

viðeigandi stað í röð eftir SN-númerum þeirra: 

Efni SN-heiti (ef annað) SN-númer CAS-nr. 

„4-anilín-N-fenetýlpíperídín  2933 39 99 21409-26-7 

N-fenetýl-píperídón  2933 39 99 39742-60-4“. 

3. gr. 

Gildistaka og beiting 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 7. júlí 2018. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 26. febrúar 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  
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FRAMSELD TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2019/169 

frá 16. nóvember 2018 

um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er 

varðar undanþágu fyrir blý í rafefnakeramík í tilteknum þéttum, í því skyni að laga 

viðaukann að framförum á sviði vísinda og tækni (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB frá 8. júní 2011 um takmarkanir á notkun tiltekinna, 

hættulegra efna í rafbúnaði og rafeindabúnaði (1), einkum a-lið 1. mgr. 5. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 2011/65/ESB er þess krafist að aðildarríkin tryggi að raf- og rafeindabúnaður, sem settur er á markað, 

innihaldi ekki tiltekin hættuleg efni sem eru skráð í II. viðauka við þá tilskipun. Sú krafa gildir ekki um þá notkun sem 

um getur í III. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB. 

2) Mismunandi flokkar raf- og rafeindabúnaðar, sem tilskipun 2011/65/ESB gildir um (1.–11. flokkur), eru skráðir í  

I. viðauka við þá tilskipun. 

3) Blý er efni sem sætir takmörkunum og er skráð í II. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB. Notkun blýs í rafefnakeramík í 

þéttum fyrir málspennu sem er 125 V riðstraumur eða 250 V jafnstraumur eða hærri var þó undanþegin takmörkuninni 

og er sem stendur skráð í færslu 7.c.II í III. viðauka við þá tilskipun. Lokadagsetning undanþágunnar var 21. júlí 2016 

fyrir 1.–7. flokk og 10. flokk. 

4) Framkvæmdastjórninni barst umsókn um endurnýjun á þeirri undanþágu fyrir 21. janúar 2015 í samræmi við 5. mgr.  

5. gr. tilskipunar 2011/65/ESB. Undanþágan gildir áfram þar til ákvörðun um umsóknina hefur verið samþykkt. 

5) Stakir keramíkþéttar fyrir málspennu sem er 125 riðstraumur eða 250 V jafnstraumur eða hærri geta geymt og losað 

rafhleðslu (rafstöðufræðileg rýmd) og eru hluti háspennurása í ýmiss konar raf- og rafeindabúnaði. Þeir eru notaðir á 

öllum tegundum markaða og á margan hátt, t.d. fyrir kerfi fyrir félagsleg grunnvirki, sjálfvirkni í iðnaði, olíu- og 

jarðefnaleit, tíðnibreytingu raforku, háorkuaflgjafa, fjarskipti og lækningatæki. 

6) Hlutverk blýs í rafefnakeramík er að ná háum rafstuðli við háa vinnsluspennu, mikilli orkugeymslugetu (einnig við hátt 

hitastig), litlum leka við háspennu og hátt hitastig og litlu tapi við mikinn straum, háa tíðni og hátt hitastig. 

7) Sem stendur er ekki vísindalega eða tæknilega mögulegt að skipta út blýi eða taka það út í tilteknum keramíkþéttum 

vegna skorts á áreiðanlegum staðgönguefnum. Undanþágan dregur ekki úr umhverfis- og heilsuvernd sem kveðið er á 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2019, bls. 5. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 153/2019 frá  

14. júní 2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 174, 1.7.2011, bls. 88. 

2019/EES/49/23 
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um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 (2). Því ætti að endurnýja undanþáguna fyrir notkun blýs í 

rafefnakeramík í þéttum fyrir málspennu sem er 125 V riðstraumur eða 250 V jafnstraumur eða hærri. Til glöggvunar 

ætti að bæta því við í III. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB að notkun sem fellur undir færslur 7.c.I og 7.c.IV sé 

undanþegin færslu 7.c.II. 

8) Þar eð engir áreiðanlegir staðgöngukostir eru enn fáanlegir á markaðnum fyrir viðkomandi notkun ætti að endurnýja 

undanþáguna fyrir 1.–7. flokk og 10. flokk í mest fimm ár til 21. júlí 2021. Að teknu tilliti til árangurs í yfirstandandi 

viðleitni til að finna áreiðanleg staðgönguefni er ólíklegt að tímalengd þessarar undanþágu hafi skaðleg áhrif á 

nýsköpun. 

9) Að því er varðar aðra flokka en 1.–7. flokk og 10. flokk gildir núverandi undanþága áfram samkvæmt gildistíma sem 

settur er fram í annarri undirgrein 2. mgr. 5. gr. tilskipunar 2011/65/ESB. Til glöggvunar ætti að bæta lokadagsetningum 

við í III. viðauka við þá tilskipun. 

10) Því ætti að breyta tilskipun 2011/65/ESB til samræmis við það. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum III. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB er breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa tilskipun. 

2. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 

29. febrúar 2020. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða. 

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með 1. mars 2020. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau eru 

birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 

tilskipun þessi nær til. 

3. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 16. nóvember 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  

  

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því 

er varðar efni (efnareglurnar (REACH)) og um stofnun Efnastofnunar Evrópu (Stjtíð ESB L 396 30.12.2006, bls. 1). 
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VIÐAUKI 

Í stað færslu 7.c.II í III. viðauka kemur eftirfarandi: 

„7.c.II Blý í rafefnakeramík í þéttum fyrir 

málspennu sem er 125 V riðspenna 

eða 250 V jafnspenna eða hærri 

Gildir ekki um notkun sem fellur undir lið 7.c.I og 7.c.IV í þessum 

viðauka. 

Fellur úr gildi: 

— 21. júlí 2021 að því er varðar 1.–7. flokk og 10. flokk, 

— 21. júlí 2021 að því er varðar 8. og 9. flokk, að undanskildum læknin-

gatækjum til sjúkdómsgreiningar í glasi og vöktunar- og eftir-

litstækjum í iðnaði, 

— 21. júlí 2023 að því er varðar 8. flokk, lækningatæki til sjúkdóms-

greiningar í glasi, 

— 21. júlí 2024 að því er varðar 9. flokk, vöktunar- og eftirlitstæki í 

iðnaði, og að því er varðar 11. flokk.“ 
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FRAMSELD TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2019/170 

frá 16. nóvember 2018 

um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar 

undanþágu fyrir blý í rafefnakeramíkefnum sem innihalda keramíkþrýstirafefni fyrir tiltekna þétta, í því 

skyni að laga viðaukann að framförum á sviði vísinda og tækni (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB frá 8. júní 2011 um takmarkanir á notkun tiltekinna, 

hættulegra efna í rafbúnaði og rafeindabúnaði (1), einkum a-lið 1. mgr. 5. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 2011/65/ESB er þess krafist að aðildarríkin tryggi að raf- og rafeindabúnaður, sem settur er á markað, 

innihaldi ekki tiltekin hættuleg efni sem eru skráð í II. viðauka við þá tilskipun. Sú krafa gildir ekki um þá notkun sem 

um getur í III. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB. 

2) Mismunandi flokkar raf- og rafeindabúnaðar, sem tilskipun 2011/65/ESB gildir um (1.–11. flokkur), eru skráðir í  

I. viðauka við þá tilskipun. 

3) Blý er efni sem sætir takmörkunum og er skráð í II. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB. Notkun blýs í rafefnakeramík-

efnum sem innihalda keramíkþrýstirafefni fyrir þétta sem eru hluti af samrásum eða stökum hálfleiðurum var þó 

undanþegin takmörkuninni og er sem stendur skráð í færslu 7.c.IV í III. viðauka við þá tilskipun. Lokadagsetning þeirrar 

undanþágu var 21. júlí 2016. 

4) Framkvæmdastjórninni barst umsókn um endurnýjun á þeirri undanþágu fyrir 21. janúar 2015 í samræmi við 5. mgr.  

5. gr. tilskipunar 2011/65/ESB. Undanþágan gildir áfram þar til ákvörðun um umsóknina hefur verið samþykkt. 

5) Í keramíkþétta sem eru hluti af samrásum eða stökum hálfleiðurum eru notuð rafefnakeramíkefni sem innihalda 

keramíkþrýstirafefni (blýsirkontítanat). Blý sem inniheldur keramíkþrýstirafefni hefur mikil þrýstiraftæknileg áhrif, 

háan rafstuðul og býr yfir hitaskautunareiginleikum og járnraflegum eiginleikum. 

6) Vegna skorts á áreiðanlegum staðgönguefnum er enn vísindalega og tæknilega ómögulegt að skipta út blýi fullkomlega 

eða taka það út. Undanþágan dregur ekki úr umhverfis- og heilsuvernd sem kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 (2). Því ætti að endurnýja undanþáguna fyrir notkun blýs í rafefnakeramíkefnum sem 

innihalda keramíkþrýstirafefni fyrir þétta sem eru hluti af samrásum eða stökum hálfleiðurum. 

7) Þar eð engir áreiðanlegir staðgöngukostir eru fáanlegir á markaðnum í dag eða verða að öllum líkindum fáanlegir í 

náinni framtíð fyrir viðkomandi notkun ætti að endurnýja undanþáguna fyrir 1.–7. flokk og 10. flokk í mest fimm ár til 

21. júlí 2021. Að teknu tilliti til árangurs í yfirstandandi viðleitni til að finna áreiðanleg staðgönguefni er ólíklegt að 

tímalengd þessarar undanþágu hafi skaðleg áhrif á nýsköpun. 

8) Að því er varðar aðra flokka en 1.–7. flokk og 10. flokk gildir núverandi undanþága áfram samkvæmt gildistíma sem 

settur er fram í annarri undirgrein 2. mgr. 5. gr. tilskipunar 2011/65/ESB. Til glöggvunar ætti að bæta lokadagsetningum 

við í III. viðauka við þá tilskipun. 

9) Því ætti að breyta tilskipun 2011/65/ESB til samræmis við það. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2019, bls. 8. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 153/2019 frá 

14. júní 2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 174, 1.7.2011, bls. 88. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því 

er varðar efni (efnareglurnar (REACH)) og um stofnun Efnastofnunar Evrópu (Stjtíð ESB L 396 30.12.2006, bls. 1). 

2019/EES/49/24 



20.6.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 49/191 

 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum III. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB er breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa tilskipun. 

2. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 

29. febrúar 2020. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða. 

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með 1. mars 2020. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau eru 

birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 

tilskipun þessi nær til. 

3. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 16. nóvember 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____   



Nr. 49/192 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.6.2019 

 

VIÐAUKI 

Í stað færslu 7.c.IV í III. viðauka kemur eftirfarandi: 

„7.c.IV. Blý í rafefnakeramíkefnum sem innihalda 

keramíkþrýstirafefni fyrir þétta sem eru 

hluti af samrásum eða stökum hálfleið-

urum 

Fellur úr gildi: 

— 21. júlí 2021 að því er varðar 1.–7. flokk og 10. flokk, 

— 21. júlí 2021 að því er varðar 8. og 9. flokk, að undanskildum 

lækningatækjum til sjúkdómsgreiningar í glasi og vöktunar- og 

eftirlitstækjum í iðnaði, 

— 21. júlí 2023 að því er varðar 8. flokk, lækningatæki til sjúkdóms-

greiningar í glasi, 

— 21. júlí 2024 að því er varðar 9. flokk, vöktunar- og eftirlitstæki í 

iðnaði, og að því er varðar 11. flokk.“ 

 



20.6.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 49/193 

 

FRAMSELD TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2019/171 

frá 16. nóvember 2018 

um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar 

undanþágu fyrir kadmíum og efnasambönd þess í rafsnertum, í því skyni að laga viðaukann að 

framförum á sviði vísinda og tækni (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB frá 8. júní 2011 um takmarkanir á notkun tiltekinna, 

hættulegra efna í rafbúnaði og rafeindabúnaði (1), einkum a-lið 1. mgr. 5. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 2011/65/ESB er þess krafist að aðildarríkin tryggi að raf- og rafeindabúnaður, sem settur er á markað, 

innihaldi ekki tiltekin hættuleg efni sem eru skráð í II. viðauka við þá tilskipun. Sú krafa gildir ekki um þá notkun sem 

um getur í III. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB. 

2) Mismunandi flokkar raf- og rafeindabúnaðar, sem tilskipun 2011/65/ESB gildir um (1.–11. flokkur), eru skráðir í  

I. viðauka við þá tilskipun. 

3) Kadmíum er efni sem sætir takmörkunum og er skráð í II. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB. Notkun kadmíums og 

efnasambanda þess í rafsnertum var þó undanþegin takmörkuninni og er sem stendur skráð í færslu 8.b. í III. viðauka 

við þá tilskipun. Lokadagsetning undanþágunnar var 21. júlí 2016 fyrir 1.–7. flokk og 10. flokk. 

4) Framkvæmdastjórninni barst umsókn um endurnýjun á þeirri undanþágu fyrir 21. janúar 2015 í samræmi við 5. mgr.  

5. gr. tilskipunar 2011/65/ESB. Undanþágan gildir áfram þar til ákvörðun um umsóknina hefur verið samþykkt. 

5) Efni sem innihalda kadmíum í rafsnertum eru notuð í margs konar rafvélrænan búnað sem efnisþáttur sem getur leitt 

straum ósamfellt um snertifleti. Búnaðurinn nær einkum yfir straumrofa fyrir rafmagnshreyfla, rafliða og spólurofa, rofa 

fyrir vélknúin verkfæri, rofa fyrir tæki, varrofa fyrir skiptibúnað, aflgjafa, viðveru-/seinkunarskynjara og stjórnborð til 

ljósastýringar. 

6) Kadmíum í rafsnertum gefur þeim mikilvæga eiginleika, s.s. afburðaafköst, slokknun ljósboga, meiri eðlisleiðni, minni 

snertitæring og tiltölulega auðveld framleiðsla í samanburði við staðgöngukostina. 

7) Að því er varðar tiltekna notkun, sem fellur undir gildandi undanþágu, er sem stendur ekki vísindalega eða tæknilega 

mögulegt að skipta út kadmíumi eða taka það út vegna skorts á áreiðanlegum staðgönguefnum eða vegna þess að meiri 

tíma þarf til að tryggja áreiðanleika þeirra staðgönguefna sem tiltæk eru. Undanþágan dregur ekki úr umhverfis- og 

heilsuvernd sem kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 (2). Því ætti að endurnýja 

hana varðandi þá tilteknu notkun. 

8) Að því er varðar aðra notkun sem fellur sem stendur undir undanþáguna eru skilyrðin fyrir endurnýjun ekki uppfyllt. 

Undanþágan fyrir þessa notkun ætti að gilda áfram í 12 mánuði eftir gildistökudag þessarar framseldu tilskipunar í 

samræmi við 6. mgr. 5. gr. tilskipunar 2011/65/ESB. 

9) Þar eð engir áreiðanlegir staðgöngukostir eru fáanlegir á markaðnum fyrir notkunina að því er varðar þá endurnýjun, eða 

meiri tíma þarf til að tryggja áreiðanleika slíkra staðgöngukosta, ætti að endurnýja undanþáguna fyrir þá notkun fyrir  

1.–7. flokk og 10. flokk í gildistíma sem er að hámarki fimm ár til 21. júlí 2021. Að teknu tilliti til árangurs í 

yfirstandandi viðleitni til að finna áreiðanleg staðgönguefni er ólíklegt að tímalengd þessarar undanþágu hafi skaðleg 

áhrif á nýsköpun.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2019, bls. 11. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 153/2019 frá 

14. júní 2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 174, 1.7.2011, bls. 88. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því 

er varðar efni (efnareglurnar (REACH)) og um stofnun Efnastofnunar Evrópu (Stjtíð ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1). 

2019/EES/49/25 



Nr. 49/194 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.6.2019 

 

10) Að því er varðar aðra flokka en 1.–7. flokk og 10. flokk gildir núverandi undanþága áfram samkvæmt gildistíma sem 

settur er fram í annarri undirgrein 2. mgr. 5. gr. tilskipunar 2011/65/ESB. Til glöggvunar ætti að bæta lokadagsetningum 

við í III. viðauka við þá tilskipun. 

11) Því ætti að breyta tilskipun 2011/65/ESB til samræmis við það. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum III. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB er breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa tilskipun. 

2. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 

29. febrúar 2020. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða. 

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með 1. mars 2020. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau eru 

birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 

tilskipun þessi nær til. 

3. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 16. nóvember 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  



20.6.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 49/195 

 

VIÐAUKI 

Í stað færslu 8.b. í III. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB kemur eftirfarandi: 

„8.b. Kadmíum og efnasambönd þess í rafsnertum Gildir um 8., 9. og 11. flokk og fellur úr gildi: 

— 21. júlí 2021 að því er varðar 8. og 9. flokk, að 

undanskildum lækningatækjum til sjúkdóms-

greiningar í glasi og vöktunar- og eftirlitstækjum í 

iðnaði, 

— 21. júlí 2023 að því er varðar 8. flokk, lækningatæki 

til sjúkdómsgreiningar í glasi, 

— 21. júlí 2024 að því er varðar 9. flokk, vöktunar- og 

eftirlitstæki í iðnaði, og að því er varðar 11. flokk. 

8.b.I Kadmíum og efnasambönd þess í rafsnertum sem eru 

notaðar í: 

— varrofa, 

— stjórnbúnað fyrir hitanema, 

— hitavörn fyrir hreyfla (að undanskildum loftþéttum 

hitavörnum fyrir hreyfla) 

— riðstraumsrofa með málgildi: 

— 6 A og hærra við 250 V riðstraum og hærra, eða 

— 12 A og hærra við 125 V riðstraum og hærra, 

— jafnstraumsrofa með málgildi 20 A og hærra við  

18 V jafnstraum og hærra, og  

— rofa til notkunar við tíðni spennugjafa ≥ 200 Hz 

Gildir um 1.–7. flokk og 10. flokk og fellur úr gildi  

21. júlí 2021.“ 
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FRAMSELD TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2019/172 

frá 16. nóvember 2018 

um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er 

varðar undanþágu fyrir blý í lóðningarefni til að koma á stöðugri raftengingu á milli 

hálfleiðaraflögu og burðarefnis í samrásastöflum af viðsnúnum flögum, í því skyni að laga 

viðaukann að framförum á sviði vísinda og tækni (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB frá 8. júní 2011 um takmarkanir á notkun tiltekinna, 

hættulegra efna í rafbúnaði og rafeindabúnaði (1), einkum a-lið 1. mgr. 5. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 2011/65/ESB er þess krafist að aðildarríkin tryggi að raf- og rafeindabúnaður, sem settur er á markað, 

innihaldi ekki tiltekin hættuleg efni sem eru skráð í II. viðauka við þá tilskipun. Sú krafa gildir ekki um þá notkun sem 

um getur í III. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB. 

2) Mismunandi flokkar raf- og rafeindabúnaðar, sem tilskipun 2011/65/ESB gildir um (1.–11. flokkur), eru skráðir í  

I. viðauka við þá tilskipun. 

3) Blý er efni sem sætir takmörkunum og er skráð í II. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB. Notkun blýs í lóðningarefni til 

að koma á stöðugri raftengingu á milli hálfleiðaraflögu og burðarefnis í samrásastöflum af viðsnúnum flögum var þó 

undanþegin takmörkuninni og er sem stendur skráð í færslu 15 í III. viðauka við þá tilskipun. Lokadagsetning 

undanþágunnar var 21. júlí 2016 fyrir 1.–7. flokk og 10. flokk. 

4) Framkvæmdastjórninni barst umsókn um endurnýjun á þeirri undanþágu fyrir 21. janúar 2015 í samræmi við 5. mgr.  

5. gr. tilskipunar 2011/65/ESB. Undanþágan gildir áfram þar til ákvörðun um umsóknina hefur verið samþykkt. 

5) Lóðningarefni úr blýi eru notuð í tengingum úr viðsnúnum flögum sem doppur og lóðningar til að festa flöguna við 

flöguberann. Lóðningarefnin skulu vera þolin gagnvart rafskriðsbilun í þeim afar mikla straumþéttleika sem þarf og geta 

skapað stigskiptingu lóðningarefna sem gerir samsetningu í áföngum og endurgerð íhluta mögulega í framleiðslu-

ferlinu. Þau skulu einnig búa yfir miklum mótanleika til að draga úr varmafræðilegu og vélrænu álagi í málmtæknilegu 

skipaninni undir doppunni, einkum í stærri flögum. 

6) Að því er varðar tiltekna notkun, sem fellur undir gildandi undanþágu, er sem stendur ekki vísindalega eða tæknilega 

mögulegt að skipta út blýi eða taka það út vegna skorts á áreiðanlegum staðgönguefnum. Undanþágan dregur ekki úr 

umhverfis- og heilsuvernd sem kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 (2). Því ætti að 

endurnýja hana varðandi þá tilteknu notkun. 

7) Að því er varðar aðra notkun sem fellur sem stendur undir undanþáguna eru skilyrðin fyrir endurnýjun ekki uppfyllt. 

Undanþágan fyrir þessa notkun ætti að gilda áfram í 12 mánuði eftir gildistökudag þessarar framseldu tilskipunar í 

samræmi við 6. mgr. 5. gr. tilskipunar 2011/65/ESB. 

8) Þar eð engir áreiðanlegir staðgöngukostir eru fáanlegir á markaðnum fyrir notkunina að því er varðar þá endurnýjun ætti 

að endurnýja undanþáguna fyrir þá notkun fyrir 1.–7. flokk og 10. flokk í að hámarki fimm ár til 21. júlí 2021. Að teknu 

tilliti til árangurs í yfirstandandi viðleitni til að finna áreiðanleg staðgönguefni er ólíklegt að tímalengd þessarar 

undanþágu hafi skaðleg áhrif á nýsköpun.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2019, bls. 14. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 153/2019 frá 

14. júní 2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 174, 1.7.2011, bls. 88. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því 

er varðar efni (efnareglurnar (REACH)) og um stofnun Efnastofnunar Evrópu (Stjtíð ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1). 

2019/EES/49/26 
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9) Að því er varðar aðra flokka en 1.–7. flokk og 10. flokk gildir núverandi undanþága áfram samkvæmt gildistíma sem 

settur er fram í annarri undirgrein 2. mgr. 5. gr. tilskipunar 2011/65/ESB. Til glöggvunar ætti að bæta lokadagsetningum 

við í III. viðauka við þá tilskipun. 

10) Því ætti að breyta tilskipun 2011/65/ESB til samræmis við það. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum III. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB er breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa tilskipun. 

2. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 

29. febrúar 2020. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða. 

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með 1. mars 2020. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau eru 

birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 

tilskipun þessi nær til. 

3. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 16. nóvember 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  



Nr. 49/198 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.6.2019 

 

VIÐAUKI 

Í stað færslu 15 í III. viðauka kemur eftirfarandi: 

„15 Blý í lóðningarefni til að koma á stöðugri raftengingu 

milli hálfleiðaraflögu og burðarefnis í samrásastöflum af 

viðsnúnum flögum 

Gildir um 8., 9. og 11. flokk og fellur úr gildi: 

— 21. júlí 2021 að því er varðar 8. og 9. flokk, að 

undanskildum lækningatækjum til sjúkdóms-

greiningar í glasi og vöktunar- og eftirlitstækjum í 

iðnaði, 

— 21. júlí 2023 að því er varðar 8. flokk, lækningatæki 

til sjúkdómsgreiningar í glasi, 

— 21. júlí 2024 að því er varðar 9. flokk, vöktunar- og 

eftirlitstæki í iðnaði, og að því er varðar 11. flokk. 

15.a. Blý í lóðningarefni til að koma á stöðugri raftengingu á 

milli hálfleiðaraflögu og burðarefnis í samrásastöflum af 

viðsnúnum flögum þar sem minnst ein eftirfarandi 

viðmiðana gildir: 

— hálfleiðaratæknihnútur sem er 90 nm eða stærri, 

— stök flaga sem er 300 mm2 eða stærri á öllum 

hálfleiðaratæknihnútum, 

— flögustaflar með flögum sem eru 300 mm2 eða 

stærri, eða kísilmillilag sem er 300 mm2 eða 

þykkara. 

Gildir um 1.–7. flokk og 10. flokk og fellur úr gildi  

21. júlí 2021.“ 

 



20.6.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 49/199 

 

FRAMSELD TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2019/173 

frá 16. nóvember 2018 

um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar 

undanþágu fyrir blý og kadmíum í prentbleki til að setja smeltlakk á gler, í því skyni að laga viðaukann 

að framförum á sviði vísinda og tækni (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB frá 8. júní 2011 um takmarkanir á notkun tiltekinna, 

hættulegra efna í rafbúnaði og rafeindabúnaði (1), einkum a-lið 1. mgr. 5. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 2011/65/ESB er þess krafist að aðildarríkin tryggi að raf- og rafeindabúnaður, sem settur er á markað, 

innihaldi ekki tiltekin hættuleg efni sem eru skráð í II. viðauka við þá tilskipun. Sú krafa gildir ekki um þá notkun sem 

um getur í III. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB. 

2) Mismunandi flokkar raf- og rafeindabúnaðar, sem tilskipun 2011/65/ESB gildir um (1.–11. flokkur), eru skráðir í  

I. viðauka við þá tilskipun. 

3) Blý og kadmíum eru efni sem sæta takmörkunum og eru skráð í II. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB. Notkun blýs og 

kadmíums í tiltekinni prentun á gler var þó undanþegin takmörkuninni og er sem stendur skráð í færslu 21 í III. viðauka 

við þá tilskipun. Lokadagsetning undanþágunnar var 21. júlí 2016 fyrir 1.–7. flokk og 10. flokk. 

4) Framkvæmdastjórninni barst umsókn um endurnýjun á þeirri undanþágu fyrir 21. janúar 2015 í samræmi við 5. mgr.  

5. gr. tilskipunar 2011/65/ESB. Undanþágan gildir áfram þar til ákvörðun um umsóknina hefur verið samþykkt. 

5) Blý og kadmíum í prentbleki fyrir gler veita endingargóða merkingu vara, einkum á glerperum lampa. Merkingin þjónar 

ýmsum tilgangi, s.s. CE-merking og merking raf- og rafeindabúnaðarúrgangs (WEEE-merking), til að tilgreina 

framleiðanda og gerð lampa og orkuinntak í vöttum, sem skiptir máli fyrir öryggi, rétta endurnýjun og endurvinnslu 

lampa. Mikilvægt er að merkingin sé endingargóð til þess að vörumerkingar séu læsilegar allan endingartíma vörunnar, 

eins og krafist er í löggjöf og stöðlum um vöruöryggi. 

6) Blý gefur mikilvæga eiginleika eins og góða viðloðun, lægri glerjunarhita, betri endingu og hulu. 

7) Kadmíum er notað til að ná tilteknum litum smeltlakks á ólíkum notkunarsviðum, þ.m.t. í notkun sem þjónar öryggi og 

sem viðvörun, þar sem tilteknir litir teljast auka sýnileika. Það þjónar einnig mikilvægu síunarhlutverki. 

8) Sem stendur er ekki vísindalega eða tæknilega mögulegt að skipta út blýi eða taka það út að því er varðar tiltekna 

notkun sem fellur undir gildandi undanþágu að því er varðar 1.–7. flokk og 10. flokk vegna skorts á áreiðanlegum 

staðgönguefnum. Undanþágan dregur ekki úr umhverfis- og heilsuvernd sem kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 (2). Því ætti að endurnýja undanþáguna varðandi þá tilteknu notkun og flokka. 

9) Sem stendur er ekki vísindalega eða tæknilega mögulegt að skipta út kadmíumi eða taka það út að því er varðar tiltekna 

notkun sem fellur undir gildandi undanþágu að því er varðar 1.–7. flokk og 10. flokk vegna skorts á áreiðanlegum 

staðgönguefnum. Undanþágan dregur ekki úr umhverfis- og heilsuvernd sem kveðið er á um í reglugerð (EB)  

nr. 1907/2006. Því ætti að endurnýja undanþáguna varðandi þá tilteknu notkun og flokka.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2019, bls. 17. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 153/2019 frá 

14. júní 2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 174, 1.7.2011, bls. 88. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því 

er varðar efni (efnareglurnar (REACH)) og um stofnun Efnastofnunar Evrópu (Stjtíð ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1). 

2019/EES/49/27 



Nr. 49/200 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.6.2019 

 

10) Að því er varðar aðra notkun sem fellur sem stendur undir undanþáguna eru skilyrðin fyrir endurnýjun ekki uppfyllt. 

Undanþágan fyrir þessa notkun ætti að gilda áfram í 12 mánuði eftir gildistökudag þessarar framseldu tilskipunar í 

samræmi við 6. mgr. 5. gr. tilskipunar 2011/65/ESB. 

11) Þar eð engir áreiðanlegir staðgöngukostir eru fáanlegir á markaðnum fyrir notkun þar sem blý kemur við sögu og varðar 

endurnýjunina ætti að endurnýja undanþáguna fyrir þá notkun fyrir 1.–7. flokk og 10. flokk í að hámarki fimm ár til  

21. júlí 2021. Að teknu tilliti til árangurs í yfirstandandi viðleitni til að finna áreiðanleg staðgönguefni er ólíklegt að 

tímalengd þessarar undanþágu hafi skaðleg áhrif á nýsköpun. 

12) Þar eð engir áreiðanlegir staðgöngukostir eru fáanlegir á markaðnum fyrir notkun þar sem kadmíum kemur við sögu og 

varðar endurnýjunina ætti að endurnýja undanþáguna fyrir þá notkun fyrir 1.–7. flokk og 10. flokk í að hámarki fimm ár 

til 21. júlí 2021. Að teknu tilliti til árangurs í yfirstandandi viðleitni til að finna áreiðanleg staðgönguefni er ólíklegt að 

tímalengd þessarar undanþágu hafi skaðleg áhrif á nýsköpun. 

13) Að því er varðar aðra flokka en 1.–7. flokk og 10. flokk gildir núverandi undanþága áfram samkvæmt gildistíma sem 

settur er fram í annarri undirgrein 2. mgr. 5. gr. tilskipunar 2011/65/ESB. Til glöggvunar ætti að bæta lokadagsetningum 

við í III. viðauka við þá tilskipun. 

14) Því ætti að breyta tilskipun 2011/65/ESB til samræmis við það. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum III. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB er breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa tilskipun. 

2. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 

29. febrúar 2020. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða. 

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með 1. mars 2020. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau eru 

birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 

tilskipun þessi nær til. 

3. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 16. nóvember 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  



20.6.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 49/201 

 

VIÐAUKI 

Í stað færslu 21 í III. viðauka kemur eftirfarandi: 

„21 Blý og kadmíum í prentlitum sem eru notaðir í smeltlökk 

á gler, s.s. bórsílíkatgler og natríumkalksílíkatgler 

Gildir um 8., 9. og 11. flokk og fellur úr gildi: 

— 21. júlí 2021 að því er varðar 8. og 9. flokk, að 

undanskildum lækningatækjum til sjúkdóms-

greiningar í glasi og vöktunar- og eftirlitstækjum í 

iðnaði, 

— 21. júlí 2023 að því er varðar 8. flokk, lækningatæki 

til sjúkdómsgreiningar í glasi, 

— 21. júlí 2024 að því er varðar 9. flokk, vöktunar- og 

eftirlitstæki í iðnaði, og að því er varðar 11. flokk. 

21.a Kadmíum þegar það er notað í litprentað gler vegna 

síunar og notað sem efnisþáttur í lýsingu í skjái og 

stjórnborð raf- og rafeindabúnaðar 

Gildir um 1.–7. flokk og 10. flokk, að undanskilinni 

notkun sem fellur undir færslu 21.b eða færslu 39 og 

fellur úr gildi 21. júlí 2021. 

21.b Kadmíum í prentbleki sem er notað í smeltlökk á gler, 

s.s. bórsílíkatgler og natríumkalksílíkatgler 

Gildir um 1.–7. flokk og 10. flokk, að undanskilinni 

notkun sem fellur undir færslu 21.a eða 39 og fellur úr 

gildi 21. júlí 2021. 

21.c Blý í prentbleki sem er notað í smeltlökk á annað en 

bórsílíkatgler 

Gildir um 1.–7. flokk og 10. flokk og fellur úr gildi  

21. júlí 2021.“ 

 



Nr. 49/202 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.6.2019 

 

FRAMSELD TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2019/174 

frá 16. nóvember 2018 

um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar 

undanþágu fyrir blý sem er bundið í kristalgleri eins og skilgreint er í tilskipun 69/493/EBE, í því skyni að 

laga viðaukann að framförum á sviði vísinda og tækni (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB frá 8. júní 2011 um takmarkanir á notkun tiltekinna, 

hættulegra efna í rafbúnaði og rafeindabúnaði (1), einkum a-lið 1. mgr. 5. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 2011/65/ESB er þess krafist að aðildarríkin tryggi að raf- og rafeindabúnaður, sem settur er á markað, 

innihaldi ekki tiltekin hættuleg efni sem eru skráð í II. viðauka við þá tilskipun. Sú krafa gildir ekki um þá notkun sem 

um getur í III. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB. 

2) Mismunandi flokkar raf- og rafeindabúnaðar, sem tilskipun 2011/65/ESB gildir um (1.–11. flokkur), eru skráðir í  

I. viðauka við þá tilskipun. 

3) Blý er efni sem sætir takmörkunum og er skráð í II. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB. Notkun blýs sem er bundið í 

kristalgleri eins og skilgreint er í I. viðauka (1., 2., 3. og 4. flokkur) við tilskipun ráðsins 69/493/EBE (2) var þó 

undanþegin takmörkuninni og er sem stendur skráð í færslu 29 í III. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB. Lokadagsetning 

undanþágunnar var 21. júlí 2016 fyrir 1.–7. flokk og 10. flokk. 

4) Framkvæmdastjórninni barst umsókn um endurnýjun á þeirri undanþágu fyrir 21. janúar 2015 í samræmi við 5. mgr.  

5. gr. tilskipunar 2011/65/ESB. Undanþágan gildir áfram þar til ákvörðun um umsóknina hefur verið samþykkt. 

5) Blýoxíð (PbO eða Pb3O4) eru notuð sem milliefni við smíði blýkristalglers. Blýkristalgler er notað í raf- og 

rafeindabúnað þar eð einstök samsetning þess af eiginleikum er varða vinnslu (kælingartími, mælisvið), ljósfræði 

(brotstuðull, dreifing) og skreytingu (harka samkvæmt Vickers-kvarða) gerir kleift að framleiða raf- og rafeindavörur 

sem annars væri ekki hægt að framleiða, s.s. sérstaka lampa og ljósakrónur, rafknúna spegla, klukkur og úr, stafræna 

ljósmyndaramma og byggingarefni (lýsandi blokkir). 

6) Sem stendur er ekki vísindalega eða tæknilega mögulegt að skipta út blýi í kristalgleri eða taka það út vegna skorts á 

áreiðanlegum staðgönguefnum. Undanþágan dregur ekki úr umhverfis- og heilsuvernd sem kveðið er á um í reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 (3). Því ætti að endurnýja undanþáguna fyrir notkun blýs sem er bundið í 

kristalgleri eins og skilgreint er í I. viðauka (1., 2., 3. og 4. flokkur) við tilskipun 69/493/EBE fyrir 1.–7. flokk og  

10. flokk. 

7) Þar eð enn eru engir áreiðanlegir staðgöngukostir fáanlegir á markaðnum eða verða að öllum líkindum fáanlegir í náinni 

framtíð fyrir viðkomandi notkun ætti að endurnýja undanþáguna fyrir 1.–7. flokk og 10. flokk í mest fimm ár til  

21. júlí 2021. Að teknu tilliti til árangurs í yfirstandandi viðleitni til að finna áreiðanleg staðgönguefni er ólíklegt að 

tímalengd þessarar undanþágu hafi skaðleg áhrif á nýsköpun. 

8) Að því er varðar aðra flokka en 1.–7. flokk og 10. flokk gildir núverandi undanþága áfram samkvæmt gildistíma sem 

settur er fram í annarri undirgrein 2. mgr. 5. gr. tilskipunar 2011/65/ESB. Til glöggvunar ætti að bæta lokadagsetningum 

við í III. viðauka við þá tilskipun. 

9) Því ætti að breyta tilskipun 2011/65/ESB til samræmis við það. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2019, bls. 20. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 153/2019 frá 

14. júní 2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 174, 1.7.2011, bls. 88. 

(2) Tilskipun ráðsins 69/493/EBE frá 15. desember 1969 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi kristallsgler (Stjtíð. EB L 326, 

29.12.1969, bls. 36). 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því 

er varðar efni (efnareglurnar (REACH)) og um stofnun Efnastofnunar Evrópu (Stjtíð ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1). 

2019/EES/49/28 



20.6.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 49/203 

 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum III. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB er breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa tilskipun. 

2. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 

29. febrúar 2020. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða. 

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með 1. mars 2020. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau eru 

birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 

tilskipun þessi nær til. 

3. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 16. nóvember 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____   



Nr. 49/204 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.6.2019 

 

VIÐAUKI 

Í stað færslu 29 í III. viðauka komi eftirfarandi: 

„29 Blý, bundið í kristalgleri samkvæmt 

skilgreiningu í I. viðauka (1., 2., 3. og 

4. flokkur) við tilskipun ráðsins 

69/493/EBE (*) 

Fellur úr gildi: 

— 21. júlí 2021 að því er varðar 1.–7. flokk og 10. flokk, 

— 21. júlí 2021 að því er varðar 8. og 9. flokk, að undanskildum lækn-

ingatækjum til sjúkdómsgreiningar í glasi og vöktunar- og eftir-

litstækjum í iðnaði, 

— 21. júlí 2023 að því er varðar 8. flokk, lækningatæki til sjúkdóms-

greiningar í glasi, 

— 21. júlí 2024 að því er varðar 9. flokk, vöktunar- og eftirlitstæki í 

iðnaði, og að því er varðar 11. flokk. 

(*) Tilskipun ráðsins 69/493/EBE frá 15. desember 1969 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi kristallsgler (Stjtíð. EB L 326, 

29.12.1969, bls. 36).“ 

 



20.6.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 49/205 

 

FRAMSELD TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2019/175 

frá 16. nóvember 2018 

um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar 

undanþágu fyrir blýoxíð í þéttigleri sem er notað til að festa saman glerplötur í tilteknum geislarörperum, 

í því skyni að laga viðaukann að framförum á sviði vísinda og tækni (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB frá 8. júní 2011 um takmarkanir á notkun tiltekinna, 

hættulegra efna í rafbúnaði og rafeindabúnaði (1), einkum a-lið 1. mgr. 5. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 2011/65/ESB er þess krafist að aðildarríkin tryggi að raf- og rafeindabúnaður, sem settur er á markað, 

innihaldi ekki tiltekin hættuleg efni sem eru skráð í II. viðauka við þá tilskipun. Sú krafa gildir ekki um þá notkun sem 

um getur í III. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB. 

2) Mismunandi flokkar raf- og rafeindabúnaðar, sem tilskipun 2011/65/ESB gildir um (1.–11. flokkur), eru skráðir í  

I. viðauka við þá tilskipun. 

3) Blý er efni sem sætir takmörkunum og er skráð í II. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB. Notkun blýoxíðs í þéttigleri 

sem er notað til að festa saman glerplötur í argon- og kryptongeislarörperum var þó undanþegin takmörkuninni og er 

sem stendur skráð í færslu 32 í III. viðauka við þá tilskipun. Lokadagsetning undanþágunnar var 21. júlí 2016 fyrir  

1.–7. flokk og 10. flokk. 

4) Framkvæmdastjórninni barst umsókn um endurnýjun á þeirri undanþágu fyrir 21. janúar 2015 í samræmi við 5. mgr.  

5. gr. tilskipunar 2011/65/ESB. Undanþágan gildir áfram þar til ákvörðun um umsóknina hefur verið samþykkt. 

5) Leysigeislavörur sem innihalda blý eru notaðar sem samheldnir ljósgjafar til margvíslegra mikilvægra vísindalegra nota 

og iðnaðarnota, s.s. litrófsgreiningar, smásjárrannsóknar og heilmyndunar. Efniviður, að stofni til úr blýoxíði, í 

leysigeislavörum úr argoni og kryptoni myndar mikilvægt lofttæmishelt innsigli milli ljóskerfis og geislarörperunnar 

sem er varmafræðilega og vélfræðilega stöðugt. 

6) Sem stendur er ekki vísindalega eða tæknilega mögulegt að skipta út blýi eða taka það út að því er varðar argon- og 

kryptongeislarörperur vegna skorts á áreiðanlegum staðgönguefnum. Undanþágan dregur ekki úr umhverfis- og 

heilsuvernd sem kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 (2). Því ætti að endurnýja 

undanþáguna fyrir notkun blýoxíðs í þéttigleri sem er notað til að festa saman glerplötur í argon- og krypton-

geislarörperum fyrir 1.–7. flokk og 10. flokk. 

7) Þar eð engir áreiðanlegir staðgöngukostir eru fáanlegir á markaðnum í dag eða verða að öllum líkindum fáanlegir í 

náinni framtíð fyrir viðkomandi notkun ætti að endurnýja undanþáguna fyrir 1.–7. flokk og 10. flokk í mest fimm ár til 

21. júlí 2021. Að teknu tilliti til árangurs í yfirstandandi viðleitni til að finna áreiðanleg staðgönguefni er ólíklegt að 

tímalengd þessarar undanþágu hafi skaðleg áhrif á nýsköpun. 

8) Að því er varðar aðra flokka en 1.–7. flokk og 10. flokk gildir núverandi undanþága áfram samkvæmt gildistíma sem 

settur er fram í annarri undirgrein 2. mgr. 5. gr. tilskipunar 2011/65/ESB. Til glöggvunar ætti að bæta lokadagsetningum 

við í III. viðauka við þá tilskipun. 

9) Því ætti að breyta tilskipun 2011/65/ESB til samræmis við það. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum III. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB er breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa tilskipun. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2019, bls. 23. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 153/2019 frá 

14. júní 2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 174, 1.7.2011, bls. 88. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því 

er varðar efni (efnareglurnar (REACH)) og um stofnun Efnastofnunar Evrópu (Stjtíð ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1). 

2019/EES/49/29 



Nr. 49/206 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.6.2019 

 

2. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 

29. febrúar 2020. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða. 

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með 1. mars 2020. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau eru 

birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 

tilskipun þessi nær til. 

3. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 16. nóvember 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____   



20.6.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 49/207 

 

VIÐAUKI 

Í stað færslu 32 í III. viðauka komi eftirfarandi: 

„32 Blýoxíð í þéttigleri sem er notað til að 

festa saman glerplötur í argon- og krypt-

ongeislarörperum 

Fellur úr gildi: 

— 21. júlí 2021 að því er varðar 1.–7. flokk og 10. flokk, 

— 21. júlí 2021 að því er varðar 8. og 9. flokk, að undanskildum 

lækningatækjum til sjúkdómsgreiningar í glasi og vöktunar- og 

eftirlitstækjum í iðnaði, 

— 21. júlí 2023 að því er varðar 8. flokk, lækningatæki til sjúkdóms-

greiningar í glasi, 

— 21. júlí 2024 að því er varðar 9. flokk, vöktunar- og eftirlitstæki í 

iðnaði, og að því er varðar 11. flokk.“ 

 



Nr. 49/208 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.6.2019 

 

FRAMSELD TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2019/176 

frá 16. nóvember 2018 

um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar 

undanþágu fyrir blý í málmhúðunarlagi í tilteknum díóðum, í því skyni að laga viðaukann að framförum 

á sviði vísinda og tækni (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB frá 8. júní 2011 um takmarkanir á notkun tiltekinna, 

hættulegra efna í rafbúnaði og rafeindabúnaði (1), einkum a-lið 1. mgr. 5. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 2011/65/ESB er þess krafist að aðildarríkin tryggi að raf- og rafeindabúnaður, sem settur er á markað, 

innihaldi ekki tiltekin hættuleg efni sem eru skráð í II. viðauka við þá tilskipun. Sú krafa gildir ekki um þá notkun sem 

um getur í III. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB. 

2) Mismunandi flokkar raf- og rafeindabúnaðar, sem tilskipun 2011/65/ESB gildir um (1.–11. flokkur), eru skráðir í  

I. viðauka við þá tilskipun. 

3) Blý er efni sem sætir takmörkunum og er skráð í II. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB. Notkun blýs í málmhúðunarlagi 

í háspennudíóðum á sökkli á peru úr sinkbóratgleri var þó undanþegin takmörkuninni og er sem stendur skráð í færslu 

37 í III. viðauka við þá tilskipun. Lokadagsetning undanþágunnar var 21. júlí 2016 fyrir 1.–7. flokk og 10. flokk. 

4) Framkvæmdastjórninni barst umsókn um endurnýjun á þeirri undanþágu fyrir 21. janúar 2015 í samræmi við 5. mgr.  

5. gr. tilskipunar 2011/65/ESB. Undanþágan gildir áfram þar til ákvörðun um umsóknina hefur verið samþykkt. 

5) Háspennudíóður eru notaðar í ytri aflgjafa í upplýsingatækni- og fjarskiptabúnaði og í ökutækjum. Í framleiðsluferli 

háspennudíóða leysist blýið í glerperlunum upp í málmhúðunarlausninni sem leiðir til þess að málmhúðunarlag 

díóðanna inniheldur u.þ.b. 2,5% blý. Blýinu er því ekki bætt við af ásetningi heldur stafar af mengun frá glerinu sem 

inniheldur blý. 

6) Ekki er vísindalega eða tæknilega mögulegt að koma í veg fyrir mengun málmhúðunarlags háspennudíóða og áreiðanleg 

staðgönguefni eru ekki fáanleg á markaðnum. Undanþágan dregur ekki úr umhverfis- og heilsuvernd sem kveðið er á 

um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 (2). Því ætti að endurnýja undanþáguna fyrir notkun blýs í 

málmhúðunarlagi í háspennudíóðum á sökkli á peru úr sinkbóratgleri fyrir 1.–7. flokk og 10. flokk. 

7) Þar eð ekki er enn fýsilegt að taka út blý með því að koma í veg fyrir blýmengun að því er varðar viðkomandi notkun og 

engir áreiðanlegir staðgöngukostir eru fáanlegir á markaðnum ætti að endurnýja undanþáguna fyrir 1.–7. flokk og  

10. flokk í mest fimm ár til 21. júlí 2021. Að teknu tilliti til árangurs í yfirstandandi viðleitni til að finna áreiðanleg 

staðgönguefni er ólíklegt að tímalengd þessarar undanþágu hafi skaðleg áhrif á nýsköpun. 

8) Að því er varðar aðra flokka en 1.–7. flokk og 10. flokk gildir núverandi undanþága áfram samkvæmt gildistíma sem 

settur er fram í annarri undirgrein 2. mgr. 5. gr. tilskipunar 2011/65/ESB. Til glöggvunar ætti að bæta lokadagsetningum 

við í III. viðauka við þá tilskipun. 

9) Því ætti að breyta tilskipun 2011/65/ESB til samræmis við það. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2019, bls. 26. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 153/2019 frá 

14. júní 2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 174, 1.7.2011, bls. 88. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því 

er varðar efni (efnareglurnar (REACH)) og um stofnun Efnastofnunar Evrópu (Stjtíð ESB L 396 30.12.2006, bls. 1). 

2019/EES/49/30 



20.6.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 49/209 

 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum III. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB er breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa tilskipun. 

2. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 

29. febrúar 2020. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða. 

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með 1. mars 2020. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau eru 

birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 

tilskipun þessi nær til. 

3. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 16. nóvember 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  



Nr. 49/210 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.6.2019 

 

VIÐAUKI 

Í stað færslu 37 í III. viðauka kemur eftirfarandi: 

„37 Blý í málmhúðunarlagi í háspennudíóðum á sökkli á peru 

úr sinkbóratgleri 

Fellur úr gildi: 

— 21. júlí 2021 að því er varðar 1.–7. flokk og  

10. flokk, 

— 21. júlí 2021 að því er varðar 8. og 9. flokk, að 

undanskildum lækningatækjum til sjúkdóms-

greiningar í glasi og vöktunar- og eftirlitstækjum í 

iðnaði, 

— 21. júlí 2023 að því er varðar 8. flokk, lækningatæki 

til sjúkdómsgreiningar í glasi, 

— 21. júlí 2024 að því er varðar 9. flokk, vöktunar- og 

eftirlitstæki í iðnaði, og að því er varðar 11. flokk.“ 

 



20.6.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 49/211 

 

FRAMSELD TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2019/177 

frá 16. nóvember 2018 

um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar 

undanþágu fyrir blý sem örvara í flúrljómandi dufti í úrhleðsluperum sem innihalda fosfór, í því skyni að 

laga viðaukann að framförum á sviði vísinda og tækni (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB frá 8. júní 2011 um takmarkanir á notkun tiltekinna, 

hættulegra efna í rafbúnaði og rafeindabúnaði (1), einkum a-lið 1. mgr. 5. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 2011/65/ESB er þess krafist að aðildarríkin tryggi að raf- og rafeindabúnaður, sem settur er á markað, 

innihaldi ekki tiltekin hættuleg efni sem eru skráð í II. viðauka við þá tilskipun. Sú krafa gildir ekki um þá notkun sem 

um getur í III. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB. 

2) Mismunandi flokkar raf- og rafeindabúnaðar, sem tilskipun 2011/65/ESB gildir um, eru skráðir í I. viðauka við þá 

tilskipun. 

3) Blý er efni sem sætir takmörkunum og er skráð í II. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB. Notkun blýs sem örvara í 

flúrljómandi dufti (1% blý eða minna, miðað við þyngd) í úrhleðsluperum þegar þær eru notaðar sem sólarlampar sem 

innihalda fosfór eins og BSP (BaSi2O5:Pb) var þó undanþegin takmörkuninni og er sem slík skráð sem stendur í færslu 

18.b í III. viðauka við þá tilskipun. Upphafleg lokadagsetning undanþágunnar var 21. júlí 2016 fyrir 1.–7. flokk og  

10. flokk í samræmi við aðra undirgrein 2. mgr. 5. gr. þeirrar tilskipunar. 

4) Framkvæmdastjórninni barst umsókn um endurnýjun á þeirri undanþágu fyrir 21. janúar 2015, í samræmi við fyrstu 

undirgrein 5. mgr. 5. gr. tilskipunar 2011/65/ESB. Undanþágan gildir áfram þangað til ákvörðun um umsóknina hefur 

verið samþykkt í samræmi við aðra undirgrein þessarar greinar. 

5) Auk þess barst framkvæmdastjórninni í janúar 2015 beiðni nr. 2015-3 um að nýrri undanþágu um úrhleðsluperur, þegar 

þær eru notaðar í ljósameðferðarlömpum (lækningatæki) sem innihalda fosfór, verði bætt við IV. viðauka. Þar eð sýnt 

var fram á í matinu að það er hægt með vélrænum hætti að setja lampa sem er ætlaður til læknisfræðilegra nota í búnað 

til sólbrúnunar og öfugt var ákveðið að sameina þessar beiðnir um undanþágu í matinu á undanþágu í færslu 18.b í  

III. viðauka. 

6) Það þarf blý sem örvara í flúrljómandi dufti til að baríumsílíkatfosfórinn ljómi. Það ummyndar 254 nm geislun í 

tilætlaða útfjólubláa (290–400 nm) geislun og það er notað í yfir 95% af lágþrýstum kvikasilfursgufuflúrlömpum til 

notkunar innanhúss við sólbrúnun og í tilteknum læknisfræðilegum tilgangi. Með blýi er unnt að ná styrk útfjólublás 

ljóss við 350 nm bylgjulengd sem er nauðsynlegur til að húðin taki lit. 

7) Strangar reglur hafa verið settar varðandi búnað til sólbrúnunar í Sambandinu og allir mögulegir staðgöngukostir fyrir 

blý þyrftu að uppfylla viðmiðanir er varða áreiðanleika, öryggi og heilbrigðisáhættu. Sem stendur eru engir slíkir 

staðgöngukostir tiltækir. 

8) Vegna skorts á áreiðanlegum staðgönguefnum er vísindalega og tæknilega enn ekki mögulegt að skipta út blýi eða taka 

það út að því er varðar tilteknar úrhleðsluperur sem innihalda fosfór. Undanþágan er í samræmi við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 (2) og dregur því ekki úr umhverfis- og heilsuvernd sem kveðið er á um í 

þeirri reglugerð. Því ætti að endurnýja undanþáguna fyrir notkun blýs sem örvara í flúrljómandi dufti (1% blý eða 

minna, miðað við þyngd) í úrhleðsluperum þegar þær eru notaðar sem sólarlampar sem innihalda fosfór. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2019, bls. 29. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 153/2019 frá 

14. júní 2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 174, 1.7.2011, bls. 88. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því 

er varðar efni (efnareglurnar (REACH)) og um stofnun Efnastofnunar Evrópu (Stjtíð ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1). 

2019/EES/49/31 



Nr. 49/212 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.6.2019 

 

9) Þar eð engir áreiðanlegir staðgöngukostir eru enn fáanlegir á markaðnum fyrir viðkomandi notkun ætti að endurnýja 

undanþáguna fyrir 1.–7. flokk og 10. flokk í I. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB í hámarksgildistíma, sem er fimm ár, 

til 21. júlí 2021. Að teknu tilliti til árangurs í yfirstandandi viðleitni til að finna áreiðanleg staðgönguefni er ólíklegt að 

tímalengd þessarar undanþágu hafi skaðleg áhrif á nýsköpun. 

10) Að því er varðar aðra flokka en 1.–7. flokk og 10. flokk í I. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB gildir núverandi 

undanþága áfram samkvæmt gildistíma sem settur er fram í annarri undirgrein 2. mgr. 5. gr. tilskipunar 2011/65/ESB. Í 

þágu skýrleika laga ætti að tilgreina lokadagsetningarnar í III. viðauka við þá tilskipun. 

11) Í ljósi beiðni nr. 2015-3 og þeirrar staðreyndar að það er hægt með vélrænum hætti að setja lampa sem er ætlaður til 

læknisfræðilegra nota í búnað til sólbrúnunar og öfugt ætti að bæta nýrri undirfærslu 18.b.I í III. viðauka við tilskipun 

2011/65/ESB sem er sértæk fyrir lækningatæki að undanskildum þeim sem falla undir færslu 34 í IV. viðauka við 

tilskipun 2011/65/ESB. Þessi undirfærsla ætti að gilda um 5. og 8. flokk og gilda til 21. júlí 2021. 

12) Því ætti að breyta tilskipun 2011/65/ESB til samræmis við það. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum III. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB er breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa tilskipun. 

2. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 

29. febrúar 2020. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða. 

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með 1. mars 2020. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau eru 

birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 

tilskipun þessi nær til. 

3. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 16. nóvember 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Í stað færslu 18.b í III. viðauka kemur eftirfarandi: 

„18.b Blý sem er örvari í flúrljómandi dufti (1% 

blý eða minna, miðað við þyngd) í 

úrhleðsluperum þegar þær eru notaðar sem 

sólarlampar sem innihalda fosfór, s.s. BSP 

(BaSi2O5:Pb) 

Fellur úr gildi: 

— 21. júlí 2021 að því er varðar 1.–7. flokk og 10. flokk, 

— 21. júlí 2021 að því er varðar 8. og 9. flokk, að undanskildum 

lækningatækjum til sjúkdómsgreiningar í glasi og vöktunar- og 

eftirlitstækjum í iðnaði, 

— 21. júlí 2023 að því er varðar 8. flokk, lækningatæki til 

sjúkdómsgreiningar í glasi, 

— 21. júlí 2024 að því er varðar 9. flokk, vöktunar- og eftirlitstæki í 

iðnaði, og að því er varðar 11. flokk. 

18.b.I Blý sem örvari í flúrljómandi dufti (1% blý 

eða minna, miðað við þyngd) í úrhleðslu-

perum sem innihalda fosfór, s.s. BSP 

(BaSi2O5:Pb), þegar þær eru notaðar í lækn-

ingatækjum til ljósameðferðar. 

Gildir um 5. flokk og 8. flokk, að undanskilinni notkun sem fellur 

undir færslu 34 í IV. viðauka, og fellur úr gildi 21. júlí 2021.“ 
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FRAMSELD TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2019/178 

frá 16. nóvember 2018 

um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar 

undanþágu fyrir blý í legum og fóðringum sem eru notaðar í tiltekinn búnað til notkunar í atvinnuskyni utan 

vega, í því skyni að laga viðaukann að framförum á sviði vísinda og tækni (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB frá 8. júní 2011 um takmarkanir á notkun tiltekinna, 

hættulegra efna í rafbúnaði og rafeindabúnaði (1), einkum a-lið 1. mgr. 5. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 2011/65/ESB er þess krafist að aðildarríkin tryggi að raf- og rafeindabúnaður, sem settur er á markað, 

innihaldi ekki tiltekin hættuleg efni sem eru skráð í II. viðauka við þá tilskipun. Sú krafa gildir ekki um þá notkun sem 

um getur í III. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB. 

2) Mismunandi flokkar raf- og rafeindabúnaðar, sem tilskipun 2011/65/ESB gildir um, eru skráðir í I. viðauka við þá 

tilskipun. 

3) Blý er efni sem sætir takmörkunum og er skráð í II. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB. Í júlí 2015 barst 

framkvæmdastjórninni umsókn, í samræmi við 3. mgr. 5. gr. tilskipunar 2011/65/ESB, um undanþágu varðandi  

11. flokk, sem skal skrá í III. viðauka, vegna notkunar blýs í legur og fóðringar í brunahreyflum, sem eru knúnir með 

dísli eða loftkenndu eldsneyti, í búnað til notkunar í atvinnuskyni utan vega. 

4) Legur og fóðringar sem innihalda blý eru nauðsynlegar til að ná ásættanlegum áreiðanleika með tilliti til þols gegn 

úrbræðslu (e. seizure resistance), mótunarhæfni (e. conformability), innfellingarhæfni (e. embedability) og mengunarþols 

(e. debris resistance) í stórum hreyflum og þeim sem eru notaðir í erfiðu og krefjandi umhverfi og eru notaðir í búnað til 

notkunar í atvinnuskyni utan vega, s.s. færanlegar loftþjöppur, færanlegan suðubúnað og færanlega krana. 

5) Sem stendur eru engir blýlausir staðgöngukostir fáanlegir á markaðnum sem eru nægilega áreiðanlegir fyrir 

notkunarsvið að því er varðar hreyfla í búnað til notkunar í atvinnuskyni utan vega. 

6) Vegna skorts á áreiðanlegum staðgönguefnum er vísindalega og tæknilega ekki mögulegt að skipta út blýi eða taka það 

út að því er varðar tiltekna hreyfla í búnað til notkunar í atvinnuskyni utan vega. Undanþágan er í samræmi við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 (2) og dregur því ekki úr umhverfis- og heilsuvernd sem kveðið 

er á um í þeirri reglugerð. Því ætti að veita undanþágu fyrir notkun blýs í legur og fóðringar í tilteknum brunahreyflum, 

sem eru knúnir með dísli eða loftkenndu eldsneyti, í búnað til notkunar í atvinnuskyni utan vega og bæta nýrri færslu 42 

í III. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB. Til að koma í veg fyrir að gildissvið undanþágna skarist innan III. viðauka og 

til að tryggja skýrleika laga ætti að bæta við að notkun sem fellur undir færslu 6.c í III. viðauka sé undanþegin nýrri 

færslu 42 í III. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB. 

7) Þar eð engir áreiðanlegir staðgöngukostir eru enn fáanlegir á markaði fyrir viðkomandi notkun eða verða að öllum 

líkindum fáanlegir á markaðnum í náinni framtíð ætti að veita undanþágu fyrir 11. flokk í I. viðauka við tilskipun 

2011/65/ESB í hámarksgildistíma, sem nemur fimm árum frá og með 22. júlí 2019, sem er dagsetningin þegar  

11. flokkur fellur undir gildissvið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2011/65/ESB. Að teknu tilliti til árangurs í yfirstandandi 

viðleitni til að finna áreiðanleg staðgönguefni er ólíklegt að tímalengd þessarar undanþágu hafi skaðleg áhrif á 

nýsköpun. 

8) Því ætti að breyta tilskipun 2011/65/ESB til samræmis við það. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2019, bls. 32. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 153/2019 frá 

14. júní 2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 174, 1.7.2011, bls. 88. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því 

er varðar efni (efnareglurnar (REACH)) og um stofnun Efnastofnunar Evrópu (Stjtíð ESB L 396 30.12.2006, bls. 1). 
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SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum III. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB er breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa tilskipun. 

2. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 

21. júlí 2019. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða. 

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með 22. júlí 2019. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau eru 

birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 

tilskipun þessi nær til. 

3. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 16. nóvember 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Færslu 42 er bætt við í III. viðauka: 

„42 Blý í legum og fóðringum í brunahreyflum, sem eru 

knúnir af dísli eða loftkenndu eldsneyti, í búnað til 

notkunar í atvinnuskyni utan vega: 

— með heildarslagrými hreyfils ≥ 15 lítrar, 

eða 

— með heildarslagrými hreyfils < 15 lítrar og hreyfillinn 

er ætlaður til notkunar í búnað þar sem tíminn milli 

merkis til ræsingar og fulls afls skal vera styttri en  

10 sekúndur, eða þegar venjulegt viðhald fer yfirleitt 

fram í krefjandi og óhreinu umhverfi utandyra, s.s. 

við námugröft, byggingarstarfsemi og mann-

virkjagerð eða í landbúnaði. 

Gildir um 11. flokk, að undanskilinni notkun sem fellur 

undir færslu 6.c í þessum viðauka. 

Fellur úr gildi 21. júlí 2024.“ 
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/1981 

frá 13. desember 2018 

um endurnýjun á samþykki fyrir virku efnunum koparefnasamböndum sem efni sem ráðgert er að skipta 

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

plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð 

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

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 frá 21. október 2009 um setningu plöntuverndarvara á 

markað og um niðurfellingu á tilskipunum ráðsins 79/117/EBE og 91/414/EBE (1), einkum 24. gr. í tengslum við 1. mgr.  

20. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Koparefnasamböndum var bætt við sem virkum efnum í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE (2) með tilskipun 

framkvæmdastjórnarinnar 2009/37/EB (3). 

2) Virk efni sem eru á skrá í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE teljast samþykkt samkvæmt reglugerð (EB)  

nr. 1107/2009 og eru skráð í A-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 540/2011 (4). 

3) Samþykkið fyrir virku efnunum koparefnasamböndum, eins og fram kemur í A-hluta viðaukans við framkvæmdar-

reglugerð (ESB) nr. 540/2011, rennur út 31. janúar 2019. 

4) Umsókn um endurnýjun á samþykki fyrir koparefnasamböndum var lögð fram í samræmi við 1. gr. framkvæmdar-

reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 844/2012 (5) innan þeirra tímamarka sem kveðið er á um í þeirri grein. 

5) Umsækjandinn lagði fram viðbótarmálsskjölin sem krafist er í samræmi við 6. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB)  

nr. 844/2012. Skýrslugjafaraðildarríkið taldi að umsóknin væri fullgerð. 

6) Skýrslugjafaraðildarríkið tók saman matsskýrslu um endurnýjun í samráði við meðskýrslugjafaraðildarríkið og lagði 

hana fyrir Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) og framkvæmdastjórnina  

16. desember 2016. 

7) Matvælaöryggisstofnunin sendi matsskýrsluna um endurnýjun til umsækjandans og aðildarríkjanna til að fá 

athugasemdir þeirra og sendi mótteknar athugasemdir áfram til framkvæmdastjórnarinnar. Matvælaöryggisstofnunin 

gerði samantektina úr viðbótarmálsskjölunum einnig aðgengilega almenningi. 

8) Matvælaöryggisstofnunin lagði niðurstöður sínar (6), að því er varðar hvort búast megi við að koparefnasambönd 

uppfylli viðmiðanir fyrir samþykki, sem kveðið er á um í 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, fyrir framkvæmda-

stjórnina 20. desember 2017. Framkvæmdastjórnin lagði drögin að endurnýjunarskýrslunni um koparefnasambönd fyrir 

fastanefndina um plöntur, dýr, matvæli og fóður 25. maí 2018. 

9) Umsækjandanum var gefinn kostur á því að leggja fram athugasemdir við drögin að endurnýjunarskýrslunni.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 317, 14.12.2018, bls. 16. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 155/2019 

frá 14. júní 2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 309, 24.11.2009, bls. 1. 

(2) Tilskipun ráðsins 91/414/EBE frá 15. júlí 1991 um markaðssetningu plöntuvarnarefna (Stjtíð. EB L 230, 19.8.1991, bls. 1). 

(3) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/37/EB frá 23. apríl 2009 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni að bæta við 

virku efnunum klórmekvati, koparefnasamböndum, própakvisafópi, kvisalófópi-P, teflúbensúróni og zetasýpermetríni (Stjtíð ESB L 104, 

24.4.2009, bls. 23). 

(4) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 frá 25. maí 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 1107/2009 að því er varðar skrána yfir samþykkt, virk efni (Stjtíð. ESB L 153, 11.6.2011, bls. 1). 

(5) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 844/2012 frá 18. september 2012 um ákvæði sem eru nauðsynleg til að koma 

málsmeðferð við endurnýjun í framkvæmd að því er varðar virk efni eins og kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað (Stjtíð. ESB L 252, 19.9.2012, bls. 26). 

(6) EFSA (Matvælaöryggisstofnun Evrópu), 2018. „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 

copper compounds“, Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2018 16(1), 5152. 
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10) Staðfest hefur verið, að því er varðar eina dæmigerða notkun eða fleiri á a.m.k. einni vöru fyrir hvert koparefnasamband, 

að viðmiðanir fyrir samþykki, sem kveðið er á um í 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, eru uppfylltar. Því er rétt að 

endurnýja samþykkið fyrir koparefnasamböndum. 

11) Áhættumat vegna endurnýjunar á samþykki fyrir koparefnasamböndum byggist á takmarkaðri dæmigerðri notkun sem 

takmarkar þó ekki þá notkun, sem leyfa má, á plöntuverndarvörum sem innihalda koparefnasambönd. Því er rétt að 

afnema þá takmörkun að notkun sé eingöngu sem sveppaeyðir og bakteríueyðir. 

12) Framkvæmdastjórnin telur þó að koparefnasambönd séu efni sem ráðgert sé að skipta út skv. 24. gr. reglugerðar (EB)  

nr. 1107/2009. Koparefnasambönd eru þrávirk og eitruð efni í samræmi við liði 3.7.2.1 og 3.7.2.3 í II. viðauka við 

reglugerð (EB) nr. 1107/2009 þar eð helmingunartíminn í jarðvegi er lengri en 120 dagar og styrkur sem hefur engin 

merkjanleg langtímaáhrif á lagarlífverur er undir 0,01 mg/L. Koparefnasambönd uppfylla því skilyrðin sem sett eru í 

öðrum undirlið 4. liðar í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1107/2009. 

13) Því er rétt að endurnýja samþykkið fyrir koparefnasamböndum sem efni sem ráðgert er að skipta út skv. 24. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 1107/2009. 

14) Í samræmi við 1. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, í tengslum við 6. gr. þeirrar reglugerðar og í ljósi nýjustu 

vísinda- og tækniþekkingar, er þó nauðsynlegt að hafa tiltekin skilyrði og takmarkanir. 

15) Einkum er rétt að takmarka umfang notkunar plöntuverndarvara, sem innihalda koparefnasambönd, við að hámarki  

28 kg af kopar á hvern hektara á sjö ára tímabili (þ.e. að meðaltali 4 kg/ha/ári) í því skyni að lágmarka hugsanlega 

uppsöfnun í jarðvegi og váhrif á aðrar lífverur en marklífverur, á meðan jafnframt er tekið tilliti til reglubundinna 

ræktunar- og loftslagsskilyrða í aðildarríkjunum sem leiða til aukningar á ágangi sveppa. Þegar aðildarríkin leyfa vörur 

ættu þau að gefa gaum að tilteknum vandamálum og leitast við að halda umfangi notkunar í lágmarki. 

16) Einnig er rétt að takmarka hámarksinnihald tiltekinna varasamra óhreininda í eiturefnafræðilegu tilliti. 

17) Því ætti að breyta viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 til samræmis við það. 

18) Með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/84 (1) var samþykkistímabilið fyrir koparefna-

sambönd framlengt til 31. janúar 2019 svo unnt væri að ljúka endurnýjunarferlinu áður en samþykki fyrir þessum efnum 

rynni út. Þar eð ákvörðun um endurnýjun var tekin fyrir þessa framlengdu lokadagsetningu ætti þessi reglugerð að koma 

til framkvæmda frá og með 1. janúar 2019. 

19) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, 

matvæli og fóður. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Endurnýjun samþykkis fyrir virkum efnum sem efni sem ráðgert er að skipta út 

Samþykki fyrir virku efnunum koparefnasamböndum, sem efni sem ráðgert er að skipta út, er endurnýjað eins og fram kemur í 

I. viðauka. 

2. gr. 

Breytingar á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 

Viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð. 

  

(1) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/84 frá 19. janúar 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB)  

nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin klórpýrifos, klórpýrifosmetýl, klóþíanidín, koparefna-

sambönd, dímoxýstróbín, mankóseb, mekópróp-p, metíram, oxamýl, petoxamíð, própíkónasól, própíneb, própýsamíð, pýraklóstróbín og 

soxamíð (Stjtíð. ESB L 16, 20.1.2018, bls. 8). 
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3. gr. 

Gildistaka og dagurinn þegar reglugerðin kemur til framkvæmda 

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2019. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 13. desember 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

Almennt heiti, kenninúmer IUPAC-heiti Hreinleiki (1) 
Dagsetning 

samþykkis 
Samþykki rennur út Sértæk ákvæði 

Koparefnasambönd:   1. janúar 

2019 

31. desember 

2025 

Einungis skal leyfa notkun sem hefur í för með sér að hámarki 28 kg af kopar á 

hvern hektara á sjö ára tímabili. 

Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna, eins og um getur í 6. mgr. 29. gr. 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009, skal taka tillit til 

niðurstaðnanna í endurskoðunarskýrslunni um koparefnasambönd, einkum í  

I. og II. viðbæti við hana. 

Í heildarmati sínu skulu aðildarríkin gefa sérstakan gaum að: 

— öryggi notenda, starfsmanna og vegfarenda og tryggja að í notkunarskil-

yrðunum sé mælt fyrir um notkun fullnægjandi persónuhlífa og aðrar 

mildunarráðstafanir eftir því sem við á, 

— vernd vatns og lífvera utan markhóps. Beita skal ráðstöfunum til að draga 

úr áhættu í tengslum við þessa greindu áhættu, s.s. með varðbeltum, eftir 

því sem við á, 

— magninu af virka efninu sem er notað og tryggja að magn sem er leyft að 

nota, með tilliti til skammta og hve oft efnið er notað, sé eins lítið og unnt 

er til að ná tilætluðum árangri og að það valdi ekki óviðunandi áhrifum á 

umhverfið, að teknu tilliti til bakgrunnsgilda kopars á notkunarstað ásamt 

kopar frá öðrum upptökum, ef upplýsingarnar liggja fyrir. Aðildarríkin geta 

einkum ákveðið að fastsetja árlegt hámarksumfang notkunar sem fer ekki 

yfir 4 kg af kopar á hvern hektara. 

Koparhýdroxíð CAS- 

nr. 20427-59-2 CIPAC- 

nr. 44.305 

Kopar(II)hýdroxíð ≥ 573 g/kg 

Koparoxýklóríð CAS- 

nr. 1332-65-6 eða 1332-

40-7 CIPAC-nr. 44.602 

Tvíkoparklóríðtrí-

hýdroxíð 

≥ 550 g/kg 

Koparoxíð CAS-nr. 1317-

39-1 CIPAC-nr. 44.603 

Koparoxíð ≥ 820 g/kg 

Bordeaux-blanda CAS- 

nr. 8011-63-0 CIPAC- 

nr. 44.604 

Ekki úthlutað ≥ 245 g/kg 

Tríbasískt koparsúlfat 

CAS-nr. 12527-76-3 

CIPAC-nr. 44.306 

Ekki úthlutað ≥ 490 g/kg 

Eftirfarandi óhreinindi skulu 

ekki fara yfir eftirfarandi magn: 

Arsen að hámarki 0,1 mg/g Cu 

Kadmíum að hámarki 0,1 mg/g 

Cu 

Blý að hámarki 0,3 mg/g Cu 

Nikkel að hámarki 1 mg/g Cu 

Kóbalt að hámarki 3 mg/kg 

Kvikasilfur að hámarki 5 mg/kg 

Króm að hámarki 100 mg/kg 

Antímon að hámarki 7 mg/kg 

(1) Frekari upplýsingar um auðkenni og forskrift fyrir virku efni er að finna í endurskoðunarskýrslunni. 
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II. VIÐAUKI 

Viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 er breytt sem hér segir: 

1) Í A-hluta fellur færsla 277 um koparefnasambönd brott. 

2) Í E-hluta er eftirfarandi færslu bætt við: 

Nr. Almennt heiti, kenninúmer IUPAC-heiti Hreinleiki (1) 
Dagsetning 

samþykkis 

Samþykki 

rennur út 
Sértæk ákvæði 

„10 Koparefnasambönd:   1. janúar 

2019 

31. desember 

2025 

Einungis skal leyfa notkun sem hefur í för með sér að hámarki 28 kg 

af kopar á hvern hektara á sjö ára tímabili. 

Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna, eins og um getur í  

6. mgr. 29. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/ 

2009, skal taka tillit til niðurstaðnanna í endurskoðunarskýrslunni 

um koparefnasambönd, einkum í I. og II. viðbæti við hana. 

Í heildarmati sínu skulu aðildarríkin gefa sérstakan gaum að: 

— öryggi notenda, starfsmanna og vegfarenda og tryggja að í 

notkunarskilyrðunum sé mælt fyrir um notkun fullnægjandi 

persónuhlífa og aðrar mildunarráðstafanir eftir því sem við á, 

— vernd vatns og lífvera utan markhóps. Beita skal ráðstöfunum til 

að draga úr áhættu í tengslum við þessa greindu áhættu, s.s. með 

varðbeltum, eftir því sem við á, 

— magninu af virka efninu sem er notað og tryggja að magn sem er 

leyft að nota, með tilliti til skammta og hve oft efnið er notað, sé 

eins lítið og unnt er til að ná tilætluðum árangri og að það valdi 

ekki óviðunandi áhrifum á umhverfið, að teknu tilliti til bak-

grunnsgilda kopars á notkunarstað ásamt kopar frá öðrum 

upptökum, ef upplýsingarnar liggja fyrir. Aðildarríkin geta 

einkum ákveðið að fastsetja árlegt hámarksumfang notkunar 

sem fer ekki yfir 4 kg af kopar á hvern hektara.“ 

Koparhýdroxíð CAS- 

nr. 20427-59-2 CIPAC-

nr. 44.305 

Kopar(II)hýdroxíð ≥ 573 g/kg 

Koparoxýklóríð CAS- 

nr. 1332-65-6 eða 1332-

40-7 CIPAC-nr. 44.602 

Tvíkoparklóríð-

tríhýdroxíð 

≥ 550 g/kg 

Koparoxíð CAS- 

nr. 1317-39-1 CIPAC- 

nr. 44.603 

Koparoxíð ≥ 820 g/kg 

Bordeaux-blanda CAS-

nr. 8011-63-0 CIPAC- 

nr. 44.604 

Ekki úthlutað ≥ 245 g/kg 

Tríbasískt koparsúlfat 

CAS-nr. 12527-76-3 

CIPAC-nr. 44.306 

Ekki úthlutað ≥ 490 g/kg 

Eftirfarandi óhreinindi skulu ekki 

fara yfir eftirfarandi magn: 

Arsen að hámarki 0,1 mg/g Cu 

Kadmíum að hámarki 0,1 mg/g 

Cu 

Blý að hámarki 0,3 mg/g Cu 

Nikkel að hámarki 1 mg/g Cu 

Kóbalt að hámarki 3 mg/kg 

Kvikasilfur að hámarki 5 mg/kg 

Króm að hámarki 100 mg/kg 

Antímon að hámarki 7 mg/kg 

(1) Frekari upplýsingar um auðkenni og forskrift fyrir virku efni er að finna í endurskoðunarskýrslunni. 
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REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) nr. 517/2014 

frá 16. apríl 2014 

um flúoraðar gróðurhúsalofttegundir og um niðurfellingu reglugerðar (EB) nr. 842/2006 (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 1. mgr. 192. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins (1), 

að höfðu samráði við svæðanefndina, 

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1)  Í fjórðu matsskýrslu milliríkjanefndarinnar um loftslagsbreytingar vegna rammasamnings Sameinuðu þjóðanna um 

loftslagsbreytingar, sem Sambandið er aðili að (3), er tekið fram að á grunni fyrirliggjandi vísindagagna þyrftu þróuð 

lönd að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda um 80% til 95% miðað við mörkin frá 1990 fyrir 2050 til að takmarka 

hnattrænar loftslagsbreytingar við hækkun hitastigs sem nemur 2 °C og draga þannig úr óæskilegum áhrifum á loftslag. 

2)  Til að ná þessu markmiði samþykkti framkvæmdastjórnin áætlun um að færast yfir í samkeppnishæft hagkerfi með lítilli 

kolefnislosun árið 2050, sem ráðið minntist á í niðurstöðum sínum frá 17. maí 2011 og Evrópuþingið studdi í ályktun 

sinni frá 15. mars 2012. Í þeirri áætlun lagði framkvæmdastjórnin fram kostnaðarhagkvæma leið til að ná fram nauðsyn-

legri heildarskerðingu á losun innan Sambandsins fyrir 2050. Í áætluninni eru fastsett þau framlög sem þörf er á í 

tengslum við hvern geira á sex sviðum. Draga ætti úr losun annarra efna en koltvísýrings, þ.m.t. flúoraðra 

gróðurhúsalofttegunda en að undanskildri losun á öðrum efnum en koltvísýringi frá landbúnaði, um 72% til 73% fyrir 

2030 og um 70% til 78% fyrir 2050, miðað við mörkin frá 1990. Sé miðað við viðmiðunarárið 2005 er þörf á skerðingu 

á losun annarra efna en koltvísýrings, að undanskildu því sem kemur frá landbúnaði, sem nemur 60% til 61% fyrir 2030. 

Samkvæmt mati var losun flúoraðra gróðurhúsalofttegunda 90 milljónir tonna af jafngildiseiningum koltvísýrings árið 

2005. Skerðing upp á 60% þýðir að draga þarf úr losun niður í u.þ.b. 35 milljónir tonna af jafngildiseiningum 

koltvísýrings fyrir 2030. Miðað við áætlaða losun upp á 104 milljónir tonna af jafngildiseiningum koltvísýrings árið 

2030 á grundvelli beitingar núgildandi löggjafar Sambandsins að fullu er frekari skerðingar um u.þ.b. 70 milljónir tonna 

af jafngildiseiningum koltvísýrings krafist. 

3)  Niðurstaða skýrslu framkvæmdastjórnarinnar frá 26. september 2011 um beitingu, áhrif og nægjanleika reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 842/2006 (4) var sú að ef núgildandi afmörkunarráðstöfunum er beitt að fullu geta 

þær nægt til að draga úr losun flúoraðra gróðurhúsalofttegunda. Því ætti að viðhalda umræddum ráðstöfunum og gera 

þær skýrari á grunni þeirrar reynslu sem hefur fengist við beitingu þeirra. Einnig ætti að rýmka gildissvið tiltekinna 

ráðstafana til að ná til annarra tækja sem umtalsvert magn af flúoruðum gróðurhúsalofttegundum er notað í, s.s. stórra 

kælibifreiða og kælivagna. Skyldan til að koma upp og viðhalda skrám yfir búnað sem inniheldur slíkar lofttegundir ætti 

einnig að ná til rafknúins rofbúnaðar. Vegna mikilvægis afmörkunarráðstafana við lok endingartíma vara og búnaðar 

sem innihalda flúoraðar gróðurhúsalofttegundir ættu aðildarríkin að hafa hliðsjón af gildi áætlana um ábyrgð 

framleiðenda og hvetja til að þeim verði komið á fót á grundvelli fyrirliggjandi bestu starfsvenja. 

4)  Í þeirri skýrsla var einnig komist að þeirri niðurstöðu að hægt sé að gera meira til að draga úr losun flúoraðra gróður-

húsalofttegunda innan Sambandsins, einkum með því að forðast að nota slíkar lofttegundir þegar til er staðgöngutækni 

sem er örugg og orkunýtin og hefur engin eða minni áhrif á loftslagið. Það er kostnaðarhagkvæmt að draga úr losun um 

allt að tvo þriðju af losun árið 2010 fyrir árið 2030 þar eð til eru staðfestir og sannprófaðir staðgöngukostir í mörgum 

geirum.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 150, 20.5.2014, bls. 195. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 160/2019 

frá 14. júní 2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) og XX. viðauka (Umhverfismál) við  

EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB C 271, 19.9.2013, bls. 138. 

(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 12. mars 2014 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 14. apríl 2014. 

(3) Ákvörðun ráðsins 94/69/EB frá 15. desember 1993 um niðurstöður rammasamnings Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar (Stjtíð. 

EB L 33, 7.2.1994, bls. 11). 

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 842/2006 frá 17. maí 2006 um tilteknar, flúraðar gróðurhúsalofttegundir (Stjtíð. ESB L 161, 

14.6.2006, bls. 1). 

2019/EES/49/34 
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5)  Í ályktun Evrópuþingsins frá 14. september 2011 um heildstæða nálgun að annarri losun, sem skiptir máli fyrir 

loftslagið, af mannavöldum en koltvísýringslosun er skuldbindingu Sambandsins um að styðja við aðgerðir varðandi 

vetnisflúorkolefni samkvæmt Montreal-bókuninni um efni sem valda rýrnun ósonlagsins (hér á eftir nefnd Montreal-

bókunin) fagnað sem fyrirtaks dæmi um nálgun við minnkun á losun gróðurhúsalofttegunda sem ekki byggist á því að 

nota markaðinn. Í þeirri ályktun var einnig kallað eftir því að kanna aðferðir til að stuðla að tafarlausri minnkun á 

vetnisflúorkolefnum á alþjóðavettvangi í gegnum Montreal-bókunina. 

6)  Til að hvetja til notkunar á tækni sem hefur engin eða minni áhrif á loftslagið ætti þjálfun einstaklinga sem stunda 

starfsemi sem tengist flúoruðum gróðurhúsalofttegundum að ná til upplýsinga um tækni sem getur komið í staðinn fyrir 

og dregið úr notkun á flúoruðum gróðurhúsalofttegundum. Þar eð tilteknir staðgöngukostir, sem koma í stað flúoraðra 

gróðurhúsalofttegunda og eru notaðir í vörur og búnað í stað flúoraðra gróðurhúsalofttegunda og til að draga úr notkun 

þeirra, geta verið eitraðir, eldfimir eða undir miklum þrýstingi ætti framkvæmdastjórnin að skoða núgildandi löggjöf 

Sambandsins um þjálfun einstaklinga í öruggri meðhöndlun á öðrum kælimiðlum og, ef við á, leggja fyrir Evrópuþingið 

og ráðið tillögu að nýrri löggjöf til að breyta þeirri löggjöf Sambandsins sem málið varðar. 

7)  Koma ætti upp áætlunum um útgáfu atvinnuskírteina og menntun og þjálfun eða breyta þeim, með tilliti til þeirra sem 

var komið upp með reglugerð (EB) nr. 842/2006, og þær mætti fella inn í starfsmenntunarkerfin. 

8)  Til að tryggja samræmi við vöktunar- og skýrslugjafarkröfur rammasamnings Sameinuðu þjóðanna um loftslags-

breytingar og við ákvörðun 4/CMP.7 frá ráðstefnu aðila sem er jafnframt fundur aðila að Kyoto-bókuninni við 

rammasamninginn, sem var samþykkt af sjöundu ráðstefnu aðila að rammasamningnum sem kom saman í Durban  

11. desember 2011, ætti að reikna hnatthlýnunarmátt með tilliti til 100 ára hnatthlýnunarmáttar eins kílós af lofttegund 

samanborið við eitt kíló af koltvísýringi. Þegar mögulegt er ætti útreikningurinn að byggjast á fjórðu matsskýrslunni 

sem milliríkjanefndin um loftslagsbreytingar samþykkti. 

9)  Markviss vöktun á losun flúoraðra gróðurhúsalofttegunda er afar þýðingarmikil fyrir eftirlit með þróun í átt til þess að 

uppfylla losunarskerðingarmarkmið og til að meta áhrifin af þessari reglugerð. Notkun á samræmdum hágæðagögnum 

til að tilkynna um losun á flúoruðum gróðurhúsalofttegundum er mjög mikilvæg til að tryggja gæði skýrslugjafar um 

losun. Ef aðildarríkin koma sér upp skýrslugjafarkerfi um losun á flúoruðum gróðurhúsalofttegundum myndi það skapa 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 525/2013 (1). Gögn um leka flúoraðra gróður-

húsalofttegunda úr búnaði sem fyrirtæki safna saman samkvæmt þessari reglugerð gætu bætt þessi losunarskýrslu-

gjafarkerfi umtalsvert. Þannig ætti að vera mögulegt að athuga samkvæmni gagnanna sem eru notuð til að leiða út losun 

og að bæta nálganir sem byggjast á útreikningi og ná þannig fram betra mati á losun á flúoruðum gróður-

húsalofttegundum í landsbundnu birgðabókhaldi yfir gróðurhúsalofttegundir. 

10)  Þar eð hentugir staðgöngukostir eru í boði ætti að rýmka gildissvið núgildandi banns við notkun á brennisteins-

hexaflúoríði við magnesíumsteypu og endurvinnslu á steyptu magnesíummálmblendi til að ná til starfsstöðva sem nota 

innan við 850 kg af brennisteinshexaflúoríði á ári. Eins ætti, með viðeigandi umbreytingartímabili, að banna notkun á 

kælimiðlum með mjög mikinn hnatthlýnunarmátt, 2500 eða meiri, til að gera við eða viðhalda kælibúnaði með 

áfyllingarstærð upp á 40 tonn af jafngildiseiningum koltvísýrings eða meira. 

11)  Þegar fyrir liggja hentugir staðgöngukostir fyrir flúoraðar gróðurhúsalofttegundir ætti að innleiða bann við að setja á 

markað nýjan kæli-, loftræstingar- og eldvarnarbúnað, sem inniheldur þessi efni eða virkar fyrir tilstilli þeirra. Skorti 

staðgöngukosti eða ef ekki er hægt að nýta þá af tæknilegum ástæðum eða öryggisástæðum eða ef notkun á slíkum 

öðrum valkostum mundi fela í sér óhóflegan kostnað ætti framkvæmdastjórninni að vera mögulegt að heimila 

undanþágu til að leyfa setningu slíkra vara og búnaðar á markað í takmarkaðan tíma. Í ljósi tækniþróunar í framtíðinni 

ætti framkvæmdastjórnin enn fremur að meta bann við setningu nýs búnaðar fyrir millispennurofbúnað (e. medium-

voltage secondary switchgear) og fyrir ný, lítil stakskipt loftræstikerfi á markað.  

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 525/2013 frá 21. maí 2013 um fyrirkomulag við vöktun og skýrslugjöf að því er varðar 

losun gróðurhúsalofttegunda og skýrslugjöf að því er varðar aðrar upplýsingar á landsvísu og á vettvangi Sambandsins sem varða 

loftslagsbreytingar og um niðurfellingu á ákvörðun nr. 280/2004/EB (Stjtíð. ESB L 165, 18.6.2013, bls. 13). 
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12)  Leyfa ætti setningu búnaðar, sem inniheldur flúoraðar gróðurhúsalofttegundir, á markað ef heildarlosun gróður-

húsalofttegunda frá þeim búnaði, með tilliti til raunhæfs leka- og endurheimtarhlutfalls, á vistferli hans er minni en 

mundi koma frá samsvarandi búnaði án flúoraðra gróðurhúsalofttegunda, sem hefur þá leyfilegu hámarksorkunotkun 

sem mælt er fyrir um í viðeigandi framkvæmdarráðstöfunum sem samþykktar eru í samræmi við tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB (1). Reglubundin og tímanleg endurskoðun á þessum framkvæmdar-

ráðstöfunum, í samræmi við þá tilskipun, myndi hjálpa til við að tryggja að þessar framkvæmdarráðstafanir haldist 

skilvirkar og viðeigandi. 

13)  Stigvaxandi skerðing á því magni vetnisflúorkolefna sem setja má á markað hefur verið viðurkennd sem skilvirkasta og 

kostnaðarhagkvæmasta aðferðin til að draga úr losun þessara efna til lengri tíma. 

14)  Til að framkvæma stigvaxandi skerðingu á því magni vetnisflúorkolefna sem setja má á markað í Sambandinu ætti 

framkvæmdastjórnin að úthluta kvóta til einstakra framleiðenda og innflytjenda vegna setningar vetnisflúorkolefna á 

markað, til að ekki sé farið yfir heildarmagntakmörkunina fyrir setningu vetnisflúorkolefna á markað. Til að viðhalda 

heildstæði stigvaxandi skerðingar á því magni vetnisflúorkolefna sem sett er á markað ætti að gera grein fyrir 

vetnisflúorkolefnum í búnaði innan kvótakerfis Sambandsins. Hafi vetnisflúorkolefni í búnaði ekki verið sett á markað 

áður en áfylling búnaðarins fór fram ætti að krefjast samræmisyfirlýsingar til að sanna að viðkomandi vetnisflúorkolefni 

séu skráð inn í kvótakerfi Sambandsins. 

15)  Til að byrja með ætti að byggja útreikninginn á viðmiðunargildum og úthlutun kvóta til einstakra framleiðenda og 

innflytjenda á því magni vetnisflúorkolefnis sem þeir tilkynntu að hefði verið sett á markað á viðmiðunartímabilinu frá 

2009 til 2012. Hins vegar ætti, til að útiloka ekki lítil fyrirtæki, að taka frá 11% af heildarmagntakmörkuninni fyrir 

innflytjendur og framleiðendur sem hafa ekki sett á markað 1 tonn eða meira af flúoruðum gróðurhúsalofttegundum á 

viðmiðunartímabilinu. 

16)  Framkvæmdastjórnin ætti, með reglubundnum endurútreikningi á viðmiðunargildunum og kvótanum, að sjá til þess að 

fyrirtæki fái að halda starfsemi sinni áfram á grunni meðaltals af því magni sem þau settu á markað á undanförnum 

árum. 

17)  Framleiðsluferlið fyrir tilteknar flúoraðar lofttegundir getur valdið umtalsverðri losun annarra flúoraðra gróður-

húsalofttegunda sem myndast sem aukaafurðir. Það ætti að vera skilyrði fyrir setningu flúoraðra gróðurhúsalofttegunda 

á markað að slíkum losuðum aukaafurðum sé fargað eða þær endurheimtar til síðari notkunar. 

18)  Framkvæmdastjórnin ætti að tryggja að til staðar sé miðlæg rafræn skrá til að halda utan um kvóta, vegna setningar 

vetnisflúorkolefna á markað, og utan um skýrslugjöf, þ.m.t. um búnað sem er settur á markað, einkum þegar búnaðurinn 

er þegar áfylltur með vetnisflúorkolefnum sem ekki hafa verið sett á markað fyrir áfyllingu og þarfnast því sannprófunar 

á því að skil séu gerð á magni vetnisflúorkolefnanna samkvæmt kvótakerfi Sambandsins, með samræmisyfirlýsingu og 

síðan með staðfestingu þriðja aðila. 

19)  Til að viðhalda sveigjanleika markaðarins með vetnisflúorkolefni í stórum einingum ætti að vera mögulegt að framselja 

kvóta, sem úthlutað er á grundvelli viðmiðunargilda, til annars framleiðanda eða innflytjanda innan Sambandsins eða til 

annars framleiðanda eða innflytjanda sem hefur einn fulltrúa sem kemur fram fyrir hans hönd innan Sambandsins 

20)  Til að gera kleift að vakta skilvirkni þessarar reglugerðar ætti að rýmka gildissvið núgildandi kvaða um skýrslugjöf til 

að ná til annarra flúoraðra efna sem hafa umtalsverðan hnatthlýnunarmátt eða eru líkleg til að koma í staðinn fyrir 

flúoruðu gróðurhúsalofttegundirnar sem skráðar eru í I. viðauka. Af sömu ástæðu ætti einnig að tilkynna um eyðingu 

flúoraðra gróðurhúsalofttegunda og innflutning til Sambandsins á þeim lofttegundum þegar þær eru í vörum og búnaði. 

Setja ætti lágmarksviðmiðunarmörk til að komast hjá óhóflegu stjórnsýsluálagi, einkum hjá litlum og meðalstórum 

fyrirtækjum og örfyrirtækjum. 

21)  Framkvæmdastjórnin ætti að hafa uppi stöðuga vöktun á áhrifum af skerðingu á magni vetnisflúorkolefna sem sett eru á 

markað, þ.m.t. áhrif hennar á framboð að því er varðar búnað þar sem notkun á vetnisflúorkolefnum myndi valda minni 

losun yfir vistferilinn en ef staðgöngutækni væri notuð. Framkvæmdastjórnin ætti að taka saman skýrslu um framboð 

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB frá 21. október 2009 um ramma til að setja fram kröfur varðandi visthönnun að því er 

varðar orkutengdar vörur (Stjtíð. ESB L 285, 31.10.2009, bls. 10). 
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vetnisflúorkolefna á markaði innan Sambandsins fyrir árslok 2020. Framkvæmdastjórnin ætti að gera ítarlega úttekt fyrir 

lok 2022, í tæka tíð til að breyta ákvæðum þessarar reglugerðar, í ljósi framkvæmdar hennar og nýrrar þróunar og 

alþjóðlegra skuldbindinga og til að leggja til, ef við á, frekari skerðingarráðstafanir. 

22)  Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir framkvæmd þessarar reglugerðar ætti að fela framkvæmdastjórninni fram-

kvæmdarvald. Þessu valdi ætti að beita í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011 (1). 

23)  Fela ætti framkvæmdastjórninni vald til að samþykkja gerðir í samræmi við 290. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins í því skyni að breyta tilteknum veigalitlum atriðum í þessari reglugerð. Einkar mikilvægt er að 

framkvæmdastjórnin hafi viðeigandi samráð meðan á undirbúningsvinnu hennar stendur, þ.m.t. við sérfræðinga. Við 

undirbúning og samningu framseldra gerða ætti framkvæmdastjórnin að tryggja samhliða, tímanlega og viðeigandi 

afhendingu viðkomandi skjala til Evrópuþingsins og ráðsins. 

24)  Þar sem þessi tilskipun er samþykkt skv. 1. mgr. 192. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins kemur hún ekki 

í veg fyrir að aðildarríkin viðhaldi eða innleiði strangari verndarráðstafanir sem samræmast sáttmálanum. Aðildarríkin 

skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um allar slíkar ráðstafanir skv. 193. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópu-

sambandsins. 

25)  Þessi reglugerð breytir og bætir við efni reglugerðar (EB) nr. 842/2006 sem ætti því að fella niður. Til að tryggja 

hnökralaus umskipti frá gamla skipulaginu yfir í það nýja þykir hins vegar rétt að kveða á um að reglugerðir 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1493/2007 (2), (EB) nr. 1494/2007 (3), (EB) nr. 1497/2007 (4), (EB) nr. 1516/2007 

(5), (EB) nr. 303/2008 (6), (EB) nr. 304/2008 (7), (EB) nr. 305/2008 (8), (EB) nr. 306/2008 (9), (EB) nr. 307/2008 (10) og 

(EB) nr. 308/2008 (11) haldi gildi sínu og verði áfram beitt nema og þangað til þær eru felldar niður með framseldum 

gerðum eða framkvæmdargerðum sem framkvæmdastjórnin samþykkir samkvæmt þessari reglugerð. 

26)  Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiðum þessarar reglugerðar og þeim verður betur náð á vettvangi 

Sambandsins vegna þess að í eðli sínu ná þau umhverfisvandamál, sem fjalla á um, yfir landamæri, og vegna áhrifa 

þessarar reglugerðar á verslun innan Sambandsins og á utanríkisverslun, er Sambandinu heimilt að samþykkja 

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011 frá 16. febrúar 2011 um reglur og almennar meginreglur varðandi tilhögun 

eftirlits aðildarríkjanna með framkvæmdastjórninni þegar hún beitir framkvæmdavaldi sínu (Stjtíð. ESB L 55, 28.2.2011, bls. 13). 

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1493/2007 frá 17. desember 2007 um snið skýrslunnar, sem framleiðendur, innflytjendur og 

útflytjendur tiltekinna flúoraðra gróðurhúsalofttegunda skulu leggja fram, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 842/2006 (Stjtíð. ESB L 332, 18.12.2007, bls. 7). 

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1494/2007 frá 17. desember 2007 um snið merkimiða og frekari kröfur um merkingar, í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 842/2006, að því er varðar vörur og búnað sem innihalda tilteknar, flúraðar 

gróðurhúsalofttegundir (Stjtíð. ESB L 332, 18.12.2007, bls. 25). 

(4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1497/2007 frá 18. desember 2007 um staðlaðar kröfur um eftirlit með leka, í samræmi við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 842/2006, að því er varðar föst brunavarnarkerfi sem innihalda tilteknar, flúraðar 

gróðurhúsalofttegundir (Stjtíð. ESB L 333, 19.12.2007, bls. 4). 

(5) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1516/2007 frá 19. desember 2007 um staðlaðar kröfur um eftirlit með leka, í samræmi við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 842/2006, að því er varðar fastan kæli-, loftræsti- og varmadælubúnað sem inniheldur 

tilteknar, flúraðar gróðurhúsalofttegundir (Stjtíð. ESB L 335, 20.12.2007, bls. 10). 

(6) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 303/2008 frá 2. apríl 2008 um að setja, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 842/2006, lágmarkskröfur og skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu á vottun fyrirtækja og starfsfólks að því er varðar fastan kæli-, 

loftræsti- og varmadælubúnað sem inniheldur tilteknar flúraðar gróðurhúsalofttegundir (Stjtíð. ESB L 92, 3.4.2008, bls. 3). 

(7) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 304/2008 frá 2. apríl 2008 um að setja, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 842/2006, lágmarkskröfur og skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu á vottun fyrirtækja og starfsfólks að því er varðar föst 

brunavarnarkerfi og slökkvitæki sem innihalda tilteknar flúraðar gróðurhúsalofttegundir (Stjtíð. ESB L 92, 3.4.2008, bls. 12). 

(8) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 305/2008 frá 2. apríl 2008 um að setja, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 842/2006, lágmarkskröfur og skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu á vottun starfsfólks sem endurheimtir tilteknar flúraðar 

gróðurhúsalofttegundir úr háspennurofbúnaði (Stjtíð. ESB L 92, 3.4.2008, bls. 17). 

(9) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 306/2008 frá 2. apríl 2008 um að setja, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 842/2006, lágmarkskröfur og skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu á vottun starfsfólks sem endurheimtir tiltekna leysa, sem í eru 

flúraðar gróðurhúsalofttegundir, úr búnaði (Stjtíð. ESB L 92, 3.4.2008, bls. 21). 

(10) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 307/2008 frá 2. apríl 2008 um að setja, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 842/2006, lágmarkskröfur um menntunaráætlanir og skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu á staðfestingum vegna þjálfunar 

starfsfólks að því er varðar loftræstikerfi í tilteknum, vélknúnum ökutækjum sem innihalda tilteknar, flúoraðar gróðurhúsalofttegundir 

(Stjtíð. ESB L 92, 3.4.2008, bls. 25). 

(11) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 308/2008 frá 2. apríl 2008 um ákvörðun, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 842/2006, á sniði fyrir tilkynningar um menntunar- og vottunaráætlanir aðildarríkjanna (Stjtíð ESB L 92, 3.4.2008, bls. 28). 
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ráðstafanir í samræmi við nálægðarregluna eins og kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans um Evrópusambandið. Í samræmi 

við meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram í þeirri grein, er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í þessari reglugerð 

til að ná þessum markmiðum. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

I. KAFLI 

ALMENN ÁKVÆÐI 

1. gr. 

Efni 

Markmiðið með þessari reglugerð er að vernda umhverfið með því að draga úr losun flúoraðra gróðurhúsalofttegunda. Til 

samræmis við það eru með þessari reglugerð: 

a)  settar reglur um afmörkun, notkun, endurheimt og förgun flúoraðra gróðurhúsalofttegunda og um tengdar hliðarráðstafanir, 

b)  sett skilyrði fyrir setningu tiltekinna vara og búnaðar, sem innihalda eða virka fyrir tilstilli flúoraðra gróðurhúsalofttegunda, 

á markað, 

c)  sett skilyrði fyrir tiltekinni notkun flúoraðra gróðurhúsalofttegunda og 

d)  settar á magntakmarkanir vegna setningar vetnisflúorkolefna á markað. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

1) „flúoraðar gróðurhúsalofttegundir“: vetnisflúorkolefni, perflúorkolefni, brennisteinshexaflúoríð og aðrar gróðurhúsaloft-

tegundir sem innihalda flúor og eru skráðar í I. viðauka eða blöndur sem innihalda einhver þessara efna, 

2) „vetnisflúorkolefni“: efnin, sem eru skráð í 1. þætti I. viðauka, eða blöndur sem innihalda einhver þessara efna, 

3) „perflúorkolefni“: efnin, sem eru skráð í 2. þætti I. viðauka, eða blöndur sem innihalda einhver þessara efna, 

4) „brennisteinshexaflúoríð“: efnið, sem er skráð í 3. þætti I. viðauka, eða blöndur sem innihalda þetta efni, 

5) „blanda“: vökvi sem er samsettur úr tveimur eða fleiri efnum, þar sem minnst eitt efnanna er skráð í I. eða II. viðauka, 

6) „hnatthlýnunarmáttur“: geta gróðurhúsalofttegundar til að valda loftslagshlýnun samanborið við mátt koltvísýrings, 

reiknað sem hlýnunarmáttur eins kílógramms af gróðurhúsalofttegund í 100 ár sem hlutfall af hlýnunarmætti eins kíló-

gramms af koltvísýringi, eins og fram kemur í I., II. og IV. viðauka eða, ef um blöndur er að ræða, reiknað í samræmi við 

IV. viðauka, 

7) „tonn af jafngildiseiningum koltvísýrings“: magn gróðurhúsalofttegunda, gefið upp sem margfeldið af þyngd gróður-

húsalofttegundanna í tonnum og hnatthlýnunarmáttar þeirra,  

8) „rekstraraðili“: einstaklingur eða lögaðili sem ber raunverulega ábyrgð á tæknilegri virkni vara og búnaðar sem falla undir 

þessa reglugerð; aðildarríki getur, við skilgreindar, sérstakar aðstæður, tilnefnt eigandann þannig að hann beri ábyrgð á 

skuldbindingum rekstraraðilans, 

9) „notkun“: nýting flúoraðra gróðurhúsalofttegunda í framleiðslu, til viðhalds eða þjónustu á vörum og búnaði, þ.m.t. 

enduráfylling, eða nýting þeirra í öðrum ferlum sem um getur í þessari reglugerð, 

10) „setning á markað“: að afgreiða eða bjóða fram til annars aðila innan Sambandsins í fyrsta skipti, gegn greiðslu eða án 

endurgjalds, eða, ef um framleiðanda er að ræða, að nota fyrir eigin reikning; nær einnig til tollafgreiðslu í frjálst flæði 

innan Sambandsins, 

11) „loftþéttur búnaður: búnaður þar sem allir hlutar, sem innihalda flúoraða gróðurhúsalofttegund, eru gerðir þéttir með 

málmsuðu, lóðun eða svipaðri, varanlegri tengingu sem getur m.a. verið þéttir lokar og þétt þjónustutengi (e. service port) 

sem gera kleift að koma við réttum viðgerðum eða fjarlægingu og sem hafa sannreyndan leka sem er minni en 3 grömm á 

ári við þrýsting sem er a.m.k. fjórðungur af leyfilegum hámarksþrýstingi,  
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12) „ílát“: vara sem er fyrst og fremst hönnuð til þess að flytja í flúoraðar gróðurhúsalofttegundir eða til að geyma þær, 

13) „einnota ílát“: ílát sem ekki er hægt að enduráfylla án þess að því sé breytt í þeim tilgangi eða sem er sett á markað án 

þess að gert hafi verið ráð fyrir að því sé skilað til enduráfyllingar, 

14) „endurheimt“: söfnun og geymsla flúoraðra gróðurhúsalofttegunda úr vörum, þ.m.t. ílátum, og búnaði þegar viðhald eða 

þjónusta fer fram eða áður en vörunni eða búnaðinum er fargað, 

15) „endurvinnsla“: endurnotkun á endurheimtum, flúoruðum gróðurhúsalofttegundum að loknu grunnhreinsiferli, 

16) „endurnýting“: endurmeðhöndlun endurheimtrar flúoraðrar gróðurhúsalofttegundar til að ná fram jafngildri virkni og hjá 

ónotuðu efni, að teknu tilliti til fyrirhugaðrar notkunar, 

17) „förgun“: ferlið þegar flúoraðri gróðurhúsalofttegund er varanlega umbreytt eða hún brotin niður, að öllu eða mestu leyti, í 

eitt eða fleiri stöðug efni sem eru ekki flúoraðar gróðurhúsalofttegundir, 

18) „úrelding“: endanleg stöðvun og fjarlæging úr rekstri eða notkun á vöru eða búnaði sem inniheldur flúoraðar 

gróðurhúsalofttegundir, 

19) „viðgerð“: enduruppbygging skaddaðra eða lekra vara eða búnaðar, sem inniheldur eða virkar fyrir tilstilli flúoraðra 

gróðurhúsalofttegunda, sem snýst um hluta þeirra sem inniheldur eða er hannaður til að innihalda slíkar lofttegundir, 

20) „uppsetning“: tenging tveggja eða fleiri hluta af búnaði eða rásum sem innihalda eða eru hannaðar til að innihalda 

flúoraðar gróðurhúsalofttegundir, með það fyrir augum að setja saman kerfi á staðnum þar sem það verður notað og sem 

snýst um að tengja saman leiðara, sem ætlað er að flytja lofttegundir um kerfi, til að fullgera hringrás án tillits til þess 

hvort fylla þurfi á kerfið eftir samsetningu, 

21) „viðhald eða þjónusta“: öll starfsemi, að undanskildri endurheimt í samræmi við 8. gr. og lekaprófun í samræmi við 4. gr. 

og 10. gr. (b-lið 1. mgr.) þessarar reglugerðar, sem felst í því að rjúfa rásirnar sem innihalda eða eru hannaðar til að 

innihalda flúoraðar gróðurhúsalofttegundir, einkum til að fylla flúoraðar gróðurhúsalofttegundir á kerfið, fjarlægja einn 

eða fleiri hluta úr rásinni eða búnaðinum, setja aftur saman tvo eða fleiri hluta úr rásinni eða búnaðinum, sem og að gera 

við leka, 

22) „ónotað efni“: efni sem hefur ekki verið notað áður, 

23) „kyrrstæður“: sem er vanalega ekki á hreyfingu á milli staða í starfrækslu; nær einnig til færanlegra loftræstitækja fyrir 

herbergi, 

24) „færanlegur“: sem er vanalega á hreyfingu á milli staða í starfrækslu, 

25) „einþátta frauð“: frauðsamsetning í stökum úðabrúsa í óhvörfuðu eða hluthvörfuðu vökvaformi, sem þenst út og harðnar 

þegar hún kemur út úr brúsanum, 

26) „kælibifreið“: vélknúið ökutæki með massa yfir 3,5 tonnum, sem er hannað og byggt fyrst og fremst til að flytja vörur og 

er búið kælieiningu, 

27) „kælivagn“: eftirvagn sem er hannaður og byggður til að vera dreginn af flutningabifreið eða dráttarvél, einkum til að 

flytja vörur, og er búinn kælieiningu, 

28) „úðabrúsi til tæknilegra nota“: úðabrúsi sem er notaður í tengslum við viðhald, viðgerðir, hreinsun, prófun, 

skordýraeyðingu og framleiðslu á vörum og búnaði, uppsetningu á búnaði og til annarra nota, 

29) „lekagreiningarkerfi“: kvarðaður vélbúnaður, rafbúnaður eða rafeindabúnaður til að greina leka flúoraðra gróður-

húsalofttegunda sem lætur rekstraraðilann vita ef leki greinist, 

30) „fyrirtæki“: einstaklingur eða lögaðili sem: 

a)  framleiðir, notar, endurheimtir, safnar saman, endurvinnur, endurnýtir eða fargar flúoruðum gróðurhúsalofttegundum, 

b)  flytur inn eða út flúoraðar gróðurhúsalofttegundir eða vörur og búnað sem innihalda slíkar lofttegundir, 

c)  setur á markað flúoraðar gróðurhúsalofttegundir eða vörur og búnað sem innihalda eða virka fyrir tilstilli slíkra 

lofttegunda, 

d)  setur upp, þjónustar, heldur við, gerir við, leitar að lekum eða úreldir búnað sem inniheldur eða virkar fyrir tilstilli 

flúoraðra gróðurhúsalofttegunda,  
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e)  er rekstraraðili búnaðar sem inniheldur eða virkar fyrir tilstilli flúoraðra gróðurhúsalofttegunda, 

f)  framleiðir, flytur inn, flytur út, setur á markað eða fargar lofttegundum sem skráðar eru í II. viðauka. 

g)  setur á markað vörur eða búnað sem inniheldur lofttegundir sem skráðar eru í II. viðauka, 

31) „hráefni“: hvers kyns flúoraðar gróðurhúsalofttegundir eða efni sem eru skráð í II. viðauka sem ummyndast efnafræðilega 

í ferli þar sem viðkomandi efni gjörbreytast frá upphaflegri samsetningu og losun vegna þeirra verður óveruleg, 

32) „notkun í viðskiptalegum tilgangi“: nýting til geymslu, sýningar eða skömmtunar á vörum, til sölu til endanlegra notenda, 

í smásölu og matsölu, 

33) „brunavarnarbúnaður“: búnaður og kerfi sem eru notuð við varnir gegn bruna eða til að kæfa eld, þ.m.t. slökkvitæki, 

34) „Rankine-hringrás fyrir lífrænan drifmiðil“: hringrás sem inniheldur þéttanlega flúoraða gróðurhúsalofttegund sem 

umbreytir varma frá varmagjafa í orku til framleiðslu á raforku eða vélrænni orku, 

35) „herbúnaður“: vopn, skotfæri og efni til stríðsrekstrar sem eru sérstaklega ætluð til hernaðarnota sem eru nauðsynleg til að 

vernda grunnöryggishagsmuni aðildarríkja, 

36) „rafknúinn rofbúnaður“: rofbúnaður og samsetningar hans með tengdum stýri-, mæli-, verndar- og stillibúnaði og 

samsetningar slíkra tækja og búnaðar með tengdum samtenglum, aukabúnaði, umlykjum og stoðvirkjum, ætlað til 

notkunar í tengslum við framleiðslu, flutning, dreifingu og umbreytingu á raforku, 

37) „miðlæg fjölþjöppukælikerfi“ (e. multipack centralised refrigeration systems): kerfi með tveimur eða fleiri þjöppum sem eru 

keyrðar samhliða og eru tengdar við einn eða fleiri sameiginlega þétta og tiltekinn fjölda kælitækja, s.s. útstillingaskápa, 

skápa, frysta eða kæligeymslur, 

38) „ytri kælirás keðjutengdra kerfa“ (e. primary refrigerant circuit of cascade systems): ytri rásin í óbeinum millihitakerfum 

þar sem tvær eða fleiri kælirásir eru raðtengdar þannig að ytri rásin tekur til sín varmann frá þéttinum í innri rás fyrir 

millihitann, 

39) „stakskipt loftræstikerfi“ (e. single split air conditioning systems): kerfi til loftræstingar í herbergjum sem samanstanda af 

einni einingu utandyra og annarri innandyra sem eru tengdar saman með kælilögnum og þarf að setja upp á notkunarstað. 

II. KAFLI 

AFMÖRKUN 

3. gr. 

Forvarnir gegn losun flúoraðra gróðurhúsalofttegunda 

1.  Losun flúoraðra gróðurhúsalofttegunda út í andrúmsloftið af ásetningi skal vera bönnuð þegar losunin er ekki tæknilega 

nauðsynleg vegna fyrirhugaðrar notkunar. 

2.  Rekstraraðilar búnaðar sem inniheldur flúoraðar gróðurhúsalofttegundir skulu gera varúðarráðstafanir til að koma í veg 

fyrir óviljandi losun (leka) þessara lofttegunda. Þeir skulu gera allar ráðstafanir sem eru tæknilega og efnahagslega mögulegar 

til að lágmarka leka flúoraðra gróðurhúsalofttegunda. 

3.  Þegar leki flúoraðra gróðurhúsalofttegunda uppgötvast skulu rekstraraðilar sjá til þess að gert sé við búnaðinn án 

ótilhlýðilegrar tafar. 

Þegar búnaður er lekaprófaður skv. 1. mgr. 4. gr. og gert hefur verið við leka úr búnaðinum skulu rekstraraðilarnir sjá til þess að 

vottaður einstaklingur skoði búnaðinn innan eins mánaðar frá viðgerðinni til að staðfesta að viðgerðin hafi heppnast. 

4.  Einstaklingar sem framkvæma þau verkefni sem um getur í a- til c-lið 1. mgr. 10. gr. skulu hafa vottun í samræmi við  

4. og 7. mgr. 10. gr. og skulu þeir gera varúðarráðstafanir til að koma í veg fyrir leka flúoraðra gróðurhúsalofttegunda. 

Fyrirtæki sem annast uppsetningu, þjónustu, viðhald, viðgerðir eða úreldingu búnaðarins, sem er talinn upp í a- til d-lið 2. mgr. 

4. gr., skulu hafa vottun í samræmi við 6. og 7. mgr. 10. gr. og skulu þau gera varúðarráðstafanir til að koma í veg fyrir leka 

flúoraðra gróðurhúsalofttegunda.  
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4. gr. 

Lekaprófanir 

1.  Rekstraraðilar búnaðar sem inniheldur 5 tonn af jafngildiseiningum koltvísýrings eða meira af flúoruðum gróðurhúsaloft-

tegundum sem eru ekki bundnar í frauði skulu sjá til þess að búnaðurinn sé lekaprófaður. 

Loftþéttur búnaður, sem inniheldur minna en 10 tonn af jafngildiseiningum koltvísýrings af flúoruðum gróðurhúsaloft-

tegundum, skal ekki sæta lekaprófunum samkvæmt þessari grein, að því tilskildu að búnaðurinn sé merktur sem loftþéttur. 

Rafknúinn rofbúnaður skal ekki sæta lekaprófunum samkvæmt þessari grein, að því tilskildu að hann uppfylli eitt af eftirfarandi 

skilyrðum: 

a)  prófað lekahlutfall frá honum er undir 0,1% á ári, eins og kemur fram í tækniforskrift framleiðandans, og hann er merktur í 

samræmi við það, 

b)  hann er búinn þrýsti- eða þéttleikavöktunarbúnaði eða 

c)  hann inniheldur minna en 6 kg af flúoruðum gróðurhúsalofttegundum. 

2.  Ákvæði 1. mgr. gilda um rekstraraðila eftirfarandi búnaðar sem inniheldur flúoraðar gróðurhúsalofttegundir: 

a)  kyrrstæðs kælibúnaðar, 

b)  kyrrstæðs loftræstibúnaðar, 

c)  kyrrstæðra varmadæla, 

d)  kyrrstæðs brunavarnarbúnaðar, 

e)  kælieininga í kælibifreiðum og kælivögnum, 

f)  rafknúins rofbúnaðar, 

g)  Rankine-hringrása fyrir lífræna drifmiðla. 

Að því er varðar búnaðinn sem um getur í a- til e-lið fyrstu undirgreinar skulu prófanirnar gerðar af einstaklingum sem hafa 

vottun í samræmi við reglurnar sem kveðið er á um í 10. gr. 

Þrátt fyrir fyrstu undirgrein 1. mgr. skal búnaður, sem inniheldur innan við 3 kg af flúoruðum gróðurhúsalofttegundum, eða 

loftþéttur búnaður, sem er merktur í samræmi við það og inniheldur innan við 6 kg af flúoruðum gróðurhúsalofttegundum, ekki 

sæta lekaprófunum fram til 31. desember 2016. 

3.  Lekaprófanir skv. 1. mgr. skulu gerðar með eftirfarandi tíðni: 

a)  með minnst 12 mánaða millibili ef innihald búnaðarins af flúoruðum gróðurhúsalofttegundum samsvarar 5 tonnum af 

jafngildiseiningum koltvísýrings eða meira, en minna en 50 tonnum af jafngildiseiningum koltvísýrings; eða með minnst  

24 mánaða millibili ef lekagreiningarkerfi er sett upp, 

b)  með minnst 6 mánaða millibili ef innihald búnaðarins af flúoruðum gróðurhúsalofttegundum samsvarar 50 tonnum af 

jafngildiseiningum koltvísýrings eða meira, en minna en 500 tonnum af jafngildiseiningum koltvísýrings; eða með minnst 

12 mánaða millibili ef lekagreiningarkerfi er sett upp, 

c)  með minnst þriggja mánaða millibili ef innihald búnaðarins af flúoruðum gróðurhúsalofttegundum samsvarar 500 tonnum 

af jafngildiseiningum koltvísýrings eða meira, eða með minnst sex mánaða millibili ef lekagreiningarkerfi er sett upp.  
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4.  Líta skal svo á að skuldbindingarnar í 1. mgr. vegna brunavarnarbúnaðar, sem um getur í d-lið 2. mgr., séu uppfylltar ef 

eftirfarandi tvö skilyrði eru uppfyllt: 

a)  gildandi eftirlitsáætlun uppfyllir staðlana ISO 14520 eða EN 15004 og 

b)  brunavarnarbúnaðurinn er skoðaður eins oft og krafist er skv. 3. mgr. 

5.  Framkvæmdastjórnin getur, með framkvæmdargerðum, tiltekið kröfur varðandi lekaprófanir í samræmi við 1. mgr. 

þessarar greinar fyrir hverja gerð búnaðar sem um getur í þeirri málsgrein, auðkennt þá hluta búnaðarins sem líklegastir eru til 

að leka og fellt niður gerðir sem eru samþykktar skv. 7. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 842/2006. Þessar framkvæmdargerðir 

skulu samþykktar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 24. gr. 

5. gr. 

Lekagreiningarkerfi 

1.  Rekstraraðilar búnaðarins, sem er talinn upp í a- til d-lið 2. mgr. 4. gr. og inniheldur 500 tonn af jafngildiseiningum 

koltvísýrings eða meira af flúoruðum gróðurhúsalofttegundum, skulu sjá til þess að í búnaðinum sé lekagreiningarkerfi sem 

varar rekstraraðilann eða þjónustufyrirtæki við leka. 

2.  Rekstraraðilar búnaðarins, sem er talinn upp í f- og g-lið 2. mgr. 4. gr. og inniheldur 500 tonn af jafngildiseiningum 

koltvísýrings eða meira af flúoruðum gróðurhúsalofttegundum og er settur upp 1. janúar 2017 eða síðar, skulu sjá til þess að 

þessum búnaði sé lekagreiningarkerfi sem varar rekstraraðilann eða þjónustufyrirtæki við leka. 

3.  Rekstraraðilar búnaðarins, sem er talinn upp í a- til d-lið og g-lið 2. mgr. 4. gr. og sem fellur undir 1. eða 2. mgr. þessarar 

greinar, skulu sjá til þess að lekagreiningarkerfi séu skoðuð með minnst 12 mánaða millibili til að tryggja að þau virki sem 

skyldi. 

4.  Rekstraraðilar búnaðarins, sem er talinn upp í f-lið 2. mgr. 4. gr. og sem fellur undir 2. mgr. þessarar greinar, skulu sjá til 

þess að lekagreiningarkerfi séu skoðuð með minnst 6 ára millibili til að tryggja að þau virki sem skyldi. 

6. gr. 

Skráahald 

1.  Rekstraraðilar búnaðar, sem krafist er að sé lekaprófaður skv. 1. mgr. 4. gr., skulu koma sér upp og viðhalda skrám fyrir 

sérhvern hluta slíks búnaðar þar sem fram koma eftirfarandi upplýsingar: 

a)  magn og tegund flúoraðra gróðurhúsalofttegunda sem eru settar upp, 

b)  magn flúoraðra gróðurhúsalofttegunda sem er bætt við í uppsetningu, við viðhald eða þjónustu eða vegna leka, 

c)  hvort magn uppsettra flúoraðra gróðurhúsalofttegunda hefur verið endurunnið eða endurnýtt, ásamt heiti og heimilisfangi 

endurvinnslu- eða endurheimtarstöðvarinnar og, þegar við á, númer starfsleyfisskírteinis þess, 

d)  magn flúoraðra gróðurhúsalofttegunda sem er endurheimt, 

e)  kenni fyrirtækisins sem setti upp, þjónustaði, hélt við og, ef við á, gerði við eða úrelti búnaðinn, þ.m.t., ef við á, númer 

starfsleyfisskírteinis þess, 

f)  dagsetningar prófana sem voru gerðar skv. 1. til 3. mgr. 4. gr. og niðurstöður þeirra, 

g)  ef búnaðurinn var úreltur: hvaða ráðstafanir voru gerðar til að endurheimta og farga flúoruðu gróðurhúsalofttegundunum. 

2.  Ef skrárnar, sem um getur í 1. mgr., eru ekki geymdar í gagnagrunni sem lögbær yfirvöld aðildarríkjanna koma á fót gilda 

eftirfarandi reglur:  
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a)  rekstraraðilarnir, sem um getur í 1. mgr., skulu geyma skrárnar, sem um getur í þeirri málsgrein, í minnst fimm ár, 

b)  fyrirtæki sem stunda starfsemi, sem um getur í e-lið 1. mgr., fyrir rekstraraðila skulu geyma afrit af skránum, sem um getur 

í 1. mgr., í minnst fimm ár. 

Skrárnar, sem um getur í 1. mgr., skulu, sé þess óskað, gerðar aðgengilegar lögbæru yfirvaldi hlutaðeigandi aðildarríkis eða 

framkvæmdastjórninni. Að því marki sem slíkar skrár innihalda umhverfisupplýsingar skal tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2003/4/EB (1) eða reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1367/2006 (2) gilda, eftir því sem við á. 

3.  Að því er varðar 4. mgr. 11. gr. skulu fyrirtæki sem afhenda flúoraðar gróðurhúsalofttegundir koma sér upp skrám með 

viðeigandi upplýsingum um kaupendur flúoraðra gróðurhúsalofttegunda sem m.a. innihalda eftirfarandi upplýsingar: 

a)  skírteinisnúmer kaupendanna og 

b)  viðkomandi keypt magn af flúoruðum gróðurhúsalofttegundum. 

Fyrirtækin sem afhenda flúoraðar gróðurhúsalofttegundir skulu viðhalda þessum skrám í minnst fimm ár. 

Fyrirtækin sem afhenda flúoraðar gróðurhúsalofttegundir skulu, sé þess óskað, gera slíkar skrár aðgengilegar lögbæru yfirvaldi 

hlutaðeigandi aðildarríkis eða framkvæmdastjórninni. Að því marki sem skrárnar innihalda umhverfisupplýsingar skulu ákvæði 

tilskipunar 2003/4/EB eða reglugerðar 1367/2006 gilda, eftir því sem við á. 

4.  Framkvæmdastjórnin getur, með framkvæmdargerð, ákveðið snið skránna sem um getur í 1. og 3. mgr. þessarar greinar og 

tilgreint hvernig þeim skuli komið á fót og haldið við. Sú framkvæmdargerð skal samþykkt í samræmi við rannsóknar-

málsmeðferðina sem um getur í 24. gr. 

7. gr. 

Losun flúoraðra gróðurhúsalofttegunda í tengslum við framleiðslu 

1.  Framleiðendur flúoraðra efnasambanda skulu gera allar nauðsynlegar varúðarráðstafanir til að takmarka losun flúoraðra 

gróðurhúsalofttegunda, eftir því sem framast er unnt, í: 

a)  framleiðslu, 

b)  flutningum og 

c)  geymslu. 

Ákvæði þessarar greinar gilda einnig þegar flúoraðar gróðurhúsalofttegundir eru framleiddar sem aukaafurðir. 

2.  Með fyrirvara um 1. mgr. 11. gr. skal setning flúoraðra gróðurhúsalofttegunda og lofttegunda, sem taldar eru upp í  

II. viðauka, á markað vera bönnuð nema, ef við á, framleiðendur eða innflytjendur leggi fram sannanir, þegar slík setning á 

markað fer fram, fyrir því að tríflúormetani, sem er framleitt sem aukaafurð í framleiðsluferlinu, þ.m.t. við framleiðslu á hráefni 

til framleiðslu þeirra, hafi verið fargað eða það endurheimt til síðari nota, í samræmi við bestu fáanlegu tækni. 

Krafa þessi gildir frá 11. júní 2015. 

8. gr. 

Endurheimt 

1.  Rekstraraðilar kyrrstæðs búnaðar eða kælieininga í kælibifreiðum og kælivögnum sem innihalda flúoraðar 

gróðurhúsalofttegundir sem eru ekki bundnar í frauði skulu sjá til þess að endurheimt þessara lofttegunda sé framkvæmd af 

einstaklingum, sem hafa viðeigandi skírteini sem kveðið er á um í 10. gr., þannig að þessar lofttegundir séu endurunnar, 

endurnýttar eða þeim fargað. 

Þessi skylda nær til rekstraraðila alls eftirfarandi búnaðar: 

a)  kælirása í kyrrstæðum kæli-, loftræsti- og varmadælubúnaði, 

b)  kælirása í kælieiningum í kælibifreiðum og kælivögnum,  

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/4/EB frá 28. janúar 2003 um almennan aðgang að upplýsingum um umhverfismál og 

niðurfellingu á tilskipun ráðsins 90/313/EBE (Stjtíð. ESB L 41, 14.2.2003, bls. 26). 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1367/2006 frá 6. september 2006 um beitingu ákvæða Árósasamningsins um aðgang að 

upplýsingum, þátttöku almennings í ákvarðanatöku og aðgang að réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum hjá stofnunum og aðilum 

Bandalagsins (Stjtíð. ESB L 264, 25.9.2006, bls. 13). 
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c)  kyrrstæðs búnaðar sem inniheldur leysa sem í eru flúoraðar gróðurhúsalofttegundir, 

d)  kyrrstæðs brunavarnarbúnaðar, 

e)  kyrrstæðs rafknúins rofbúnaðar. 

2.  Síðasta fyrirtækið sem notar ílát undir flúoraðar gróðurhúsalofttegundir áður en því er fargað skal sjá til þess að gasleifar 

sem í því eru séu endurheimtar til að tryggt sé að þær verði endurunnar, endurnýttar eða þeim fargað. 

3.  Rekstraraðilar vara og búnaðar sem ekki eru talin upp í 1. mgr., þ.m.t. færanlegs búnaðar, sem innihalda flúoraðar 

gróðurhúsalofttegundir skulu skipuleggja endurheimt lofttegundanna, að því marki sem það er tæknilega mögulegt og felur ekki 

í sér óhóflegan kostnað, sem skal framkvæmd af einstaklingum sem hafa tilskilin réttindi og hæfi, þannig að þær séu 

endurunnar, endurnýttar eða þeim fargað, eða þeir skulu skipuleggja eyðingu þeirra án undangenginnar endurheimtar. 

Endurheimt flúoraðra gróðurhúsalofttegunda úr loftræstibúnaði í ökutækjum sem eru utan gildissviðs tilskipunar Evrópu-

þingsins og ráðsins 2006/40/EB (1) skal framkvæmd af einstaklingum sem hafa tilskilin réttindi og hæfi. 

Að því er varðar endurheimt flúoraðra gróðurhúsalofttegunda úr loftræstibúnaði í ökutækjum sem falla undir gildissvið 

tilskipunar 2006/40/EB skulu einungis einstaklingar, sem hafa a.m.k. þjálfunarvottorð í samræmi við 2. mgr. 10. gr., teljast búa 

yfir tilskildum réttindum og hæfi. 

9. gr. 

Ábyrgðarkerfi fyrir framleiðendur 

Með fyrirvara um gildandi löggjöf Sambandsins skulu aðildarríkin hvetja til þróunar á ábyrgðarkerfum fyrir framleiðendur 

vegna endurheimtar flúoraðra gróðurhúsalofttegunda og endurvinnslu þeirra, endurnýtingar eða förgunar. 

Aðildarríkin skulu veita framkvæmdastjórninni upplýsingar um þær ráðstafanir sem eru gerðar samkvæmt fyrstu málsgrein. 

10. gr. 

Menntun og þjálfun og útgáfa atvinnuskírteina 

1.  Aðildarríkin skulu, á grunni lágmarkskrafna sem um getur í 5. mgr., koma á fót eða breyta kerfum til útgáfu 

atvinnuskírteina, þ.m.t. matsferlum. Aðildarríkin skulu sjá til þess að menntun og þjálfun séu í boði fyrir einstaklinga sem 

framkvæma eftirfarandi verk: 

a)  uppsetningu, þjónustu, viðhald, viðgerðir eða úreldingu búnaðarins sem er talinn upp í a- til f-lið 2. mgr. 4. gr., 

b)  lekaprófanir á búnaðinum sem um getur í a- til e-lið 2. mgr. 4. gr., eins og kveðið er á um í 1. mgr. 4. gr., 

c)  endurheimt flúoraðra gróðurhúsalofttegunda eins og kveðið er á um í 1. mgr. 8. gr. 

2.  Aðildarríkin skulu sjá til þess að í boði séu menntunar- og þjálfunaráætlanir fyrir einstaklinga sem annast endurheimt 

flúoraðra gróðurhúsalofttegunda úr loftræstibúnaði í ökutækjum sem falla undir gildissvið tilskipunar 2006/40/EB, á grundvelli 

lágmarkskrafnanna sem um getur í 5. mgr. 

3.  Áætlanir um útgáfu atvinnuskírteina og menntunina og þjálfunina sem kveðið er á um í 1. og 2. mgr. skulu ná til eftir-

farandi atriða: 

a)  viðeigandi reglugerða og tæknistaðla, 

b)  forvarnarstarfs gegn losun, 

c)  endurheimtar flúoraðra gróðurhúsalofttegunda, 

d)  öryggis í meðhöndlun búnaðar af þeirri tegund og stærð sem skírteinið nær til,  

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/40/EB frá 17. maí 2006 um losun frá loftræstikerfum í vélknúnum ökutækjum og um breytingu 

á tilskipun ráðsins 70/156/EBE (Stjtíð. ESB L 161, 14.6.2006, bls. 12). 



20.6.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 49/233 

 

e)  upplýsinga um viðeigandi tækni sem á að koma í staðinn fyrir eða draga úr notkun á flúoruðum gróðurhúsalofttegundum og 

örugga meðhöndlun. 

4.  Skírteini, samkvæmt áætlununum um útgáfu atvinnuskírteina sem kveðið er á um í 1. mgr., skulu sæta því skilyrði að 

umsækjandinn hafi staðist matsferli sem komið var á fót í samræmi við 1., 3. og 5. mgr. 

5.  Lágmarkskröfurnar vegna áætlana um útgáfu atvinnuskírteina eru þær sem mælt er fyrir um í reglugerðum (EB)  

nr. 303/2008 til (EB) nr. 306/2008 og í 12. mgr. Lágmarkskröfurnar vegna menntunar- og þjálfunarvottorða eru þær sem mælt 

er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 307/2008 og í 12. mgr. Í þeim lágmarkskröfum skal tiltaka, fyrir hverja tegund búnaðar sem um 

getur í 1. og 2. mgr., þá hagnýtu færni og fræðilegu þekkingu, eftir því sem við á, sem krafist er, og greina á milli mismunandi 

starfsemi sem skal fjalla um, ásamt skilyrðunum fyrir gagnkvæmri viðurkenningu atvinnuskírteina og menntunar- og þjálfunar-

vottorða. 

6.  Aðildarríkin skulu setja á stofn eða aðlaga áætlanir um útgáfu atvinnuskírteina á grundvelli lágmarkskrafnanna, sem um 

getur í 5. mgr., til fyrirtækja sem annast uppsetningu, þjónustu, viðhald, viðgerðir eða úreldingu búnaðarins, sem um getur í a- 

til d-lið 2. mgr. 4. gr., fyrir aðra aðila. 

7.  Gildandi skírteini og menntunar- og þjálfunarvottorð sem eru gefin út í samræmi við reglugerð (EB) nr. 842/2006 skulu 

halda gildi sínu í samræmi við þau skilyrði sem upphaflega voru sett fyrir útgáfu þeirra. 

8.  Aðildarríkin skulu sjá til þess að allir einstaklingar, sem hafa atvinnuskírteini samkvæmt áætlunum um útgáfu 

atvinnuskírteina sem kveðið er á um í 1. og 7. mgr., hafi aðgang að upplýsingum varðandi hvert eftirfarandi atriða: 

a)  tækni sem um getur í e-lið 3. mgr. og 

b)  fyrirliggjandi kröfur samkvæmt reglum um vinnu með búnað sem inniheldur kælimiðla sem koma í staðinn fyrir flúoraðar 

gróðurhúsalofttegundir. 

9.  Aðildarríkin skulu sjá til þess að í boði sé menntun og þjálfun fyrir einstaklinga sem vilja uppfæra þekkingu sína í 

tengslum við þau atriði sem um getur í 3. mgr. 

10.  Aðildarríkin skulu vera búin að tilkynna framkvæmdastjórninni um áætlanir sínar um útgáfu atvinnuskírteina og 

menntunar- og þjálfunaráætlanir sínar fyrir 1. janúar 2017. 

Aðildarríkin skulu viðurkenna atvinnuskírteini og menntunar- og þjálfunarvottorð sem eru gefin út í öðru aðildarríki í samræmi 

við þessa grein. Þau skulu ekki hefta frelsi til að veita þjónustu eða staðfesturétt vegna þess að skírteini var gefið út í öðru 

aðildarríki. 

11.  Öll fyrirtæki sem fá öðrum fyrirtækjum verkefni sem um getur í 1. mgr. skulu gera réttmætar ráðstafanir til að fullvissa sig 

um að hin síðarnefndu hafi tilskilin atvinnuskírteini, sem krafist er samkvæmt þessari grein, til að framkvæma þau verkefni. 

12.  Ef það virðist nauðsynlegt, vegna beitingar ákvæða þessarar greinar, að kveða á um samhæfðari nálgun við menntun og 

þjálfun og útgáfu atvinnuskírteina skal framkvæmdastjórnin, með framkvæmdargerðum, breyta lágmarkskröfum um hæfni og 

þekkingu sem fjalla skal um og uppfæra þær, tilgreina skipulag útgáfu skírteina eða vottorða og skilyrði fyrir gagnkvæmri 

viðurkenningu og fella niður gerðir sem voru samþykktar skv. 1. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 842/2006. Þessar 

framkvæmdargerðir skulu samþykktar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 24. gr. Þegar fram-

kvæmdastjórnin beitir því valdi sem henni er veitt samkvæmt þessari málsgrein skal hún taka tillit til fyrirliggjandi áætlana um 

menntun og hæfi eða vottunaráætlana, sem málið varða. 

13.  Framkvæmdastjórnin getur, með framkvæmdargerðum, ákveðið snið tilkynningarinnar sem um getur í 10. mgr. þessarar 

greinar og getur fellt úr gildi gerðir sem voru samþykktar í samræmi við 5. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 842/2006. Þessar 

framkvæmdargerðir skulu samþykktar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 24. gr. 

14.  Í tilvikum þegar skuldbinding samkvæmt þessari grein sem varðar útgáfu atvinnuskírteina og menntun og þjálfun myndi 

leggja óhóflegar byrðar á aðildarríki vegna fámennis og skorts á eftirspurn eftir slíkri menntun og þjálfun og skírteinaútgáfu 

sem af því leiðir má ná fram reglufylgni með viðurkenningu atvinnuskírteina sem eru gefin út í öðrum aðildarríkjum. 

Aðildarríki sem beita þessari málsgrein skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um það og hún skal tilkynna hinum aðildar-

ríkjunum það.  
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15.  Ekkert í þessari grein skal hindra aðildarríki í því að koma á fót frekari áætlunum um útgáfu atvinnuskírteina og menntun 

og þjálfun að því er varðar annan búnað en þann sem um getur í 1. mgr. 

III. KAFLI 

SETNING Á MARKAÐ OG TAKMARKANIR Á NOTKUN 

11. gr. 

Takmarkanir á setningu á markað 

1.  Setning á markað á vörum og búnaði sem eru talin upp í III. viðauka, með undanþágu fyrir herbúnað, skal vera bönnuð frá 

og með þeirri dagsetningu sem tilgreind er í þeim viðauka, aðgreint, eftir atvikum, samkvæmt tegund eða hnatthlýnunarmætti 

flúoruðu gróðurhúsalofttegundarinnar sem þau innihalda. 

2.  Bannið sem er sett fram í 1. mgr. skal ekki gilda um búnað sem búið er að staðfesta, í visthönnunarkröfum sem 

samþykktar eru samkvæmt tilskipun 2009/125/EB, að muni losa, vegna meiri orkunýtni í rekstri, minna magn jafngildiseininga 

koltvísýrings á vistferli sínum en samsvarandi búnaður sem uppfyllir viðeigandi visthönnunarkröfur og inniheldur ekki 

vetnisflúorkolefni. 

3.  Í kjölfar rökstuddrar beiðni frá lögbæru yfirvaldi aðildarríkis og með tilliti til markmiðanna með þessari reglugerð getur 

framkvæmdastjórnin, í sérstökum undantekningartilvikum, með framkvæmdargerðum, heimilað undanþágu í allt að fjögur ár til 

að leyfa setningu á markað á vöru og búnaði sem eru talin upp í III. viðauka og innihalda eða virka fyrir tilstilli flúoraðra 

gróðurhúsalofttegunda, ef sýnt er fram á að: 

a)  ekki séu til staðgöngukostir fyrir tiltekna vöru eða búnað eða fyrir tiltekinn vöruflokk eða flokk búnaðar eða þeir séu 

ónothæfir af tæknilegum ástæðum eða vegna öryggis eða 

b)  notkun á tæknilega mögulegum og öruggum staðgöngukostum myndi fela í sér óhóflegan kostnað. 

Þessar framkvæmdargerðir skulu samþykktar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 24. gr. 

4.  Að því er varðar uppsetningu, þjónustu, viðhald eða viðgerðir á búnaðinum, sem inniheldur flúoraðar gróðurhúsaloft-

tegundir eða virkar fyrir tilstilli þessara lofttegunda og sem krafist er atvinnuskírteinis eða vottorðs fyrir skv. 10. gr., skulu 

flúoraðar gróðurhúsalofttegundir einungis seldar til og keyptar af fyrirtækjum sem hafa viðeigandi skírteini eða vottorð í 

samræmi við 10. gr. eða af fyrirtækjum þar sem starfa einstaklingar sem hafa atvinnuskírteini eða menntunar- eða þjálfunar-

vottorð í samræmi við 10. gr. (2. og 5. mgr.). Ákvæði þessarar málsgreinar skulu ekki koma í veg fyrir að fyrirtæki sem ekki 

hafa tilskilin skírteini og framkvæma ekki þau verk sem um getur í fyrsta málslið þessarar málsgreinar safni saman, flytji eða 

afhendi flúoraðar gróðurhúsalofttegundir. 

5.  Búnaður sem er ekki loftþéttur og er fylltur af flúoruðum gróðurhúsalofttegundum skal einungis seldur til endanlegs 

notanda ef sannanir eru lagðar fram fyrir því að uppsetningin verði framkvæmd af fyrirtæki sem hefur skírteini í samræmi við 

10. gr. 

6.  Framkvæmdastjórnin skal safna saman, á grunni fyrirliggjandi gagna frá aðildarríkjunum, upplýsingum um innlenda kóða, 

staðla eða löggjöf aðildarríkja um staðgöngutækni sem nýtir aðra kosti en flúoraðar gróðurhúsalofttegundir í búnað til kælingar, 

loftræstingar og varmadælingar og í frauð. 

Framkvæmdastjórnin skal gefa út samantektarskýrslu um upplýsingarnar, sem er safnað saman samkvæmt fyrstu undirgrein, 

fyrir 1. janúar 2017. 

12. gr. 

Merkingar og upplýsingar um vörur og búnað 

1.  Vörur og búnaður sem innihalda eða virka fyrir tilstilli flúoraðra gróðurhúsalofttegunda skulu ekki sett á markað án 

merkinga. Þetta gildir einungis um: 

a)  kælibúnað, 

b)  loftræstibúnað,  
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c)  varmadælur, 

d)  brunavarnarbúnað, 

e)  rafknúinn rofbúnað, 

f)  úðabrúsa sem innihalda flúoraðar gróðurhúsalofttegundir, að undanskildum innúðaskömmturum til inngjafar á lyfja-

fræðilegum innihaldsefnum, 

g)  öll ílát undir flúoraðar gróðurhúsalofttegundir, 

h)  leysa sem í eru flúoraðar gróðurhúsalofttegundir, 

i)  Rankine-hringrásir fyrir lífræna drifmiðla. 

2.  Vörur eða búnaður sem veitt er undanþága fyrir skv. 3. mgr. 11. gr. skal merktur til samræmis við það og á honum skal 

koma fram vísun til þess að þessar vörur eða búnað megi einungis nota í þeim tilgangi sem undanþága var veitt fyrir samkvæmt 

þeirri grein. 

3.  Á merkimiðanum, sem krafist er skv. 1. mgr., skulu tilgreindar eftirfarandi upplýsingar: 

a)  vísun til þess að varan eða búnaðurinn innihaldi flúoraðar gróðurhúsalofttegundir eða að hann virki fyrir tilstilli þeirra, 

b)  viðurkennd iðnaðartilgreining fyrir þær flúoruðu gróðurhúsalofttegundir sem um ræðir eða, ef slík tilgreining er ekki fyrir 

hendi, efnafræðilega heitið, 

c)  frá 1. janúar 2017: magnið sett fram í þyngd og sem jafngildiseiningar koltvísýrings af flúoruðum gróðurhúsalofttegundum 

í vörunni eða búnaðinum eða magn flúoraðra gróðurhúsalofttegunda sem búnaðurinn er hannaður fyrir og hnatthlýn-

unarmáttur umræddra lofttegunda. 

Á merkimiðanum, sem krafist er skv. 1. mgr., skulu, þegar við á, tilgreindar eftirfarandi upplýsingar: 

a)  vísun til þess að flúoruðu gróðurhúsalofttegundirnar séu inni í loftþéttum búnaði, 

b)  vísun til þess að prófað lekahlutfall frá rafknúna rofbúnaðinum sé undir 0,1% á ári, eins og kemur fram í tækniforskrift 

framleiðandans. 

4.  Merkimiðinn skal vera auðlæsilegur og óafmáanlegur og skal settur annaðhvort: 

a)  til hliðar við þjónustuop til áfyllingar eða endurheimtar á flúoruðu gróðurhúsalofttegundinni eða 

b)  á þann hluta vörunnar eða búnaðarins sem inniheldur flúoruðu gróðurhúsalofttegundina. 

Merkimiðinn skal vera á opinberum tungumálum þess aðildarríkis þar sem setning á markað á að fara fram. 

5.  Frauð og forblönduð fjölalkóhól sem innihalda flúoraðar gróðurhúsalofttegundir skulu ekki sett á markað nema flúoruðu 

gróðurhúsalofttegundirnar séu auðkenndar með merkimiða með viðurkenndri iðnaðartilgreiningu eða, ef engin slík tilgreining 

er fyrir hendi, efnafræðilega heitinu. Á miðanum skal koma skýrt fram að frauðið eða forblandaða fjölalkóhólið innihaldi 

flúoraðar gróðurhúsalofttegundir. Ef um frauðplötur er að ræða skulu þessar upplýsingar koma fram með skýrum og 

óafmáanlegum hætti á plötunum. 

6.  Endurnýttar eða endurunnar flúoraðar gróðurhúsalofttegundir skulu merktar með tilgreiningu um að efnið hafi verið 

endurnýtt eða endurunnið, upplýsingum um lotunúmer ásamt heiti og heimilisfangi starfsstöðvarinnar þar sem endurnýting eða 

endurvinnsla fór fram 

7.  Flúoraðar gróðurhúsalofttegundir sem eru settar á markað til förgunar skulu merktar með tilgreiningu um að innihaldi 

ílátsins megi einungis farga. 

8.  Flúoraðar gróðurhúsalofttegundir sem eru settar á markað til beins útflutnings skulu merktar með tilgreiningu um að 

innihald ílátsins megi einungis flytja beint út.  
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9.  Flúoraðar gróðurhúsalofttegundir sem eru settar á markað til notkunar í herbúnað skulu merktar með tilgreiningu um að 

innihald ílátsins megi einungis nota í herbúnað. 

10.  Flúoraðar gróðurhúsalofttegundir sem eru settar á markað til ætingar á hálfleiðandi efnum eða til að hreinsa klefa sem eru 

notaðir til efnafræðilegrar eimhúðunar í hálfleiðaraframleiðslugeiranum skulu merktar með tilgreiningu um að innihald ílátsins 

megi einungis nota í þeim tilgangi. 

11.  Flúoraðar gróðurhúsalofttegundir sem eru settar á markað til notkunar sem hráefni skulu merktar með tilgreiningu um að 

innihald ílátsins megi einungis nota sem hráefni. 

12.  Flúoraðar gróðurhúsalofttegundir sem eru settar á markað til að framleiða innúðaskammtara til inngjafar á lyfja-

fræðilegum innihaldsefnum skulu merktar með tilgreiningu um að innihald ílátsins megi einungis nota í þeim tilgangi. 

13.  Upplýsingarnar sem um getur í 3. og 5. mgr. skulu koma fram í notendahandbókum fyrir viðkomandi vörur og búnað. 

Ef um er að ræða vörur og búnað sem innihalda flúoraðar gróðurhúsalofttegundir með hnatthlýnunarmátt upp á 150 eða meira 

skulu þessar upplýsingar einnig koma fram í lýsingum sem eru notaðar í auglýsingaskyni. 

14.  Framkvæmdastjórnin getur, með framkvæmdargerðum, ákveðið snið merkimiðanna sem um getur í 1. mgr. og 4. til  

12. mgr. og getur fellt niður gerðir sem eru samþykktar skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 842/2006. Þessar fram-

kvæmdargerðir skulu samþykktar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 24. gr. 

15.  Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja framseldar gerðir í samræmi við 22. gr. til að breyta kröfunum um 

merkingar, sem settar eru fram í 4. til 12. mgr., þegar það á við með tilliti til þróunar á sviði viðskipta eða tækni. 

13. gr. 

Takmarkanir á notkun 

1.  Bannað skal að nota brennisteinshexaflúoríð í magnesíumsteypu og í endurvinnslu á steyptu magnesíummálmblendi. 

Að því er varðar stöðvar sem nota minna en 850 kg af brennisteinshexaflúoríði á ári við magnesíumsteypu og endurvinnslu á 

steyptu magnesíummálmblendi skal þetta bann einungis gilda frá 1. janúar 2018. 

2.  Bannað skal að nota brennisteinshexaflúoríð til að fylla hjólbarða ökutækja. 

3.  Frá 1. janúar 2020 skal bannað að nota flúoraðar gróðurhúsalofttegundir með hnatthlýnunarmátt upp á 2500 eða meira til 

að þjónusta eða viðhalda kælibúnaði með áfyllingarstærð upp á 40 tonn af jafngildiseiningum koltvísýrings eða meira. 

Þessi málsgrein skal ekki ná til herbúnaðar eða búnaðar sem er ætlaður í tækjabúnað sem er hannaður til að kæla vörur niður 

fyrir -50 °C. 

Bannið sem um getur í fyrstu undirgrein gengur ekki í gildi fyrir eftirfarandi flokka flúoraðra gróðurhúsalofttegunda fyrr en  

1. janúar 2030: 

a)  endurnýttar flúoraðar gróðurhúsalofttegundir með hnatthlýnunarmátt upp á 2500 eða meira, sem eru notaðar til að viðhalda 

eða þjónusta kælibúnað sem er þegar í notkun, að því tilskildu að þær hafi verið merktar í samræmi við 6. mgr. 12. gr., 

b)  endurunnar flúoraðar gróðurhúsalofttegundir með hnatthlýnunarmátt upp á 2500 eða meira, sem eru notaðar til að viðhalda 

eða þjónusta kælibúnað sem er þegar í notkun, að því tilskildu að þær hafi verið endurheimtar úr slíkum búnaði. Slíkar 

endurunnar lofttegundir má einungis nota hjá fyrirtækinu sem annaðist endurheimt þeirra sem þátt í viðhaldi eða þjónustu 

eða hjá fyrirtækinu sem endurheimtin var gerð hjá sem hluti af viðhaldi eða þjónustu. 

Bannið sem um getur í fyrstu undirgrein gildir ekki um kælibúnað sem veitt hefur verið undanþága fyrir skv. 3. mgr. 11. gr.  
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14. gr. 

Fyrirframáfylling búnaðar með vetnisflúorkolefnum 

1.  Frá 1. janúar 2017 skal ekki setja á markað búnað sem er áfylltur með vetnisflúorkolefnum og ætlaður til kælingar, 

loftræstingar eða varmadælingar nema gerð sé grein fyrir vetnisflúorkolefnum, sem dælt er á búnaðinn, í kvótakerfinu sem um 

getur í IV. kafla. 

2.  Þegar fyrirframáfylltur búnaður, sem um getur í 1. mgr., er settur á markað skulu framleiðendur og innflytjendur 

búnaðarins sjá til þess að það sé að fullu skráð að farið hafi verið að ákvæðum 1. mgr. og skulu þeir fylla út samræmis-

yfirlýsingu þar að lútandi. 

Hafi vetnisflúorkolefni í búnaði ekki verið sett á markað áður en áfylling búnaðarins fór fram skulu innflytjendur þess búnaðar 

sjá til þess, fyrir 31. mars ár hvert frá og með 1. janúar 2018, að nákvæmni skjalfestingar og samræmisyfirlýsingar fyrir 

almanaksárið á undan sé staðfest af óháðum endurskoðanda. Endurskoðandinn skal annaðhvort: 

a)  hafa vottun samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB (1) eða 

b)  vottun til að staðfesta reikninga í samræmi við lög hlutaðeigandi aðildarríkis. 

Framleiðendur og innflytjendur búnaðar sem um getur í 1. mgr. skulu geyma skjölin og samræmisyfirlýsinguna í minnst fimm 

ár eftir að búnaðurinn er settur á markað. Innflytjendur búnaðar, sem setja á markað búnað sem er fyrirframáfylltur, skulu, hafi 

vetnisflúorkolefni í búnaðinum ekki verið sett á markað áður en búnaðurinn var áfylltur, sjá til þess að þau séu skráð skv. e-lið 

1. mgr. 17. gr. 

3.  Með því að útfylla samræmisyfirlýsingu skulu framleiðendur og innflytjendur búnaðar sem um getur í 1. mgr. axla ábyrgð 

á því að farið sé að ákvæðum 1. og 2. mgr. 

4.  Framkvæmdastjórnin skal, með framkvæmdargerðum, ákveða nákvæmt fyrirkomulag varðandi samræmisyfirlýsinguna og 

staðfestingu óháða endurskoðandans sem um getur í annarri undirgrein 2. mgr. þessarar greinar. Þessar framkvæmdargerðir 

skulu samþykktar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 24. gr. 

IV. KAFLI 

SKERÐING Á MAGNI VETNISFLÚORKOLEFNA SEM SETT ER Á MARKAÐ 

15. gr. 

Skerðing á magni vetnisflúorkolefna sem sett er á markað 

1.  Framkvæmdastjórnin skal sjá til þess að það magn vetnisflúorkolefna sem framleiðendur og innflytjendur hafa rétt til að 

setja á markað innan Sambandsins ár hvert sé ekki meira en hámarksmagnið fyrir umrætt ár, reiknað í samræmi við V. viðauka. 

Framleiðendur og innflytjendur skulu sjá til þess að það magn vetnisflúorkolefna, sem er reiknað í samræmi við V. viðauka, 

sem hver þeirra setur á markað sé ekki meira en nemur þeim kvóta sem hverjum þeirra er úthlutað skv. 5. mgr. 16. gr. eða 

framseldur til þeirra skv. 18. gr. 

2.  Þessi grein gildir ekki um þá sem framleiða eða flytja inn minna en 100 tonn af jafngildiseiningum koltvísýrings af 

vetnisflúorkolefnum á ári. 

Eins gildir þessi grein ekki um eftirfarandi flokka vetnisflúorkolefna: 

a)  vetnisflúorkolefni sem eru flutt inn til Sambandsins til förgunar, 

b)  vetnisflúorkolefni sem framleiðandi notar sem hráefni eða framleiðandi eða innflytjandi afhendir beint til fyrirtækja til 

notkunar sem hráefni, 

c)  vetnisflúorkolefni sem framleiðandi eða innflytjandi afhendir beint til fyrirtækja til útflutnings út fyrir Sambandið ef 

umrædd vetnisflúorkolefni eru ekki síðan boðin fram til einhvers annars aðila innan Sambandsins áður en þau eru flutt út,  

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB frá 13. október 2003 um að koma á fót kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar 

gróðurhúsalofttegunda innan Bandalagsins og um breytingu á tilskipun ráðsins 96/61/EB (Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32). 
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d)  vetnisflúorkolefni sem framleiðandi eða innflytjandi afhendir beint til notkunar í herbúnað, 

e)  vetnisflúorkolefni sem framleiðandi eða innflytjandi afhendir beint til fyrirtækis sem notar þau til ætingar á hálfleiðandi 

efni eða til að hreinsa klefa sem eru notaðir til efnafræðilegrar eimhúðunar innan hálfleiðaraframleiðslugeirans, 

f)  frá og með 1. janúar 2018: vetnisflúorkolefni sem framleiðandi eða innflytjandi afhendir beint til fyrirtækis sem framleiðir 

innúðaskammtara til inngjafar á lyfjafræðilegum innihaldsefnum. 

3.  Þessi grein og 16., 18. 19. og 25. gr. gilda einnig um vetnisflúorkolefni í forblönduðum fjölalkóhólum. 

4.  Í kjölfar rökstuddrar beiðni frá lögbæru yfirvaldi aðildarríkis og með tilliti til markmiðanna með þessari reglugerð getur 

framkvæmdastjórnin, í sérstökum undantekningartilvikum, með framkvæmdargerðum, heimilað undanþágu í allt að fjögur ár til 

að undanskilja frá kvótakröfunni, sem mælt er fyrir um í 1. mgr., vetnisflúorkolefni til notkunar í sérstökum tilgangi eða 

sérstaka flokka vara eða búnaðar, ef sýnt er fram á að: 

a)  ekki séu til staðgöngukostir fyrir þessa tilteknu notkun, vöru eða búnað eða þeir séu ónothæfir af tæknilegum ástæðum eða 

vegna öryggis og 

b)  ekki sé hægt að tryggja nægjanlegt magn vetnisflúorkolefna án óhóflegs kostnaðar. 

Þessar framkvæmdargerðir skulu samþykktar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 24. gr. 

16. gr. 

Úthlutun á kvóta vegna setningar vetnisflúorkolefna á markað 

1.  Framkvæmdastjórnin skal, með framkvæmdargerðum, fyrir 31. október 2014 ákvarða fyrir hvern framleiðanda eða 

innflytjanda, sem hefur lagt fram gögn skv. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 842/2006, viðmiðunargildi á grundvelli ársmeðaltals af 

því magni vetnisflúorkolefna sem framleiðandinn eða innflytjandinn tilkynnti að hann hefði sett á markað frá 2009 til 2012. 

Viðmiðunargildin skulu reiknuð í samræmi við V. viðauka við þessa reglugerð. 

Þessar framkvæmdargerðir skulu samþykktar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 24. gr. 

2.  Framleiðendur og innflytjendur sem hafa ekki tilkynnt um setningu vetnisflúorkolefna á markað skv. 6. gr. reglugerðar 

(EB) nr. 842/2006, fyrir viðmiðunartímabilið sem um getur í 1. mgr., geta lýst yfir áformum sínum um að setja vetnis-

flúorkolefni á markað árið eftir. 

Yfirlýsingunni skal beint til framkvæmdastjórnarinnar og í henni skal tiltaka tegundir vetnisflúorkolefna og magn hverrar þeirra 

sem búist er við að verði sett á markað. 

Framkvæmdastjórnin skal gefa út tilkynningu um frest til að leggja fram þessar yfirlýsingar. Áður en lögð er fram yfirlýsing 

skv. 2. og 4. mgr. þessarar greinar skulu fyrirtæki skrá sig í skrána sem kveðið er á um í 17. gr. 

3.  Fyrir 31. október 2017 og á þriggja ára fresti eftir það skal framkvæmdastjórnin endurreikna viðmiðunargildin fyrir 

framleiðendurna og innflytjendurna, sem um getur í 1. og 2. mgr. þessarar greinar, á grundvelli ársmeðaltals þess magns af 

vetnisflúorkolefnum sem er löglega sett á markað frá 1. janúar 2015, eins og greint er frá skv. 19. gr. fyrir þau ár sem 

upplýsingar eru til um. Framkvæmdastjórnin skal ákveða þessi viðmiðunargildi með framkvæmdargerðum. 

Þessar framkvæmdargerðir skulu samþykktar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 24. gr. 

4.  Framleiðendur og innflytjendur sem viðmiðunargildi hafa verið ákveðin fyrir geta lagt fram yfirlýsingu um viðbótarmagn 

sem reiknað er með, samkvæmt málsmeðferðinni sem mælt er fyrir um í 2. mgr.  
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5.  Framkvæmdastjórnin skal úthluta kvóta vegna setningar vetnisflúorkolefna á markað til hvers framleiðanda og 

innflytjanda fyrir hvert ár frá og með 2015 og beita við það úthlutunarfyrirkomulaginu sem mælt er fyrir um í VI. viðauka. 

Einungis skal úthluta kvóta til framleiðenda eða innflytjenda sem hafa staðfestu innan Sambandsins eða sem hafa tilnefnt einn 

fulltrúa, sem hefur staðfestu innan Sambandsins, til að fara að kröfunum í þessari reglugerð. Þessi eini fulltrúi getur verið sá 

sami og er tilnefndur skv. 8. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 (1). 

Fulltrúinn eini skal hlíta öllum skuldbindingum framleiðenda og innflytjenda samkvæmt þessari reglugerð. 

17. gr. 

Skrá 

1.  Framkvæmdastjórnin skal, fyrir 1. janúar 2015, koma á fót rafrænni skrá (hér á eftir nefnd skráin) yfir kvóta vegna 

setningar vetnisflúorkolefna á markað og tryggja rekstur hennar. 

Skráning í skrána er skyldubundin fyrir eftirfarandi aðila: 

a)  framleiðendur og innflytjendur sem hefur verið úthlutað kvóta vegna setningar vetnisflúorkolefna á markað í samræmi við 

5. mgr. 16. gr., 

b)  fyrirtæki sem kvóti er framseldur til í samræmi við 18. gr., 

c)  framleiðendur og innflytjendur sem lýsa yfir fyrirætlun sinni um að leggja fram yfirlýsingu skv. 2. mgr. 16. gr., 

d)  framleiðendur og innflytjendur sem afhenda vetnisflúorkolefni, eða fyrirtæki sem taka við þeim, í þeim tilgangi sem er 

talinn upp í a- til f-lið annarrar undirgreinar 2. mgr. 15. gr., 

e)  innflytjendur búnaðar, sem setja á markað fyrirframáfylltan búnað, ef vetnisflúorkolefni í búnaðinum hafa ekki verið sett á 

markað áður en áfylling búnaðarins fór fram, í samræmi við 14. gr. 

Skráning skal eiga sér stað með umsókn til framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við málsmeðferðarreglur sem fram-

kvæmdastjórnin skal setja. 

2.  Framkvæmdastjórnin getur, eftir því sem þurfa þykir, með framkvæmdargerðum, tryggt hnökralausan rekstur skrárinnar. 

Þessar framkvæmdargerðir skulu samþykktar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina í 24. gr. 

3.  Framkvæmdastjórnin skal sjá til þess að skráðir framleiðendur og innflytjendur séu upplýstir, gegnum skrána, um þann 

kvóta sem er úthlutað og um allar breytingar á honum á meðan á úthlutunartímabilinu stendur. 

4.  Lögbær yfirvöld aðildarríkjanna, þ.m.t. tollyfirvöld, skulu hafa aðgang að skránni í upplýsingaskyni. 

18. gr. 

Framsal kvóta og leyfi til að nota kvóta vegna setningar vetnisflúorkolefna í innfluttum búnaði á markað  

1.  Allir framleiðendur eða innflytjendur, sem viðmiðunargildi hefur verið ákveðið fyrir skv. 16. gr. (1. eða 3. mgr.) og sem 

hafa fengið úthlutað kvóta í samræmi við 16. gr. (5. mgr.), geta framselt, í gegnum skrána sem um getur í 17. gr. (1. mgr.), þann 

kvóta fyrir allt magnið eða hluta þess til annars framleiðanda eða innflytjanda innan Sambandsins eða annars framleiðanda eða 

innflytjanda sem hefur einn fulltrúa sem kemur fram fyrir hans hönd innan Sambandsins eins og um getur í 16. gr. (annarri og 

þriðju undirgrein 5. mgr.). 

2.  Allir framleiðendur eða innflytjendur sem hafa fengið kvóta sem var úthlutað í samræmi við 1. og 3. mgr. 16. gr. eða sem 

hafa fengið framseldan kvóta skv. 1. mgr. þessarar greinar geta veitt öðru fyrirtæki leyfi til að nota kvótann í þeim tilgangi sem 

fram kemur í 14. gr.  

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því 

er varðar efni (efnareglurnar (REACH)), um stofnun Efnastofnunar Evrópu, um breytingu á tilskipun 1999/45/EB og um niðurfellingu á 

reglugerð ráðsins (EBE) nr. 793/93 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1488/94, sem og tilskipun ráðsins 76/769/EBE og 

tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 91/155/EBE, 93/67/EBE, 93/105/EB og 2000/21/EB (Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1). 
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Allir framleiðendur eða innflytjendur sem hafa fengið kvóta sem var úthlutað eingöngu á grundvelli yfirlýsingar skv. 2. mgr. 

16. gr. geta einungis leyft öðru fyrirtæki að nota kvótann í þeim tilgangi sem fjallað er um í 14. gr. að því tilskildu að 

framleiðandinn eða innflytjandinn, sem leyfið veitir, afhendi í raun samsvarandi magn af vetnisflúorkolefnum. 

Að því er varðar 15., 16. og 19. gr. (1. og 6. mgr.) skal framleiðandinn eða innflytjandinn, sem leyfið veitir, teljast hafa sett 

samsvarandi magn af hverju vetnisflúorkolefni á markað um leið og leyfið var veitt. Framkvæmdastjórnin getur krafist þess að 

framleiðandinn eða innflytjandinn, sem leyfið veitir, leggi fram sannanir fyrir því að hann sé virkur í afhendingu 

vetnisflúorkolefna. 

V. KAFLI 

SKÝRSLUGJÖF 

19. gr. 

Skýrslugjöf um framleiðslu, innflutning, útflutning, notkun sem hráefni og förgun efnanna sem talin eru upp í I. eða  

II. viðauka 

1.  Fyrir 31. mars 2015 og árlega eftir það skulu allir framleiðendur, innflytjendur og útflytjendur sem framleiddu, fluttu inn 

eða fluttu út eitt tonn eða 100 tonn af jafngildiseiningum koltvísýrings eða meira af flúoruðum gróðurhúsalofttegundum og 

lofttegundum, sem eru taldar upp í II. viðauka, á næstliðnu almanaksári leggja fyrir framkvæmdastjórnina skýrslu með þeim 

gögnum sem tiltekin eru í VII. viðauka um hvert þessara efna fyrir það almanaksár. Þessi málsgrein gildir einnig um fyrirtæki 

sem fá kvóta skv. 1. mgr. 18. gr. 

2.  Fyrir 31. mars 2015 og árlega eftir það skulu öll fyrirtæki sem förguðu einu tonni eða 1000 tonnum af jafngildiseiningum 

koltvísýrings eða meira af flúoruðum gróðurhúsalofttegundum og lofttegundum, sem eru taldar upp í II. viðauka, á næstliðnu 

almanaksári leggja fyrir framkvæmdastjórnina skýrslu með þeim gögnum sem tiltekin eru í VII. viðauka um hvert þessara efna 

fyrir það almanaksár. 

3.  Fyrir 31. mars 2015 og árlega eftir það skulu öll fyrirtæki sem notuðu 1000 tonn af jafngildiseiningum koltvísýrings eða 

meira af flúoruðum gróðurhúsalofttegundum sem hráefni á næstliðnu almanaksári leggja fyrir framkvæmdastjórnina skýrslu 

með þeim gögnum sem tiltekin eru í VII. viðauka um hvert þessara efna fyrir það almanaksár. 

4.  Fyrir 31. mars 2015 og árlega eftir það skulu öll fyrirtæki sem settu á markað 500 tonn af jafngildiseiningum koltvísýrings 

eða meira af flúoruðum gróðurhúsalofttegundum og lofttegundum sem eru taldar upp í II. viðauka, á næstliðnu almanaksári 

leggja fyrir framkvæmdastjórnina skýrslu með þeim gögnum sem tiltekin eru í VII. viðauka um hvert þessara efna fyrir það 

almanaksár. 

5.  Allir innflytjendur búnaðar, sem setja á markað búnað sem er fyrirframáfylltur, skulu, hafi vetnisflúorkolefni í búnaðinum 

ekki verið sett á markað áður en búnaðurinn var áfylltur, leggja fyrir framkvæmdastjórnina staðfestingarskjal sem er gefið út 

skv. 2. mgr. 14. gr. 

6.  Fyrir 30. júní 2015 og árlega eftir það skulu öll fyrirtæki, sem skv. 1. mgr. gefa skýrslu um setningu á markað á  

10 000 tonnum jafngildiseininga koltvísýrings eða meira af vetnisflúorkolefnum á næstliðnu almanaksári, þar að auki sjá til 

þess að áreiðanleiki gagnanna sé staðfestur af óháðum endurskoðanda. Endurskoðandinn skal annaðhvort: 

a)  hafa vottun samkvæmt tilskipun 2003/87/EB eða 

b)  vottun til að staðfesta reikninga í samræmi við lög hlutaðeigandi aðildarríkis. 

Fyrirtækið skal geyma staðfestingarskýrsluna í minnst fimm ár. Staðfestingarskýrslan skal, sé þess óskað, gerð aðgengileg 

lögbæru yfirvaldi hlutaðeigandi aðildarríkis og framkvæmdastjórninni. 

7.  Framkvæmdastjórnin getur, með framkvæmdargerðum, ákveðið snið skýrslnanna, sem um getur í þessari grein, og 

aðferðina við framlagningu þeirra. 

Þessar framkvæmdargerðir skulu samþykktar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 24. gr. 

8.  Framkvæmdastjórnin skal gera viðeigandi ráðstafanir til að trúnaður ríki um þær upplýsingar sem lagðar eru fyrir hana 

samkvæmt þessari grein.  
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20. gr. 

Söfnun á gögnum um losun 

Aðildarríkin skulu koma sér upp skýrslugjafarkerfi fyrir viðkomandi geira sem um getur í þessari reglugerð með það að 

markmiði að afla gagna um losun eftir því sem framast er unnt. 

VI. KAFLI 

LOKAÁKVÆÐI 

21. gr. 

Endurskoðun 

1.  Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja framseldar gerðir í samræmi við 22. gr. að því er varðar 

uppfærslur á I., II. og IV. viðauka á grundvelli nýrra matsskýrslna sem milliríkjanefndin um loftslagsbreytingar samþykkir eða 

nýrra skýrslna um hnatthlýnunarmátt skráðu efnanna frá sérfræðinganefnd Montreal-bókunarinnar um vísindalegt mat. 

2.  Á grundvelli upplýsinga um setningu lofttegundanna, sem eru skráðar í I. og II. viðauka, á markað, sem skýrsla er gefin 

um skv. 19. gr., og upplýsinga um losun flúoraðra gróðurhúsalofttegunda sem eru gerðar aðgengilegar í samræmi við 20. gr. og 

á grundvelli allra viðeigandi upplýsinga sem fengnar eru frá aðildarríkjunum skal framkvæmdastjórnin fylgjast með beitingu og 

áhrifum þessarar reglugerðar. 

Eigi síðar en 31. desember 2020 skal framkvæmdastjórnin birta skýrslu um framboð á vetnisflúorkolefnum á markaði í 

Sambandinu. 

Eigi síðar en 31. desember 2022 skal hún birta ítarlega skýrslu um áhrif þessarar reglugerðar og þá einkum: 

a)  spá um áframhaldandi eftirspurn eftir vetnisflúorkolefnum fram til og eftir 2030, 

b)  mat á þörfinni fyrir frekari aðgerðum af hálfu Sambandsins og aðildarríkja þess í ljósi gildandi og nýrra alþjóðaskuld-

bindinga sem varða skerðingu á losun flúoraðra gróðurhúsalofttegunda, 

c)  yfirlit yfir evrópska og alþjóðlega staðla, landsbundna öryggislöggjöf og byggingarreglugerðir í tengslum við umbreyting-

una yfir í staðgöngukælimiðla, 

d)  endurskoðun á framboði á tæknilega mögulegum og kostnaðarhagkvæmum staðgöngukostum fyrir vörur og búnað sem 

innihalda flúoraðar gróðurhúsalofttegundir, fyrir vörur og búnað sem ekki eru skráð í III. viðauka, með tilliti til orkunýtni. 

3.  Eigi síðar en 1. júlí 2017 skal framkvæmdastjórnin birta skýrslu þar sem lagt er mat á bannið skv. 13. lið III. viðauka, 

einkum með tilliti til framboðs á kostnaðarhagkvæmum, tæknilega mögulegum, orkunýtnum og áreiðanlegum staðgöngukostum 

fyrir miðlæg fjölþjöppukælikerfi sem um getur í því ákvæði. Í ljósi þeirrar skýrslu skal framkvæmdastjórnin leggja fram, ef við 

á, tillögu að nýrri löggjöf fyrir Evrópuþingið og ráðið með það fyrir augum að breyta ákvæðinu skv. 13. lið III. viðauka. 

4.  Eigi síðar en 1. júlí 2020 skal framkvæmdastjórnin birta skýrslu þar sem metið er hvort til séu kostnaðarhagkvæmir, 

tæknilega mögulegir, orkunýtnir og áreiðanlegir staðgöngukostir sem gera mögulegt að skipta út flúoruðum gróðurhúsaloft-

tegundum í nýjum millispennurofbúnaði og í nýjum, litlum stakskiptum loftræstikerfum og skal, ef við á, leggja tillögu að nýrri 

löggjöf fyrir Evrópuþingið og ráðið um breytingar á skránni sem sett er fram í III. viðauka. 

5.  Eigi síðar en 1. júlí 2017 skal framkvæmdastjórnin birta skýrslu þar sem metin er aðferðin við úthlutun kvóta, þ.m.t. 

áhrifin af því að úthluta kvóta án endurgjalds, og kostnaðurinn við framkvæmd þessarar reglugerðar í aðildarríkjunum ásamt 

hugsanlegum alþjóðasamningi um vetnisflúorkolefni, ef við á. Í ljósi þeirrar skýrslu skal framkvæmdastjórnin leggja, ef við á, 

tillögu að nýrri löggjöf fyrir Evrópuþingið og ráðið í því skyni að: 

a)  breyta aðferðinni við úthlutun kvóta, 

b)  koma á fót viðeigandi aðferð við dreifingu á hugsanlegum tekjum.  
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6.  Eigi síðar en 1. janúar 2017 skal framkvæmdastjórnin birta skýrslu þar sem rýnt er í löggjöf Sambandsins að því er varðar 

menntun og þjálfun einstaklinga í öruggri meðhöndlun á staðgöngukælimiðlum sem eiga að koma í staðinn fyrir flúoraðar 

gróðurhúsalofttegundir eða draga úr notkun þeirra og skal leggja, ef við á, tillögu að nýrri löggjöf fyrir Evrópuþingið og ráðið 

til að breyta viðkomandi löggjöf Sambandsins. 

22. gr. 

Beiting framsals 

1.  Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja framseldar gerðir með fyrirvara um skilyrðin sem mælt er fyrir um 

í þessari grein. 

2.  Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja framseldar gerðir, sem um getur í 15. mgr. 12. gr. og 1. mgr.  

21. gr., í fimm ár frá 10. júní 2014. Framkvæmdastjórnin skal taka saman skýrslu um framsal valds eigi síðar en níu mánuðum 

fyrir lok fimm ára tímabilsins. Framsal valds skal framlengt með þegjandi samkomulagi um önnur fimm ára tímabil, nema 

Evrópuþingið eða ráðið andmæli þeirri framlengingu eigi síðar en þremur mánuðum fyrir lok hvers tímabils. 

3.  Evrópuþinginu eða ráðinu er hvenær sem er heimilt að afturkalla framsal valdsins sem um getur í 15. mgr. 12. gr. og  

1. mgr. 21. gr. Með ákvörðun um afturköllun skal bundinn endi á framsal valdsins sem tilgreint er í þeirri ákvörðun. 

Ákvörðunin öðlast gildi daginn eftir birtingu hennar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins eða síðar, eftir því sem tilgreint er í 

ákvörðuninni. Hún skal ekki hafa áhrif á gildi framseldra gerða sem þegar eru í gildi. 

4.  Um leið og framkvæmdastjórnin samþykkir framselda gerð skal hún samtímis tilkynna það Evrópuþinginu og ráðinu. 

5.  Framseld gerð, sem er samþykkt skv. 15. mgr. 12. gr. og 1. mgr. 21. gr., skal því aðeins öðlast gildi að hvorki 

Evrópuþingið né ráðið hafi haft uppi andmæli innan tveggja mánaða frá tilkynningu um gerðina til Evrópuþingsins og ráðsins 

eða ef bæði Evrópuþingið og ráðið hafa, áður en fresturinn er liðinn, upplýst framkvæmdastjórnina um þá fyrirætlan sína að 

hreyfa ekki andmælum. Þetta tímabil skal framlengt um tvo mánuði að frumkvæði Evrópuþingsins eða ráðsins. 

23. gr. 

Samráðsvettvangur 

Við framkvæmd þessarar reglugerðar skal framkvæmdastjórnin sjá til þess að jafnvægi sé á milli þátttöku fulltrúa 

aðildarríkjanna og fulltrúa hins borgaralega samfélags, þ.m.t. umhverfissamtaka, fulltrúa framleiðenda, rekstraraðila og 

einstaklinga sem hafa atvinnuskírteini. Í því skyni skal hún koma á fót sérstökum samráðsvettvangi þar sem þessir aðilar geta 

hist og miðlað ráðleggingum og sérfræðiþekkingu til framkvæmdastjórnarinnar í tengslum við framkvæmd þessarar 

reglugerðar, einkum með tilliti til framboðs á staðgöngukostum fyrir flúoraðar gróðurhúsalofttegundir, þ.m.t. umhverfislegir 

þættir, tæknilegir þættir, efnahagslegar þættir og öryggisþættir er varða notkun þeirra. Framkvæmdastjórnin skal setja 

starfsreglur fyrir samráðsvettvanginn og birta þær. 

24. gr. 

Nefndarmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar. Nefnd þessi skal vera nefnd í skilningi reglugerðar (ESB) nr. 182/2011. 

2.  Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gildir 5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 182/2011. Skili nefndin ekki áliti skal 

framkvæmdastjórnin ekki samþykkja drögin að framkvæmdargerðinni og þriðja undirgrein 4. mgr. 5. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 182/2011 skal gilda. 

25. gr. 

Viðurlög 

1.  Aðildarríkin skulu setja reglur um viðurlög við brotum gegn þessari reglugerð og gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að 

tryggja að þeim sé beitt. Viðurlögin skulu vera skilvirk, í réttu hlutfalli við brotið og letjandi. 

Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um þessi ákvæði, eigi síðar en 1. janúar 2017, og skulu tilkynna henni án 

tafar um síðari breytingar sem hafa áhrif á þau. 

2.  Hafi fyrirtæki farið fram úr kvóta, sem þeim var úthlutaður í samræmi við 5. mgr. 16. gr. eða var framseldur til þeirra í 

samræmi við 18. gr., vegna setningar vetnisflúorkolefna á markað má, auk viðurlaganna sem um getur í 1. mgr., einungis 

úthluta þeim minnkuðum kvóta fyrir úthlutunartímabilið eftir að umframmagnið uppgötvast. 
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Minnkunin skal reiknuð sem 200% af því magni sem fór fram úr kvótanum. Ef minnkaða magnið er meira en það magn sem á 

að úthluta sem kvóta skv. 5. mgr. 16. gr. fyrir úthlutunartímabilið eftir að umframmagnið uppgötvast skal ekki úthluta neinum 

kvóta fyrir það úthlutunartímabil og einnig skal minnka kvótann fyrir næstu úthlutunartímabil þar til búið er að draga frá allt 

magnið. 

26. gr. 

Niðurfelling 

Reglugerð (EB) nr. 842/2006 skal felld úr gildi frá og með 1. janúar 2015, með fyrirvara um að farið sé að kröfunum í þeirri 

reglugerð í samræmi við tímaáætlunina sem þar er sett fram. 

Hins vegar skulu reglugerðir (EB) nr. 1493/2007, (EB) nr. 1494/2007, (EB) nr. 1497/2007, (EB) nr. 1516/2007, (EB)  

nr. 303/2008, (EB) nr. 304/2008, (EB) nr. 305/2008, (EB) nr. 306/2008, (EB) nr. 307/2008 og (EB) nr. 308/2008 halda gildi 

sínu og vera beitt áfram nema og þangað til þær eru felldar niður með framseldum gerðum eða framkvæmdargerðum sem 

framkvæmdastjórnin samþykkir samkvæmt þessari reglugerð. 

Líta ber á tilvísanir í reglugerð (EB) nr. 842/2006 sem tilvísanir í þessa reglugerð og skulu þær lesnar með hliðsjón af 

samsvörunartöflunni í VIII. viðauka. 

27. gr. 

Gildistaka og dagurinn þegar reglugerðin kemur til framkvæmda 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2015. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Strassborg 16. apríl 2014. 

 Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 forseti. forseti. 

 _____   



Nr. 49/244 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.6.2019 

 

I. VIÐAUKI 

FLÚORAÐAR GRÓÐURHÚSALOFTTEGUNDIR SEM UM GETUR Í 1. LIÐ 2. GR. 

Efni 

Hnatthlýnunarmáttur (1) 
Verslunarheiti (e. industrial 

designation) 

Efnaheiti 

(Almennt heiti) 
Efnaformúla 

1. þáttur: Vetnisflúorkolefni (HFC) 

HFC-23 tríflúormetan 

(flúorform) 

CHF3 14 800 

HFC-32 díflúormetan CH2F2 675 

HFC-41 flúormetan 

(metýlflúoríð) 

CH3F 92 

HFC-125 pentaflúoretan CHF2CF3 3 500 

HFC-134 1,1,2,2-tetraflúoretan CHF2CHF2 1 100 

HFC-134a 1,1,1,2-tetraflúoretan CH2FCF3 1 430 

HFC-143 1,1,2-tríflúoretan CH2FCHF2 353 

HFC-143a 1,1,1-tríflúoretan CH3CF3 4 470 

HFC-152 1,2-díflúoretan CH2FCH2F 53 

HFC-152a 1,1-díflúoretan CH3CHF2 124 

HFC-161 flúoretan 

(etýlflúoríð) 

CH3CH2F 12 

HFC-227ea 1,1,1,2,3,3,3-heptaflúorprópan CF3CHFCF3 3 220 

HFC-236cb 1,1,1,2,2,3-hexaflúorprópan CH2FCF2CF3 1 340 

HFC-236ea 1,1,1,2,3,3-hexaflúorprópan CHF2CHFCF3 1 370 

HFC-236fa 1,1,1,3,3,3-hexaflúorprópan CF3CH2CF3 9 810 

HFC-245ca 1,1,2,2,3-pentaflúorprópan CH2FCF2CHF2 693 

HFC-245fa 1,1,1,3,3-pentaflúorprópan CHF2CH2CF3 1 030 
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Efni 

Hnatthlýnunarmáttur (1) 
Verslunarheiti (e. industrial 

designation) 

Efnaheiti 

(Almennt heiti) 
Efnaformúla 

HFC-365 mfc 1,1,1,3,3-pentaflúorbútan CF3CH2CF2CH3 794 

HFC-43-10 mee 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekaflúorpentan CF3CHFCHFCF2CF3 1 640 

2. þáttur: Perflúorkolefni (PFC) 

PFC-14 tetraflúormetan 

(perflúormetan, koltetraflúoríð) 

CF4 7 390 

PFC-116 hexaflúoretan 

(perflúoretan) 

C2F6 12 200 

PFC-218 oktaflúorprópan 

(perflúorprópan) 

C3F8 8 830 

PFC-3-1-10 

(R-31-10) 

dekaflúorbútan 

(perflúorbútan) 

C4F10 8 860 

PFC-4-1-12 

(R-41-12) 

dódekaflúorpentan 

(perflúorpentan) 

C5F12 9 160 

PFC-5-1-14 

(R-51-14) 

tetradekaflúorhexan 

(perflúorhexan) 

C6F14 9 300 

PFC-c-318 oktaflúorsýklóbútan 

(perflúorsýklóbútan) 

c-C4F8 10 300 

3. þáttur: Önnur perflúoruð efnasambönd 

 brennisteinshexaflúoríð SF6 22 800 

(1) Byggt á fjórðu matsskýrslunni sem var samþykkt af milliríkjanefndinni um loftslagsbreytingar, nema þegar annað er tilgreint. 
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II. VIÐAUKI 

AÐRAR FLÚORAÐAR GRÓÐURHÚSALOFTTEGUNDIR SEM FALLA UNDIR SKÝRSLUGJÖF Í SAMRÆMI VIÐ 19. GR. 

Efni 
Hnatthlýnunarmáttur (1) 

Almennt heiti/verslunarheiti Efnaformúla 

1. þáttur: Ómettuð vetnis(klór)flúorkolefni 

HFC-1234yf CF3CF = CH2 4 Fn (2) 

HFC-1234ze trans — CHF = CHCF3 7 Fn 2 

HFC-1336mzz CF3CH = CHCF3 9 

HCFC-1233zd C3H2ClF3 4,5 

HCFC-1233xf C3H2ClF3 1 Fn (3) 

2. þáttur: Flúoraðir etrar og alkóhól 

HFE-125 CHF2OCF3 14 900 

HFE-134 (HG-00) CHF2OCHF2 6 320 

HFE-143a CH3OCF3 756 

HCFE-235da2 (ísóflúoran) CHF2OCHClCF3 350 

HFE-245cb2 CH3OCF2CF3 708 

HFE-245fa2 CHF2OCH2CF3 659 

HFE-254cb2 CH3OCF2CHF2 359 

HFE-347 mcc3 (HFE-7000) CH3OCF2CF2CF3 575 

HFE-347pcf2 CHF2CF2OCH2CF3 580 

HFE-356pcc3 CH3OCF2CF2CHF2 110 

HFE-449sl (HFE-7100) C4F9OCH3 297 

HFE-569sf2 (HFE-7200) C4F9OC2H5 59 
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Efni 
Hnatthlýnunarmáttur (1) 

Almennt heiti/verslunarheiti Efnaformúla 

HFE-43-10pccc124 (H-Galden 1040x) HG-11 CHF2OCF2OC2F4OCHF2 1 870 

HFE-236ca12 (HG-10) CHF2OCF2OCHF2 2 800 

HFE-338pcc13 (HG-01) CHF2OCF2CF2OCHF2 1 500 

HFE-347mmy1 (CF3)2CFOCH3 343 

2,2,3,3,3-pentaflúorprópanól CF3CF2CH2OH 42 

bis(tríflúormetýl)-metanól (CF3)2CHOH 195 

HFE-227ea CF3CHFOCF3 1 540 

HFE-236ea2 (desflúoran) CHF2OCHFCF3 989 

HFE-236fa CF3CH2OCF3 487 

HFE-245fa1 CHF2CH2OCF3 286 

HFE 263fb2 CF3CH2OCH3 11 

HFE-329 mcc2 CHF2CF2OCF2CF3 919 

HFE-338 mcf2 CF3CH2OCF2CF3 552 

HFE-338mmz1 (CF3)2CHOCHF2 380 

HFE-347 mcf2 CHF2CH2OCF2CF3 374 

HFE-356 mec3 CH3OCF2CHFCF3 101 

HFE-356mm1 (CF3)2CHOCH3 27 

HFE-356pcf2 CHF2CH2OCF2CHF2 265 

HFE-356pcf3 CHF2OCH2CF2CHF2 502 

HFE 365 mcf3 CF3CF2CH2OCH3 11 
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Efni 
Hnatthlýnunarmáttur (1) 

Almennt heiti/verslunarheiti Efnaformúla 

HFE-374pc2 CHF2CF2OCH2CH3 557 

 - (CF2)4CH (OH)- 73 

3. þáttur: Önnur perflúoruð efnasambönd 

perflúorpólýmetýlísóprópýleter (PFPMIE) CF3OCF(CF3)CF2OCF2OCF3 10 300 

köfnunarefnistríflúoríð NF3 17 200 

tríflúormetýlbrennisteinspentaflúoríð SF5CF3 17 700 

perflúorsýklóprópan c-C3F6 17340 Fn (4) 

(1) Byggt á fjórðu matsskýrslunni sem var samþykkt af milliríkjanefndinni um loftslagsbreytingar, nema þegar annað er tilgreint. 

(2) Hnatthlýnunarmáttur samkvæmt skýrslunni frá 2010 um mat sérfræðinganefndar Montreal-bókunarinnar, töflur 1–11, með vísun í tvær 

jafningjarýndar vísindalegar heimildir. http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/SAP/Scientific_Assessment_2010/index.shtml 

(3) Staðalgildi, hnatthlýnunarmáttur liggur enn ekki fyrir. 

(4) Lágmarksgildi samkvæmt fjórðu matsskýrslunni sem samþykkt var af milliríkjanefndinni um loftslagsbreytingar. 
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III. VIÐAUKI 

BANN VIÐ SETNINGU Á MARKAÐ SEM UM GETUR Í 1. MGR. 11. GR. 

Vörur og búnaður 

Þar sem við á skal reikna hnatthlýnunarmátt blandna, sem innihalda flúoraðar gróðurhúsalofttegundir, í samræmi við 

IV. viðauka, eins og kveðið er á um í 6. lið 2. gr. 

Dagsetning banns 

1.  Einnota ílát fyrir flúoraðar gróðurhúsalofttegundir sem eru notaðar til að þjónusta, viðhalda eða fylla 

á kæli-, loftræsti- eða varmadælubúnað, brunavarnarkerfi eða rofbúnað, eða til notkunar sem leysar 

4. júlí 2007 

2.  Kerfi með beina uppgufun í opnu rými sem innihalda vetnisflúorkolefni og perflúorkolefni sem 

kælimiðla 

4. júlí 2007 

3.  Brunavarnarbúnaður sem inniheldur perflúorkolefni 4. júlí 2007 

sem inniheldur vetnisflúorkolefni HFC-23 1. janúar 2016 

4.  Rúður fyrir íbúðarhúsnæði sem innihalda flúoraðar gróðurhúsalofttegundir 4. júlí 2007 

5.  Aðrar rúður sem innihalda flúoraðar gróðurhúsalofttegundir 4. júlí 2008 

6.  Skófatnaður sem inniheldur flúoraðar gróðurhúsalofttegundir 4. júlí 2006 

7.  Hjólbarðar sem innihalda flúoraðar gróðurhúsalofttegundir 4. júlí 2007 

8.  Einþátta frauð, nema þegar þeirra er þörf til að uppfylla landsbundna öryggisstaðla, sem innihalda 

flúoraðar gróðurhúsalofttegundir með hnatthlýnunarmáttinn 150 eða meira 

4. júlí 2008 

9.  Úðabrúsar sem eru markaðssettir og ætlaðir til sölu til almennings til skemmtunar og til skrauts, eins 

og er talið upp í 40. lið XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006, og merkjalúðrar (e. signal 

horns) sem innihalda vetnisflúorkolefni með hnatthlýnunarmáttinn 150 eða meira 

4. júlí 2009 

10.  Kæliskápar og frystar til heimilisnota sem innihalda vetnisflúorkolefni með hnatthlýnunarmáttinn 

150 eða meira 

1. janúar 2015 

11.  Kæliskápar og frystar til notkunar í við-

skiptalegum tilgangi (loftþéttur búnaður) 

sem innihalda vetnisflúorkolefni með hnatthlýnun-

armáttinn 2500 eða meira 

1. janúar 2020 

sem innihalda vetnisflúorkolefni með hnatthlýnun-

armáttinn 150 eða meira 

1. janúar 2022 

12.  Kyrrstæður kælibúnaður sem inniheldur eða virkar fyrir tilstilli vetnisflúorkolefna með hnatthlýn-

unarmáttinn 2500 eða meira, að undanskildum búnaði sem er ætlaður til notkunar í tækjabúnað sem 

er hannaður til að kæla vörur niður fyrir -50 °C 

1. janúar 2020 

13.  Miðlæg fjölþjöppukælikerfi til notkunar í viðskiptalegum tilgangi, með 40 kW málafköst eða meira, 

sem innihalda eða virka fyrir tilstilli flúoraðra gróðurhúsalofttegunda með hnatthlýnunarmáttinn 150 

eða meira, nema í ytri kælirás keðjutengdra kerfa en í þeim má nota flúoraðrar gróðurhúsaloft-

tegundir með hnatthlýnunarmátt undir 1500 

1. janúar 2022 
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Vörur og búnaður 

Þar sem við á skal reikna hnatthlýnunarmátt blandna, sem innihalda flúoraðar gróðurhúsalofttegundir, í samræmi við 

IV. viðauka, eins og kveðið er á um í 6. lið 2. gr. 

Dagsetning banns 

14.  Hreyfanlegur loftræstibúnaður fyrir herbergi (loftþéttur búnaður sem endanlegur notandi getur fært á 

milli herbergja) sem inniheldur vetnisflúorkolefni með hnatthlýnunarmáttinn 150 eða meira 

1. janúar 2020 

15.  Stakskipt loftræstikerfi, sem innihalda minna en 3 kg af flúoruðum gróðurhúsalofttegundum, sem 

innihalda eða virka fyrir tilstilli flúoraðra gróðurhúsalofttegunda með hnatthlýnunarmáttinn 750 eða 

meira 

 

1. janúar 2025 

16.  Frauð sem innihalda vetnisflúorkolefni með 

hnatthlýnunarmáttinn 150 eða meira, nema 

þegar þeirra er þörf til að uppfylla landsbundna 

öryggisstaðla 

Útpressað pólýstýren (XPS) 1. janúar 2020 

Önnur frauð 
1. janúar 2023 

17.  Úðabrúsar til tæknilegra nota sem innihalda vetnisflúorkolefni með hnatthlýnunarmáttinn 150 eða 

meira, nema þegar þeirra er þörf til að uppfylla landsbundna öryggisstaðla eða til notkunar í 

læknisfræðilegum tilgangi 

1. janúar 2018 
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IV. VIÐAUKI 

AÐFERÐ TIL AÐ REIKNA ÚT HEILDARHNATTHLÝNUNARMÁTT BLÖNDU 

Hnatthlýnunarmáttur blöndu er reiknaður sem vegið meðaltal, leitt út af summu þyngdarhluta einstakra efna, margfaldað með 

hnatthlýnunarmætti þeirra, ef annað er ekki tekið fram, þ.m.t. efna sem eru ekki flúoraðar gróðurhúsalofttegundir. 

Σ (Efni X%  hnatthlýnunarmáttar) + (Efni Y%  hnatthlýnunarmáttar) + … (Efni N%  hnatthlýnunarmáttar), 

þar sem % er framlag miðað við þyngd með þyngdarvikmörk upp á +/– 1%. 

Dæmi: formúlan notuð til að reikna út blöndu af lofttegundum sem samanstanda af 60% dímetýletra, 10% HFC-152a og 30% 

ísóbútani: 

Σ (60%  1) + (10%  124) + (30%  3) 

→ Heildarhnatthlýnunarmáttur = 13,9 

Hnatthlýnunarmáttur eftirfarandi efna, sem ekki eru flúoruð, er notaður til að reikna hnatthlýnunarmátt blandna. Að því er 

varðar önnur efni sem ekki eru talin upp í þessum viðauka er staðalgildið 0. 

Efni 
Hnatthlýnunarmáttur (1) 

Almennt heiti Verslunarheiti Efnaformúla 

metan  CH4 25 

nituroxíð  N2O 298 

dímetýletri  CH3OCH3 1 

metýlenklóríð  CH2Cl2 9 

metýlklóríð  CH3Cl 13 

klóróform  CHCl3 31 

etan R-170 CH3CH3 6 

própan R-290 CH3CH2CH3 3 

bútan R-600 CH3CH2CH2CH3 4 

ísóbútan R-600a CH(CH3)2CH3 3 

pentan R-601 CH3CH2CH2CH2CH3 5 (2) 

ísópentan R-601a (CH3)2CHCH2CH3 5 (2) 

etoxýetan (díetýletri) R-610 CH3CH2OCH2CH3 4 

metýlformat R-611 HCOOCH3 25 

vetni R-702 H2 6 

ammoníak R-717 NH3 0 

etýlen R-1150 C2H4 4 

própýlen R-1270 C3H6 2 

sýklópentan  C5H10 5 (2) 

(1) Byggt á fjórðu matsskýrslunni sem var samþykkt af milliríkjanefndinni um loftslagsbreytingar, nema þegar annað er tilgreint. 

(2) Efnið er ekki skráð í fjórðu matsskýrslunni sem milliríkjanefndin um loftslagsbreytingar samþykkti og staðalgildi byggist á hnatthlýn-

unarmætti annarra vetniskolefna. 
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V. VIÐAUKI 

ÚTREIKNINGUR Á HÁMARKSMAGNI, VIÐMIÐUNARGILDUM OG KVÓTA VEGNA SETNINGAR 

VETNISFLÚORKOLEFNA Á MARKAÐ 

Hámarksmagnið sem um getur í 1. mgr. 15. gr. skal reiknað út með því að taka eftirfarandi hundraðshlutföll af ársmeðaltali af 

heildarmagninu sem var sett á markað í Sambandinu á tímabilinu frá 2009 til 2012. Frá og með 2018 skal hámarksmagnið sem 

um getur í 1. mgr. 15. gr. reiknað með því að taka eftirfarandi hundraðshlutföll af ársmeðaltali af heildarmagninu sem var sett á 

markað í Sambandinu á tímabilinu frá 2009 til 2012 og því næst draga frá magnið fyrir undanþegna notkun skv. 2. mgr. 15. gr., 

á grundvelli fyrirliggjandi gagna. 

Ár 
Hundraðshlutfall til að reikna út hámarksmagn vetnisflúorkolefna, sem setja skal á markað, og 

samsvarandi kvóta 

2015 100% 

2016–17 93% 

2018–20 63% 

2021–23 45% 

2024–26 31% 

2027–29 24% 

2030 21% 

Hámarksmagn, viðmiðunargildi og kvóti vegna setningar vetnisflúorkolefna á markað, sem um getur í 15. og 16. gr., skulu 

reiknuð út sem samanlagt magn allra tegunda af vetnisflúorkolefnum, gefið upp í tonnum af jafngildiseiningum koltvísýrings. 

Útreikningur á viðmiðunargildum og kvóta vegna setningar vetnisflúorkolefna á markað, sem um getur í 15. og 16. gr., skal 

byggjast á því magni vetnisflúorkolefna sem framleiðendur og innflytjendur hafa sett á markað í Sambandinu á viðmiðunar- eða 

úthlutunartímabilinu að undanskildum vetnisflúorkolefnum til þeirra nota sem um getur í 2. mgr. 15. gr. á sama tímabili, á 

grundvelli fyrirliggjandi gagna. 

Viðskipti sem um getur í c-lið 2. mgr. 15. gr. skulu staðfest í samræmi við 6. mgr. 19. gr., óháð magni. 

 _____   
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VI. VIÐAUKI 

ÚTHLUTUNARFYRIRKOMULAG SEM UM GETUR Í 16. GR. 

1.  Ákvörðun á því magni sem skal úthluta til fyrirtækja sem viðmiðunargildi hefur verið ákveðið fyrir skv. 1. og 3. mgr.  

16. gr. 

Hvert fyrirtæki sem viðmiðunargildi hefur verið ákveðið fyrir fær kvóta sem samsvarar 89% af viðmiðunargildinu 

margfaldað með hundraðshlutfallinu sem er tilgreint í V. viðauka fyrir viðkomandi ár. 

2.  Ákvörðun á því magni sem skal úthluta til fyrirtækja sem hafa lagt fram yfirlýsingu skv. 2. mgr. 16. gr. 

Summa kvótans sem er úthlutað skv. 1. lið er dregin frá hámarksmagninu fyrir viðkomandi ár, sem sett er fram í  

V. viðauka, til að ákvarða magnið sem skal úthluta til fyrirtækja sem ekki hafa verið ákveðin viðmiðunargildi fyrir og sem 

hafa lagt fram yfirlýsingu skv. 2. mgr. 16. gr. (magn sem skal úthlutað í 1. þrepi útreikningsins). 

2.1. 1. þrep útreikningsins 

Hvert fyrirtæki fær úthlutun sem samsvarar því magni sem óskað er eftir í yfirlýsingu þess en þó ekki meira en 

hlutfallslega hlutdeild í því magni sem skal úthluta í 1. þrepi. 

Hlutfallslega hlutdeildin er reiknuð með því að deila í 100 með þeim fjölda fyrirtækja sem hafa lagt fram yfirlýsingu. 

Summa kvótans sem er úthlutað í 1. þrepi er dregin frá magninu sem skal úthlutað í 1. þrepi til að ákvarða magnið sem á 

að úthluta í 2. þrepi. 

2.2.  2. þrep útreikningsins 

Hvert fyrirtæki sem ekki hefur fengið 100% af því magni sem óskað var eftir í yfirlýsingu þess í 1. þrepi fær 

viðbótarúthlutun sem samsvarar mismuninum á milli þess magns sem óskað var eftir og magnsins sem það fékk í 1. þrepi. 

Hins vegar má það ekki fara umfram hlutfallslegu hlutdeildina af magninu sem skal úthluta í 2. þrepi. 

Hlutfallslega hlutdeildin er reiknuð út með því að deila í 100 með fjölda fyrirtækja sem á rétt á úthlutun í 2. þrepi. Summa 

kvótans sem er úthlutað í 2. þrepi er dregin frá magninu sem skal úthlutað í 2. þrepi til að ákvarða magnið sem á að úthluta 

í 3. þrepi. 

2.3.  3. þrep útreikningsins 

2. þrep er endurtekið þar til búið er að uppfylla allar óskir eða þar til það magn sem eftir er að úthluta í næsta áfanga er 

minna en 500 tonn af jafngildiseiningum koltvísýrings. 

3.  Ákvörðun á því magni sem skal úthluta til fyrirtækja sem hafa lagt fram yfirlýsingu skv. 4. mgr. 16. gr. 

Við úthlutun kvóta fyrir 2015 til 2017 er summa kvótans sem er úthlutað skv. 1. og 2. lið. dregin frá hámarksmagninu 

fyrir viðkomandi ár, sem er sett fram í V. viðauka, til að ákvarða magnið sem skal úthluta til fyrirtækja sem 

viðmiðunargildi hefur verið ákveðið fyrir og hafa lagt fram yfirlýsingu skv. 4. mgr. 16. gr. 

Úthlutunarfyrirkomulagið sem er sett fram í liðum 2.1 og 2.2 gildir. 

Að því er varðar úthlutun á kvóta fyrir 2018 og hvert ár eftir það skal meðhöndla fyrirtæki, sem hafa lagt fram yfirlýsingu 

skv. 4. mgr. 16. gr., á sama hátt og fyrirtæki sem hafa lagt fram yfirlýsingu skv. 2. mgr. 16. gr. 

 _____  
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VII. VIÐAUKI 

GÖGN SEM SKAL GEFA SKÝRSLU UM SKV. 19. GR. 

1.  Allir framleiðendur sem um getur í 1. mgr. 19. gr. skulu gefa skýrslu um: 

a)  heildarmagn hvers efnis sem er talið upp í I. og II. viðauka sem þeir hafa framleitt innan Sambandsins ásamt megin-

notkunarflokkum fyrir hvert efni, 

b)  magn hvers efnis sem er talið upp í I. viðauka og, eftir atvikum, II. viðauka, sem þeir hafa sett á markað í Sambandinu, 

með aðskildum tilgreiningum á því magni sem er sett á markað til notkunar sem hráefni, til beins útflutnings, til 

framleiðslu á innúðaskömmturum til inngjafar á lyfjafræðilegum innihaldsefnum, til notkunar í herbúnað og notkunar 

við ætingu á hálfleiðandi efnum eða til hreinsunar á klefum sem eru notaðir til efnafræðilegrar eimhúðunar innan 

hálfleiðaraframleiðslugeirans, 

c)  það magn af hverju efni, sem er talið upp í I. og II. viðauka, sem hefur verið endurunnið, endurnýtt og fargað, eftir því 

sem við á, 

d)  allar birgðir sem til eru við upphaf og lok skýrslugjafartímabilsins, 

e)  öll leyfi til að nýta kvóta, með tilgreindu viðkomandi magni, vegna ákvæða 14. gr. 

2.  Allir innflytjendur sem um getur í 1. mgr. 19. gr. skulu gefa skýrslu um: 

a)  magn hvers efnis sem er skráð í I. viðauka og, eftir atvikum, II. viðauka, sem þeir hafa flutt til Sambandsins, með 

upplýsingum um meginnotkunarflokka hvers efnis, með aðskildum tilgreiningum á því magni sem er sett á markað til 

förgunar, til notkunar sem hráefni, til beins útflutnings, til framleiðslu á innúðaskömmturum til inngjafar á lyfja-

fræðilegum innihaldsefnum, til notkunar í herbúnað og notkunar við ætingu á hálfleiðandi efnum eða til hreinsunar á 

klefum sem eru notaðir til efnafræðilegrar eimhúðunar innan hálfleiðaraframleiðslugeirans, 

b)  það magn af hverju efni, sem er talið upp í I. og II. viðauka, sem hefur verið endurunnið, endurnýtt og fargað, eftir því 

sem við á, 

c)  öll leyfi til að nýta kvóta, með tilgreindu viðkomandi magni, vegna ákvæða 14. gr., 

d)  allar birgðir sem til eru við upphaf og lok skýrslugjafartímabilsins. 

3.  Allir útflytjendur sem um getur í 1. mgr. 19. gr. skulu gefa skýrslu um: 

a)  það magn hvers efnis, sem er talið upp í I. og II. viðauka, sem þeir hafa flutt út frá Sambandinu til annars en 

endurvinnslu, endurnýtingar eða förgunar, 

b)  allt magn hvers efnis, sem er talið upp í I. og II. viðauka, sem þeir hafa flutt út frá Sambandinu til endurvinnslu, 

endurnýtingar eða förgunar, eftir því sem við á. 

4.  Öll fyrirtæki sem um getur í 2. mgr. 19. gr. skulu gefa skýrslu um: 

a)  það magn hvers efnis, sem er talið upp í I. og II. viðauka, sem var fargað, þ.m.t. það magn þessara efna sem var í vörum 

eða búnaði, 

b)  allar birgðir hvers efnis, sem er talið upp í I. og II. viðauka, sem bíður förgunar, þ.m.t. það magn þessara efna sem er í 

vörum eða búnaði, 

c)  tæknina sem er notuð við förgun efnanna sem eru talin upp í I. og II. viðauka. 

5.  Öll fyrirtæki sem um getur í 3. mgr. 19. gr. skulu gefa skýrslu um magn hvers efnis, sem talið er upp í I. viðauka, sem er 

notað sem hráefni. 



20.6.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 49/255 

 

6.  Öll fyrirtæki sem um getur í 4. mgr. 19. gr. skulu gefa skýrslu um: 

a)  flokka vara eða búnaðar sem innihalda efni sem eru talin upp í I. og II. viðauka, 

b)  fjölda eininga, 

c)  allt magn hvers efnis, sem er talið upp í I. og II. viðauka, sem er í vörunum eða búnaðinum. 

 _____   
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VIII. VIÐAUKI 

SAMSVÖRUNARTAFLA 

Reglugerð (EB) nr. 842/2006 Þessi reglugerð 

1. gr. 1. gr. 

2. gr. 2. gr. 

1. mgr. 3. gr. 2. og 3. mgr. 3. gr. 

Fyrsta undirgrein 2. mgr. 3. gr. 1., 2. og 3. mgr. 4. gr. 

Önnur undirgrein 2. mgr. 3. gr. Önnur undirgrein 3. mgr. 3. gr. 

Þriðja undirgrein 2. mgr. 3. gr. — 

3. mgr. 3. gr. 1. mgr. 5. gr. 

4. mgr. 3. gr. 3. mgr. 4. gr. 

5. mgr. 3. gr. 4. mgr. 4. gr. 

6. mgr. 3. gr. 1. og 2. mgr. 6. gr. 

7. mgr. 3. gr. 5. mgr. 4. gr. 

1. mgr. 4. gr. 1. mgr. 8. gr. 

2. mgr. 4. gr. 2. mgr. 8. gr. 

3. mgr. 4. gr. 3. mgr. 8. gr. 

4. mgr. 4. gr. — 

1. mgr. 5. gr. 5. og 12. mgr. 10. gr. 

Fyrsti málsliður 2. mgr. 5. gr. 1., 2. og 6. mgr. 10. gr. 

Annar málsliður 2. mgr. 5. gr. Fyrsta undirgrein 10. mgr. 10. gr. 

Þriðji málsliður 2. mgr. 5. gr. Önnur undirgrein 10. mgr. 10. gr. 

3. mgr. 5. gr. Fyrsta undirgrein 4. mgr. 3. gr. og 3. mgr. 10. gr. 

4. mgr. 5. gr. 4. mgr. 11. gr. 

5. mgr. 5. gr. 13. mgr. 10. gr. 

1. mgr. 6. gr. 1. mgr. 19. gr. og VII. viðauki 

2. mgr. 6. gr. 7. mgr. 19. gr. 

3. mgr. 6. gr. 8. mgr. 19. gr. 

4. mgr. 6. gr. 20. gr. og 2. mgr. 6. gr. 

Fyrsti málsliður fyrstu undirgreinar 1. mgr. 7. gr. Fyrsti málsliður 1. mgr. 12. gr. 

Annar og þriðji málsliður fyrstu undirgreinar 1. mgr. 7. gr. 2., 3. og 4. mgr. 12. gr. 
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Reglugerð (EB) nr. 842/2006 Þessi reglugerð 

Önnur undirgrein 1. mgr. 7. gr. 13. mgr. 12. gr. 

2. mgr. 7. gr. Annar málsliður 1. mgr. 12. gr. 

Fyrsti málsliður 3. mgr. 7. gr. 14. mgr. 12. gr. 

Annar málsliður 3. mgr. 7. gr. 15. mgr. 12. gr. 

1. mgr. 8. gr. 1. mgr. 13. gr. 

2. mgr. 8. gr. 2. mgr. 13. gr. 

1. mgr. 9. gr. 1. mgr. 11. gr. 

2. mgr. 9. gr. — 

3. mgr. 9. gr. — 

10. gr. 2. mgr. 21. gr. 

11. gr. — 

12. gr. 24. gr. 

1. mgr. 13. gr. Fyrsta undirgrein 1. mgr. 25. gr. 

2. mgr. 13. gr. Önnur undirgrein 1. mgr. 25. gr. 

14. gr. — 

15. gr. 27. gr. 

1. hluti I. viðauka I. viðauki 

2. hluti I. viðauka IV. viðauki 

II. viðauki III. viðauki 
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2015/2065 

frá 17. nóvember 2015 

um ákvörðun, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 517/2014, á sniði fyrir 

tilkynningar um menntunar- og vottunaráætlanir aðildarríkjanna (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 517/2014 frá 16. apríl 2014 um flúoraðar gróðurhúsalofttegundir 

og um niðurfellingu reglugerðar (EB) nr. 842/2006 (1), einkum 13. mgr. 10. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samræma ætti snið tilkynningarinnar skv. 10. mgr. 10. gr. reglugerðar (ESB) nr. 517/2015 og tilgreina þær mikilvægu 

upplýsingar sem krafist er til þess að unnt sé að sannvotta skírteini eða vottorð sem uppfylla lágmarkskröfurnar og 

skilyrðin fyrir gagnkvæmri viðurkenningu sem sett hafa verið. 

2) Framkvæmdastjórnin hefur uppfært lágmarkskröfur og skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu með því að samþykkja 

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2067 (2) og framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/2066 (3). 

3) Því ætti að fella reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 308/2008 (4) úr gildi. 

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót skv.  

24. gr. reglugerðar (ESB) nr. 517/2014. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Aðildarríki skulu nota eftirfarandi snið fyrir tilkynningarnar sem um getur í 10. mgr. 10. gr. reglugerðar (ESB) nr. 517/2014: 

1)  fyrir fastan kæli-, loftræsti- og varmadælubúnað, og kælieiningar í kælibifreiðum og kælivögnum: tilkynningareyðublaðið 

sem mælt er fyrir um í I. viðauka við þessa reglugerð, 

2)  fyrir föst brunavarnarkerfi og slökkvitæki: tilkynningareyðublaðið sem mælt er fyrir um í II. viðauka við þessa reglugerð, 

3)  fyrir rafknúinn rofbúnað: tilkynningareyðublaðið sem mælt er fyrir um í III. viðauka við þessa reglugerð, 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 301, 18.11.2015, bls. 14. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 161/2019 

frá 14. júní 2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) og XX. viðauka (Umhverfismál) við  

EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 150, 20.5.2014, bls. 195. 

(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2067 frá 17. nóvember 2015 um að setja, samkvæmt reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 517/2014, lágmarkskröfur og skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu á vottun einstaklinga að því er varðar 

fastan kæli-, loftræsti- og varmadælubúnað, og kælieiningar í kælibifreiðum og kælivögnum sem innihalda flúoraðar gróður-

húsalofttegundir, og á vottun fyrirtækja að því er varðar fastan kæli-, loftræsti- og varmadælubúnað sem inniheldur flúoraðar gróður-

húsalofttegundir (Stjtíð. ESB L 301, 18.11.2015, bls. 28). 

(3) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2066 frá 17. nóvember 2015 um að setja, samkvæmt reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 517/2014, lágmarkskröfur og skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu á vottun einstaklinga sem annast 

uppsetningu, þjónustu, viðhald, viðgerðir eða úreldingu rafknúins rofbúnaðar sem inniheldur flúoraðar gróðurhúsalofttegundir eða sem 

endurheimta flúoraðar gróðurhúsalofttegundir úr föstum rafknúnum rofbúnaði (Stjtíð. ESB L 301, 18.11.2015, bls. 22). 

(4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 308/2008 frá 2. apríl 2008 um ákvörðun, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 842/2006, á sniði fyrir tilkynningar um menntunar- og vottunaráætlanir aðildarríkjanna (Stjtíð ESB L 92, 3.4.2008, bls. 28). 

2019/EES/49/35 
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4)  fyrir búnað sem inniheldur leysa sem í eru flúoraðar gróðurhúsalofttegundir: tilkynningareyðublaðið sem mælt er fyrir um í 

IV. viðauka við þessa reglugerð, 

5)  fyrir loftræstikerfi í vélknúnum ökutækjum: tilkynningareyðublaðið sem mælt er fyrir um í V. viðauka við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð (EB) nr. 308/2008 er felld úr gildi. 

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu reglugerðina sem tilvísanir í þessa reglugerð og skulu þær lesnar með hliðsjón af samsvörun-

artöflunni í VI. viðauka. 

3. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 17. nóvember 2015. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 Jean-Claude JUNCKER 

 forseti. 

 _____   
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I. VIÐAUKI 

FASTUR KÆLI-, LOFTRÆSTI- OG VARMADÆLUBÚNAÐUR OG KÆLIEININGAR Í KÆLIBIFREIÐUM OG 

KÆLIVÖGNUM 

TILKYNNING 

UM AÐ AÐILDARRÍKIN FASTSETJI EÐA AÐLAGI MENNTUNAR- OG VOTTUNARKRÖFUR FYRIR FYRIRTÆKI 

OG EINSTAKLINGA SEM STUNDA STARFSEMI SEM FELLUR UNDIR 1. MGR. 10. GR. REGLUGERÐAR (ESB) 

NR. 517/2014 UM FLÚORAÐAR GRÓÐURHÚSALOFTTEGUNDIR 

ALMENNAR UPPLÝSINGAR 

a)  Aðildarríki  

b)  Tilkynningaryfirvald  

c)  Tilkynningardagur  

A-hluti — Einstaklingar 

Eftirfarandi vottunarkerfi fyrir einstaklinga sem annast uppsetningu, viðgerðir, viðhald, þjónustu, úreldingu eða eftirlit með 

leka að því er varðar fastan kæli-, loftræsti- og varmadælubúnað, og kælieiningar í kælibifreiðum og kælivögnum, sem 

innihalda flúoraðar gróðurhúsalofttegundir, eða endurheimt þessara lofttegunda úr slíkum búnaði, uppfylla lágmarkskröfurnar 

og skilyrðin fyrir gagnkvæmri viðurkenningu sem sett eru fram í 4. og 10. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2015/2067 (1). 

Titill skírteinis 
Flokkur 

(I, II, III og/eða IV) 
Vottunaraðili fyrir einstaklinga (heiti og samskiptaupplýsingar) 

   

   

   

  [...] 

B-hluti — Fyrirtæki 

Eftirfarandi vottunarkerfi fyrir fyrirtæki sem annast uppsetningu, viðgerðir, viðhald, þjónustu eða úreldingu að því er varðar 

fastan kæli-, loftræsti- og varmadælubúnað, sem inniheldur flúoraðar gróðurhúsalofttegundir, uppfylla lágmarkskröfurnar og 

skilyrðin fyrir gagnkvæmri viðurkenningu sem sett eru fram í 6. og 10. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2015/2067. 

Titill skírteinis Vottunaraðili fyrir fyrirtæki (heiti og samskiptaupplýsingar) 

  

  

  

 [...] 
  

  

(1) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2067 frá 17. nóvember 2015 um að setja, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins (ESB) nr. 517/2014, lágmarkskröfur og skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu á vottun einstaklinga að því er varðar fastan kæli-, 

loftræsti- og varmadælubúnað, og kælieiningar í kælibifreiðum og kælivögnum sem innihalda flúoraðar gróðurhúsalofttegundir, og á vottun 

fyrirtækja að því er varðar fastan kæli-, loftræsti- og varmadælubúnað sem inniheldur flúoraðar gróðurhúsalofttegundir (Stjtíð. ESB L 301, 

18.11.2015, bls. 28). 
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II. VIÐAUKI 

FASTUR BRUNAVARNARBÚNAÐUR 

TILKYNNING 

UM AÐ AÐILDARRÍKIN FASTSETJI/AÐLAGI MENNTUNAR- OG VOTTUNARKRÖFUR FYRIR FYRIRTÆKI OG 

EINSTAKLINGA SEM STUNDA STARFSEMI SEM FELLUR UNDIR 1. MGR. 10. GR. REGLUGERÐAR (ESB) 

NR. 517/2014 UM FLÚORAÐAR GRÓÐURHÚSALOFTTEGUNDIR 

ALMENNAR UPPLÝSINGAR 

a)  Aðildarríki  

b)  Tilkynningaryfirvald  

c)  Tilkynningardagur  

A-hluti — Einstaklingar 

Eftirfarandi vottunarkerfi fyrir einstaklinga sem annast uppsetningu, viðgerðir, viðhald, þjónustu, úreldingu eða eftirlit með 

leka að því er varðar fastan brunavarnarbúnað, sem inniheldur flúoraðar gróðurhúsalofttegundir, eða endurheimt þessara 

lofttegunda úr föstum brunavarnarbúnaði, uppfylla lágmarkskröfurnar og skilyrðin fyrir gagnkvæmri viðurkenningu sem sett 

eru fram í 5. og 13. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 304/2008 (1). 

Titill skírteinis Vottunaraðili fyrir fyrirtæki (heiti og samskiptaupplýsingar) 

  

  

  

 [...] 

B-hluti — Fyrirtæki 

Eftirfarandi vottunarkerfi fyrir fyrirtæki sem annast uppsetningu, viðgerðir, viðhald, þjónustu eða úreldingu að því er varðar 

fastan brunavarnarbúnað, sem inniheldur flúoraðar gróðurhúsalofttegundir, uppfylla lágmarkskröfurnar og skilyrðin fyrir 

gagnkvæmri viðurkenningu sem sett eru fram í 8. og 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 304/2008. 

Titill skírteinis Vottunaraðili fyrir fyrirtæki (heiti og samskiptaupplýsingar) 

  

  

  

 [...] 
  

  

(1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 304/2008 frá 2. apríl 2008 um að setja, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 842/2006, lágmarkskröfur og skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu á vottun fyrirtækja og starfsfólks að því er varðar föst 

brunavarnarkerfi og slökkvitæki sem innihalda tilteknar flúraðar gróðurhúsalofttegundir (Stjtíð. ESB L 92, 3.4.2008, bls. 12). 
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III. VIÐAUKI 

RAFKNÚINN ROFBÚNAÐUR 

TILKYNNING 

UM AÐ AÐILDARRÍKIN FASTSETJI/AÐLAGI MENNTUNAR- OG VOTTUNARKRÖFUR FYRIR EINSTAKLINGA 

SEM STUNDA STARFSEMI SEM FELLUR UNDIR 1. MGR. 10. GR. REGLUGERÐAR (ESB) NR. 517/2014 UM 

FLÚORAÐAR GRÓÐURHÚSALOFTTEGUNDIR 

ALMENNAR UPPLÝSINGAR 

a)  Aðildarríki  

b)  Tilkynningaryfirvald  

c)  Tilkynningardagur  

Eftirfarandi vottunarkerfi fyrir einstaklinga sem annast uppsetningu, viðgerðir, viðhald, þjónustu eða úreldingu að því er 

varðar rafknúinn rofbúnað, sem inniheldur flúoraðar gróðurhúsalofttegundir, eða endurheimt þessara flúoruðu lofttegunda úr 

föstum rafknúnum rofbúnaði, uppfylla lágmarkskröfurnar og skilyrðin fyrir gagnkvæmri viðurkenningu sem sett eru fram í  

3. og 7. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2066 (1). 

Titill skírteinis Vottunaraðili fyrir fyrirtæki (heiti og samskiptaupplýsingar) 

  

  

  

 [...] 
  

  

(1) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2066 frá 17. nóvember 2015 um að setja, samkvæmt reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 517/2014, lágmarkskröfur og skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu á vottun einstaklinga sem annast 

uppsetningu, þjónustu, viðhald, viðgerðir eða úreldingu rafknúins rofbúnaðar sem inniheldur flúoraðar gróðurhúsalofttegundir eða sem 

endurheimta flúoraðar gróðurhúsalofttegundir úr föstum rafknúnum rofbúnaði (Stjtíð. ESB L 301, 18.11.2015, bls. 22). 
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IV. VIÐAUKI 

BÚNAÐUR SEM INNIHELDUR LEYSA SEM Í ERU FLÚORAÐAR GRÓÐURHÚSALOFTTEGUNDIR 

TILKYNNING 

UM AÐ AÐILDARRÍKIN FASTSETJI/AÐLAGI MENNTUNAR- OG VOTTUNARKRÖFUR FYRIR EINSTAKLINGA 

SEM STUNDA STARFSEMI SEM FELLUR UNDIR 1. MGR. 10. GR. REGLUGERÐAR (ESB) NR. 517/2014 UM 

FLÚORAÐAR GRÓÐURHÚSALOFTTEGUNDIR 

ALMENNAR UPPLÝSINGAR 

a)  Aðildarríki  

b)  Tilkynningaryfirvald  

c)  Tilkynningardagur  

Eftirfarandi vottunarkerfi fyrir einstaklinga sem annast endurheimt leysa, sem í eru flúoraðar gróðurhúsalofttegundir, úr búnaði 

uppfylla lágmarkskröfurnar og skilyrðin fyrir gagnkvæmri viðurkenningu sem sett eru fram í 3. og 7. gr. reglugerðar fram-

kvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 306/2008 (1). 

Titill skírteinis Vottunaraðili fyrir fyrirtæki (heiti og samskiptaupplýsingar) 

  

  

  

 [...] 
  

  

(1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 306/2008 frá 2. apríl 2008 um að setja, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 842/2006, lágmarkskröfur og skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu á vottun starfsfólks sem endurheimtir tiltekna leysa, sem í eru 

flúraðar gróðurhúsalofttegundir, úr búnaði (Stjtíð. ESB L 92, 3.4.2008, bls. 21). 
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V. VIÐAUKI 

LOFTRÆSTIKERFI Í VÉLKNÚNUM ÖKUTÆKJUM 

TILKYNNING 

UM AÐ AÐILDARRÍKIN FASTSETJI/AÐLAGI MENNTUNAR- OG HÆFISKRÖFUR FYRIR EINSTAKLINGA SEM 

STUNDA STARFSEMI SEM FELLUR UNDIR 1. MGR. 10. GR. REGLUGERÐAR (ESB) NR. 517/2014 UM 

FLÚORAÐAR GRÓÐURHÚSALOFTTEGUNDIR 

ALMENNAR UPPLÝSINGAR 

a)  Aðildarríki  

b)  Tilkynningaryfirvald  

c)  Tilkynningardagur  

Eftirfarandi þjálfunaráætlun eða -áætlanir fyrir einstaklinga sem annast endurheimt flúoraðra gróðurhúsalofttegunda úr 

loftræstibúnaði í vélknúnum ökutækjum uppfylla lágmarkskröfurnar og skilyrðin fyrir gagnkvæmri viðurkenningu sem sett eru 

fram í 1. mgr. 2. gr. og 5. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 307/2008 (1). 

Titill vottorðs Aðili sem gefur út vottorð fyrir einstaklinga (heiti og samskiptaupplýsingar) 

  

  

  

 [...] 
  

  

(1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 307/2008 frá 2. apríl 2008 um að setja, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 842/2006, lágmarkskröfur um menntunaráætlanir og skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu á staðfestingum vegna þjálfunar 

starfsfólks að því er varðar loftræstikerfi í tilteknum, vélknúnum ökutækjum sem innihalda tilteknar, flúoraðar gróðurhúsalofttegundir 

(Stjtíð. ESB L 92, 3.4.2008, bls. 25). 
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VI. VIÐAUKI 

Samsvörunartafla 

Reglugerð (EB) nr. 308/2008 Þessi reglugerð 

1. gr. 1. gr. 

— 2. gr. 

2. gr. 3. gr. 

I. viðauki I. viðauki 

II. viðauki II. viðauki 

III. viðauki III. viðauki 

IV. viðauki IV. viðauki 

V. viðauki V. viðauki 

— VI. viðauki 
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2015/2066 

frá 17. nóvember 2015 

um að setja, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 517/2014, lágmarkskröfur og skilyrði 

fyrir gagnkvæmri viðurkenningu á vottun einstaklinga sem annast uppsetningu, þjónustu, viðhald, viðgerðir 

eða úreldingu rafknúins rofbúnaðar sem inniheldur flúoraðar gróðurhúsalofttegundir eða sem endurheimta 

flúoraðar gróðurhúsalofttegundir úr föstum rafknúnum rofbúnaði (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 517/2014 frá 16. apríl 2014 um flúoraðar gróðurhúsalofttegundir 

og um niðurfellingu reglugerðar (EB) nr. 842/2006 (1), einkum 12. mgr. 10. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Reglugerð (ESB) nr. 517/2014 felur í sér skuldbindingar varðandi vottun einstaklinga að því er varðar rafknúinn 

rofbúnað sem inniheldur flúoraðar gróðurhúsalofttegundir. Auk þess að ná yfir endurheimt nær vottunin einnig yfir 

uppsetningu, þjónustu, viðhald, viðgerðir og úreldingu. Reglugerð (ESB) nr. 517/2014 felur einnig í sér kröfur um 

innihald vottunaráætlana sem innihalda upplýsingar um viðeigandi tækni sem á að koma í staðinn fyrir eða draga úr 

notkun á flúoruðum gróðurhúsalofttegundum og um örugga meðhöndlun slíkrar tækni. 

2) Því er nauðsynlegt að því er varðar beitingu 10. gr. reglugerðar (ESB) nr. 517/2014 að uppfæra lágmarkskröfurnar að 

því er varðar umfang starfsemi og þá hæfni og þekkingu sem fjalla skal um þar sem skipulag vottunarinnar og skilyrðin 

fyrir gagnkvæmri viðurkenningu eru tilgreind. 

3) Til að taka tillit til fyrirliggjandi hæfnismats- og vottunarkerfa, einkum þeirra sem hafa verið samþykkt á grundvelli 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 842/2006 (2) sem hefur síðan verið felld úr gildi, og krafnanna sem mælt 

er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 305/2008 (3), ætti að fella þessar kröfur inn í þessa reglugerð 

eftir því sem unnt er. 

4) Því ætti að fella reglugerð (EB) nr. 305/2008 úr gildi. 

5) Til að aðildarríkin hafi tíma til að aðlaga vottunaráætlanir sínar þannig að þær nái yfir starfsemi í tengslum við 

uppsetningu, þjónustu, viðhald, viðgerðir og úreldingu rafknúins rofbúnaðar sem inniheldur flúoraðar gróður-

húsalofttegundir, sem og endurheimt úr rofbúnaði öðrum en háspennurofbúnaði sem um getur í reglugerð (EB)  

nr. 305/2008, þykir rétt að kröfurnar um að hafa undir höndum skírteini í samræmi við þessa reglugerð ættu að gilda frá 

og með 1. júlí 2017 um starfsemi í tengslum við uppsetningu, þjónustu, viðhald, viðgerðir og úreldingu rafknúins 

rofbúnaðar sem inniheldur flúoraðar gróðurhúsalofttegundir. 

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót skv.  

24. gr. reglugerðar (ESB) nr. 517/2014. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Efni og gildissvið 

Með þessari reglugerð eru settar lágmarkskröfur um vottun einstaklinga sem annast uppsetningu, þjónustu, viðhald, viðgerðir 

eða úreldingu rafknúins rofbúnaðar, sem inniheldur flúoraðar gróðurhúsalofttegundir, eða endurheimt flúoraðra 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 301, 18.11.2015, bls. 22. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 161/2019 

frá 14. júní 2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) og XX. viðauka (Umhverfismál) við  

EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 150, 20.5.2014, bls. 195. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 842/2006 frá 17. maí 2006 um tilteknar, flúraðar gróðurhúsalofttegundir (Stjtíð. ESB L 161, 

14.6.2006, bls. 1). 

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 305/2008 frá 2. apríl 2008 um að setja, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 842/2006, lágmarkskröfur og skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu á vottun starfsfólks sem endurheimtir tilteknar flúraðar gróður-

húsalofttegundir úr háspennurofbúnaði (Stjtíð. ESB L 92, 3.4.2008, bls. 17). 

2019/EES/49/36 
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gróðurhúsalofttegunda úr föstum rafknúnum rofbúnaði, sem og skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu á skírteinum sem 

gefin eru út í samræmi við kröfurnar. 

2. gr. 

Vottun einstaklinga 

1.  Einstaklingar sem annast starfsemi sem um getur í 1. gr. skulu hafa skírteini eins og um getur í 3. gr. 

2.  Einstaklingar sem fást við starfsemi sem um getur í 1. gr. skulu ekki falla undir kröfurnar sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 

þessarar greinar að því tilskildu að þeir fullnægi eftirfarandi skilyrðum: 

a)  þeir séu á þjálfunarnámskeiði í þeim tilgangi að fá skírteini sem nær yfir viðkomandi starfsemi og 

b)  þeir annist starfsemina undir eftirliti aðila sem hefur skírteini sem nær yfir þá starfsemi og sem ber fulla ábyrgð á réttri 

framkvæmd starfseminnar. 

Undanþágan sem kveðið er á um í fyrstu undirgrein skal gilda á tímabilunum sem varið er í að annast starfsemina sem um getur 

í 1. gr. og fara ekki yfir 12 mánuði í heild. 

3.  Þessi reglugerð gildir ekki um starfsemi sem tengist framleiðslu og viðgerðum sem fara fram á athafnasvæði framleiðanda 

í tengslum við rafknúinn rofbúnað. 

3. gr. 

Útgáfa skírteina til einstaklinga 

1.  Vottunaraðili, eins og um getur í 4. gr., skal gefa út skírteini til einstaklinga sem hafa staðist bóklegt og verklegt próf og 

skal prófið hafa verið skipulagt af matsaðila, eins og um getur í 5. gr., og ná yfir lágmarksfærnina og -þekkinguna sem sett er 

fram í I. viðauka. 

2.  Á skírteininu skal a.m.k. eftirfarandi koma fram: 

a)  heiti vottunaraðilans, fullt nafn skírteinishafans, skírteinisnúmer og lokadagur gildistíma, ef við á, 

b)  starfsemi sem skírteinishafinn hefur heimild til að annast, 

c)  útgáfudagur og undirskrift útgefanda. 

3.  Handhafar skírteina, sem gefin eru út samkvæmt reglugerð (EB) nr. 305/2008, skulu teljast hæfir til að annast alla þá 

starfsemi sem um getur í 1. gr. og er vottunaraðila, sem um getur í 4. gr., heimilt að gefa út skírteini til aðila sem hefur réttindi 

og hæfi án þess að hann þurfi að endurtaka próf. 

4. gr. 

Vottunaraðili 

1.  Í landslögum skal kveðið á um vottunaraðila, eða hann tilnefndur af lögbæru yfirvaldi aðildarríkis eða öðrum þar til 

bærum aðilum, og skal hann hafa leyfi til að gefa út skírteini handa einstaklingum sem tengjast starfseminni sem um getur í  

1. gr. 

Vottunaraðilinn skal vera óhlutdrægur í störfum sínum. 

2.  Vottunaraðilinn skal setja og nota verklagsreglur um útgáfu skírteina, að fella þau tímabundið úr gildi og að afturkalla þau. 

3.  Vottunaraðilinn skal halda skrár svo unnt sé að sannreyna stöðu vottaðs einstaklings. Skrárnar skulu sýna fram á að 

vottunarferlið hafi farið fram á skilvirkan hátt. Skrár skulu geymdar í að minnsta kosti fimm ár.  
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5. gr. 

Matsaðili 

1.  Matsaðili, sem tilnefndur er af lögbæru yfirvaldi aðildarríkis eða öðrum þar til bærum aðilum, skal skipuleggja próf fyrir 

einstaklingana sem um getur í 1. gr. Vottunaraðili, eins og um getur í 4. gr., getur einnig talist viðurkenndur matsaðili. 

Matsaðilinn skal vera óhlutdrægur í störfum sínum. 

2.  Próf skulu skipulögð og gerð þannig að tryggt sé að þau taki til lágmarksfærninnar og -þekkingarinnar sem sett er fram í  

I. viðauka. 

3.  Matsaðilinn skal samþykkja verklagsreglur um skýrslugjöf og halda skrár svo að unnt sé að skjalfesta einstakar 

niðurstöður og heildarniðurstöður matsins. 

4.  Matsaðilinn skal tryggja að prófendur, sem falið er að sjá um próf, hafi nægilega þekkingu á viðkomandi prófunar-

aðferðum og prófunarskjölum auk viðeigandi hæfni á því sviði sem prófað er úr. Hann skal einnig sjá til þess að nauðsynlegur 

búnaður, tæki og efni séu tiltæk fyrir verklegu prófin. 

6. gr. 

Tilkynning 

1.  Eigi síðar en 1. janúar 2017 skulu aðildarríkin tilkynna framkvæmdastjórninni, á sniðinu sem mælt er fyrir um í fram-

kvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2065 (1), um heiti vottunaraðila fyrir einstaklinga, sem 4. gr. nær yfir, 

ásamt samskiptaupplýsingum um vottunaraðilana og um titla skírteina fyrir einstaklinga sem uppfylla kröfurnar í 3. gr. 

2.  Aðildarríkin skulu uppfæra tilkynninguna, sem lögð er fram skv. 1. mgr., með nýjum upplýsingum sem máli skipta og 

skulu leggja hana fyrir framkvæmdastjórnina án tafar. 

7. gr. 

Skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu 

1.  Gagnkvæm viðurkenning á skírteinum, sem gefin eru út í öðrum aðildarríkjum, gildir um skírteini sem eru gefin út í 

samræmi við 3. gr. 

2.  Aðildarríkjunum er heimilt að krefjast þess að handhafar skírteina, sem gefin eru út í öðru aðildarríki, leggi fram þýðingu 

á skírteininu á öðru opinberu tungumáli Sambandsins. 

8. gr. 

Niðurfelling 

Reglugerð (EB) nr. 305/2008 er felld úr gildi. 

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu reglugerðina (EB) nr. 305/2008 sem tilvísanir í þessa reglugerð og skulu þær lesnar með 

hliðsjón af samsvörunartöflunni í II. viðauka. 

9. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Þó skal 1. mgr. 2. gr. gilda frá og með 1. júlí 2017 um einstaklinga sem fást við uppsetningu, þjónustu, viðhald, viðgerðir og 

úreldingu rafknúins rofbúnaðar, sem inniheldur flúoraðar gróðurhúsalofttegundir, og endurheimt flúoraðra gróðurhúsalofttegunda 

úr föstum rafknúnum rofbúnaði, öðrum en háspennurofbúnaði sem um getur í reglugerð (EB) nr. 305/2008. 

  

(1) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2065 frá 17. nóvember 2015 um ákvörðun, samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 517/2014, á sniði fyrir tilkynningar um menntunar- og vottunaráætlanir aðildarríkjanna (Stjtíð ESB  

L 301, 18.11.2015, bls. 14). 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 17. nóvember 2015. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 Jean-Claude JUNCKER 

 forseti. 

 _____   
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I. VIÐAUKI 

Lágmarkskröfur að því er varðar þá færni og þekkingu sem matsaðilarnir skulu prófa 

Prófið, sem um getur í 1. mgr. 3. gr. og 2. mgr. 5. gr., skal vera samsett af: 

a)  bóklegu prófi með einni eða fleiri spurningum, sem prófa færnina eða þekkinguna, tilgreint með (B) í dálkinum „Tegund 

prófs“, 

b)  verklegu prófi þar sem umsækjandinn skal leysa viðkomandi verkefni með viðeigandi efni, tækjum og búnaði, tilgreint með 

(V) í dálkinum „Tegund prófs“. 

Nr. Lágmarksþekking og -færni 
Tegund 

prófs 

1 Grunnþekking á þeim álitaefnum í umhverfismálum sem skipta máli (loftslagsbreytingum, hnat-

thlýnunarmætti), viðeigandi ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 517/2014 og viðeigandi framkvæm-

dargerðum 

B 

2 Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar og umhverfiseiginleikar SF6 B 

3 Notkun SF6 í raforkubúnaði (einangrun, slokknun ljósboga) B 

4 Gæði SF6 samkvæmt viðeigandi iðnaðarstöðlum B 

5 Skilningur á hönnun raforkubúnaðar B 

6 Eftirlit með gæðum SF6 V 

7 Endurheimt SF6 og SF6-blandna og hreinsun SF6 V 

8 Geymsla og flutningur á SF6 B 

9 Notkun búnaðar til endurheimtar SF6 V 

10 Notkun þéttra borkerfa, ef nauðsyn krefur V 

11 Endurnotkun SF6 og mismunandi endurnotkunarflokkar B 

12 Vinna í opnum hólfum með SF6 V 

13 Hlutleysing aukaafurða SF6 B 

14 Vöktun á SF6 og tilheyrandi gagnaskráningarskylda samkvæmt landslöggjöf, löggjöf Sambandsins eða 

alþjóðasamningum 

B 

15 Fækkun á lekum og lekaprófanir B 

16 Grunnþekking á viðeigandi tækni sem á að koma í staðinn fyrir eða draga úr notkun á flúoruðum 

gróðurhúsalofttegundum ásamt öruggri meðhöndlun. 

B 
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II. VIÐAUKI 

Samsvörunartafla 

Reglugerð (EB) nr. 305/2008 Þessi reglugerð 

1. gr. 1. gr. 

2. gr. — 

3. gr. 2. gr. 

4. gr. 3. gr. 

5. gr. 4. gr. 

6. gr. 5. gr. 

7. gr. 6. gr. 

8. gr. 7. gr. 

— 8. gr. 

9. gr. 9. gr. 

Viðauki I. viðauki 

— II. viðauki 
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2015/2067 

frá 17. nóvember 2015 

um að setja, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 517/2014, lágmarkskröfur og skilyrði 

fyrir gagnkvæmri viðurkenningu á vottun einstaklinga að því er varðar fastan kæli-, loftræsti- og 

varmadælubúnað, og kælieiningar í kælibifreiðum og kælivögnum sem innihalda flúoraðar 

gróðurhúsalofttegundir, og á vottun fyrirtækja að því er varðar fastan kæli-, loftræsti- og varmadælubúnað 

sem inniheldur flúoraðar gróðurhúsalofttegundir (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 517/2014 frá 16. apríl 2014 um flúoraðar gróðurhúsalofttegundir 

og um niðurfellingu reglugerðar (EB) nr. 842/2006 (1), einkum 12. mgr. 10. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Reglugerð (ESB) nr. 517/2014 felur í sér skuldbindingar varðandi vottun fyrirtækja og einstaklinga. Ólíkt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 842/2006 (2) þá nær búnaðurinn sem fellur hér undir, að því er varðar vottun 

einstaklinga, einnig yfir kælieiningar í kælibifreiðum og kælivögnum. Reglugerð (ESB) nr. 517/2014 felur einnig í sér 

kröfur um innihald vottunaráætlana sem innihalda upplýsingar um viðeigandi tækni sem á að koma í staðinn fyrir eða 

draga úr notkun á flúoruðum gróðurhúsalofttegundum og um örugga meðhöndlun þeirrar tækni. 

2) Því er nauðsynlegt að því er varðar beitingu 10. gr. reglugerðar (ESB) nr. 517/2014 að uppfæra lágmarkskröfurnar að 

því er varðar umfang starfsemi og þá hæfni og þekkingu sem fjalla skal um þar sem skipulag vottunarinnar og skilyrðin 

fyrir gagnkvæmri viðurkenningu eru tilgreind. 

3) Til að taka tillit til fyrirliggjandi hæfnismats- og vottunarkerfa, einkum þeirra sem hafa verið samþykkt á grundvelli 

reglugerðar (EB) nr. 842/2006 sem hefur síðan verið felld úr gildi, og krafnanna sem mælt er fyrir um í reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 303/2008 (3), ætti að fella þessar kröfur inn í þessa reglugerð eftir því sem unnt er. 

4) Því ætti að fella reglugerð (EB) nr. 303/2008 úr gildi. 

5) Til að aðildarríkin hafi tíma til að aðlaga vottunaráætlanir sínar fyrir einstaklinga þannig að þær nái yfir starfsemi í 

tengslum við kælieiningar í kælibifreiðum og kælivögnum, þykir rétt að kröfurnar um að hafa undir höndum skírteini í 

samræmi við þessa reglugerð ættu að gilda frá og með 1. júlí 2017 að því er varðar starfsemi í tengslum við kælieiningar 

í kælibifreiðum og kælivögnum. 

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót skv. 24. 

gr. reglugerðar (ESB) nr. 517/2014. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Efni 

Með þessari reglugerð eru settar lágmarkskröfur um vottun einstaklinga sem annast þá starfsemi sem um getur í 1. mgr. 2. gr. í 

tengslum við kælieiningar í kælibifreiðum og kælivögnum, fastan kæli-, loftræsti- og varmadælubúnað sem inniheldur flúoraðar 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 301, 18.11.2015, bls. 28. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 161/2019 

frá 14. júní 2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) og XX. viðauka (Umhverfismál) við  

EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 150, 20.5.2014, bls. 195. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 842/2006 frá 17. maí 2006 um tilteknar, flúraðar gróðurhúsalofttegundir (Stjtíð. ESB L 161, 

14.6.2006, bls. 1). 

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 303/2008 frá 2. apríl 2008 um að setja, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 842/2006, lágmarkskröfur og skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu á vottun fyrirtækja og starfsfólks að því er varðar fastan kæli-, 

loftræsti- og varmadælubúnað sem inniheldur tilteknar flúraðar gróðurhúsalofttegundir (Stjtíð. ESB L 92, 3.4.2008, bls. 3). 

2019/EES/49/37 
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gróðurhúsalofttegundir og vottun fyrirtækja sem annast þá starfsemi sem um getur í 2. mgr. 2. gr. í tengslum við fastan kæli-, 

loftræsti- og varmadælubúnað sem inniheldur flúoraðar gróðurhúsalofttegundir, sem og skilyrðin fyrir gagnkvæmri viður-

kenningu á skírteinum sem gefin eru út í samræmi við kröfurnar. 

2. gr. 

Gildissvið 

1.  Þessi reglugerð gildir um einstaklinga sem annast eftirfarandi starfsemi: 

a)  lekaprófanir á búnaði sem inniheldur 5 tonn af jafngildiseiningum koltvísýrings eða meira af flúoruðum gróðurhúsaloft-

tegundum sem eru ekki bundnar í frauði nema slíkur búnaður sé loftþéttur, sé merktur sem slíkur og innihaldi minna en  

10 tonn af jafngildiseiningum koltvísýrings af flúoruðum gróðurhúsalofttegundum, 

b)  endurheimt, 

c)  uppsetningu, 

d)  viðgerðir, viðhald eða þjónustu, 

e)  úreldingu. 

2.  Hún skal einnig gilda um fyrirtæki sem annast eftirfarandi starfsemi í tengslum við fastan kæli-, loftræsti- og 

varmadælubúnað fyrir aðra aðila: 

a)  uppsetningu, 

b)  viðgerðir, viðhald eða þjónustu, 

c)  úreldingu. 

3.  Þessi reglugerð gildir ekki um starfsemi sem tengist framleiðslu og viðgerðum sem fara fram á athafnasvæði framleiðanda 

í tengslum við búnaðinn sem um getur í 1. gr. 

3. gr. 

Vottun einstaklinga 

1.  Einstaklingar sem annast starfsemi, sem um getur í 1. mgr. 2. gr., skulu hafa skírteini, eins og um getur í 4. gr., fyrir við-

komandi flokk eins og sett er fram í 2. mgr. þessarar greinar. 

2.  Skírteini, þar sem fram kemur að skírteinishafi uppfylli kröfurnar til að mega annast eina eða fleiri tegundir þeirrar 

starfsemi, sem um getur í 1. mgr. 2. gr., skulu veitt einstaklingum í eftirfarandi flokkum: 

a)  handhöfum skírteina fyrir I. flokk er heimilt að annast alla þá starfsemi sem kveðið er á um í 1. mgr. 2. gr., 

b)  handhöfum skírteina fyrir II. flokk er heimilt að annast þá starfsemi sem kveðið er á um í a-lið 1. mgr. 2. gr. að því tilskildu 

að hún feli ekki í sér rof á kælirásum sem innihalda flúoraðar gróðurhúsalofttegundir. Handhöfum skírteina fyrir II. flokk er 

heimilt að annast þá starfsemi í b-, c-, d- og e-lið 1. mgr. 2. gr. í tengslum við búnað sem um getur í 1. gr. sem inniheldur 

minna en 3 kg af flúoruðum gróðurhúsalofttegundum eða sem inniheldur minna en 6 kg ef um er að ræða búnað með 

loftþéttum kerfum sem eru merkt sem slík, 

c)  handhöfum skírteina fyrir III. flokk er heimilt að annast þá starfsemi sem kveðið er á um í b-lið 1. mgr. 2. gr. í tengslum við 

búnað sem um getur í 1. gr. sem inniheldur minna en 3 kg af flúoruðum gróðurhúsalofttegundum eða sem inniheldur minna 

en 6 kg ef um er að ræða búnað með loftþéttum kerfum sem eru merkt sem slík, 

d)  handhöfum skírteina fyrir IV. flokk er heimilt að annast þá starfsemi sem kveðið er á um í a-lið 1. mgr. 2. gr. að því 

tilskildu að hún feli ekki í sér rof á kælirásum sem innihalda flúoraðar gróðurhúsalofttegundir.  
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3.  Ákvæði 1. mgr. gilda ekki um einstaklinga sem fást við: 

a)  brösun, lóðun eða logsuðu hluta kerfis eða búnaðar í tengslum við eina tegund þeirrar starfsemi, sem um getur í 1. mgr.  

2. gr., og eru hæfir, samkvæmt landslöggjöf, til að annast slíka starfsemi, að því tilskildu að þeir séu undir eftirliti aðila sem 

hefur skírteini sem nær yfir viðkomandi starfsemi og sem ber fulla ábyrgð á réttri framkvæmd starfseminnar, 

b)  endurheimt flúoraðra gróðurhúsalofttegunda úr búnaði, sem fellur undir tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/19/ESB 

(1), sem inniheldur minna en 3 kg af flúoruðum gróðurhúsalofttegundum og minna en 5 tonn af jafngildiseiningum 

koltvísýrings, á athafnasvæðum sem falla undir leyfi í samræmi við 1. og 2. mgr. 9. gr. þeirrar tilskipunar, að því tilskildu 

að þeir séu starfsmenn fyrirtækisins sem er handhafi leyfisins og hafi lokið þjálfunarnámskeiði um lágmarksfærni- og 

þekkingu, sem svarar til III. flokks eins og sett er fram í I. viðauka við þessa reglugerð, en það skal staðfest með 

hæfnisvottorði sem handhafi leyfisins gefur út. 

4.  Einstaklingar sem fást við starfsemi sem um getur í 1. mgr. 2. gr. skulu ekki falla undir kröfurnar sem mælt er fyrir um í  

1. mgr. þessarar greinar að því tilskildu að þeir fullnægi eftirfarandi skilyrðum: 

a)  þeir séu á þjálfunarnámskeiði í þeim tilgangi að fá skírteini sem nær yfir viðkomandi starfsemi og 

b)  þeir annist starfsemina undir eftirliti aðila sem hefur skírteini sem nær yfir þá starfsemi og sem ber fulla ábyrgð á réttri 

framkvæmd starfseminnar. 

Undanþágan sem kveðið er á um í fyrstu undirgrein skal gilda á tímabilunum sem varið er í að annast starfsemina sem um getur 

í 1. mgr. 2. gr. og fara ekki yfir 24 mánuði í heild. 

4. gr. 

Skírteini fyrir einstaklinga 

1.  Vottunaraðili, eins og um getur í 7. gr., skal gefa út skírteini til einstaklinga sem hafa staðist bóklegt og verklegt próf og 

skal prófið hafa verið skipulagt af matsaðila, eins og um getur í 8. gr., og ná yfir lágmarksfærnina og -þekkinguna sem sett er 

fram í I. viðauka, fyrir viðkomandi flokk. 

2.  Á skírteininu skal a.m.k. eftirfarandi koma fram: 

a)  heiti vottunaraðilans, fullt nafn skírteinishafans, skírteinisnúmer og lokadagur gildistíma, ef við á, 

b)  flokkur vottunar einstaklinga, eins og tilgreint er í 2. mgr. 3. gr., og tengd starfsemi sem skírteinishafinn hefur heimild til að 

annast, og tegund viðkomandi búnaðar skal tilgreind ef við á, 

c)  útgáfudagur og undirskrift útgefanda. 

3.  Ef gildandi vottunarkerfi, sem byggist á prófi, tekur til lágmarksfærninnar og -þekkingarinnar, sem sett eru fram í  

I. viðauka, í tilteknum flokki og uppfyllir kröfurnar í 7. og 8. gr. en tilheyrandi vottorð inniheldur ekki þættina sem mælt er fyrir 

um í 2. mgr. þessarar greinar er vottunaraðila, sem um getur í 7. gr., heimilt að gefa út skírteini til aðila sem hefur réttindi og 

hæfi fyrir viðkomandi flokk án þess að hann þurfi að endurtaka próf. 

4.  Ef gildandi vottunarkerfi, sem byggist á prófi, fyrir einstaklinga sem annast eina eða fleiri tegundir þeirrar starfsemi sem 

kveðið er á um í 1. mgr. 2. gr., að því er varðar kælieiningar í kælibifreiðum og kælivögnum, uppfyllir kröfurnar í 7. og 8. gr. og 

nær að hluta til yfir lágmarksfærni í tilteknum flokki, eins og sett er fram í I. viðauka, er vottunaraðilum heimilt að gefa út 

skírteini fyrir viðkomandi flokk að því tilskildu að umsækjandinn standist viðbótarpróf á vegum matsaðilans, sem um getur í  

8. gr., í þeirri færni og þekkingu sem gildandi vottun nær ekki yfir.  

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/19/ESB frá 4. júlí 2012 um raf- og rafeindabúnaðarúrgang (Stjtíð. ESB L 197, 24.7.2012,  

bls. 38). 
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5. gr. 

Vottun fyrirtækja 

Fyrirtæki, sem um getur í 2. mgr. 2. gr., skulu hafa skírteini eins og um getur í 6. gr. 

6. gr. 

Fyrirtækjaskírteini 

1.  Vottunaraðili, eins og um getur í 7. gr., skal gefa út skírteini til fyrirtækis vegna einnar eða fleiri tegunda þeirrar starfsemi, 

sem um getur í 2. mgr. 2. gr., að því tilskildu að það uppfylli eftirfarandi kröfur: 

a)  nægilega margir einstaklingar hafa verið vottaðir í samræmi við 3. gr., að því er varðar starfsemina þar sem vottunar er 

krafist, til að þeir geti annast starfsemina í því umfangi sem vænst er, 

b)  unnt er að sannreyna að einstaklingar, sem sinna starfsemi þar sem vottunar er krafist, hafi aðgang að nauðsynlegum búnaði 

og verklagsreglum. 

2.  Á skírteininu skal a.m.k. eftirfarandi koma fram: 

a)  heiti vottunaraðilans, fullt nafn skírteinishafans, skírteinisnúmer og lokadagur gildistíma, ef við á, 

b)  starfsemin sem skírteinishafinn hefur heimild til að sinna, sem og tilgreining á hámarksáfyllingarstærð viðkomandi 

búnaðar, sem gefin er upp í kílóum, 

c)  útgáfudagur og undirskrift útgefanda. 

7. gr. 

Vottunaraðili 

1.  Í landslögum skal kveðið á um vottunaraðila, eða hann tilnefndur af lögbæru yfirvaldi aðildarríkis eða öðrum þar til 

bærum aðilum, og skal hann hafa leyfi til að gefa út skírteini handa einstaklingum eða fyrirtækjum sem tengjast einni eða fleiri 

tegundum þeirrar starfsemi sem um getur í 2. gr. 

Vottunaraðilinn skal vera óháður og óhlutdrægur í störfum sínum. 

2.  Vottunaraðilinn skal setja og nota verklagsreglur um útgáfu skírteina, að fella þau tímabundið úr gildi og að afturkalla 

þau. 

3.  Vottunaraðilinn skal halda skrár svo unnt sé að sannreyna stöðu vottaðs einstaklings eða fyrirtækis. Skrárnar skulu sýna 

fram á að vottunarferlið hafi farið fram á skilvirkan hátt. Skrár skulu geymdar í að minnsta kosti fimm ár. 

8. gr. 

Matsaðili 

1.  Matsaðili, sem tilnefndur er af lögbæru yfirvaldi aðildarríkis eða öðrum þar til bærum aðilum, skal skipuleggja próf fyrir 

einstaklingana sem um getur í 1. mgr. 2. gr. Vottunaraðili, eins og um getur í 7. gr., getur einnig talist viðurkenndur matsaðili. 

Matsaðilinn skal vera óháður og óhlutdrægur í störfum sínum. 

2.  Próf skulu skipulögð og gerð þannig að tryggt sé að þau taki til lágmarksfærninnar og -þekkingarinnar sem sett er fram í  

I. viðauka. 

3.  Matsaðilinn skal samþykkja verklagsreglur um skýrslugjöf og halda skrár svo að unnt sé að skjalfesta einstakar niður-

stöður og heildarniðurstöður matsins. 

4.  Matsaðilinn skal tryggja að prófendur, sem falið er að sjá um próf, hafi nægilega þekkingu á viðkomandi prófunar-

aðferðum og prófunarskjölum auk viðeigandi hæfni á því sviði sem prófað er úr. Hann skal einnig sjá til þess að nauðsynlegur 

búnaður, tæki og efni séu tiltæk fyrir verklegu prófin. 
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9. gr. 

Tilkynning 

1.  Eigi síðar en 1. janúar 2017 skulu aðildarríkin tilkynna framkvæmdastjórninni, á sniðinu sem mælt er fyrir um í fram-

kvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2065 (1), um heiti vottunaraðila fyrir einstaklinga og fyrirtæki, sem  

7. gr. nær yfir, ásamt samskiptaupplýsingum um vottunaraðilana og um titla skírteina fyrir einstaklinga sem uppfylla kröfurnar í 

4. gr. og fyrirtæki sem uppfylla kröfurnar í 6. gr. 

2.  Aðildarríkin skulu uppfæra tilkynninguna, sem lögð er fram skv. 1. mgr., með nýjum upplýsingum sem máli skipta og 

leggja hana fyrir framkvæmdastjórnina án tafar. 

10. gr. 

Skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu 

1.  Gagnkvæm viðurkenning á skírteinum, sem gefin eru út í öðrum aðildarríkjum, skal einungis gilda um skírteini sem eru 

gefin út í samræmi við 4. gr. fyrir einstaklinga og 6. gr. fyrir fyrirtæki. 

2.  Aðildarríkjunum er heimilt að krefjast þess að handhafar skírteina, sem gefin eru út í öðru aðildarríki, leggi fram þýðingu 

á skírteininu á öðru opinberu tungumáli Sambandsins. 

11. gr. 

Niðurfelling 

Reglugerð (EB) nr. 303/2008 er felld úr gildi. 

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu reglugerðina (EB) nr. 303/2008 sem tilvísanir í þessa reglugerð og þær lesnar með hliðsjón af 

samsvörunartöflunni í II. viðauka. 

12. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Þó gildir 1. mgr. 3. gr. frá og með 1. júlí 2017 um einstaklinga sem fást við eina eða fleiri tegundir þeirrar starfsemi sem kveðið 

er á um í 1. mgr. 2. gr. að því er varðar kælieiningar í kælibifreiðum og kælivögnum. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 17. nóvember 2015. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 Jean-Claude JUNCKER 

 forseti. 

 _____   

  

(1) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2065 frá 17. nóvember 2015 um ákvörðun, samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 517/2014, á sniði fyrir tilkynningar um menntunar- og vottunaráætlanir aðildarríkjanna (Stjtíð ESB  

L 301, 18.11.2015, bls. 14). 
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I. VIÐAUKI 

Lágmarkskröfur að því er varðar þá færni og þekkingu sem matsaðilarnir skulu prófa 

1.  Próf í hverjum flokkanna, sem um getur í 2. mgr. 3. gr., skal vera samsett af: 

a)  bóklegu prófi með einni eða fleiri spurningum sem prófa færnina eða þekkinguna, tilgreint með (B) í flokkadálkunum, 

b)  verklegu prófi þar sem umsækjandinn skal leysa viðkomandi verkefni með viðeigandi efni, tækjum og búnaði, tilgreint 

með (V) í flokkadálkunum. 

2.  Prófið skal taka til sérhvers færni- og þekkingarhóps 1, 2, 3, 4, 5, 10 og 11. 

3.  Prófið skal taka til a.m.k. eins af færni- og þekkingarhópunum 6, 7, 8 og 9. Próftakinn skal ekki hafa vitneskju um það fyrir 

prófið úr hverjum þessara fjögurra þátta verður prófað. 

4.  Ef einn reitur í flokkadálknum svarar til margra reita (margs konar færni og þekkingar) í færni- og þekkingardálkinum 

merkir það að ekki þarf nauðsynlega að prófa alla færni og þekkingu í prófinu. 

 FLOKKAR 

FÆRNI OG ÞEKKING I II III IV 

1 Grunnatriði í varmafræði 

1.01 Þekkja grunneiningar ISO-staðlanna að því er varðar hitastig, þrýsting, massa, 

þéttleika og orku 

B B — B 

1.02 Skilja grunnfræði kælikerfa: grunnatriði varmafræði (lykilhugtök, breytur og ferli s.s. 

yfirhitun, háþrýstihlið, þjöppunarvarma, vermi, kæliafköst, lágþrýstihlið, undirkælingu), 

eiginleika og varmafræðilegar ummyndanir kælimiðla, þ.m.t. að sanngreina seótrópískar 

blöndur og mismunandi vökvaástand 

B B — — 

1.03 Nota viðeigandi töflur og skýringarmyndir og túlka þær í samhengi við eftirlit með 

óbeinum leka (m.a. eftirlit með því að kerfið starfi rétt): log ph/h-skýringarmynd, 

mettunartöflur kælimiðils, skýringarmynd þar sem kæliferli með eins þreps þjöppun 

er sýnt 

B B — — 

1.04 Lýsa starfsemi aðalhluta kerfisins (þjöppu, eimi, eimsvala, hitastýrðum þenslulokum) 

og varmafræðilegum ummyndunum kælimiðilsins 

B B — — 

1.05 Þekkja grunnstarfsemi eftirfarandi íhluta sem notaðir eru í kælikerfi, auk hlutverks 

þeirra og mikilvægis fyrir varnir gegn leka kælimiðilsins og greiningu á lekanum: a) 

loka (kúluloka, þindarloka, keiluloka, öryggisloka), b) hita- og þrýstistýringar, c) 

sjónglerja og rakamæla, d) afísingarstýringar, e) kerfisvarnarbúnaðar, f) mælitækja, 

s.s. hitamælis fyrir soggrein, g) olíustýrikerfis, h) móttökubúnaðar, i) vökva- og 

olíuskilja 

— — — 

1.06 Þekkja sérstaka virkni, eðlisfræðilegar breytur, lausnir, kerfi og frávik í tengslum við 

staðgöngukælimiðla í kæliferlinu og íhluti fyrir notkun þeirra 

B B B B 

2 Umhverfisáhrif kælimiðla og samsvarandi umhverfisreglugerðir 

2.01 Búa yfir grunnþekkingu á ESB og alþjóðlegri stefnu varðandi loftslagsbreytingar, 

þ.m.t. rammasamningi Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar 

B B B B 
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FÆRNI OG ÞEKKING I II III IV 

2.02 Búa yfir grunnþekkingu á hugtakinu hnatthlýnunarmáttur, notkun flúoraðra gróður-

húsalofttegunda og annarra efna sem eru notuð sem kælimiðlar, áhrifum losunar á 

flúoruðum gróðurhúsalofttegundum á loftslagið (í stærðarþrepum miðað við hnatt-

hlýnunarmátt þeirra) og viðeigandi ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 517/2014 ásamt 

viðeigandi framkvæmdargerðum 

B B B B 

3 Eftirlit áður en rekstur hefst, eftir langvarandi notkunarleysi, eftir viðhalds- eða viðgerðarvinnu eða meðan 

rekstur fer fram 

3.01 Kanna styrk kerfisins með þrýstingsprófun V V — — 

3.02 Kanna þéttleika kerfisins með þrýstingsprófun 

3.03 Nota lofttæmisdælu 

3.04 Tæma kerfið til að fjarlægja loft og raka samkvæmt viðteknum venjum 

3.05 Færa upplýsingarnar í skrána yfir búnað og fylla út skýrslu um prófanir og eftirlit, í 

eitt skipti eða fleiri, sem fram fóru meðan á prófinu stóð 

B B — — 

4 Lekaeftirlit 

4.01 Gera sér grein fyrir á hvaða stöðum leki er líklegur í kæli-, loftræsti- og varmadælu-

búnaði 

B B — B 

4.02 Athuga skrár yfir búnað áður en leitað er að leka og ganga úr skugga um hvaða 

upplýsingar skipta máli varðandi hvers kyns ítrekuð atvik eða vandamálasvæði sem 

þarfnast sérstakrar athygli 

B B — B 

4.03 Framkvæma sjónræna og handvirka skoðun á öllu kerfinu í samræmi við reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1516/2007 (1) 

V V — V 

4.04 Annast eftirlit með leka í kerfinu með óbeinni aðferð í samræmi við reglugerð (EB) 

nr. 1516/2007 og notendahandbókina fyrir kerfið 

V V — V 

4.05 Nota færanlegan mælibúnaður, s.s. þrýstingsmælasamstæður, hitamæla og fjölmæla 

sem mæla volt/amper/ohm þegar um óbeinar aðferðir við lekaeftirlit er að ræða, og 

túlka þættina sem mældir voru 

V V — V 

4.06 Annast eftirlit með leka í kerfinu með því að nota eina af beinu aðferðunum sem um 

getur í reglugerð (EB) nr. 1516/2007 

V — — — 

4.07 Annast eftirlit með leka í kerfinu með því að nota eina af beinu aðferðunum, sem fela 

ekki í sér rof á kælirásunum, sem um getur í reglugerð (EB) nr. 1516/2007 

— V — V 

4.08 Nota viðeigandi rafrænan lekaleitarbúnað V V — V 

4.09 Færa upplýsingarnar í skrána um búnað B B — B 

 ________________  

(1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1516/2007 frá 19. desember 2007 um staðlaðar kröfur um eftirlit með leka, í samræmi við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 842/2006, að því er varðar fastan kæli-, loftræsti- og varmadælubúnað sem inniheldur 

tilteknar, flúraðar gróðurhúsalofttegundir (Stjtíð. ESB L 335, 20.12.2007, bls. 10). 
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5 Umhverfisvæn meðhöndlun kerfisins og kælimiðilsins meðan á uppsetningu, viðhaldi, þjónustu eða 

endurheimt stendur 

5.01 Tengja og aftengja mæla og leiðslur þannig að losun verði sem minnst V V — — 

5.02 Tæma og fylla hylki með kælimiðli bæði í fljótandi formi og gufuformi V V V — 

5.03 Nota endurheimtarsamstæðu til að endurheimta kælimiðil og tengja og aftengja 

endurheimtarsamstæðu þannig að losun verði sem minnst 

V V V — 

5.04 Tappa olíu, sem er menguð af flúoruðum gösum, af kerfi V V V — 

5.05 Greina form kælimiðilsins (vökvi, gufa) og skilyrði (undirkældur, mettaður eða 

yfirhitaður) fyrir áfyllingu til að tryggja að aðferðin og magnið séu rétt. Fylla kerfið af 

kælimiðli (jafnt í formi vökva og gufu) án þess að neitt af kælimiðlinum tapist 

V V — — 

5.06 Velja rétta tegund voga og nota þær til að vigta kælimiðilinn V V V — 

5.07 Færa inn allar viðeigandi upplýsingar varðandi endurheimta eða viðbætta kæli-

miðilinn í skrána yfir búnað 

B B — — 

5.08 Kunna skil á kröfum og verklagsreglum vegna meðhöndlunar, endurnýtingar, endur-

heimtar, geymslu og flutninga á menguðum kælimiðli og olíum 

B B B — 

6 Þáttur: uppsetning, ræsing og viðhald tvívirkra þjappna, skrúfu- og spíralþjappna, eins og tveggja þrepa 

6.01 Útskýra grunnstarfsemi þjöppu (þ.m.t. stjórnun á afköstum og smurkerfi) og þá 

áhættu sem er á kælimiðilsleka eða losun í tengslum við hann 

B B — — 

6.02 Setja upp þjöppu á réttan hátt, þ.m.t. stjórn- og öryggisbúnað, þannig að hvorki eigi 

sér stað leki né meiri háttar losun þegar kerfið er ræst 

V V — — 

6.03 Stilla öryggis- og stjórnrofana V — — — 

6.04 Stilla sog- og frástreymislokana 

6.05 Hafa eftirlit með endurstreymiskerfinu fyrir olíu 

6.06 Ræsa og slökkva á þjöppu og hafa eftirlit með því að þjappan starfi rétt, m.a. með 

mælingum meðan þjappan vinnur 

V V — — 

6.07 Skrifa skýrslu um ástand þjöppunnar þar sem tilgreind eru hvers kyns vandamál í 

starfsemi hennar sem kunna að skaða kerfið og að lokum leiða til leka eða losunar á 

kælimiðli, sé ekkert að gert 

B B — — 
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 FLOKKAR 

FÆRNI OG ÞEKKING I II III IV 

7 Þáttur: uppsetning, ræsing og viðhald loftkældra og vatnskældra eimsvala 

7.01 Útskýra grunnstarfsemi eimsvala og lekaáhættu í tengslum við hann B B — — 

7.02 Stilla stjórntæki fyrir tæmingarþrýsting eimsvalans V — — — 

7.03 Setja upp eimsvala/útieiningu á réttan hátt, þ.m.t. stjórn- og öryggisbúnað, svo að 

hvorki eigi sér stað leki né meiri háttar losun þegar kerfið hefur verið ræst 

V V — — 

7.04 Stilla öryggis- og stjórnrofana V — — — 

7.05 Hafa eftirlit með tæmingar- og vökvaleiðslum 

7.06 Fjarlægja lofttegundir, sem ekki þéttast, úr eimsvalanum með búnaði til að hreinsa 

kælikerfi 

V — — — 

7.07 Ræsa og slökkva á eimsvala og hafa eftirlit með því að hann starfi rétt, m.a. með 

mælingum meðan á vinnslu stendur 

V V — — 

7.08 Kanna yfirborð eimsvalans V V — — 

7.09 Skrifa skýrslu um ástand eimsvalans þar sem tilgreind eru hvers kyns vandamál í 

starfsemi hans sem kunna að skaða kerfið og að lokum leiða til leka eða losunar á 

kælimiðli, sé ekkert að gert 

B B — — 

8 Þáttur: uppsetning, ræsing og viðhald loftkældra og vatnskældra eima 

8.01 Útskýra grunnstarfsemi eimis (þ.m.t. afísingarkerfis) og lekaáhættu í tengslum við 

hann 

B B — — 

8.02 Stilla stjórntæki fyrir uppgufunarþrýsting eimisins V — — — 

8.03 Setja upp eimi, m.a. stjórn- og öryggisbúnað, svo að hvorki eigi sér stað leki né meiri 

háttar losun þegar kerfið hefur verið ræst 

V V — — 

8.04 Stilla öryggis- og stjórnrofana V — — — 

8.05 Hafa eftirlit með vökva- og sogleiðslum í réttri stöðu 

8.06 Hafa eftirlit með leiðslunni fyrir afísingu með heitum lofttegundum 

8.07 Stilla stjórnloka fyrir uppgufunarþrýsting 

8.08 Ræsa og slökkva á eimi og hafa eftirlit með því að hann starfi rétt, m.a. með 

mælingum meðan á vinnslu stendur 

V V — — 

8.09 Kanna yfirborð eimisins V V — — 
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8.10 Skrifa skýrslu um ástand eimisins þar sem tilgreind eru hvers kyns vandamál í 

starfseminni sem kunna að skaða kerfið og að lokum leiða til leka á kælimiðli eða til 

losunar, sé ekkert að gert 

B B — — 

9 Þáttur: uppsetning, ræsing og viðhald hitastýrðra þensluloka og annarra íhluta 

9.01 Útskýra grunnstarfsemi ýmissa tegunda þenslustilla (hitastýrðra þensluloka, hárpípna) 

og lekaáhættu í tengslum við þá 

B B — — 

9.02 Setja upp loka í réttri stöðu V — — — 

9.03 Stilla vélknúna/rafeindaknúna hitastýrða þensluloka V — — — 

9.04 Stilla vélræna og rafræna hitastilla 

9.05 Stilla þrýstistýrðan loka 

9.06 Stilla vél- og rafknúna þrýstingstakmarkara 

9.07 Hafa eftirlit með starfsemi olíuskilju V — — — 

9.08 Hafa eftirlit með ástandi þurrksíu 

9.09 Skrifa skýrslu um ástand þessara íhluta þar sem tilgreind eru hvers kyns vandamál í 

starfseminni sem kunna að skaða kerfið og að lokum leiða til leka á kælimiðli eða til 

losunar, sé ekkert að gert 

B — — — 

10 Lagnir: lagning lekaþétts lagnakerfis í kælistöð 

10.01 Sjóða saman, brasa og/eða lóða lekaþétt tengi á málmpípum, -rörum og -íhlutum sem 

unnt er að nota í kæli-, loftræsti- eða varmadælukerfum 

V V — — 

10.02 Búa til festingar fyrir rör og aðra íhluti og/eða hafa eftirlit með þeim V V — — 

11 Upplýsingar um viðeigandi tækni sem á að koma í staðinn fyrir eða draga úr 

notkun á flúoruðum gróðurhúsalofttegundum og örugga meðhöndlun 

    

11.01 Þekkja viðeigandi tækni sem á að koma í staðinn fyrir eða draga úr notkun á 

flúoruðum gróðurhúsalofttegundum og um örugga meðhöndlun þeirra 

B B B B 

11.02 Þekkja viðeigandi kerfishönnun til að draga úr áfyllingarstærð flúoraðra gróður-

húsalofttegunda og til að auka orkunýtni 

B B — — 

11.03 Þekkja viðeigandi öryggisreglur og -staðla fyrir notkun, geymslu og flutninga á 

eldfimum eða eitruðum eða kælimiðli sem þarf hærri vinnsluþrýsting 

B B — — 

11.04 Skilja viðkomandi kosti og galla, einkum í tengslum við orkunýtni, varðandi stað-

göngukælimiðla samkvæmt fyrirhugaðri notkun og loftslagsskilyrðum mismunandi 

svæða 

B B — — 
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II. VIÐAUKI 

Samsvörunartafla 

Reglugerð (EB) nr. 303/2008 Þessi reglugerð 

1. gr. 1. gr. 

2. gr. 2. gr. 

3. gr. — 

1. og 2. mgr. 4. gr. 1. og 2. mgr. 3. gr. 

a-liður 3. mgr. 4. gr. 4. mgr. 3. gr. 

b- og c-liður 3. mgr. 4. gr. a- og b-liður 3. mgr. 3. gr. 

4. mgr. 4. gr. — 

5. gr. 4. gr. 

6. gr. — 

7. gr. 5. gr. 

8. gr. 6. gr. 

9. gr. — 

10. gr. 7. gr. 

11. gr. 8. gr. 

12. gr. 9. gr. 

13. gr. 10. gr. 

— 11. gr. 

14. gr. 12. gr. 

Viðauki I. viðauki 

— II. viðauki 
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2015/2068 

frá 17. nóvember 2015 

um ákvörðun, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 517/2014, á sniði fyrir merkimiða 

fyrir vörur og búnað sem innihalda flúoraðar gróðurhúsalofttegundir (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 517/2014 frá 16. apríl 2014 um flúoraðar gróðurhúsalofttegundir 

og um niðurfellingu reglugerðar (EB) nr. 842/2006 (1), einkum 14. mgr. 12. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Ákvæði 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 517/2014 fela í sér tilteknar kröfur um merkingar fyrir vörur og búnað sem 

innihalda eða virka fyrir tilstilli flúoraðra gróðurhúsalofttegunda sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (EB) nr. 1494/2007 (2) og frekari kröfur um merkingar fyrir frauð og flúoraðar gróðurhúsalofttegundir sem 

settar eru á markað til sértækrar notkunar. 

2) Til glöggvunar þykir rétt að skilgreina nákvæmt orðalag þeirra upplýsinga sem eiga að koma fram á merkimiðunum sem 

um getur í 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 517/2014 og setja fram kröfur sem tryggja sýnileika og læsileika slíkra 

merkimiða að því er varðar útlit þeirra og staðsetningu. 

3) Til að tryggja að einn merkimiði sé notaður fyrir vörur sem innihalda flúoraðar gróðurhúsalofttegundir sem falla einnig 

undir reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 (3), einkum fyrir merkingu á geymum, þ.m.t. tromlum, 

hólkum og tankbílum og járnbrautartankvögnum, ættu merkingarupplýsingarnar sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) 

nr. 517/2014 að koma fram í rýminu fyrir viðbótarupplýsingar á merkimiðanum. 

4) Því ætti að fella reglugerð (EB) nr. 1494/2007 úr gildi. 

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót skv.  

24. gr. reglugerðar (ESB) nr. 517/2014. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Efni 

Í þessari reglugerð er sett fram snið merkimiðanna sem skal gilda um vörutegundirnar og búnaðinn sem um getur í 1., 2. og  

5. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 517/2014 og um flúoraðar gróðurhúsalofttegundir sem um getur í 6.–12. mgr. 12. gr. 

þeirrar reglugerðar. 

2. gr. 

Snið fyrir merkingu 

1.  Upplýsingar á merkimiða skulu skera sig greinilega frá grunni merkimiðans og stærð leturs og bil milli orða skulu vera 

þannig að textinn sé auðlæsilegur. Ef upplýsingunum, sem krafist er samkvæmt þessari reglugerð, er bætt við á merkimiða, sem 

hefur þegar verið festur á viðkomandi vöru eða búnað, skal leturstærðin ekki vera minni en minnsta leturstærð annarra 

upplýsinga á merkimiðanum eða á nafnskilti eða á upplýsingamiða vöru.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 301, 18.11.2015, bls. 39. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 161/2019 

frá 14. júní 2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) og XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-

samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 150, 20.5.2014, bls. 195. 

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1494/2007 frá 17. desember 2007 um snið merkimiða og frekari kröfur um merkingar, í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 842/2006, að því er varðar vörur og búnað sem innihalda tilteknar, flúraðar 

gróðurhúsalofttegundir (Stjtíð. ESB L 332, 18.12.2007, bls. 25). 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 frá 16. desember 2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna, um 

breytingu og niðurfellingu á tilskipunum 67/548/EBE og 1999/45/EB og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (Stjtíð. ESB L 353, 

31.12.2008, bls 1). 

2019/EES/49/38 
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2.  Allur merkimiðinn og upplýsingarnar á honum skulu vera þannig hönnuð að tryggt sé að hann haldist á vörunni eða 

búnaðinum og að hann sé auðlæsilegur við eðlilegar aðstæður allan þann tíma sem varan eða búnaðurinn inniheldur flúoraðar 

gróðurhúsalofttegundir. 

3.  Á vörum og búnaði, sem um getur í 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 517/2014, skulu vera merkimiðar sem á eru 

upplýsingar skv. 3. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 517/2014 þ.m.t. textinn „Inniheldur flúoraðar gróðurhúsalofttegundir“. 

4.  Þyngd flúoruðu gróðurhúsalofttegundanna skal gefin upp í kílóum og jafngildiseining koltvísýrings skal gefin upp í 

tonnum. 

5.  Þegar búnaður er fyrirframáfylltur með flúoruðum gróðurhúsalofttegundum, eða hann virkar fyrir tilstilli þeirra, og slíkum 

lofttegundum er bætt við utan framleiðslustaðar og heildarmagnið er ekki tilgreint af framleiðanda, skal koma fram á 

merkimiðanum það magn sem sett var í á framleiðslustaðnum, eða það magn sem búnaðurinn er hannaður fyrir, og á miðanum 

skal vera rými fyrir það magn sem bætt er við utan framleiðslustaðarins, svo og fyrir heildarmagn flúoruðu gróður-

húsategundanna. 

6.  Þegar merkja á vöru, samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008, sem inniheldur flúoraðar gróðurhúsalofttegundir eða 

forblönduð fjölalkóhól skulu upplýsingarnar skv. 3. og 5.–12. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 517/2014 koma fram í rýminu 

fyrir viðbótarupplýsingar á merkimiðanum, sem um getur í 25. gr. reglugerðar (EB) nr. 1272/2008. 

7.  Þegar flúoraðar gróðurhúsalofttegundir eru ætlaðar fyrir tiltekna notkun, skv. 6.–12. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 517/2014, skal eftirfarandi texti koma fram á merkimiðanum: 

a) „100% endurnýtt“ eða „100% endurunnið“: fyrir endurnýttar eða endurunnar flúoraðar gróðurhúsalofttegundir sem innihalda 

engar ónotaðar flúoraðar gróðurhúsalofttegundir. Heimilisfang starfsstöðvarinnar þar sem endurnýtingin eða endurvinnslan fer 

fram skal ná yfir heimilisfang hennar innan Sambandsins. 

b) „Eingöngu flutt inn til förgunar“: fyrir magn flúoraðra gróðurhúsalofttegunda sem er flutt inn til förgunar. 

c) „Eingöngu fyrir beinan útflutning í búlkum utan ESB“: fyrir magn flúoraðra gróðurhúsalofttegunda sem framleiðandi eða 

innflytjandi afhendir fyrirtæki fyrir beinan útflutning í búlkum frá ESB. 

d) „Eingöngu til notkunar í herbúnað“: fyrir magn flúoraðra gróðurhúsalofttegunda sem á að nota í herbúnað. 

e)  „Eingöngu fyrir ætingu/hreinsun í hálfleiðaraiðnaði": fyrir magn flúoraðra gróðurhúsalofttegunda sem á að nota í ætingu og 

hreinsun í hálfleiðaraiðnaði. 

f) „Eingöngu til notkunar sem hráefni“: fyrir magn flúoraðra gróðurhúsalofttegunda sem er notað sem hráefni. 

g) „Eingöngu til framleiðslu á innúðaskömmturum“: fyrir magn flúoraðra gróðurhúsalofttegunda sem er ætlað til inngjafar á 

lyfjafræðilegum innihaldsefnum í innúðaskömmturum. 

8.  Kæli- og loftræstibúnaður, sem og varmadælur, sem eru einangraðar með frauði blásnu með flúoruðum gróðurhúsaloft-

tegundum skulu vera merktar með merkimiða með eftirfarandi texta: „Frauð blásið með flúoruðum gróðurhúsalofttegundum“. 

9.  Merkimiðarnir skulu vera staðsettir í samræmi við 4. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 517/2014 og, ef hægt er, við hlið 

nafnskiltis eða upplýsingamiða vörunnar eða búnaðarins sem inniheldur flúoraðar gróðurhúsalofttegundir. 

3. gr. 

Niðurfelling 

Reglugerð (EB) nr. 1494/2007 er felld úr gildi. Ákvæði c-liðar 1. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 1494/2007 gildir áfram til  

1. janúar 2017 en til að fara að þessu ákvæði fyrir 1. janúar 2017 er fyrirtækjum þó heimilt að beita þegar ákvæðum c-liðar  

3. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 517/2014. 

Líta ber á tilvísanir í reglugerð (EB) nr. 1494/2007 sem tilvísanir í þessa reglugerð og skulu þær lesnar með hliðsjón af 

samsvörunartöflunni í viðaukanum 
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4. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 17. nóvember 2015. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 Jean-Claude JUNCKER 

 forseti. 

 _____  

VIÐAUKI 

Samsvörunartafla 

Reglugerð (EB) nr. 1494/2007 Þessi reglugerð 

1. gr. 1. gr. 

1. mgr. 2. gr. 3. og 4. mgr. 2. gr. 

2. mgr. 2. gr. 8. mgr. 2. gr. 

3. mgr. 2. gr. 5. mgr. 2. gr. 

4. mgr. 2. gr. — 

1. mgr. 3. gr. — 

2. mgr. 3. gr. 1. mgr. 2. gr. 

3. mgr. 3. gr. 2. mgr. 2. gr. 

1. mgr. 4. gr. 9. mgr. 2. gr. 

2. mgr. 4. gr. — 

5. gr. 4. gr. 
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FRAMKVÆMDAREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2019/296 

frá 20. febrúar 2019 

um að leiðrétta tilteknar tungumálaútgáfur af framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/2286 um ítarlegar reglur um 

beitingu viðmiðunarreglna um eðlilega notkun og um aðferðafræði til að meta sjálfbærni afnáms aukagjalds á reiki í 

smásölu og um umsóknina sem veitandi reikiþjónustu þarf að leggja fram vegna þess mats (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 531/2012 frá 13. júní 2012 um reiki á almennum farsímanetum 

innan Sambandsins (1), einkum 1. mgr. 6. gr. d, 

að höfðu samráði við evrópskan hóp eftirlitsaðila á sviði rafrænna fjarskipta (BEREC), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í hollensku, grísku og portúgölsku tungumálaútgáfunni af framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/2286 (2) er villa í fyrstu undirgrein 2. mgr. 4. gr. að því er varðar útreikning á lágmarksmagni af reikigagna-

þjónustu í smásölu, sem viðskiptavinur í reikiþjónustu á að geta notað þegar hann ferðast öðru hverju í Sambandinu, ef 

veitandi reikiþjónustunnar beitir viðmiðunarreglum um eðlilega notkun. 

2) Því ætti að leiðrétta hollensku, grísku og portúgölsku útgáfuna af framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/2286 til sam-

ræmis við það. Þetta hefur ekki áhrif á aðrar tungumálaútgáfur. 

3) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fjarskiptanefndarinnar. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

(á ekki við um ensku útgáfuna) 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 20. febrúar 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 50, 21.2.2019, bls. 4. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 166/2019 frá 

14. júní 2019 um breytingu á XI. viðauka (Rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið) við EES-samninginn (bíður 

birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 172, 30.6.2012, bls. 10. 

(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2286 frá 15. desember 2016 um ítarlegar reglur um beitingu viðmiðunar-

reglna um eðlilega notkun og um aðferðafræði til að meta sjálfbærni afnáms aukagjalds á reiki í smásölu og um umsóknina sem veitandi 

reikiþjónustu þarf að leggja fram vegna þess mats (Stjtíð. ESB L 344, 17.12.2016, bls. 46). 

2019/EES/49/39 
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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/1846 

frá 23. nóvember 2018 

um breytingu á viðaukunum við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/68/EB um flutning á hættulegum farmi á 

landi og skipgengum vatnaleiðum í því skyni að laga viðaukana að framförum á sviði vísinda og tækni (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/68/EB frá 24. september 2008 um flutning á hættulegum farmi á 

landi og skipgengum vatnaleiðum (1), einkum 1. mgr. 8. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í þætti I.1 í I. viðauka, þætti II.1 í II. viðauka og þætti III.1 í III. viðauka við tilskipun 2008/68/EB er vísað til ákvæða, 

sem sett eru fram í alþjóðasamningum um flutninga á hættulegum farmi á vegum, járnbrautum og skipgengum 

vatnaleiðum eins og skilgreint er í 2. gr. þeirrar tilskipunar. 

2) Ákvæði þeirra alþjóðasamninga eru uppfærð á tveggja ára fresti. Því skulu síðustu, breyttar útgáfur þeirra samninga 

gilda frá og með 1. janúar 2019, með umbreytingarfresti til 30. júní 2019. 

3) Því ætti að breyta þætti I.1 í I. viðauka, þætti II.1 í II. viðauka og þætti III.1 í III. viðauka við tilskipun 2008/68/EB til 

samræmis við það. 

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru í samræmi við álit nefndarinnar um flutning á hættulegum 

farmi. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingar á tilskipun 2008/68/EB 

Tilskipun 2008/68/EB er breytt sem hér segir: 

1.  Í stað þáttar I.1 í I. viðauka kemur eftirfarandi: 

„I.1 ADR-samningurinn 

Viðaukar A og B við ADR-samninginn, í útgáfunni sem öðlaðist gildi 1. janúar 2019, þar sem gengið er út frá því að orðið 

„aðildarríki“ komi í stað orðsins „samningsaðili“, eftir því sem við á.“ 

2. Í stað þáttar II.1 í II. viðauka kemur eftirfarandi: 

„II.1 RID-reglurnar 

Viðauki við RID-reglurnar, sem birtar eru í viðbæti C við samninginn um millilandaflutninga með járnbrautum (COTIF), í 

útgáfunni sem öðlaðist gildi 1. janúar 2019, þar sem gengið er út frá því að orðið „aðildarríki“ komi í stað orðsins 

„samningsaðili“, eftir því sem við á.“ 

3. Í stað þáttar III.1 í III. viðauka kemur eftirfarandi: 

„III.1 ADN-samningurinn 

Reglur sem fylgja með í viðauka við ADN-samninginn, í útgáfunni sem öðlaðist gildi 1. janúar 2019, og einnig 3. gr.  

(f-liður), 3. gr. (h-liður), 8. gr. (1. mgr.) og 8. gr. (3. mgr.) ADN-samningsins, þar sem gengið er út frá því að orðið 

„aðildarríki“ komi í stað orðsins ,,samningsaðili“, eftir því sem við á.“ 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 299, 26.11.2018, bls. 58. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 168/2019 

frá 14. júní 2019 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 260, 30.9. 2008, bls. 13. 

2019/EES/49/40 
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2. gr. 

Lögleiðing 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til þess að fara að tilskipun þessari eigi síðar en  

30. júní 2019. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau eru 

birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 

tilskipun þessi nær til. 

3. gr. 

Gildistaka 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

4. gr. 

Viðtakendur 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 23. nóvember 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Fyrir hönd forsetans, 

Violeta BULC 

framkvæmdastjóri. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2017/2205 

frá 29. nóvember 2017 

um ítarlegar reglur um málsmeðferð við að tilkynna atvinnuökutæki með meiriháttar eða hættulega 

annmarka sem greinast við tæknilegt eftirlit á vegum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/47/ESB frá 3. apríl 2014 um tæknilegt eftirlit á vegum með aksturs-

hæfni atvinnuökutækja í Sambandinu og um niðurfellingu á tilskipun 2000/30/EB (1), einkum 1. mgr. 18. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í samræmi við 1. mgr. 18. gr. tilskipunar 2014/47/ESB, m.a. í þeim tilvikum þegar meiriháttar eða hættulegir annmarkar 

koma í ljós á ökutæki sem er ekki skráð í skoðunaraðildarríkinu, er þess krafist að tengiliðurinn þess tilkynni tengilið 

skráningaraðildarríkis ökutækisins um niðurstöður skoðunarinnar. Tilkynningin skal innihalda þá þætti skoðunar-

skýrslunnar um eftirlit á vegum, eins og sett er fram í IV. viðauka, sem skoðunarmaður skal taka saman að aflokinni 

nákvæmari skoðun í samræmi við 2. mgr. 16. gr. tilskipunar 2014/47/ESB. 

2) Til að auðvelda samskipti milli landsbundinna tengiliða er gerð krafa um að framkvæmdastjórnin samþykki ítarlegar 

reglur um framkvæmd málsmeðferðar við tilkynningu. 

3) Í samræmi við 1. mgr. 18. gr. tilskipunar 2014/47/ESB skal helst senda tilskipunina fyrir tilstuðlan rafrænu lands-

skrárinnar sem um getur í 16. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1071/2009 (2). 

4) Í 2. mgr. 16. gr. reglugerðar (EB) nr. 1071/2009 eru tilgreindar skyldubundnar lágmarkskröfur um innihald lands-

bundinna rafrænna skráa. Þættir skoðunarskýrslunnar um eftirlit á vegum, eins og sett er fram í IV. viðauka við tilskipun 

2014/47/ESB, mynda þó ekki hluta af þessum skyldubundnu lágmarkskröfum. 

5) Í 5. mgr. 16. gr. reglugerðar (EB) nr. 1071/2009 er kveðið á um að landsbundnu rafrænu skrárnar eigi að vera 

samtengdar.  

6) Vegna takmarkaðs gildissviðs 2. mgr. 16. gr. reglugerðar (EB) nr. 1071/2009 og gildissviðs kerfis Evrópskrar skrár yfir 

flutningafyrirtæki á vegum (ERRU-kerfi), sem þar af leiðandi er takmarkað, er ekki hægt að senda tilkynninguna, sem 

sett er fram í 1. mgr. 18. gr. tilskipunar 2014/47/ESB, fyrir tilstuðlan landsbundinna, rafrænna skráa sem nota það kerfi. 

7) Til að komast hjá ónauðsynlegri stjórnsýslubyrði og -kostnaði ætti þó að nota kerfishögun ERRU-kerfisins til að þróa 

skilaboðakerfi fyrir tilkynninguna sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 18. gr. tilskipunar 2014/47/ESB. 

8) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1213/2010 (3) eru settar sameiginlegar reglur um samtengingu með 

því að nota ERRU-kerfið. 

9) Með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/480 (4) munu verða innleiddar mikilvægar 

breytingar á almennri virkni ERRU-kerfisins og mun reglugerðin koma í stað reglugerðar (ESB) nr. 1213/2010 frá og 

með 30. janúar 2019. Skilaboðakerfið, sem notað verður við tilkynningar um eftirlit á vegum (RSI), mun byggjast á 

almennri virkni ERRU-kerfisins.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 314, 30.11.2017, bls. 3. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 169/2019 

frá 14. júní 2019 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 127, 29.4.2014, bls. 134. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1071/2009 frá 21. október 2009 um sameiginlegar reglur varðandi skilyrði sem uppfylla 

þarf til þess að mega starfa sem flutningsaðili á vegum og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 96/26/EB (Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, 

bls. 51). 

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1213/2010 frá 16. desember 2010 um sameiginlegar reglur varðandi samtengingu rafrænna 

landsskráa yfir flutningafyrirtæki á vegum (Stjtíð. ESB L 335, 18.12.2010, bls. 21). 

(4) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/480 frá 1. apríl 2016 um sameiginlegar reglur varðandi samtengingu 

rafrænna landsskráa yfir flutningafyrirtæki á vegum og um niðurfellingu reglugerðar (ESB) nr. 1213/2010 (Stjtíð. ESB L 87, 2.4.2016,  

bls. 4). 

2019/EES/49/41 
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10) Til að draga úr stjórnsýslubyrði og -málsmeðferð og til að tryggja samræmi er því nauðsynlegt að skilaboðakerfið, sem 

notað er við tilkynningar að loknu eftirliti á vegum, komi einnig til framkvæmda frá og með 30. janúar 2019. 

11) Ákvæði um vernd persónuupplýsinga, eins og einkum er mælt er fyrir um í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

95/46/EB (1), gilda um vinnslu allra persónuupplýsinga samkvæmt tilskipun 2014/47/ESB. Aðildarríkin ættu einkum að 

gera viðeigandi öryggisráðstafanir til að koma í veg fyrir misnotkun persónuupplýsinga. 

12) Ákvæði um vernd persónuupplýsinga, eins og mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 45/2001 

(2) gilda, eftir atvikum, um vinnslu allra persónuupplýsinga samkvæmt tilskipun 2014/47/ESB. 

13) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru samþykktar í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á 

fót skv. 1. mgr. 19. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2014/45/ESB (3). 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Efni 

Í reglugerð þessari er mælt fyrir um reglur, sem gilda um tilkynningu niðurstaðna tæknilegs eftirlits á vegum með 

atvinnuökutækjum með meiriháttar eða hættulega annmarka, sem tilkynnt er um fyrir tilstuðlan RSI-kerfisins sem um getur í  

3. gr. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Auk skilgreininganna, sem settar eru fram í reglugerð (ESB) 2016/480, er merking eftirfarandi hugtaka í þessari reglugerð sem 

hér segir: 

1) „RSI-skilaboð“: tilkynningarskilaboð að loknu nákvæmu tæknilegu eftirliti á vegum, sem um getur í 3. mgr. 10. gr. tilskip-

unar 2014/47/ESB, sem sent er með því að nota RSI-kerfið eða annað öruggt netkerfi með mótuðu sniði, eins og fram 

kemur í viðaukanum við þessa reglugerð, 

2) nákvæm RSI-skýrsla: skjal sem gefið er út að loknu nákvæmu eftirliti á vegum sem um getur í 2. mgr. 16. gr. tilskipunar 

2014/47/ESB, 

3) „skráningaraðildarríki“: aðildarríki þar sem ökutæki er skráð eða, í þeim tilvikum þar sem ökutæki lýtur ekki kröfum um 

skráningu samkvæmt landslöggjöf, þar sem ökutækið er tekið í notkun. 

3. gr. 

RSI-kerfi 

1. Framkvæmdastjórnin skal koma á fót skilaboðakerfi (RSI-kerfi) með því að nota kerfishögun skilaboðakerfis Evrópsku 

skrárinnar yfir flutningafyrirtæki á vegum í samræmi við reglugerð (ESB) 2016/480. RSI-kerfið skal auðvelda 

tilkynningarskylduna sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 18. gr. 2014/47/ESB. 

2. RSI-kerfið skal uppfylla tækniforskriftirnar, sem mælt er fyrir um í I., III. (1. og 2. lið), V., VI. og VII. viðauka við 

framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/480 og í viðaukanum við þessa reglugerð. 

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og 

um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31). 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 45/2001 frá 18. desember 2000 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu 

persónuupplýsinga, sem stofnanir og aðilar Bandalagsins hafa unnið, og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (Stjtíð. EB L 8, 12.1.2001,  

bls. 1). 

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/45/ESB frá 3. apríl 2014 um reglubundnar prófanir á aksturshæfni vélknúinna ökutækja og 

eftirvagna þeirra og um niðurfellingu á tilskipun 2009/40/EB (Stjtíð. ESB L 127, 29.4.2014, bls. 51). 
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4. gr. 

Tilkynning 

1. Tengiliður aðildarríkis, sem framkvæmdi tæknilegt eftirlit á vegum, skal tilkynna, án tafar, niðurstöður eftirlitsins til 

skráningaraðildarríkisins. 

2. Aðildarríkið, sem framkvæmir tæknilega eftirlitið á vegum, skal senda skráningaraðildarríkinu tilkynningu, með því að 

nota RSI-kerfið, í samræmi við verklagsreglurnar og tæknilegu kröfurnar sem mælt er fyrir um í viðaukanum. 

5. gr. 

Gildistaka og beiting 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 30. júní 2020. 

Þó skal 1. mgr. 4. gr. gilda frá og með 20. maí 2018. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 29. nóvember 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____   
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VIÐAUKI 

Lágmarkskröfur um innihald XML-skilaboða 

1. Haus 

Öll XML-skilaboðin, sem skipst er á í kerfinu, skulu hafa sama haus til að auðkenna sendanda, móttakanda, dag- og 

tímasetningu sendingar og ýmsar tæknilegar upplýsingar. 

Sameiginlegur haus Skyldubundið 

Útgáfa (e. version) Opinber útgáfa XML-forskriftanna skal tilgreind í nafnarýminu, 

sem skilgreint er í skilaboðum XML-gerðarlýsingarinnar (XSD) 

og í eigindinni útgáfa í haus allra XML-skilaboða. Útgáf-

unúmerið („n.m“) skal skilgreint sem fast gildi í hverri XSD-

útgáfu. 

Já 

Prófunarauðkenni (e. Test 

Identifier) 

Valkvætt auðkenni til prófunar. Upphafsaðili prófunar skal fylla 

út auðkennið og allir þátttakendur í verkflæðinu skulu 

framsenda/senda til baka sama auðkenni. Við hefðbundna 

vinnslu skal litið fram hjá því og ef það er fyrir hendi skal það 

ekki notað. 

Nei 

Tækniauðkenni (e. Technical 

Identifier) 

Einstakt auðkenni (e. Universally Unique Identifier (UUID)) 

sem auðkennir sérhvert skilaboð. Sendandi skal búa til einstakt 

auðkenni og fylla út þessa eigind. Þessi gögn eru ekki notuð í 

neinum viðskiptalegum tilgangi. 

Já 

Verkflæðisauðkenni  

(e. Workflow Identifier) 

Verkflæðisauðkennið er einstakt auðkenni og skal aðildarríkið, 

sem leggur fram beiðni, búa það til. Þetta auðkenni er notað í 

öllum skilaboðum til að tryggja samsvörun í verkflæðinu. 

Já 

Tímasetning sendingar (e. Sent at) Dag- og tímasetning á alheimstímasniði (UTC) þegar skilaboðið 

var sent. 

Já 

Tímalokun (e. Timeout) Þessi eigind með dag- og tímasetningu (á alheimstímasniði) er 

valkvæð. Netaldið skal aðeins setja þetta gildi fyrir framsendar 

beiðnir. Þetta skal upplýsa aðildarríkið, sem svarar beiðninni, 

um það hvenær tímalokun verði beitt á beiðni. Gildið er 

valkvætt svo hægt sé að nota sömu skilgreininguna í haus allra 

tegunda skilaboða, óháð því hvort „Timeout“-eigindarinnar sé 

krafist eða ekki. 

NOTIST EKKI, þar eð einungis eru sendar tilkynningar, einskis 

svars er vænst. 

Nei 

Frá ISO 3166-1 alfa-2-kóði aðildarríkis, sem sendir skilaboðin, eða 

„EU“ („EU“ er notað þegar villuboð eru send frá netaldinu). 

Já 

Til ISO 3166-1 alfa-2-kóði aðildarríkis, sem skilaboðin eru send til, 

eða „EU“ („EU“ er notað þegar villuboð eru send í til 

netaldsins). 

Já 

2. Nákvæm skýrsla 

Ef gera á grein fyrir niðurstöðum nákvæms tæknilegs eftirlits á vegum skal RSI-skilaboðið og staðfestingin, sem er send 

sjálfkrafa, fela í sér eftirfarandi.  



20.6.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 49/293 

 

Í þeim tilgangi að auðvelda tilkynninguna, skal gátlistinn, sem settur er fram í IV. viðauka, ástæður bilunar og mat á 

annmörkunum, sem sett eru fram í II. viðauka við tilskipun 2014/47/ESB, vera valkvæður hluti RSI-skilaboðs. 

RSI-skilaboð skal ávallt sent frá skoðunaraðildarríki til skráningaraðildarríkis. Ekki skal synja móttöku RSI-skilaboðs. 

Staðfestingarskilaboð þjónar þeim tilgangi að staðfesta móttöku tilkynningarskilaboðs. 

Beiðni um RSI-tilkynningu Skyldubundið 

Málsauðkenni (e. Business Case Identifier) Rað- eða tilvísunarnúmer sem auðkennir hvert mál. 

Hægt er að nota málsauðkenni til að viðhalda hlekk 

þegar fleiri en eitt verkflæði skilaboða er notað til 

þess að meðhöndla sama málið, t.d. þegar upp-

runaleg tilkynning er send og þegar nákvæm 

tilkynning er send síðar þar sem báðar tilkynningar 

tengjast sama málinu. 

(Texti) 

Já 

Sendingaryfirvald (e. Sending Authority) Lögbært yfirvald sem gefur út RSI-skilaboð. 

(Texti) 

Já 

RSI-upplýsingar (e. RSI Details) Já 

RSI-auðkenni Sérstakt auðkenni RSI-kerfisins í skoðunar-

aðildarríki. 

Auðveldar samskipti og heimilar skráningar-

aðildarríki að biðja skoðunaraðildarríki um 

nákvæmar upplýsingar en hið fyrrnefnda getur 

notað auðkennið til að leita í gagnagrunni sínum. 

(Texti) 

Nei 

Staðsetning Staðurinn þar sem eftirlit á vegum fór fram. Gæti 

verið nákvæm hnit, sveitarfélag, bær o.s.frv. 

(Texti) 

Já 

Dag-/tímasetning Dagsetning eftirlits á vegum á ISO 8601 UTC-sniði 

(ÁÁÁÁ-MM-DDThh:mm:ssZ) 

Já 

Skoðunarmaður Nafn fulltrúa, skoðunarmanns eða yfirvalds sem 

framkvæmdi eftirlit á vegum. 

(Texti) 

Já 

Upplýsingar um ökutæki (e. Vehicle Details) Já 

Flokkur (e. category) Ökutækjaflokkur. 

— N2 (3,5 til 12 tonn) 

— N3 (yfir 12 tonn) 

— O3 (3,5 til 12 tonn) 

— O4 (yfir 10 tonn) 

— M2 (> 9 sæti) allt að 5 tonn 

Já 
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 — M3 (> 9 sæti) yfir 5 tonn 

— T5 

— T1b, 

— T2b, 

— T3b, 

— T4.1b, 

— T4.2b 

— T4.3b 

— Annar ökutækjaflokkur 

(Aðeins eitt atriði er valið úr skránni) 

 

Annar flokkur Tilgreina skal annan flokk: 

— M1, N1, O1, O2, T1a, T2a, T3a, T4a, T4.1a, 

T4.2a, T4.3a, C, R1a, R1b, R2a, R2b, R3a, 

R3b, R4a, R4b, S1a, S1b, S2a, S2b, L1e, L2e, 

L3e, L4e, L5e, L6e, L7e 

(Aðeins einn liður er valinn úr skránni og einungis 

ef „annar flokkur“ er valinn en það er ekki skyldu-

bundið)  

Nei 

Skráning Skráningarnúmer ökutækis. 

(Texti) 

Já 

VIN Verksmiðjunúmer ökutækis. 

(Texti) 

Já 

Kílómetramælir Lestur kílómetramælis ökutækis við eftirlit á 

vegum. 

MIKILVÆGT: ef kílómetramælir er uppsettur 

verður að fylla út í þennan reit, annars á að setja „0“. 

(Fjöldi) 

Já 

Flutningafyrirtæki/Upplýsingar um handhafa Já (Fylla verður út í reitinn 

með annaðhvort „fyrirtæki“ 

eða „handhafi“) 

 Flutningafyrirtæki Já (aðeins ef um fyrirtæki er 

að ræða) 

Heiti fyrirtækis Heiti flutningafyrirtækisins. 

(Texti) 

Já 

Heimilisfang fyrirtækis  

(e. Undertaking Address) 

Heimilisfang flutningafyrirtækis (heimilisfang, 

póstnúmer, borg, land). 

(Texti) 

Já 

Bandalagsleyfi fyrirtækis Númer Bandalagsleyfis (samkvæmt reglugerðum 

(EB) nr. 1072/2009 og (EB) nr. 1073/2009) 

MIKILVÆGT: ef Bandalagsleyfið er þekkt skal 

fylla það út í reitinn. 

(Texti) 

Já 
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 Handhafi (ef ekki er um að ræða neitt fyrirtæki) Já (aðeins ef um er að ræða 

handhafa) 

 Félag Já (aðeins ef handhafi er 

félag) 

Heiti Heiti félags sem er handhafi. 

(Texti) 

Já 

Heimilisfang Heimilisfang félags handhafa (heimilisfang, póst-

númer, borg, land). 

(Texti) 

Já 

Einstaklingur Já (aðeins ef handhafi er 

einstaklingur) 

Kenninafn (e. Family Name) Kenninafn handhafa. 

(Texti) 

Já 

Eiginnafn (e. First Name) Eiginnafn eða -nöfn handhafa. 

(Texti) 

Já 

Heimilisfang Heimilisfang handhafa (heimilisfang, póstnúmer, 

borg, land). 

(Texti) 

Já 

Skráningarskírteini Númer „skráningarskírteinis“. Nei 

Upplýsingar um ökumann (e. Driver Details) Já 

Kenninafn (e. Family Name) Kenninafn ökumanns. 

(Texti) 

Já 

Eiginnafn (e. First Name) Eiginnafn eða -nöfn ökumanns. 

(Texti) 

Já 

Ökuskírteini Númer ökuskírteinis ökumanns. Ef mögulegt til að 

geta borið betri kennsl á viðkomandi. 

(Texti) 

Nei 

Útgáfuland ökuskírteinis (e. Driving 

Licence Country) 

Landið þar sem ökuskírteinið er gefið út með 

tveggja bókstafskóða (ISO 3166-1 alpha 2). 

Nei 

Skoðað atriði (e. Checked item) 

(endurtaka þarf þennan þátt fyrir hvert atriði sem er skoðað; skyldubundið fyrir RSI-skilaboð og 

síðan verður að tilgreina að hið minnsta eitt atriði hafi verið skoðað) 

Já 

Atriði Atriði sem eru tilgreind í gátlistanum í IV. viðauka 

við tilskipun 2014/47/ESB. 

Ef atriði er valið merkir það að það hafi verið 

skoðað. 

Skrá yfir atriði: 

 0) Auðkenning 

 1) Hemlabúnaður 

 2) Stýrisbúnaður 

 3) Sýnileiki 

 4) Ljósabúnaður og rafkerfi 

 5) Ásar, hjól, hjólbarðar, fjöðrun 

Já 
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  6) Undirvagn og viðfestur búnaður 

 7) Annar búnaður, þ.m.t. ökuriti og hraða-

takmörkunarbúnaður 

 8) Óþægindi, þ.m.t. útblástur og eldsneytis- og/ 

eða olíuleki 

 9) Viðbótarprófanir fyrir ökutæki í flokki M2 og 

M3 

10) Frágangur farms 

(Aðeins eitt atriði er valið úr skránni) 

 

Stenst ekki skoðun? Fyrir hvert atriði sem er skoðað skal tilgreina 

niðurstöður skoðunar (stenst skoðun/stenst ekki 

skoðun): Rétt, ef stenst ekki skoðun 

(Rétt/Rangt) 

Já 

 Upplýsingar um skoðað atriði 

(Ef niðurstaðan er „stenst ekki skoðun“ fyrir „skoðað atriði“ skal 

endurtaka þennan þátt fyrir hvern annmarka sem finnst) 

Nei (Aðeins ef niðurstaðan er 

„stenst ekki skoðun“ en það 

er ekki skyldubundið að gefa 

nákvæmar upplýsingar) 

Ástæða bilunar Fyrir hvert skoðað atriði = stenst ekki skoðun, 

upplýsingar um annmarka, eins og skilgreint er í II. 

viðauka við tilskipun 2014/47/ESB. 

Skrá yfir atriði: 

— 0.1.a AUÐKENNI ÖKUTÆKIS > Skráningar-

merki (ef þess er krafist) > Númeraplötu eða -

plötur vantar eða þær eru festar svo ótryggilega 

að þær eru líklegar til að detta af.  

— 1.1.1.a HEMLABÚNAÐUR> Vélrænt ástand 

og virkni > Snúningsteinn aksturshemilsfetils/ 

handfangs > Snúningsteinn of stífur. 

— 6.2.5.a.1 UNDIRVAGN OG VIÐFESTUR 

BÚNAÐUR > Stýrishús og yfirbygging > 

Ökumannssæti > Sæti með bilaða grind. 

— O.s.frv. 

(Aðeins eitt atriði er valið úr skránni en ef um er að 

ræða fleiri en einn annmarka skal endurtaka þennan 

undirþátt fyrir hvern þeirra) 

Mat á annmarka er ekki tilgreint, eins og fram 

kemur í II. viðauka við tilskipun 2014/47/ESB.  

MIKILVÆGT: í II. viðauka eru sumar ástæður 

bilunar ekki númeraðar, þ.e. tveir möguleikar eru 

gefnir við lið 6.2.5.a og til þess að vita til hvors er 

vísað skulu þeir númeraðir 1 og 2 í kerfinu. 

Já 

Gert við? Hefur verið gert við bilunina í skoðunaraðildar-

ríkinu? Rétt = Já 

(Rétt/Rangt) 

Nei 
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Niðurstaða eftirlits Já 

Niðurstaða eftirlits Niðurstaða eftirlits á vegum (stenst skoðun/stenst 

ekki skoðun): Satt, ef eftirlitið stenst skoðun 

(Rétt/Rangt) 

Já 

Bann eða takmörkun Bann við eða takmörkum á notkun ökutækis vegna 

alvarlegra annmarka. 

(Rétt/Rangt) 

Já 

Er óskað eftir reglubundinni tækniskoðun 

(PTI)? 

Fer skoðunaraðildarríkið fram á það við skráningar-

aðildarríkið að það framkvæmi reglubundna 

tækniskoðun? Rétt = Já 

(Rétt/Rangt) 

Já 

 

Staðfesting á tilkynningu um eftirlit á vegum 

(Sent sjálfvirkt) 
Skyldubundið 

Stöðukóði (e. Status Code) Stöðukóði staðfestingar. 

(Aðeins eitt atriði er valið úr skránni) 

Já 

Stöðuboð (e. Status Message) Nánari athugasemdir við stöðukóða. 

(Texti) 

Nei 
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2019/226 

frá 6. febrúar 2019 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 748/2009 um skrána yfir umráðendur loftfara sem stunduðu flugstarfsemi sem 

tilgreind er í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB 1. janúar 2006 eða eftir þann dag þar sem ábyrgðarríki hvers 

umráðanda loftfars er tilgreint (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB frá 13. október 2003 um að koma á fót kerfi fyrir viðskipti 

með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda innan Bandalagsins og um breytingu á tilskipun ráðsins 96/61/EB (1), einkum 

b-lið 3. mgr. 18. gr. a, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Tilskipun 2003/87/EB, eins og henni var breytt með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/101/EB (2), tekur til flug-

starfsemi innan kerfisins fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda innan Sambandsins (hér á eftir 

nefnt „viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir“). 

2) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 748/2009 (3) er tekin saman skrá yfir umráðendur loftfara, sem stunduðu 

flugstarfsemi sem er tilgreind í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB, 1. janúar 2006 eða eftir þann dag. 

3) Tilgangurinn með skránni er að draga úr stjórnsýslubyrði hjá umráðendum loftfara með því að leggja fram upplýsingar 

um það hvaða aðildarríki bera ábyrgð á tilteknum umráðanda loftfars. 

4) Innfærsla umráðanda loftfars í viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir er háð starfrækslu flugstarfsemi sem er 

tilgreind í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB og er ekki háð innfærslu í skrána yfir umráðendur loftfara sem fram-

kvæmdastjórnin tók saman á grundvelli 3. mgr. 18.gr. a. í þeirri tilskipun. 

5) Breytingar á skránni yfir umráðendur loftfara eru byggðar á nýjustu gögnum frá Evrópustofnun um öryggi flugleiðsögu. 

6) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 748/2009 til samræmis við það. 

7) Brýnt er að þessi reglugerð öðlist gildi sem fyrst til að uppfylla tímamörkin fyrir árlega uppfærslu á skránni yfir 

flugrekendur sem mælt er fyrir um í b-lið 3. mgr. 18. gr. a í tilskipun 2003/87/EB. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Í stað viðaukans við reglugerð (EB) nr. 748/2009 komi textinn í viðaukanum við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 41, 12.2.2019, bls. 100. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 177/2019 

frá 14. júní 2019 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32. 

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/101/EB frá 19. nóvember 2008 um breytingu á tilskipun 2003/87/EB þannig að kerfið fyrir 

viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda innan Bandalagsins taki til flugstarfsemi (Stjtíð. ESB, L 8, 13.1.2009, bls. 3). 

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 748/2009 frá 5. ágúst 2009 um skrána yfir umráðendur loftfara sem stunduðu flugstarfsemi 

sem tilgreind er í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB 1. janúar 2006 eða eftir þann dag þar sem ábyrgðarríki hvers umráðanda loftfars er 

tilgreint (Stjtíð. ESB L 219, 22.8.2009, bls. 1). 

2019/EES/49/42 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 6. febrúar 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____   
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VIÐAUKI 

BELGÍA 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

31102 ACT AIRLINES TYRKLAND 

38484 AEROTRANSCARGO LÝÐVELDIÐ MOLDÓVA 

41049 AHS AIR INT PAKISTAN 

45375 AIR BELGIUM SA BELGÍA 

7649 AIRBORNE EXPRESS BANDARÍKIN 

33612 ALLIED AIR LIMITED NÍGERÍA 

27011 ASL AIRLINES BELGIUM BELGÍA 

31416 AVIA TRAFFIC COMPANY TADSÍKISTAN 

30020 AVIASTAR-TU CO. RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

123 Abelag Aviation NV BELGÍA 

908 BRUSSELS AIRLINES BELGÍA 

25996 CAIRO AVIATION EGYPTALAND 

4369 CAL CARGO AIRLINES ÍSRAEL 

29517 CAPITAL AVTN SRVCS HOLLAND (NIÐURLAND) 

f11336 CORPORATE WINGS LLC BANDARÍKIN 

32909 CRESAIR BANDARÍKIN 

32432 EGYPTAIR CARGO EGYPTALAND 

f12977 EXCELLENT INVESTMENT LLC BANDARÍKIN 

32486 FAYARD ENTERPRISES BANDARÍKIN 

f11102 FedEx Express Corporate Aviation BANDARÍKIN 

13457 Flying Partners CVBA BELGÍA 

29427 Flying Service N.V. BELGÍA 

24578 GAFI GENERAL AVIAT MÁRITÍUS 

32737 GREAT ALLIANCE WORLD LÚXEMBORG 

f12983 GREEN DIESEL LLC BANDARÍKIN 

29980 HAINAN AIRLINES (2) KÍNA 

23700 HEWA BORA AIRWAYS KONGÓ 

28582 INTER WETAIL AG SVISS 

9542 INTL PAPER CY BANDARÍKIN 

27709 KALITTA AIR BANDARÍKIN 

28087 LAS VEGAS CHARTER BANDARÍKIN 

32303 MASTER TOP LINHAS BRASILÍA 

37066 MERIDIAN (AIRWAYS) BELGÍA 

1084 MIL BELGIUM BELGÍA 

31207 N604FJ LLC BANDARÍKIN 

f11462 N907WS AVIATION LLC BANDARÍKIN 

26688 NEWELL RUBBERMAID BANDARÍKIN 

f10341 OfficeMax Inc BANDARÍKIN 

31660 RIPPLEWOOD AVTN BANDARÍKIN 

2344 SAUDIA SÁDI-ARABÍA 

29222 SILVERBACK CARGO RÚANDA 

39079 SOLARIUS AVIATION BANDARÍKIN 

35334 SONOCO PRODUCTS CO BANDARÍKIN 

26784 SOUTHERN AIR BANDARÍKIN 

38995 STANLEY BLACK&DECKER BANDARÍKIN 

27769 Sea Air BELGÍA 

34920 TRIDENT AVIATION SVC BANDARÍKIN 
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CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

30011 TUI AIRLINES - JAF BELGÍA 

27911 ULTIMATE ACFT SERVIC BANDARÍKIN 

20065 V L M BELGÍA 

13603 VF CORP BANDARÍKIN 

36269 VF INTERNATIONAL SVISS 

37064 VIPER CLASSICS LTD BRETLAND 

28453 VLM Airlines NV BELGÍA 

f11467 WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE 

LLC 

BANDARÍKIN 

37549 YILTAS GROUP TYRKLAND 

BÚLGARÍA 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

33329 AERO POWER LTD BRETLAND 

27698 AEROVISTA SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

26520 AIR LIBYA 2 LÍBÍA 

39180 ALK JSC BÚLGARÍA 

36020 ARARAT INTERNATIONAL ARMENÍA 

34563 ASIA AIRWAYS SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

24508 BALTIC AIRLINES UU RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

28445 BH AIR BÚLGARÍA 

43451 BUL AIR LTD. BÚLGARÍA 

29056 BULGARIA AIR BÚLGARÍA 

27538 BULGARIAN AIR CHRTR. BÚLGARÍA 

25981 CARGO AIR LTD. BÚLGARÍA 

32313 EAST WING KAZAKHSTAN KASAKSTAN 

36884 FLY ADJARA GEORGÍA 

36995 GR AVIA S.A. GÍNEA 

25134 INTERNAL MINISTRY UU RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

28505 IRANIAN AIR TRANSPOR ÍSLAMSKA LÝÐVELDIÐ ÍRAN 

31721 JORDAN INT AIR CARGO JÓRDANÍA 

28246 KOKSHETAU AIRLINE KASAKSTAN 

32034 KOMIAVIAVIATRANS 2 RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

31019 KREMENCHUK FLIGHT ÚKRAÍNA 

38939 KRUNK AVIATION 2 ÚKRAÍNA 

21448 MOSCOW AIRLINES JSC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

30622 PMT AIR KAMBÓDÍA 

37661 RGB ENTERPRISES LLC BANDARÍKIN 

27203 ROSAVIA AIR COMPANY ÚKRAÍNA 

1830 SENEGALAIR SENEGAL 

32347 TABAN AIR ÍSLAMSKA LÝÐVELDIÐ ÍRAN 

37954 TROPICAL AIR (Z) LTD SAMBANDSLÝÐVELDIÐ TANSANÍA 

37793 UKRSPECEXPORT ÚKRAÍNA 

37987 YAK AIR GEORGÍA 

35082 ZAGROS AIRLINES ÍSLAMSKA LÝÐVELDIÐ ÍRAN 

TÉKKLAND 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

30560 ABS JETS INC. TÉKKLAND 

7824 ACL SLOVACKY TÉKKLAND 
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CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

35387 ACS SA SPÁNN 

16895 AERO VODOCHODY TÉKKLAND 

f11813 AERSALE INC BANDARÍKIN 

38060 AIR NAVIGATION LK TÉKKLAND 

31304 AIRCRAFT INDUSTRIES TÉKKLAND 

39019 AIRLINE CONT.MNTN EQ BANDARÍKIN 

31433 ALANDIA AIR AB FINNLAND 

30203 ATMA AIRLINES SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

34057 AVTN SPECIALTIES BANDARÍKIN 

35333 AXIS AVIATION GROUP BANDARÍKIN 

22621 CAA CZECH REPUBLIC TÉKKLAND 

34430 CAIMITO ENTERP. LTD KÝPUR 

859 CZECH AIRLINES TÉKKLAND 

36294 CZECH CONNECT AIRLIN TÉKKLAND 

33327 EARTH ONE LIMITED BRETLAND 

f10182 Executive Flight Services, Inc. BANDARÍKIN 

36242 GEORGIAN INTERNATION GEORGÍA 

31631 GLOBAL AVIATION LIBY LÍBÍA 

36746 HOLIDAY CZECH TÉKKLAND 

35825 HYUNDAI MOTOR CO LÝÐVELDIÐ KÓREA 

32231 ILIN AIRCOMPANY RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

30145 INCLEDON ENTERPRISES KÝPUR 

27908 JOB AIR SRO TÉKKLAND 

39009 JUMP TANDEM TÉKKLAND 

30825 LETS FLY SRO TÉKKLAND 

38713 LITTLE AVIATION LTD ÁSTRALÍA 

24616 LR AIRLINES TÉKKLAND 

32935 MIDAMERICA HOLDINGS BANDARÍKIN 

3597 MIL CZECH REPUBLIC TÉKKLAND 

30743 NORSE AIR CHARTER SUÐUR-AFRÍKA 

29976 NOVA CHEMICALS BANDARÍKIN 

35361 OKAY HOLDING AS TÉKKLAND 

24121 PETROPAVLOVSK AIR RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

44173 PLORISTA LIMITED KÝPUR 

36763 RETENTURA LTD. KÝPUR 

2276 ROCKWELL AUTOMATION BANDARÍKIN 

f10379 Red.Com BANDARÍKIN 

32812 SKY DIVING FOR FUN SLÓVAKÍA 

27292 SKY GEORGIA GEORGÍA 

31351 SKY KG AIRLINES TADSÍKISTAN 

32157 SKYDIVE LK TÉKKLAND 

24903 SMARTWINGS A.S. TÉKKLAND 

37554 SOVEREIGN EXPRESS BRESKU JÓMFRÚAEYJAR 

13702 STEVENS EXPRESS BANDARÍKIN 

f13143 Timber LLC BANDARÍKIN 

25890 UKRAINIAN PILOT ÚKRAÍNA 

32721 VIDEOTAPE CENTER BANDARÍKIN 

38948 VIETJET AIR VÍETNAM 

39695 YANAIR ÚKRAÍNA   
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DANMÖRK 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

35753 A/S MAERSK AVIATION DANMÖRK 

33185 AIR ALPHA A/C SALES DANMÖRK 

3456 AIR ALSIE DANMÖRK 

22466 AIR GREENLAND DANMÖRK 

37856 AIR PANAMA PANAMA 

34774 ALIGAP A/S DANMÖRK 

142 ATLANTIC AIRWAYS DANMÖRK 

36122 AVIATION HOLDINGS BANDARÍKIN 

39508 BGR I/S DANMÖRK 

36842 BRASILIA JET CENTER BRASILÍA 

18736 BRUEL, N DANMÖRK 

32921 CANYON GATE FLT SVCS BANDARÍKIN 

33047 CITICAPITAL LOCAVIA FRAKKLAND 

27919 DRT VERTRIEBS GMBH DANMÖRK 

366 Danish Air Transport A/S DANMÖRK 

f10500 Duchossois Industries, Inc. BANDARÍKIN 

25431 ELMAGAL AVIATION SÚDAN 

26272 EXECUJET EUROPE A/S DANMÖRK 

35478 FIRST GREENWICH BRETLAND 

f10218 GCTPA, LLC BANDARÍKIN 

33254 GE CAPITAL SOLUTIONS DANMÖRK 

37052 GENCHART B.V. HOLLAND (NIÐURLAND) 

32364 GLOBAL TRANSERVICE BANDARÍKIN 

32595 GRAAKJAER A/S DANMÖRK 

38120 HUNNU AIR MONGÓLÍA 

36297 JET FLEET INTL BANDARÍKIN 

32158 JET TIME A/S DANMÖRK 

34892 JJO Invest ApS DANMÖRK 

33518 KIRKBI INVEST DANMÖRK 

31243 KIRKBI TRADING DANMÖRK 

34672 LAO CAPRICORN AIR LAOSKA ALÞÝÐULÝÐVELDIÐ 

38155 MOENS, G HOLLAND (NIÐURLAND) 

32541 NAPLES FLIGHT MGMT BANDARÍKIN 

9914 NILAN A/S DANMÖRK 

12230 Nordic Aviation Capital A/S DANMÖRK 

34830 OLGA LEASING LTD BERMÚDAEYJAR 

33803 PARTNERSELSKABET DANMÖRK 

23090 PHARMA NORD DANMÖRK 

35196 PRIMERA AIR SCAND DANMÖRK 

29123 RHEINLAND AIR SERV. ÞÝSKALAND 

31890 ROMANIAN AIRPORT SVC RÚMENÍA 

9918 STAR AIR DANMÖRK 

36191 SUN WAY GEORGIA GEORGÍA 

4357 SUN-AIR of Scandinavia DANMÖRK 

21484 THOMAS COOK SCAND. DANMÖRK 

38112 VINCENT AVIATION LTD NÝJA-SJÁLAND 

32655 VIP PARTNERFLY DANMÖRK 

12327 WEIBEL SCIENTIFIC DANMÖRK   



Nr. 49/304 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.6.2019 

 

ÞÝSKALAND 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

31485 328 SUPPORT SERVICES ÞÝSKALAND 

26507 AAA AVIATION & AIRCR ÞÝSKALAND 

34963 ACG AIR CARGO ÞÝSKALAND 

17942 ACH HAMBURG ÞÝSKALAND 

20017 ACM AIR CHARTER GMBH ÞÝSKALAND 

24933 ADVANCE AIR LFG ÞÝSKALAND 

38865 AERO BEE AIRLINES KANADA 

150 AERODIENST ÞÝSKALAND 

32334 AEROFLOT CARGO RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

171 AEROWEST GMBH (HAN) ÞÝSKALAND 

11454 AFI FLIGHT INSPECT. ÞÝSKALAND 

31799 AGRATA AVIATION EISTLAND 

27692 AHSEL HAVA TYRKLAND 

36719 AIR 1 AVIATION BANDARÍKIN 

5764 AIR ALLIANCE EXPRESS AG & CO.KG ÞÝSKALAND 

22484 AIR ALLIANCE GMBH ÞÝSKALAND 

36344 AIR ARABIA EGYPT EGYPTALAND 

29576 AIR ARMENIA ARMENÍA 

35195 AIR CHINA BUSINESS KÍNA 

36986 AIR FINKENWERDER ÞÝSKALAND 

36989 AIR FUHLSBUETTEL ÞÝSKALAND 

32268 AIR HAMBURG ÞÝSKALAND 

22378 AIR KUBAN RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

5663 AIR NAMIBIA NAMIBÍA 

29743 AIR NATIONAL CORP NÝJA-SJÁLAND 

17595 AIR SERVICE BERLIN ÞÝSKALAND 

31446 AIR TRANSPORT INTL 2 BANDARÍKIN 

35215 AIR X CHARTER (GERMANY) GMBH & CO, 

KG 

ÞÝSKALAND 

17794 AIRBUS HELICOPTERS ÞÝSKALAND 

32484 AIRCASTLE ADVISOR BANDARÍKIN 

33817 AIRCRAFT ASSET MGT. ÞÝSKALAND 

32868 AIRCRAFT GENERAL ÍTALÍA 

f11396 AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE BANDARÍKIN 

34984 AIRCRAFT MNGMT LS SVISS 

37424 AIRCRAFT PARTNER ÞÝSKALAND 

36019 AIRCRAFT RENT A.S. TÉKKLAND 

38063 AIRCRAFT SOLUTIONS LÚXEMBORG 

33852 AIRLIFT SERVICE D.O. MAKEDÓNÍA, FYRRVERANDI LÝÐVELDI 

JÚGÓSLAVÍU 

24283 AIRPHIL EXPRESS FILIPPSEYJAR 

34629 AIRVIP LTD. BERMÚDAEYJAR 

33836 AJWA AVIATION SÁDI-ARABÍA 

30361 AL HOKAIR SVISS 

36165 AL SAHAB LIMITED BAREIN 

5165 ALPLA AIR CHARTER AUSTURRÍKI 

38135 ALSCO BANDARÍKIN 

36981 AMENTUM CAPITAL LTD ÍRLAND 

32684 AMJET AVIATION BANDARÍKIN 

31290 AOP AIR OPERATING SVISS 

34337 API HOLDING ÞÝSKALAND 
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CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

33706 ARCAS AVIATION GMBH ÞÝSKALAND 

27073 ARTOC Group for Investment and Development EGYPTALAND 

38398 ASG AVIATION ÞÝSKALAND 

35310 ASIA CONTINENT AVIA KASAKSTAN 

25551 ASIA CONTINENTAL KASAKSTAN 

24940 ASIA TODAY LTD KÍNA 

8272 ASL AIRLINES SWISS SVISS 

14559 ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. 

KG 

ÞÝSKALAND 

40316 ATA CONCEPT GMBH SVISS 

30698 ATG SWISS FIRST SVISS 

36360 AUGSBURG AIRWAYS GMB ÞÝSKALAND 

29122 AURON LTD BERMÚDAEYJAR 

38352 AVAZ D.O.O. BOSNÍA OG HERSEGÓVÍNA 

37650 AVIANDO SERVICES BANDARÍKIN 

31551 AVIATION CAP GRP BRETLAND 

35968 AVIATION INVESTMENT ÞÝSKALAND 

35708 AVIATION JOLINA SEC KANADA 

33093 AVIATION PARTNERS S HONDÚRAS 

38617 AZT LLC BANDARÍKIN 

44626 AZURAIR GMBH ÞÝSKALAND 

f10001 Academy of Art University BANDARÍKIN 

3647 Adolf Würth GmbH & Co. KG ÞÝSKALAND 

6802 Aero Personal s.a de c.v. MEXÍKÓ 

156 Aeroflot - Russian Airlines RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

35126 Aerologic GmbH ÞÝSKALAND 

35389 Agiles Aviation GmbH & Co.KG ÞÝSKALAND 

28844 Air Astana JSC KASAKSTAN 

8221 Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG ÞÝSKALAND 

33133 Air China Cargo Co., Ltd KÍNA 

786 Air China Limited KÍNA 

1562 Air Serbia SERBÍA 

22317 Air-Service GmbH ÞÝSKALAND 

32419 AirBridgeCargo Airlines LLC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

21756 Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH ÞÝSKALAND 

8901 Archer Daniels Midland Company BANDARÍKIN 

19480 Asiana Airlines LÝÐVELDIÐ KÓREA 

20979 Atlas Air, Inc. BANDARÍKIN 

27868 Atlasjet Airlines TYRKLAND 

7897 BAE SYSTEMS FLT SYST BANDARÍKIN 

30586 BALL CORP BANDARÍKIN 

32840 BARBEDOS GROUP LTD NÍGERÍA 

509 BASF SE ÞÝSKALAND 

29137 BATAVIA AIR INDÓNESÍA 

35233 BAVARIA INTERNATION ÞÝSKALAND 

30306 BEDO BETEILIGUNGS ÞÝSKALAND 

17395 BEECHCRAFT BERLIN ÞÝSKALAND 

38554 BERATEX GROUP LTD RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

11312 BIZAIR FLUG GMBH ÞÝSKALAND 

f12963 BLACK FOREST VENTURES LLC BANDARÍKIN 

28042 BLUE SKY GROUP BANDARÍKIN 
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CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

14658 BMW AG ÞÝSKALAND 

38111 BOEKHOORN M&A HOLLAND (NIÐURLAND) 

6667 BOMBARDIER AEROSPACE BANDARÍKIN 

36062 BORAJET HAVACILIK TYRKLAND 

37261 BOSTON POST LEASING BANDARÍKIN 

37922 BOURNEMOUTH AIR LTD. SVISS 

680 BURDA REISEFLUG ÞÝSKALAND 

516 Bahag Baus Handelsgesellschaft AG 

Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim 

ÞÝSKALAND 

25978 Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf 

mbH & Co. 

ÞÝSKALAND 

f10795 Beef Products Inc. / BPI Technology Inc. BANDARÍKIN 

23956 Blue Sky Airservice GmbH ÞÝSKALAND 

29389 Bombardier PreOwned BANDARÍKIN 

31614 Bombardier Transportation GmbH ÞÝSKALAND 

34852 BremenFly ÞÝSKALAND 

15176 Bundespolizei-Fliegergruppe ÞÝSKALAND 

32874 Business Jet Ltd NÝJA-SJÁLAND 

19823 CA ‘Air Moldova’ IS LÝÐVELDIÐ MOLDÓVA 

33282 CANJET AIRLINES KANADA 

34985 CAPE CHAMONIX WINE SUÐUR-AFRÍKA 

43435 CARGO AIRCRAFT MGT BANDARÍKIN 

32482 CARSON AIR LTD KANADA 

26021 CEBU PACIFIC AIR FILIPPSEYJAR 

30714 CENTRAL MOUNTAIN AIR KANADA 

35194 CHONGQING AIRLINES KÍNA 

28178 CIRRUS AVIATION ÞÝSKALAND 

35527 CLASSIC SERVICES INC BANDARÍKIN 

36157 CLUB SAAB 340 SVISS 

4782 COMFORT AIR ÞÝSKALAND 

23741 COMMANDER MEXICANA MEXÍKÓ 

33189 CONTINENT AIRLINE UU RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

31333 CORP JET SVCS BRETLAND 

39156 CSM MINING SUPPLIES SUÐUR-AFRÍKA 

24481 CTL LOGISTICS S.A. PÓLLAND 

35021 Chai Ltd. SVISS 

35418 Challenge Aero AG ÚKRAÍNA 

22448 Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH ÞÝSKALAND 

f10709 Colgan Air Services BANDARÍKIN 

824 Condor Flugdienst GmbH ÞÝSKALAND 

34179 DAO AVIATION DANMÖRK 

967 DAS DIRECT AIR ÞÝSKALAND 

28800 DATELINE OVERSEAS KÝPUR 

30651 DAUAIR ÞÝSKALAND 

18003 DBA LUFTFAHRTGESELL. ÞÝSKALAND 

26466 DC Aviation GmbH ÞÝSKALAND 

f10558 DCS Management Services BANDARÍKIN 

30996 DEERE & COMPANY BANDARÍKIN 

38547 DEKALB FARMERS MARK. BANDARÍKIN 

37580 DERMAPHARM ÞÝSKALAND 

f10774 DFZ, LLC BANDARÍKIN 

f10589 DH Flugcharter GmbH ÞÝSKALAND 
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CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

25139 DIETZ AG ÞÝSKALAND 

37808 DIETZ AVIATION GMBH ÞÝSKALAND 

18824 DLR BRAUNSCHWEIG ÞÝSKALAND 

10853 DLR OBERPFAFFENHOFEN ÞÝSKALAND 

37798 DO-TEC GMBH ÞÝSKALAND 

27181 DONAVIA JSC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

35451 DORNIER NO LIMITS ÞÝSKALAND 

28795 DULCO HANDEL GMBH ÞÝSKALAND 

968 DUSSMANN P BANDARÍKIN 

30726 DUTCH ANTILLES EXPR. ARÚBA 

4484 Delta Air Lines, Inc. BANDARÍKIN 

8980 Delta Technical Services Ltd ÞÝSKALAND 

1776 Deutsche Lufthansa AG ÞÝSKALAND 

2044 Dr. August Oetker KG ÞÝSKALAND 

8082 E.I. du Pont de Nemours and Company BANDARÍKIN 

36121 EAT LEIPZIG GMBH ÞÝSKALAND 

34657 EEA GMBH ÞÝSKALAND 

31615 EICHSFELD AIR GMBH ÞÝSKALAND 

35749 EON AVIATION INDLAND 

36507 ERSTE ASSET INVEST. ÞÝSKALAND 

19629 ESCHMANN H D ÞÝSKALAND 

34011 EURO AIR CHARTER ÞÝSKALAND 

1980 EUROPEAN AIR EXPRESS ÞÝSKALAND 

2034 EUROWINGS GMBH ÞÝSKALAND 

3639 EVERGREEN AIRLINES BANDARÍKIN 

36357 EXECUJET AVIATION SUÐUR-AFRÍKA 

39161 EXECUTIVE JET SERV. KONGÓ 

31909 EXECUTIVE SVCS (AZ) BANDARÍKIN 

12213 Emil Capital Partners, LLC BANDARÍKIN 

f10180 Epps Air Service, Inc. BANDARÍKIN 

4783 FAI RENT-A-JET AKTIENGESELLSCHAFT ÞÝSKALAND 

34640 FALCON 007 S.A.R.L. FRAKKLAND 

28589 FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO 

KG 

SVISS 

35937 FINKCAS ÞÝSKALAND 

27700 FIRST DATA CORP BANDARÍKIN 

32722 FLIGHT CAL. MALAYSIA MALASÍA 

22238 FLIGHT CALIBRATION ÞÝSKALAND 

6705 FLM AVIATION ÞÝSKALAND 

31012 FLUGSCHULE HAMBURG ÞÝSKALAND 

42260 FLYEGYPT EGYPTALAND 

38804 FLYING TECHNOLOGY RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

26843 FMG-FLUGSCHULE ÞÝSKALAND 

1595 FRENZEL G ÞÝSKALAND 

4232 FRONTIER AIRLINES BANDARÍKIN 

38973 FUENFTE XR-GMBH ÞÝSKALAND 

14557 Firma Steiner-Film ÞÝSKALAND 

1778 Flugbereitschaft des Bundesministerium der 

Verteidigung (FlBschft BMVg) 

ÞÝSKALAND 

32678 Fresena Flug GmbH & Co KG ÞÝSKALAND 

25111 G-92 KFT UNGVERJALAND 

33827 GABINETTE (ANG) ANGÓLA 
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CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

22807 GAS AIR SERVICE GMBH ÞÝSKALAND 

33821 GE CAPITAL B.V. HOLLAND (NIÐURLAND) 

35147 GE CAPITAL SWITZERL. SVISS 

25027 GEKO TRADE ÞÝSKALAND 

3349 GENERAL MOTORS BANDARÍKIN 

36747 GEOJET LUFTFAHR. (2) ÞÝSKALAND 

39230 GEORGE TOLOFARI NÍGERÍA 

31914 GERMAN SKY AIRLINES ÞÝSKALAND 

38591 GERMANIA EXPRESS ÞÝSKALAND 

35803 GHASSAN AHMED AL SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

34848 GLOBAL A/C CONSULT BANDARÍKIN 

25642 GLOBAL AVTN BERMUDA BERMÚDAEYJAR 

38372 GLOBO AVIACAO BRASILÍA 

23743 GOMEL AIRLINES BELARÚS (HVÍTA-RÚSSLAND) 

22366 GOVERNMENT CROATIA KRÓATÍA 

22370 GOVERNMENT MACEDONIA MAKEDÓNÍA, FYRRVERANDI LÝÐVELDI 

JÚGÓSLAVÍU 

38832 GREENWAY JETS BANDARÍKIN 

2395 GROB AIRCRAFT AG ÞÝSKALAND 

32172 GULF JET SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

9243 Germania Fluggesellschaft mbH ÞÝSKALAND 

28944 Germanwings GmbH ÞÝSKALAND 

34841 Gibbs International, Inc. BANDARÍKIN 

315 Gruss & Company BANDARÍKIN 

37030 HAMBURG AIRWAYS ÞÝSKALAND 

26105 HANSGROHE SE ÞÝSKALAND 

32580 HASLBERGER FINANZ. ÞÝSKALAND 

31519 HAWKER HUNTER AVTN BRETLAND 

25435 HBK HOLDING COMPANY KATAR 

35307 HELIJET CHARTER ÞÝSKALAND 

31103 HOMAC AVIATION AG LÚXEMBORG 

26281 HTM HELICOPTER TRAVE ÞÝSKALAND 

27680 HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE 

TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES) 

TYRKLAND 

28618 Haworth Transport BANDARÍKIN 

32953 HeidelbergCement AG ÞÝSKALAND 

f11187 Herc Management Services LLC BANDARÍKIN 

33269 Herrenknecht Aviation GmbH ÞÝSKALAND 

f10652 IAC FALCON HOLDINGS BANDARÍKIN 

38692 IDEAVILLAGE PRODUCTS BANDARÍKIN 

35785 IFM Traviation GmbH ÞÝSKALAND 

39551 IKAR LLC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

25785 ILYUSHIN AVIATION RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

32237 IMPERIAL JET EUROPE ÞÝSKALAND 

37757 INFINUM ALTIDO INC., LTD RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

1528 IRANAIR ÍSLAMSKA LÝÐVELDIÐ ÍRAN 

30463 IRAQI AIRWAYS (2) ÍRAK 

37529 ISE INFORMATION SYS. ÞÝSKALAND 

24664 Intermap Technologies BANDARÍKIN 

35760 JEJU AIR LÝÐVELDIÐ KÓREA 

39559 JESWALT INTL BRESKU JÓMFRÚAEYJAR 

11307 JET EXECUTIVE INT. ÞÝSKALAND 
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27505 JET GROUP LTD ÍSRAEL 

2200 JETAIR FLUG GMBH ÞÝSKALAND 

16761 JETFLIGHT AVIATION Inc. SVISS 

3328 JETS EXECUTIVOS MEXÍKÓ 

36889 JETSTAR PACIFIC VÍETNAM 

21462 JOHNSON CONTROLS BANDARÍKIN 

36272 JORDAN INTNL KÍNA 

11646 JULIUS BERGER NÍGERÍA 

32107 JUNEYAO AIRLINES KÍNA 

36509 JUNKER ERWIN GRINDI TÉKKLAND 

21723 Joint Stock Company Ural airlines RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

1610 KARMANN GMBH ÞÝSKALAND 

31171 KAZAVIASPAS KASAKSTAN 

22239 KIEV AVIATION PLANT ÚKRAÍNA 

25050 KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE 

DOO 

SERBÍA 

1652 KOREAN AIR LINES CO., LTD. LÝÐVELDIÐ KÓREA 

21632 KRASNOJARSKY AIRLINE RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

23758 Kimberly-Clark Corporation BANDARÍKIN 

25800 Knauf Astra Ltd. BRETLAND 

32568 Kompass GmbH & Co. KG ÞÝSKALAND 

36476 LANARA LTD KASAKSTAN, KIRGISTAN 

6383 LECH-AIR FLUGZEUG ÞÝSKALAND 

20222 LGM LUFTFAHRT GMBH ÞÝSKALAND 

38914 LIBRA FLUGZEUG GBR ÞÝSKALAND 

28576 LIBRA TRAVEL SVISS 

42192 LIEBHERR AVIATION ÞÝSKALAND 

f12832 LINCARE LEASING LLC BANDARÍKIN 

1767 LTU LUFTTRANSPORT ÞÝSKALAND 

26498 LUFT AVTN CHARTER ÁSTRALÍA 

34305 LUFTHANSA TECH. VIP ÞÝSKALAND 

35742 LWE VERMIETUNGS GMBH ÞÝSKALAND 

45016 LYNXJET ÍSRAEL 

15456 Luftfahrt-Bundesamt ÞÝSKALAND 

3857 Lufthansa Cargo AG ÞÝSKALAND 

27838 Lufthansa Technik AG ÞÝSKALAND 

f13551 M-BJEP Ltd. MÖN 

24502 M. Bohlke Veneer Corp. BANDARÍKIN 

21072 MAHAN AIR ÍSLAMSKA LÝÐVELDIÐ ÍRAN 

21878 MAKEDONSKI AVIOTRANS MAKEDÓNÍA, FYRRVERANDI LÝÐVELDI 

JÚGÓSLAVÍU 

12521 MARXER ANLAGEN ÞÝSKALAND 

36372 MAT AIRWAYS MAKEDÓNÍA, FYRRVERANDI LÝÐVELDI 

JÚGÓSLAVÍU 

38074 MENA AEROSPACE (OB) BAREIN 

19999 MENEKSE HAVAYOLLARI TYRKLAND 

444 MHS Aviation GmbH ÞÝSKALAND 

37975 MILLENNIUM AVIATION AUSTURRÍKI 

28438 MLW AVIATION LLC BANDARÍKIN 

25067 MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG 

Airlines) 

TYRKLAND 

3057 MOELLERS MASCHINEN ÞÝSKALAND 

28473 MOONSTAR AVIATION TYRKLAND 
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31944 MYN AVIATION SÁDI-ARABÍA 

38209 MZ TRANSPORTATION ÞÝSKALAND 

38512 Microstrategy Services Corporation BANDARÍKIN 

f13307 Miklos Services Corp. BRESKU JÓMFRÚAEYJAR 

24270 Montenegro Airlines MONTENEGRÓ (SVARTFJALLALAND) 

f10785 N16FX Trust BANDARÍKIN 

f12724 N250RG LLC BANDARÍKIN 

26118 NASA AMES CENTER BANDARÍKIN 

33963 NATIONAL LEGACY KÚVEIT 

30581 NAYAK AIRCRAFT SERV. ÞÝSKALAND 

11061 NEUMEYR FLUGGERAETE ÞÝSKALAND 

15551 NEW YORKER GROUP ÞÝSKALAND 

24661 NORTH AMERICAN JET BANDARÍKIN 

29267 NOVELLUS SYSTEMS BANDARÍKIN 

31791 NOVESPACE FRAKKLAND 

35125 Nasser Ltd. CAYMAN-EYJAR 

f13922 Newlead Limited BRESKU JÓMFRÚAEYJAR 

12218 Nike, Inc. BANDARÍKIN 

567 OBO JET-CHARTER GMBH ÞÝSKALAND 

33138 OCA INTERNATIONAL ÞÝSKALAND 

5485 OHLAIR ÞÝSKALAND 

2061 OMNIPOL TÉKKLAND 

37597 OOO NP AGP MERIDIAN+ RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

36743 ORANGE AIRCRAFT (2) HOLLAND (NIÐURLAND) 

8236 OWENS CORNING CORPORATION BANDARÍKIN 

25059 Omni Air International BANDARÍKIN 

23244 Open Joint Stock Company ‘Rossiya Airlines’ 

JSC ‘Rossiya Airlines’ 

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

3343 P&P PROMOTION ÞÝSKALAND 

852 PARAGON RANCH BANDARÍKIN 

23471 PCT Powder Coating Technologies Intl. Sarl SVISS 

10690 PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. TYRKLAND 

19475 PETERS GMBH ÞÝSKALAND 

37609 PETROPAVLOVSK MC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

4265 PHIFER WIRE PRODUCTS BANDARÍKIN 

5225 PHOENIX AIR GMBH ÞÝSKALAND 

3085 PICTON II LTD BERMÚDAEYJAR 

30230 POLET ACFT MNGT BERMÚDAEYJAR 

36251 POLLARD ACFT SALES BANDARÍKIN 

37040 PREISS-DAIMLER ÞÝSKALAND 

34505 PRINCESS AVIATION LÍBANON 

29307 PRIVATAIR GMBH ÞÝSKALAND 

34553 PRIVATE JET HOLD. BRESKU JÓMFRÚAEYJAR 

12196 PRIVATE WINGS ÞÝSKALAND 

37417 PRIVATEJET INT. GMBH ÞÝSKALAND 

12648 Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG ÞÝSKALAND 

33666 Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd. PAKISTAN 

29731 Parc aviation ÍRLAND 

775 Pentastar Aviation, LLC BANDARÍKIN 

39255 RA DR. JAN PLATHNER ÞÝSKALAND 

37057 RADIC AVIATION SÁDI-ARABÍA 

30124 RAE - REGIONAL AIR ÞÝSKALAND 
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32083 RAY ENTERPRISES BANDARÍKIN 

19436 REGIO AIR MECKLENBRG ÞÝSKALAND 

33032 RELIANCE COMMERCIAL SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

30938 RIKSOS TURIZM LT TYRKLAND 

f13620 RNJ GmbH. & CO KG ÞÝSKALAND 

32723 RSG RENTAL SERVICES ÞÝSKALAND 

29927 RUAG AEROSPACE SERV ÞÝSKALAND 

37464 RUAG SWITZERLAND SVISS 

36233 RUIZ, L MEXÍKÓ 

38246 RUSAERO RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

9200 RYAN INTL AIRLINES BANDARÍKIN 

38368 RYAN INTL AIRLINES 2 BANDARÍKIN 

29352 Rentair UK Ltd ÞÝSKALAND 

27446 Rhema Bible Church BANDARÍKIN 

606 Robert Bosch GmbH ÞÝSKALAND 

f10788 SAP America Inc. BANDARÍKIN 

18991 SAP SE ÞÝSKALAND 

21282 SCHROTT WETZEL GMBH ÞÝSKALAND 

5031 SCHWARZMUELLER AUSTURRÍKI 

30971 SEARAY BD100 SUÐUR-AFRÍKA 

35352 SEGRAVE AVIATION INC BANDARÍKIN 

31846 SG FINANS A/S NORGE SVÍÞJÓÐ 

27571 SHANGHAI AIRLINES KÍNA 

29540 SHENZHEN AIRLINES KÍNA 

27735 SIK-AY Hava Tasimacilik A.S. TYRKLAND 

38681 SILK WAY WEST ASERBAÍSJAN 

1034 SIRTE OIL LÍBÍA 

f12146 SIRVAIR, S.A. de C.V. MEXÍKÓ 

32179 SKIPPERS AVIATION ÁSTRALÍA 

2477 SKY JET SVISS 

37940 SKY SWALLOWS LTD. RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

34392 SKYBUS KASAKSTAN 

32816 SKYBUS AIRLINES BANDARÍKIN 

19819 SKYPLAN SERVICES KANADA 

31870 SM AVIATION ÞÝSKALAND 

43591 SMALL PLANET ÞÝSKALAND 

45991 SMALL PLANET (2) ÞÝSKALAND 

32544 SMS Aviation GmbH ÞÝSKALAND 

33747 SOMON AIR TADSÍKISTAN 

f11331 SOUTHLAKE AVIATION LLC BANDARÍKIN 

36224 SPECTRA ENERGY BANDARÍKIN 

26725 SPIRIT AIRLINES 2 BANDARÍKIN 

36094 SSP AVIATION INDLAND 

23935 STAR ARIES SHIPMGMT KÝPUR 

29368 STAR AVIATION UG ÞÝSKALAND 

15526 STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN 

BUREAU 

ÚKRAÍNA 

32361 STRONG AVIATION KÚVEIT 

30086 SUMMIT AIR KANADA 

44422 SUNDAIR GMBH ÞÝSKALAND 

37379 SUNEXPRESS DEUTSCHL. ÞÝSKALAND 

36720 SWISS AV CONSULTANTS SVISS 
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28910 SWISS GLOBAL JET MGT SVISS 

f12122 Safeway, Inc. BANDARÍKIN 

24784 Samsung Techwin Co., Ltd. LÝÐVELDIÐ KÓREA 

f10701 Servicios Aereos Regiomontanos, S.A. MEXÍKÓ 

21734 Siberia Airlines RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

9354 SkyWork Airlines AG SVISS 

f12005 Spiral, Inc. BANDARÍKIN 

29841 Spirit of Spices GmbH ÞÝSKALAND 

10201 SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.) TYRKLAND 

28362 Sun D'or International Airlines LTD ÍSRAEL 

12878 Südzucker Reise-Service GmbH ÞÝSKALAND 

36760 T'WAY AIR CO LTD LÝÐVELDIÐ KÓREA 

8360 TACA EL SALVADOR 

35978 TATHRA INTERNATIONAL RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

32576 TB INVEST GROUP TÉKKLAND 

31566 TEAM AVIATION ÞÝSKALAND 

33120 TEC AIRCRAFT LEASING AUSTURRÍKI 

36210 TESLA AIR SVISS 

35936 TIGER HERCULES CORP TAÍVAN 

21908 TOKOPH D P SUÐUR-AFRÍKA 

f14958 TPS Group Holding Inc. BRESKU JÓMFRÚAEYJAR 

37070 TREVO AVIATION LTD ÞÝSKALAND 

1389 TUIfly GmbH ÞÝSKALAND 

33495 TURBOJET KFT UNGVERJALAND 

33979 TURKUAZ AIRLINES TYRKLAND 

2681 Thai Airways International Public Company 

Limited 

TAÍLAND 

f10445 Thomas H. Lee Partners BANDARÍKIN 

14993 Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH ÞÝSKALAND 

31353 Tidnish Holdings Limited KANADA 

2758 Turkish Airlines THY TYRKLAND 

27079 UKRAINIAN MEDITERRAN ÚKRAÍNA 

24948 UKSATSE ÚKRAÍNA 

4692 US Airways, Inc. BANDARÍKIN 

29839 USA 3000 AIRLINES BANDARÍKIN 

43007 USAA BANDARÍKIN 

26886 UTair Aviation, jsc RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

8960 United Parcel Service Co BANDARÍKIN 

35921 United Therapeutics BANDARÍKIN 

31984 VARIG LOGISTICA SA BRASILÍA 

37759 VENTURE AVTN GROUP BANDARÍKIN 

5198 VHM SCHUL & CHARTER ÞÝSKALAND 

31758 VIVAT TRUST LTD. BRETLAND 

2840 VOLKSWAGEN AG ÞÝSKALAND 

45213 VOLKSWAGEN AIRSERV. ÞÝSKALAND 

2812 VRG Linhas Aereas S/A BRASILÍA 

39258 VUKY HOLDINGS LTD SVISS 

31669 Vacuna Jets Limited BERMÚDAEYJAR 

f10791 Vecellio Management Service BANDARÍKIN 

2833 Viessmann Werke GmbH & Co. KG ÞÝSKALAND 

18671 Volga-Dnepr Airlines LLC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

43267 WANFENG GENERAL AVTN KÍNA 
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36235 WATERLOO AVIATION KANADA 

12066 WDL AVIATION GMBH & CO. 

KOMMANDITGESELLSCHAFT 

ÞÝSKALAND 

24113 WEBER MANAGEMENT ÞÝSKALAND 

1323 WEKA Flugdienst GmbH ÞÝSKALAND 

34391 WHS CONSULTING AG SVISS 

10834 WIKING HELIKOPTER ÞÝSKALAND 

33317 WINAIR AUSTRIA AUSTURRÍKI 

34169 WIZZ AIR UKRAINE LLC ÚKRAÍNA 

37044 WOELBERN FLIGHT 01 ÞÝSKALAND 

36967 WOELBERN FLIGHT 02 ÞÝSKALAND 

2930 WORLD AIRWAYS BANDARÍKIN 

30605 Wheels Aviation Ltd. ÞÝSKALAND 

25225 Windrose Air Jetcharter GmbH ÞÝSKALAND 

27514 Wirtgen BgmbH ÞÝSKALAND 

31769 XL Airways Germany GmbH ÞÝSKALAND 

36920 XR-GMBH ÞÝSKALAND 

32403 XRS Holdings, LLC BANDARÍKIN 

33948 ZEUS TAXI AÉREO BRASILÍA 

5960 Zeman FTL ÞÝSKALAND 

24568 ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG ÞÝSKALAND 

EISTLAND 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

34613 ABELIA TRADING LTD KÝPUR 

22213 ENIMEX EISTLAND 

38113 FL TECHNICS AB LITÁEN (LIETUVA) 

22574 MIL JAPAN JAPAN 

10937 MIL RUSSIA RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

1117 MIL SWITZERLAND SVISS 

35109 NORTH WIND AIRLINES EISTLAND 

38604 SMARTLYNX ESTONIA EISTLAND 

30036 ULS Airlines Cargo TYRKLAND 

36496 ZAMBEZI AIRLINES SIMBABVE 

ÍRLAND 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

34931 Blue Nightingale Trading SUÐUR-AFRÍKA 

32901 142955 ONTARIO LTD KANADA 

37435 921BE LLC BANDARÍKIN 

35023 ACFT FINANCE TRUST ÍRLAND 

31510 ACP JETS BANDARÍKIN 

f11447 ADC AVIATION LLC BANDARÍKIN 

f10775 ADP Aviation, LLC BANDARÍKIN 

132 AER LINGUS ÍRLAND 

29293 AERO TIMBER PARTNERS BANDARÍKIN 

23714 AERO TOY STORE LLC BANDARÍKIN 

28752 AEROMANAGMENT GROUP BANDARÍKIN 

39015 AEROSTAR LTD IRELAND ÍRLAND 

32813 AIR BLESSING BANDARÍKIN 
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7057 AIR SHAMROCK BANDARÍKIN 

32218 AIR TAHOMA BANDARÍKIN 

28432 AIR TREK BANDARÍKIN 

34285 ALCHEMIST JET AIR LLC BANDARÍKIN 

f12838 ALEDO SUB LLC BANDARÍKIN 

26140 ALLTECH BANDARÍKIN 

30995 ALPHA ONE FLIGHT SERVICES BANDARÍKIN 

f12957 AMC 50 LLC BANDARÍKIN 

27173 APACHE CORP BANDARÍKIN 

38618 AR INVESTMENTS LLC. BANDARÍKIN 

39205 ARGOS CAPITAL MNGT BANDARÍKIN 

298 ASL AIRLINES (IRELAND) LIMITED ÍRLAND 

29280 ASTOR STREET ASSET BANDARÍKIN 

33136 ATLANTIC AV KTEB BANDARÍKIN 

33008 AVIA PARTNER DENMARK DANMÖRK 

36309 AVIANOVA (RUSSIA) RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

30118 AVIATION CORPORATE SERVICES ÍRLAND 

f11798 AVION SALES LLC BANDARÍKIN 

29670 Aero Ways Inc BANDARÍKIN 

f10007 Air Reese, LLC BANDARÍKIN 

f10765 Alaska Eastern Partners BANDARÍKIN 

36324 Altis ÍRLAND 

f12155 Amalgamated Consolidated, Inc. BANDARÍKIN 

f12108 Ambassador Marketing International Inc. BANDARÍKIN 

26369 B&G LEASING BANDARÍKIN 

34053 BANK OF NOVA SCOTIA KANADA 

31686 BARNARD AVIATION BANDARÍKIN 

1537 BAXTER HEALTH CARE BANDARÍKIN 

34487 BAZIS INTL INC. KANADA 

33090 BEACON AVIATION ÍRLAND 

f11361 BEAUTY CENTRAL LLC BANDARÍKIN 

25114 BECKER GROUP BANDARÍKIN 

32660 BEDEK AVIATION ÍSRAEL 

38915 BEL AIR LLC BANDARÍKIN 

33557 BIG PLAY FLIGHT SVCS BANDARÍKIN 

33247 BLUE CITY HOLDINGS LTD BANDARÍKIN 

f11410 BORG HOLDINGS LLC BANDARÍKIN 

31975 BOULDER US BANDARÍKIN 

37279 BUSINESS A.CENTRE CO TAÍLAND 

f12103 Benson Football, LLC BANDARÍKIN 

35372 Bindley Capital Partners BANDARÍKIN 

f12682 Bombardier New Aircraft BANDARÍKIN 

36888 Boston Scientific Corp BANDARÍKIN 

f11899 C C Media Holdings Inc BANDARÍKIN 

35160 C. Dot Aviation, LLC BANDARÍKIN 

30615 CARLISLE HOLDINGS LLC BANDARÍKIN 

30896 CCA AIR CHARTER BANDARÍKIN 

29250 CENTURION AVTN SRVCS BANDARÍKIN 

f11418 CESSNA FINANCE CORP BRETLAND 

36860 CESSNA FINANCE CORP BRETLAND 

5078 CINTAS BANDARÍKIN 

21455 CITYJET ÍRLAND 
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36082 CMC GROUP INC. BANDARÍKIN 

44856 CONCIERGE U LTD BRETLAND 

32509 COOK AIRCRAFT LEASNG BANDARÍKIN 

19036 CORPORATE JETS PA BANDARÍKIN 

28444 CROSS AVTN BRETLAND 

f11386 CUNA MUTUAL INSURANCE SOCIETY BANDARÍKIN 

f13609 Center for Disease Detection LLC BANDARÍKIN 

f12458 Codale Electric Supply Inc. BANDARÍKIN 

f13788 Constellation Productions BANDARÍKIN 

30753 Covidien BANDARÍKIN 

f10987 Cozzens and Cudahy Air BANDARÍKIN 

f10650 DARBY HOLDINGS BANDARÍKIN 

f11469 DELAWARE GLOBAL OPERATION LLC BANDARÍKIN 

31690 DELTA JET USA BANDARÍKIN 

24235 DENISTON ENTERPRISES BANDARÍKIN 

30715 DMB Aviation BANDARÍKIN 

35370 DOMINOS PIZZA (2) BANDARÍKIN 

f12713 DSS214 LLC BANDARÍKIN 

27997 DYNAMIC AVIATION SERVICES INC BANDARÍKIN 

f13128 David A. Duffield/ Pegasus VI, LLC. BANDARÍKIN 

45097 Dreamline Aviation LLC BANDARÍKIN 

35072 EAC AIR LLC BANDARÍKIN 

8339 EATON BANDARÍKIN 

1009 ELI LILLY BANDARÍKIN 

23828 EMC IRELAND ÍRLAND 

23627 EMERCOM RUSSIA RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

33649 ENCORE 684 LLC BANDARÍKIN 

f11381 ENCORE/SB AVIATION LLC BANDARÍKIN 

f12801 EUROPEAN AIRCRAFT CHARTER INC BANDARÍKIN 

f10176 Energy Corporation of America BANDARÍKIN 

f10183 Executive Flight Solutions, LLC BANDARÍKIN 

33361 FAGEN INC BANDARÍKIN 

29521 FAIRMONT AVIATION SE KANADA 

32271 FAST LINK EGYPT EGYPTALAND 

34792 FASTNET JET ALLIANCE ÍRLAND 

21578 FEDERAL MOGUL BANDARÍKIN 

28181 FERRO CORP BANDARÍKIN 

30469 FIRST VIRTUAL AIR BANDARÍKIN 

31774 FLYING SQUIRREL BANDARÍKIN 

34371 FREEBIRD MNGMT LTD. ÍRLAND 

3826 FRIEDKIN INTL BANDARÍKIN 

f10208 Flightstar Corporation BANDARÍKIN 

f11889 Futura Travels Limited INDLAND 

39022 GAUGHAN FLYING LLC BANDARÍKIN 

38550 GC INTERNATIONAL LLC BANDARÍKIN 

22286 GE CAPITAL-GECAS EI ÍRLAND 

26624 GENERAL MILLS SALES BANDARÍKIN 

38543 GEORGE GUND 3 BANDARÍKIN 

f12778 GIV EXEC JET LLC BANDARÍKIN 

23814 GLOBAL WINGS LTD SVISS 

3964 GOODYEAR BANDARÍKIN 

f10230 GPAir Limited KANADA 
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f11374 GREEN CHAIR PRODUCTIONS INC BANDARÍKIN 

f12820 GREENBRIER CAPITAL LLC BANDARÍKIN 

26847 GREENHILL AVTN BANDARÍKIN 

31561 GULF PACIFIC AVTN SV BANDARÍKIN 

f11239 GameStop, Inc BANDARÍKIN 

f13449 General Dynamics Land Systems BANDARÍKIN 

f12159 Gilead Sciences BANDARÍKIN 

f10231 Graham Brothers Construction Co., Inc BANDARÍKIN 

22958 Group Holdings BANDARÍKIN 

f13612 Guthy Renker Aviation BANDARÍKIN 

28219 HARLEY-DAVIDSON BANDARÍKIN 

31054 HEAVYLIFT INT. SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

35241 HIGHFIELDS CAP MGMT BANDARÍKIN 

33420 HOWARD HOLDINGS PLC ÍRLAND 

5170 HUMANA BANDARÍKIN 

42446 Hormel Foods Corporation BANDARÍKIN 

f11193 IAMAW BANDARÍKIN 

24747 IFFTG BANDARÍKIN 

32500 ILFC IRELAND LTD ÍRLAND 

21409 IRVING AIR SERVICE KANADA 

27861 JEP LEASING BANDARÍKIN 

22094 JEPPESEN UK LTD BRETLAND 

32549 JET CLIPPER JOHNNY BANDARÍKIN 

35926 JET LOGISTICS INC BANDARÍKIN 

35981 JET SHARES ONLY BANDARÍKIN 

32652 JET SMART INC BANDARÍKIN 

30210 JET-A-WAY CHARTERS BANDARÍKIN 

34915 JKB JET HOLDINGS LLC BANDARÍKIN 

39282 James S Offield BANDARÍKIN 

31850 Jarden Corp BANDARÍKIN 

34314 Jet Direct Aviation (óskað eftir gjaldþrotaskiptum 

25.02.2009) 

BANDARÍKIN 

f10282 John M. Connors, Jr. BANDARÍKIN 

1584 Johnson&Johnson BANDARÍKIN 

35520 Jones International Aviation LLC BANDARÍKIN 

f10702 KEB Aircraft Sales, Inc. BANDARÍKIN 

8180 KELLOGG BANDARÍKIN 

f11341 KKN TRANSPORTATION LEASING LLC BANDARÍKIN 

f10287 Kenair, Inc. BANDARÍKIN 

f11016 Kendall Jackson Wine Estates BANDARÍKIN 

f10713 Konfara Company BANDARÍKIN 

31706 LCG ENTERPRISES BANDARÍKIN 

35616 LEONARD GREEN & PART BANDARÍKIN 

32207 LISBON LIMITED BERMÚDAEYJAR 

28852 LONDON CITY JET BRETLAND 

36958 LUNA ENTERTAINMENT BANDARÍKIN 

f10295 Leco Corporation BANDARÍKIN 

29729 Letica Leasing LLC BANDARÍKIN 

f10302 Lower Cross Aircraft Corp. BANDARÍKIN 

38901 M&M AVIATION GROUP BANDARÍKIN 

36961 MAGELLAN A/C SVCS ÍRLAND 

30454 MAJJEC JHETT BANDARÍKIN 
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26422 MANDAN BANDARÍKIN 

38653 MANHAG AG SVISS 

27630 MERCURY ENGINEERING ÍRLAND 

30050 MHS TRAVEL & CHTR BANDARÍKIN 

f13615 MIDES SEM DE CV EL SALVADOR 

1104 MIL IRELAND ÍRLAND 

f10317 MMB Management Advisory Services BANDARÍKIN 

31703 MMRB SERVICES BANDARÍKIN 

35625 MODESTO EXEC AIR CHR BANDARÍKIN 

f11411 MONAVIE AIRCRAFT LEASING LLC BANDARÍKIN 

36426 MPW INDUSTRIAL SVCS BANDARÍKIN 

40770 MRTV LLC BANDARÍKIN 

32479 MVA AVIATION LTD. BERMÚDAEYJAR 

f12230 Mannco LLC BANDARÍKIN 

f10507 Midland Financial Co. BANDARÍKIN 

f10968 Mozart Investments, Inc. BANDARÍKIN 

f12769 N48KZ LLC BANDARÍKIN 

39276 N583KD LLC BANDARÍKIN 

18796 N728LW LLC BANDARÍKIN 

f10328 NCR Corporation BANDARÍKIN 

18352 NESTLE PURINA PETCAR BANDARÍKIN 

29867 NEXT FLIGHT JETS BANDARÍKIN 

32930 NINETY EIGHT AVTN BANDARÍKIN 

f10962 NORTH AMERICAN FLIGHT SERVICES BANDARÍKIN 

26985 NORTH STAR AVTN BANDARÍKIN 

42956 NORWEGIAN AIR INTL ÍRLAND 

43372 Noble Energy, Inc. BANDARÍKIN 

f10334 Noel Group Aviation BANDARÍKIN 

f12093 Nustar Logistics BANDARÍKIN 

32397 OFFICE DEPOT BANDARÍKIN 

37310 OKAY AIRWAYS KÍNA 

9116 OMEGA AIR (USA) BANDARÍKIN 

7079 ORBIS INTL BANDARÍKIN 

35897 OSLO EXPRESS BANDARÍKIN 

2079 OWENS ILLINOIS BANDARÍKIN 

f11106 Orange Crimson Aviation, LLC BANDARÍKIN 

10012 P & E PROPERTIES BANDARÍKIN 

33261 PACIFIC SKY KANADA 

8792 PALMER A BANDARÍKIN 

29783 PEGASUS AVIATION CA BANDARÍKIN 

36816 PHILLIPS EDISON & CO BANDARÍKIN 

32055 PIONEER ADVENTURES NÝJA-SJÁLAND 

39139 PITCH LINK LLC BANDARÍKIN 

f10361 PNC Financial Services Group BANDARÍKIN 

f11419 POLAR BEAR EXPRESS II LLC BANDARÍKIN 

32096 PRIME AVIATION JSC KASAKSTAN 

34180 PROFESSIONAL CARE BANDARÍKIN 

3252 PepsiCo, Inc. BANDARÍKIN 

31045 PrivateSky Aviation LLC BANDARÍKIN 

7076 Project ORBIS International, Inc. FRAKKLAND 

26605 QUEST AVTN BANDARÍKIN 

32706 RBGT LLC BANDARÍKIN 
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f10978 REAUD MORGAN QUINN BANDARÍKIN 

31234 RED BARN FARMS BANDARÍKIN 

38890 RKK Management, Inc. BANDARÍKIN 

f11777 ROBINSON LEASING INC BANDARÍKIN 

23899 ROLLINS INC. BANDARÍKIN 

29788 RORO 212 BANDARÍKIN 

31502 ROTOR TRADE (ARC) BANDARÍKIN 

2292 ROWAN COMPANIES PLC BANDARÍKIN 

30090 RUSAVIATION SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

39971 RUUD LIGHTING INC BANDARÍKIN 

8651 Ryanair DAC ÍRLAND 

28054 SAFEWAY BANDARÍKIN 

34898 SD VERMOGENSVERWALT ÞÝSKALAND 

f12851 SDL MANAGEMENT COMPANY LLC BANDARÍKIN 

871 SEAGULL AIRCRAFT CORP BANDARÍKIN 

24869 SIERRA PACIFIC IND BANDARÍKIN 

36640 SIM SAS FRAKKLAND 

f12817 SITRICK AND CO BANDARÍKIN 

31192 SOUTHERN JET MGMT BANDARÍKIN 

28509 SPEEDWINGS BUSINESS SA MEXÍKÓ 

f12106 SPG Frank Group (SPG Management, LLC and 

Frank Group, LLC) 

BANDARÍKIN 

31823 STARSHIP ENTERPRISE BANDARÍKIN 

131 STOBART AIR ÍRLAND 

44504 SUPER UNIVERSAL LLC BANDARÍKIN 

f10397 Select Management Resources, LLC BANDARÍKIN 

f10824 Seminole Tribe of Florida BANDARÍKIN 

f14029 Signature Group LLC BANDARÍKIN 

f13116 Standridge Color Corporation BANDARÍKIN 

f10501 Sunoco Inc. BANDARÍKIN 

35071 T2 Aviation Mgmt. BANDARÍKIN 

32156 TALLWOOD MANAGEMNT BANDARÍKIN 

3696 TEXAS INSTRUMENTS BANDARÍKIN 

f11309 THIRD SECURITY LLC BANDARÍKIN 

f13842 TLS Aviation LLC BANDARÍKIN 

f12991 TONY DOWNS FOODS BANDARÍKIN 

26406 TRANS WEST AIR SRVCS BANDARÍKIN 

9788 TRANSIT AIR SRVC BANDARÍKIN 

29623 TRICYCLE AVIATION BANDARÍKIN 

38625 Tashi Corporation BANDARÍKIN 

f10441 The Sherwin-Williams Company BANDARÍKIN 

45090 UNICORP AVIATION LLC BANDARÍKIN 

2797 UNITED STATES STEEL BANDARÍKIN 

9252 University Corporation for Atmospheric Research 

(UCAR) 

BANDARÍKIN 

9275 VALLEJO INVESTMENTS BANDARÍKIN 

f11803 VALLEY JET LLC BANDARÍKIN 

29120 VEN AIR ÍRLAND 

32119 VIA FELIZ II BANDARÍKIN 

24690 VICTORY AVTN FLORIDA BANDARÍKIN 

28043 VILLAGE EQUIPMENT BANDARÍKIN 

36447 VTB LEASING (EUROPE) RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 
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5187 WELDBEND BANDARÍKIN 

35439 WELLS FARGO BANK NW BANDARÍKIN 

31125 WESTON LTD ÍRLAND 

38797 WILDGOOSE LLC BANDARÍKIN 

33542 WING FINANCIAL LLC BANDARÍKIN 

28282 WINGEDFOOT AVTN BANDARÍKIN 

38212 WINGS AVIATION (DE) BANDARÍKIN 

29233 WRENAIR ÍRLAND 

36499 Warner Chilcott BANDARÍKIN 

f10815 Washington Penn Plastic Company BANDARÍKIN 

f10789 Wells Fargo Bank Northwest, c/o Morgan & 

Morgan 

BANDARÍKIN 

f10792 Werner Enterprises Inc. BANDARÍKIN 

f10784 Wilmington Trust BANDARÍKIN 

32454 XJET USA BANDARÍKIN 

31649 Z1 HOLDINGS BANDARÍKIN 

39577 ZAROX HOLDINGS LTD GÍBRALTAR 

GRIKKLAND 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

24601 AERO-KAMOV RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

23232 AEROSVIT ÚKRAÍNA 

31586 AFRICAN EXPRESS AWYS KENYA 

39537 AIR CANADA rouge LP KANADA 

30742 AIR COLUMBUS ÚKRAÍNA 

40237 AIR LEISURE EGYPTALAND 

29972 AIR LINK INTL (CY) KÝPUR 

44218 AIR MEDITERRANEAN GRIKKLAND 

37802 AIR TRAFFIC LTD KENYA 

28539 AIRCRAFT SUPPRT&SRVC LÍBANON 

39471 AIT AVIATION & TOUR. ÍSRAEL 

31252 AMREF FLYING DOCTORS KENYA 

37966 ASPAMIA LLC BANDARÍKIN 

34238 ASTRA AIRLINES GRIKKLAND 

38330 AVIATION SCIENCES CO SÁDI-ARABÍA 

23359 AVIATRANS K LTD ÚKRAÍNA 

20514 Aegean Airlines GRIKKLAND 

f12684 Avenge Inc BANDARÍKIN 

34069 BELRESCUEAVIA BELARÚS (HVÍTA-RÚSSLAND) 

35368 BLUE BIRD AIRWAYS GRIKKLAND 

20501 BLUE BIRD AVIATION KENYA 

31747 CAAC FLIGHT INSPECT KÍNA 

35729 CASSEL INVEST LTD BRESKU JÓMFRÚAEYJAR 

31895 CENTAVIA SERBÍA 

31412 COMERAVIA BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA 

36113 CONQUISTADOR HELO BANDARÍKIN 

19644 COSTAIR LTD GRIKKLAND 

29987 CRIMEA UNIVERSAL ÚKRAÍNA 

33761 DAL GROUP (SUDAN) SÚDAN 

36466 DESINENCE LTD BRESKU JÓMFRÚAEYJAR 

25895 DONBASSAERO ÚKRAÍNA 
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32795 DOVE AIR INC BANDARÍKIN 

f11403 DRAGON LEASING CORP BANDARÍKIN 

30350 EAGLE AIR LTD ÚGANDA 

35299 ELITE AIRLINES GRIKKLAND 

40100 ELLINAIR GRIKKLAND 

36585 ELTANIN AVIATION BRETLAND 

37223 ENGALY LTD ÍRLAND 

31744 EUROPEAN AIR CRANE ÍTALÍA 

32903 EXECUTIVE AIRL.PTY ÁSTRALÍA 

35228 FIRST AIRWAYS GRIKKLAND 

34427 FLIGHT OPTIONS (AUS) ÁSTRALÍA 

31722 GAINJET AVIATION GRIKKLAND 

42395 GERMANIA FLUG AG SVISS 

31659 GHALAYINI I EGYPTALAND 

33178 GLOBAL AIRWAYS (FA) SUÐUR-AFRÍKA 

29050 GOLIAF AIR SAÓ TÓME OG PRINSÍPE 

29777 GREECE AIRWAYS GRIKKLAND 

17957 GREENLEAF BANDARÍKIN 

38025 GRYPHON AIRLINES KÚVEIT 

f10233 GS 150-217 LLC BANDARÍKIN 

f11417 GS200 INC TRUSTEE BANDARÍKIN 

23443 HCAA GRIKKLAND 

25221 HELOG AG SVISS 

36373 HERITAGE ACFT LTD BRETLAND 

36043 HERITAGE AVTN DEV. BRETLAND 

f12006 Hanwha Chemical Corporation LÝÐVELDIÐ KÓREA 

38831 INTAKA MANAGE PTY SUÐUR-AFRÍKA 

38792 INTER ILES AIR MADAGASKAR, KÓMOREYJAR, RÉUNION 

32668 INTERISLAND AIRLINES FILIPPSEYJAR 

26787 INTRACOM GRIKKLAND 

31881 INTRALOT BANDARÍKIN 

36434 ISLANDSITE INVEST. SUÐUR-AFRÍKA 

31621 JADAYEL AVIATION SÁDI-ARABÍA 

31622 JET AIRLINES JSC KASAKSTAN 

33768 JP AIR OU EISTLAND 

32238 JUBILANT ENPRO PVT INDLAND 

30724 KAIZEN AVTN BANDARÍKIN 

29503 KSENODOXEIA ELLADOS GRIKKLAND 

33560 Kenrick Ltd. ÍSRAEL 

29979 LAO AIRLINES LAOSKA ALÞÝÐULÝÐVELDIÐ 

29995 LEXATA GRIKKLAND 

35265 LINAIR LTD. BRETLAND 

25549 MACEDONIAN AIRLINES GRIKKLAND 

32732 MCKINLEY CAPITAL BANDARÍKIN 

29201 MERPATI NUSANTARA 2 INDÓNESÍA 

1099 MIL GREECE GRIKKLAND 

21948 MINAIR MIÐ-AFRÍKULÝÐVELDIÐ 

33733 MOJO AVTN INC/N818LK BRASILÍA 

40473 N.Z. VOYAGES FRAKKLAND 

35475 NORDSTAR AIRLINES RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

34624 OLYMPIC AIR GRIKKLAND 

43116 OLYMPUS AIRWAYS S.A. GRIKKLAND 
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43757 ORANGE2FLY AIRLINES GRIKKLAND 

24067 ORASCOM EGYPTALAND 

22404 OXY USA BANDARÍKIN 

2055 Olympic Airlines GRIKKLAND 

30316 PAKISTAN STATE PAKISTAN 

37162 PALADIN ENERGY LTD ÁSTRALÍA 

24760 PALESTINIAN AIRLINES HERNUMDU SVÆÐIN Í PALESTÍNU 

22981 PALMYRA AVIATION LTD GRIKKLAND 

27002 PARADISE AVTN GRIKKLAND 

34445 PEBUNY LLC BANDARÍKIN 

28119 POLISH MORSKI PÓLLAND 

34853 PORT SIVIL HAVACILIK TYRKLAND 

32308 PRIVILIGE JET AIRL. JÓRDANÍA 

33252 PROFLIGHT COMM. SVCS ZAMBIA 

35750 QUICK FLIGHT LIMITED INDLAND 

30685 REFUSE EQUIPMNT MFTG SÁDI-ARABÍA 

35603 ROSTVERTOL-AVIA RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

23672 RUSSIAN SKY AIRLINES RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

9012 S & K BERMUDA LTD BERMÚDAEYJAR 

37342 SAFARILINK KENYA 

44653 SCOOT PTE LTD SINGAPÚR 

33531 SEMEYAVIA JSC KASAKSTAN, KIRGISTAN 

36327 SEVEN X AVIATION MONTENEGRÓ (SVARTFJALLALAND) 

32636 SHORT STOP JET CHARTER ÁSTRALÍA 

34496 SIKORSKY AIRCRAFT 2 BANDARÍKIN 

29176 SINCOM AVIA ÚKRAÍNA 

32837 SKOL AIRLINE RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

31109 SKY EXPRESS GREECE GRIKKLAND 

25475 THAI FLYING SERVICE TAÍLAND 

29509 THE STATE EMERGENCY SERVICE OF 

UKRAINE 

ÚKRAÍNA 

31819 TRANS AVIATION KÚVEIT 

28601 TRAVCO AIR EGYPTALAND 

9459 UNIVERSAL AIR LINK BANDARÍKIN 

38722 VAXUCO VÍETNAM 

20044 VERAVIA VERNIKOS GRIKKLAND 

35002 VERTIR ARMENÍA 

37519 WCC AVIATION INC FILIPPSEYJAR 

35700 WEM LINES SA GRIKKLAND 

35842 WORLD HEALING CENT 2 BANDARÍKIN 

25058 WORLD HEALING CENTER BANDARÍKIN 

24805 YAMAL RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

7307 ZAHID TRACTOR SÁDI-ARABÍA 

35716 ZR AVIATION LÍBANON 

SPÁNN 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

26560 245 PILOT SERVICES BANDARÍKIN 

4648 AERO ANGELES MEXÍKÓ 

19709 AERODATA BELGIUM BELGÍA 

36647 AEROGAL EKVADOR 
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29663 AEROLANE SPÁNN 

33221 AEROLINEA PRINCIPAL CHILE (SÍLE) 

160 AEROLINEAS ARGENTINA SPÁNN 

45206 AEROLINEAS ESTELAR LATINOAMERICA 

C.A. 

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA 

20010 AEROLINEAS TEHUACAN MEXÍKÓ 

38432 AEROMASTER DEL PERU PERÚ 

30520 AEROTAXI LOS VALLES SPÁNN 

2880 AEROVIAS DE MEXICO MEXÍKÓ 

29534 AFRIQUE CARGO SERV SENEGAL 

44479 AIR 31 LLC BANDARÍKIN 

29323 AIR AMDER MÁRITANÍA 

24500 AIR COMET S.A. SPÁNN 

9345 AIR EUROPA SPÁNN 

28016 AIR EXECUTIVE S.L. SPÁNN 

36047 AIR LOGISTICS (LUX) LÚXEMBORG 

22380 AIR NOSTRUM SPÁNN 

39181 AIR ONE AVTN PRIVATE INDLAND 

31681 AIR TRACTOR EUROPE SPÁNN 

736 AIRBUS DEFENCE-SPACE SPÁNN 

38965 AIRBUS HELI ESPANA SPÁNN 

7968 AIRBUS HELICOPTER FRAKKLAND 

36793 AIRLEASE CORPORATION BANDARÍKIN 

34981 AIRLIFT USA LLP BANDARÍKIN 

20066 AIRLINK SOUTH AFRICA SUÐUR-AFRÍKA 

36637 ALBA STAR S.A. SPÁNN 

43746 ALHOKAIR AVIATION SVISS 

43337 ALLIANCEJET, LLC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

32075 ALPEMA & TOURISM SPÁNN 

29581 AMB GROUP BANDARÍKIN 

38970 AMERICAN JET S.A. ARGENTÍNA 

31409 AMERICAN KING AIR FE BANDARÍKIN 

34891 ANDALUS LINEAS AER. SPÁNN 

26796 ANSETT WORLDWIDE ÁSTRALÍA 

31725 ANTRAK AIR GHANA GANA 

32948 ARKAS S.A. COLOMBIA 

f12734 ASPEN TRADING CORP BANDARÍKIN 

37408 ASSOCIATED AVTN (2) NÍGERÍA 

31605 ASTAR (RCH FLIGHTS) BANDARÍKIN 

9456 AUDELI SPÁNN 

42429 AV. NAVAL GUAYAQUIL EKVADOR 

35532 AVEX AIR TRAINING SUÐUR-AFRÍKA 

21660 AVIACION COMERCIAL MEXÍKÓ 

460 AVIANCA COLOMBIA 

31593 AVIONICA SUVER S.L. SPÁNN 

33149 AVPRO INC (2) BANDARÍKIN 

26651 AZUR AIR LLC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

f10630 Aerolider, S.A. de C.V. MEXÍKÓ 

39686 Air Products & Chemicals Inc. BANDARÍKIN 

29159 Airmax, LLC BANDARÍKIN 

f10332 Astra 136 LLC BANDARÍKIN 

f11141 Averuca, C.A. BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA 
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f11811 BANK OF UTAH TRUSTEE BANDARÍKIN 

38654 BARRAGAN MIGUEL MEXÍKÓ 

32565 BELLON AVIATION LTD. SVISS 

f13938 BEST FLY S.L SPÁNN 

2621 BINTER CANARIAS SA SPÁNN 

32392 BIONIC AVIATION CC SUÐUR-AFRÍKA 

35545 BRASIL WARRANT BRASILÍA 

f12909 BRISAIR S.A. BRETLAND 

19815 BRISTOW NIGERIA NÍGERÍA 

f10074 Bank of America, NA BANDARÍKIN 

38518 Benipaula Inc BANDARÍKIN 

f12165 Bradleyville, Ltd BANDARÍKIN 

31613 C.S.P.SOCIETE MÁRITANÍA 

27598 CABO VERDE EXPRESS GRÆNHÖFÐAEYJAR 

30834 CANADIAN METRO AIRL KANADA 

38558 CANARIAS AIRLINES SPÁNN 

36213 CANARY FLY S.L. SPÁNN 

35186 CAPITEQ ÁSTRALÍA 

23687 CASA AIR SERVICES MAROKKÓ 

32893 CAVERTON HELICOPTERS NÍGERÍA 

29796 CETO MARKETING S.A. BRETLAND 

38300 CHALLENGER 5445 LLC BANDARÍKIN 

f10706 CI-TEN Leasing Corp. BANDARÍKIN 

44018 CITGO Petroleum Corporation BANDARÍKIN 

36279 CLEARSKIES ÁSTRALÍA 

38420 COMP. NAT. NAV. SAS FRAKKLAND 

38329 COMPANIA OPERADORA DE CORTO Y 

MEDIO RADIO IBERIA EXPRESS S.A. 

SPÁNN 

37198 CONF. BRASILEIRA BRASILÍA 

36755 CONSORCIO CJPP BRASILÍA 

f11327 COOK CANYON (GP) LLC BANDARÍKIN 

f13639 COOPER AIR REPRESENTAÇÃO 

COMERCIAL LTDA 

BRASILÍA 

39318 COORDENACAO DE AVIACION 

OPERACIONAL DA POLICIA FEDERAL 

BRASILÍA 

24180 CORP YGNUS AIR S.A. SPÁNN 

f14711 CORPORACION CASTILLO BERTRAN BANDARÍKIN 

32284 CORPORATE OIL & GAS NÍGERÍA 

36833 COYABA LLC BANDARÍKIN 

37293 CPC SA BANDARÍKIN 

f11342 CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE BANDARÍKIN 

31491 CSIM AIR BANDARÍKIN 

f11870 Caleton Holdings CAYMAN-EYJAR 

32564 Carabo Capital BANDARÍKIN 

f12156 CareFusion Corporation BANDARÍKIN 

f14807 Coca-Cola European Partners US II, LLC BANDARÍKIN 

39988 Cockrell Resources BANDARÍKIN 

f11018 Condor Express S.A. ARGENTÍNA 

f10127 Conforto Empreendimentos e Paricipacoes Ltda BRASILÍA 

f10710 Contessa Premium Foods BANDARÍKIN 

38519 Corimon CA CAYMAN-EYJAR 

35909 Covington Aviation BANDARÍKIN 
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26776 DEAN FOODS BANDARÍKIN 

37252 DELAWARE GG INC BANDARÍKIN 

29208 DES R CARGO EXPRESS MÁRITANÍA 

35756 DNEST AVIATION MALASÍA 

3464 DODSON INTERNTL PART BANDARÍKIN 

33251 DORNIER NIGERIA NÍGERÍA 

f10136 Dayco Properties Ltd BANDARÍKIN 

f12879 EAGLE AIR SERVICES CORP BANDARÍKIN 

35658 EAST COAST JETS INC BANDARÍKIN 

8808 EASTMAN KODAK BANDARÍKIN 

31715 ECUATO GUINEANA (2) MIÐBAUGS-GÍNEA 

6101 EDELWEISS SUISSE SVISS 

37813 EDIFICA 2000 SPÁNN 

f12753 EDINTON HOLDINGS USA INC BANDARÍKIN 

35209 EHEIM VERWALTUNGS ÞÝSKALAND 

30842 EJS-AVIATION SERVICE BAHAMAEYJAR 

35607 ELYSIAN AIRLINES GÍNEA 

38631 EMB EQUIPMENT LLC BANDARÍKIN 

39123 EMBRAER COMMERCIAL BANDARÍKIN 

39798 EMBRAER SA-COMMERC. BRASILÍA 

f13610 EMSI Aviation BANDARÍKIN 

31186 ENGUIA GEN CE LTDA BRASILÍA 

24823 EUROCONTINENTAL SPÁNN 

26217 EUROPEAN FLYERS SL U SPÁNN 

40052 EVELOP AIRLINES S.L. SPÁNN 

38902 EVOLUTION ASSET MNGT BANDARÍKIN 

31653 EXEC JET SERVICE (N) NÍGERÍA 

38423 EXECUFLIGHT INC BANDARÍKIN 

32736 EXECUTIVE AIR SVCS BANDARÍKIN 

27226 EXECUTIVE AIRLINES SPÁNN 

26852 EXECUTIVE SKYFLEET BANDARÍKIN 

f10915 Electric Boat Corporation BANDARÍKIN 

35238 FAIRMONT AVTN COMP SVISS 

f12978 FATHER & SON AIR LLC BANDARÍKIN 

18767 FIRST INTL AVTN BANDARÍKIN 

26564 FL Aviation BANDARÍKIN 

35848 FLANA SUÐUR-AFRÍKA 

38894 FLIGHT PLANS SOLUTI BANDARÍKIN 

22596 FLIGHTLINE SL SPÁNN 

38755 FLY540 ANGOLA ANGÓLA 

31915 FLYANT SERVICIOS AER SPÁNN 

31970 FLYING FALCON BANDARÍKIN 

24821 FORMACION AEROFAN SL SPÁNN 

32961 FRAPMAG LTD BRETLAND 

31564 FUGRO AVIAT CANADA KANADA 

36054 FUJI DREAM AIRLINES JAPAN 

35955 FULUCA INVESTMENTS SUÐUR-AFRÍKA 

31802 Flo-Sun Aircraft, Inc. BANDARÍKIN 

4402 GESTAIR SPÁNN 

f10220 GG Aircraft LLC BANDARÍKIN 

38732 GLOBAL FIVE HOLDINGS BANDARÍKIN 

28586 GO AHEAD INTERNATION SVISS 
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32506 GOAL VERWALTUNGS (2) ÞÝSKALAND 

30962 GOF AIR SA DE CV MEXÍKÓ 

28810 GOLDNER D BANDARÍKIN 

34043 GRAND CHINA EXPRESS KÍNA 

28228 GUARDA COSTEIRA GV GRÆNHÖFÐAEYJAR 

37447 Ginnaire Rental Inc. BANDARÍKIN 

f10226 Glass Aviation, Inc. BANDARÍKIN 

f11875 H&S Air, LLC. BANDARÍKIN 

27295 HAGEL W AUSTURRÍKI 

32525 HARPO INC BANDARÍKIN 

31805 HARVARD OIL & GAS KANADA 

28012 HAWKAIRE BANDARÍKIN 

38138 HEBEI AIRLINES LTD KÍNA 

37568 HELITT LINEAS AEREAS SPÁNN 

28448 HELVETIC AIRWAYS SVISS 

31991 HENNIG . SUÐUR-AFRÍKA 

f11786 HI FLITE INC BANDARÍKIN 

34338 HISPANIA FLYJET SPÁNN 

28615 HOLA AIRLINES S.L. SPÁNN 

33213 HOLLYWOOD AVIATION BANDARÍKIN 

31093 HONG KONG EXPRESS HONG KONG SAR 

34316 HYUNDAI COLOMBIA COLOMBIA 

31848 HYUNDAY COLOMBIA COLOMBIA 

35962 I FLY LTD RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

1475 IBERIA SPÁNN 

25406 IBERWORLD S.A.U. SPÁNN 

25843 ICE BIRD SVISS 

27097 INAER AV.ANFIBIOS SPÁNN 

1416 INAER HELI.OFF-SHORE SPÁNN 

4470 INDUSTRIAS TITAN SPÁNN 

35945 INSEL AIR ARÚBA 

37049 INSULAR CLASS SL SPÁNN 

36530 INTERALIMENT S.A.L. LÍBANON 

f12784 INTERNATIONAL AVIATION LLC BANDARÍKIN 

32557 INTL CONCERTS BANDARÍKIN 

31816 INTL PRIVATE JET SVISS 

33401 INTL TRADE HOLDING KÚVEIT 

f11397 INVERSIONES LA MESETA C.A. BANDARÍKIN 

30947 IRS AIRLINES LTD NÍGERÍA 

29121 ISLAS AIRWAYS SPÁNN 

39033 ITABIRA AGRO INDUSTR BRASILÍA 

10117 International Lease Finance Corporation BANDARÍKIN 

39179 Inversiones 2 de Marzo S.A. BANDARÍKIN 

43786 J P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES 

LTDA 

BRASILÍA 

28372 J.W. Childs Associates BANDARÍKIN 

31247 JAIR SUÐUR-AFRÍKA 

36363 JEM INVESTMENTS BANDARÍKIN 

44618 JET4U S.R.L. PORTÚGAL 

f10912 Jorge Gregorio Perez Compac ARGENTÍNA 

f10284 Jupiter Leasing Inc. BANDARÍKIN 

34608 KAMA AVIATION RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 
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22691 KAVMINVODYAVIA RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

32291 KELLY CORP BANDARÍKIN 

30722 KING AIR & TRAVELS NÍGERÍA 

22866 KOGALYMAVIA RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

34665 KUNPENG AIRLINES KÍNA 

32518 LAI BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA 

32926 LAN PERU SA SPÁNN 

f12766 LAS EUGENIAS AIRCRAFT HOLDINGS LLC BANDARÍKIN 

1689 LATAM AIRLINES GROUP SPÁNN 

34764 LEGACY ACFT HOLDONGS BANDARÍKIN 

33087 LEMCO HOLDINGS LTD. BERMÚDAEYJAR 

f10606 LHF Holdings Inc. BANDARÍKIN 

35540 LIBYAN CAA LÍBÍA 

37675 LIDER AVIACAO BRASILÍA 

8562 LIDER TAXI AEREO BRASILÍA 

34815 LIFT IRELAND LEASING ÍRLAND 

32711 LITORANEA LINHAS AER BRASILÍA 

34783 LLC Nord Wind RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

32253 LTH JET LEASING BRASILÍA 

30440 Lark Aviation LLC BANDARÍKIN 

32826 Lewis Aeronautical BANDARÍKIN 

f14571 Lotca Servicios Integrales S.L. SPÁNN 

f12854 M&N EQUIPMENT LLC BANDARÍKIN 

f11439 MACYS CORPORATE SERVICES INC BANDARÍKIN 

32725 MALI AIR EXPRESS MALÍ 

14376 MARTINEZ RIDAO SPÁNN 

26115 MEDAIR CHARTER SUÐUR-AFRÍKA 

35494 MENA AEROSPEASE SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

26957 MENAJIAN BANDARÍKIN 

38791 MENORCA LLC BANDARÍKIN 

40210 MERCADONA S.A. SPÁNN 

39178 METROPOLITAN AVT LLC BANDARÍKIN 

14322 MEXICANA MEXÍKÓ 

39275 MID-SOUTH INV. LLC BANDARÍKIN 

34331 MIKES AIRPLANE RENT2 BANDARÍKIN 

26896 MOBIL NIGERIA 2 NÍGERÍA 

10262 MONARCH GEN AVIATION SVISS 

35701 MULTIPROMOTUR S.L. SPÁNN 

f13442 Michigan Aviation LLC BANDARÍKIN 

24765 Monza Negocios BRASILÍA 

f10321 N T Air, Inc. BANDARÍKIN 

f11388 N450JE LLC BANDARÍKIN 

32502 NASAIR SÁDI-ARABÍA 

604 NAYSA SPÁNN 

31792 NHT LINHAS AEREAS BRASILÍA 

f10331 NII Holdings Inc. BANDARÍKIN 

31834 NITA JET BANDARÍKIN 

39070 NNP HOLDING S/A BRASILÍA 

36142 NOAR LINHAS AEREAS BRASILÍA 

1997 NOMADS BANDARÍKIN 

32556 NYGREN U SVÍÞJÓÐ 

39746 New Avant Garde Ltd MALTA 
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18907 Norman Aviation BANDARÍKIN 

32396 OBODEN IBRU SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

35840 OCEANAIR TAXI AEREO BRASILÍA 

24549 ODYSSEY AVTN BANDARÍKIN 

33704 ORIONAIR S.L. SPÁNN 

42965 PAIC PARTICIPAOES BRASILÍA 

33299 PALM AVIATION SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

35266 PCS Aviation Services, LLC BANDARÍKIN 

44056 PDVSA Petroleo S.A. BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA 

8455 PERSONAL JET FLORIDA BANDARÍKIN 

35295 PHOENICIA AVIATION LÍBANON 

31257 PICK N PAY (2) SUÐUR-AFRÍKA 

42844 PLUS ULTRA LINEAS SPÁNN 

35542 PORTSIDE INTL LTD BRETLAND 

32241 PRESIDENTIAL(N981BW) BANDARÍKIN 

32000 PRIVILEGE STYLE SA SPÁNN 

32852 PRIYAN FOUNDATION BANDARÍKIN 

32480 PRONAIR AIRLINES SL SPÁNN 

29804 PUNTO-FA SPÁNN 

23017 Perm Airlines RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

34864 Q JETS AVIATION KANADA 

27231 QUANTUM AIR SPÁNN 

33067 RAINBOW AIR BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA 

12856 RAYTHEON AIRCRAFT BRETLAND 

f11770 REAL WORLD TOURS INC BANDARÍKIN 

26960 RED WINGS CJSC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

32100 RING AIR BANDARÍKIN 

23739 ROYAL FLIGHT RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

35605 RPK CAPITAL LLC BANDARÍKIN 

34812 RPK CAPITAL MNGT BANDARÍKIN 

33521 RYJET SPÁNN 

f13673 Redwings, S.A. de C.V. MEXÍKÓ 

23071 S ARGENTINA ARGENTÍNA 

38250 SAETA SL SPÁNN 

36517 SAICUS AIR S.L. SPÁNN 

25502 SAL EXPRESS SAÓ TÓME OG PRINSÍPE 

29057 SANTA BARBARA (2) BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA 

32602 SANTANA TEXTIL BRASILÍA 

37768 SAPETRO AVIATION LTD BRETLAND 

29825 SAS INSTITUTE BANDARÍKIN 

37164 SASEMAR SPÁNN 

32195 SATA VENEZUELA BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA 

37785 SDE SA BELGÍA 

36925 SEA SA ARGENTÍNA 

1095 SECCION ECONOMICO-ADMIN. SPÁNN 

39149 SEGURANCA TAXI AEREO BRASILÍA 

37250 SENEGAL AIRLINES LTD SENEGAL 

37448 SERIPATRI PARTICIP BRASILÍA 

30674 SEV AEREO POLICIA SPÁNN 

36232 SIENNA CORP SERVICES SVISS 

34785 SIERRA NEVADA CORP. BANDARÍKIN 

33719 SKY AIR WORLD ÁSTRALÍA 
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25929 SKY SERVICES AVTN SPÁNN 

35092 SKYWAY LTD. GEORGÍA 

39712 SOL DEL PARAGUAY PARAGVÆ 

11926 SONAIR ANGOLA ANGÓLA 

33250 SOSOLISO A/L (2) NÍGERÍA 

19182 SOTAN BRASILÍA 

36602 SOUTH AVIATION INC BANDARÍKIN 

31632 SOUTH EAST ASIAN FILIPPSEYJAR 

4298 SPANAIR S A SPÁNN 

28727 SPENAERO BANDARÍKIN 

31936 SQUADRON AVTN SVCS BERMÚDAEYJAR 

1485 STOCKWOOD V BANDARÍKIN 

30064 STREAMLINE RUSSIA RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

27934 SUGAR PINE AVIATION LLC BANDARÍKIN 

34009 SUNRIDER CORPORATION BANDARÍKIN 

33679 SVS AERO COSTA AZAHA SPÁNN 

11309 SWIFTAIR ESPANA SPÁNN 

2638 SWISS AIR AMBULANCE SVISS 

37862 Starwood Management LLC BANDARÍKIN 

29913 Sunset Aviation LLC (dba Solairus Aviation) BANDARÍKIN 

31288 TAG AVTN ESPANA SPÁNN 

34933 TAILWIND AIRLINES TYRKLAND 

12249 TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO 

S/A 

BRASILÍA 

4386 TAM LINHAS AEREAS SPÁNN 

22992 TATARSTAN AIRLINES RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

31963 TAXI FLY GROUP SA SPÁNN 

f12830 TDC MANAGEMENT LLC BANDARÍKIN 

35745 TIANJIN AIRLINES KÍNA 

34310 TIGER AIRCRAFT TRAD. BANDARÍKIN 

34198 TITAN AVIATION UAE SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

27626 TRABAJOS AER ESPEJO SPÁNN 

37007 TRABAJOS EXTREMENOS SPÁNN 

35159 TRAMAS TEXTILES SA BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA 

28247 TRANS AER BOLIVIANA FJÖLÞJÓÐARÍKIÐ BÓLIVÍA 

15453 TRANSAERO AIRLINES RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

34609 TRANSCON INTERNATIONAL INC. BAHAMAEYJAR 

36589 TRANSP AEREOS XALAPA BANDARÍKIN 

34330 TRANSPAIS AEREO MEXÍKÓ 

22047 TRANSPORTES DEL SUR SPÁNN 

38544 TRIM AIR CHARTER BANDARÍKIN 

36812 TRINIDAIR UK LTD BRETLAND 

29974 TURBOR AIR CARGO (2) SENEGAL 

f12239 Tejria Services Limited, Bermuda BERMÚDAEYJAR 

37642 Termo Norte Energia Ltda BRASILÍA 

34271 UAML AIR CHARTER BANDARÍKIN 

38903 UNIQUE JET AVIATION BANDARÍKIN 

36046 USN AVIATION LLC BANDARÍKIN 

37185 UTD BANK OF AFRICA NÍGERÍA 

8705 VER.SCHWEIZ.FLIEGER SVISS 

35913 VESEY AIR LLC BANDARÍKIN 

29086 VIM AIRLINES RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 
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35330 VIRCOP JETS S.L. SPÁNN 

38266 VOLOTEA S.L. SPÁNN 

30190 VUELING AIRLINES SPÁNN 

29378 WAMOS AIR, SA SPÁNN 

44827 WCA Holdings BANDARÍKIN 

36586 WIN WIN SERVICES BANDARÍKIN 

36955 WINGS JET LTD MAROKKÓ 

35259 WORLD WIDE AC FERRY KANADA 

34390 WTORRE S.A. BRASILÍA 

f10475 Westair Corporation BANDARÍKIN 

35374 XTO ENERGY INC BANDARÍKIN 

FRAKKLAND 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

26915 171JC BANDARÍKIN 

24008 223RD FLIGHT UNIT RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

34029 2M EXECUTIVE AVTN BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

12312 35-55 PARTNERSHIP BANDARÍKIN 

29177 900NB BANDARÍKIN 

28417 AAK COMPANY LÍBANON 

38065 AAR CORP BANDARÍKIN 

31724 AAS EUROPE FRAKKLAND 

44931 AB AIR HOLDING SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

31439 ABC AEROLINEAS SA MEXÍKÓ 

28588 ABDULLAH SAID B. SVISS 

36488 ABSOLUTE AVIATION SUÐUR-AFRÍKA 

4306 ACCOR SA FRAKKLAND 

31934 ACFT MGMT & TRADING BRETLAND 

31617 ACFT SARL 2 LÚXEMBORG 

35097 ACTIFLY FRAKKLAND 

30027 ADAM AVIATION BANDARÍKIN 

27910 ADVANCED TRAINING SY BANDARÍKIN 

31600 AELIS AIR SERVICES FRAKKLAND 

30943 AERO CAPITAL SAS FRAKKLAND 

32371 AERO JET CORPORATE FRAKKLAND 

31785 AERO SAINT EXUPERY FRAKKLAND 

22257 AERO SERVICES LF FRAKKLAND 

28041 AERO SVC CORPORATE FRAKKLAND 

8491 AERO SVC EXECUTIVE FRAKKLAND 

26891 AEROGAVIOTA KÚBA 

33839 AEROJET MANAGEMENT ÞÝSKALAND 

25901 AEROMAR AIRLINES MEXÍKÓ 

33014 AERONEXUS CORP. LTD SUÐUR-AFRÍKA 

5461 AEROSTOCK FRAKKLAND 

30336 AFRIJET AIRLINES(2) NÍGERÍA 

28604 AFRIQIYAH AIRWAYS LÍBÍA 

36823 AGCORP BANDARÍKIN 

35102 AGROAIR SAS FRAKKLAND 

1769 AIGLE AZUR FRAKKLAND 

32481 AIR 26 ANGÓLA 

182 AIR AFFAIRES GABON GABON 
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186 AIR ALGERIE ALSÍR 

35192 AIR ARABIA MAROC MAROKKÓ 

28684 AIR ASIA MALASÍA 

29420 AIR AUSTRAL 2 FRAKKLAND 

35175 AIR BOTSWANA CO.BW BOTSVANA 

30592 AIR BURKINA (2) BÚRKÍNA FASÓ 

29815 AIR CAIRO EGYPTALAND 

33288 AIR CORPORATE FRANCE FRAKKLAND 

38966 AIR COTE D'IVOIRE FÍLABEINSSTRÖNDIN 

30879 AIR DECCAN INDLAND 

32290 AIR DIVISION KAZAKH KASAKSTAN 

227 AIR FRANCE FRAKKLAND 

231 AIR GEFCO FRAKKLAND 

35198 AIR GUYANE FRAKKLAND 

32175 AIR HORIZON (TOGO) TÓGÓ 

30281 AIR IVOIRE (2) FÍLABEINSSTRÖNDIN 

31977 AIR KING JET SVISS 

32016 AIR LEASING KAMERÚN 

252 AIR MADAGASCAR MADAGASKAR 

261 AIR MAURITIUS MÁRITÍUS 

12060 AIR ND FRAKKLAND 

28019 AIR PINK D.O.O. SERBÍA 

24430 AIR PRINT LÚXEMBORG 

31913 AIR SARINA SVISS 

2564 AIR SENEGAL INTL SENEGAL 

5636 AIR SEYCHELLES SEYCHELLES-EYJAR 

26152 AIR SRPSKA BOSNÍA OG HERSEGÓVÍNA 

34196 AIR SWIFT LTD. BERMÚDAEYJAR 

25943 AIR TAHITI NUI FRAKKLAND 

31078 AIR TURQUOISE SAS FRAKKLAND 

12593 AIR VENDEE INVEST FRAKKLAND 

34296 AIR WING LTD BELÍS 

2496 AIRBUS OPER. SAS FRAKKLAND 

308 AIRBUS SAS FRAKKLAND 

24094 AIRBUS TRANSPORT FRAKKLAND 

4790 AIRBY FRAKKLAND 

38173 AIRCRAFT MGT SVCES BELGÍA 

30562 AIRCRAFT SALE&LEASE LÚXEMBORG 

32884 AIRCRAFT SUPPORT LÍBANON 

31015 AIREDALE ENTERPRISE SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

18045 AIRFLEET CREDIT BANDARÍKIN 

18982 AIRFLITE BANDARÍKIN 

36825 AKDN LOGISTIQUE FRAKKLAND 

8231 AL ANWAE EST SÁDI-ARABÍA 

36155 AL ATHEER SÁDI-ARABÍA 

28640 AL MISEHAL GROUP SÁDI-ARABÍA 

24197 AL NASSR LTD SVISS 

30177 AL-GHAZZAWI (N450T) SÁDI-ARABÍA 

27005 AL-GHAZZAWI (N727GG) SÁDI-ARABÍA 

21699 ALCATEL USA BANDARÍKIN 

17947 ALENIA AEROSPAZIO ÍTALÍA 

5117 ALL NIPPON AIRWAYS JAPAN 
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32632 ALLJETS CAPITAL AVV RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

f11476 ALN (BERMUDA) LTD BERMÚDAEYJAR 

32601 ALPHA CHARLIE BANDARÍKIN 

35733 ALPHA GOLF AVIATION MÓNAKÓ 

34201 ALPHA STAR AVTN SVCS SÁDI-ARABÍA 

38428 ALPHALAND CORP. FILIPPSEYJAR 

37317 ALPIN SKYJETS LTD SVISS 

45304 ALTAIR JETS CORP BANDARÍKIN 

26287 ALTONA SVISS 

2987 ALTRIA CLIENT SVCS BANDARÍKIN 

34289 ALVADOR LLC BANDARÍKIN 

35920 ALWAFEER AIR SÁDI-ARABÍA 

38876 AMAC AEROSPACE SG SVISS 

22656 AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE EGYPTALAND 

35837 AMER GROUP EGYPTALAND 

f836 AMERICAN EAGLE BANDARÍKIN 

34234 AMERICAN ELECTRIC BANDARÍKIN 

40684 AMERICAN FLYING JET BANDARÍKIN 

8928 AMERICAN HOME PROD BANDARÍKIN 

25806 AMERIDAIR FRAKKLAND 

f12696 AML LEASING LLC BANDARÍKIN 

32857 ANCFCC MAROKKÓ 

32747 ANGODIS ANGÓLA 

34393 ANISTANTE HOLDING SVISS 

38913 ANTARES AGROPECUARIA BRASILÍA 

30530 AOSKY CORPORATION BANDARÍKIN 

984 APACHE AVIATION FRAKKLAND 

6188 APEX OIL COMPANY, INC. BANDARÍKIN 

f10036 APiGroup, Inc BANDARÍKIN 

34185 AQUARIUS AVIATION CAYMAN-EYJAR 

37878 ARG SA BRASILÍA 

37184 ARGENTRE ENTERPRISE BRASILÍA 

406 ARKIA ISRAEL AL ÍSRAEL 

28382 ARMAVIA AVIACOMPANY LLC ARMENÍA 

20337 ARTEMIS S.A. FRAKKLAND 

29210 ASECNA (SENEGAL) SENEGAL 

8624 ASHMAWI AVIATION SPÁNN 

27518 ASL AIRLINES FRAKKLAND 

22135 ATLANTA JET BANDARÍKIN 

30506 ATLAS BLUE MAROKKÓ 

9002 ATR (AVIONS DE TR) FRAKKLAND 

36380 AVANGARD AVTN LTD RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

17951 AVDEF FRAKKLAND 

34589 AVEL BRAO FRAKKLAND 

33558 AVIA TREASURY GMBH AUSTURRÍKI 

29467 AVIALAIR FRAKKLAND 

35748 AVIAMARKET LIMITED BRETLAND 

f11782 AVIATION ASSOCIATES LLC BANDARÍKIN 

29399 AVIATION CAPITAL GRP BANDARÍKIN 

26160 AVIATION CMP KANADA 

34340 AVIATION INC BANDARÍKIN 
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38085 AVIATION LINK SÁDI-ARABÍA 

33992 AVIATION PARTNERS 2 BANDARÍKIN 

38198 AVIATRAX LÚXEMBORG 

25574 AVIENT AVIATION SIMBABVE 

34211 AVIJET UK LTD BRETLAND 

43651 AVIMAXX BAREIN 

36345 AVIONAC FRANCE FRAKKLAND 

23721 AVIREX GABON 

33168 AVTEX AIR SERVICES ÁSTRALÍA 

31420 AWSAJ AVIATION SVCS LÍBÍA 

27710 AXIS AIRWAYS FRAKKLAND 

36972 AZUL LINHAS AEREAS BRASILÍA 

f10002 Act Two, Inc. BANDARÍKIN 

39565 Adams Office LLC BANDARÍKIN 

f14959 AeroFinance Invest Corp. BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

32610 Aerorio Taxi Aereo BRASILÍA 

30304 Air Caraibes FRAKKLAND 

f2003 Air Century DÓMINÍSKA LÝÐVELDIÐ 

10054 Air Corsica FRAKKLAND 

f12199 Air Fleet Operations Limited BRETLAND 

36010 Alpha Jet (Alabama) BANDARÍKIN 

f791 Amerijet International Aviation BANDARÍKIN 

f10726 Arcadia Aviation LLC BANDARÍKIN 

22917 Arlington Aircraft of Nevada LLC BANDARÍKIN 

f10038 Au Revoir Air BANDARÍKIN 

f10059 Avenue Distribuidora de Veiculos Ltda BRASILÍA 

f10060 Aviation 604 AG SVISS 

f10061 B H Aviation Ltd BANDARÍKIN 

37896 BAM AVIATION LLC BANDARÍKIN 

22230 BANCO SAFRA SA BRASILÍA 

12083 BANGKOK AIRWAYS TAÍLAND 

23830 BB AVIATION INC. SVISS 

28129 BCA-BUSINESS FRAKKLAND 

37668 BEIJING AIRLINES CO KÍNA 

37358 BEIJING CAPITAL KÍNA 

27140 BEK AIR KASAKSTAN 

35267 BELL FINANCIAL CORP BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA 

7723 BELL TEXTRON BANDARÍKIN 

28608 BERGAIR SVISS 

36116 BEST AERO HANDLING RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

32888 BEST AVIATION LTD BANGLADESS 

35950 BF JET AIR GANA 

27458 BHG FLIGHTS LLC BANDARÍKIN 

32788 BISMILLAH AIRLINES BANGLADESS 

26292 BIZAIR LTD BRETLAND 

25627 BLUE HERON AVIATION SVISS 

28677 BLUE LINE FRAKKLAND 

33691 BONEL MARKETING S.A. SVISS 

39696 BONIDEA CO, LTD KÍNA 

25099 BOOGIE PERFORMANCE FRAKKLAND 

30550 BOSNIA AIRLINES BOSNÍA OG HERSEGÓVÍNA 

35724 BRASIF SA BRASILÍA 
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34276 BRASS BOX LTD KÝPUR 

34825 BRASSBOX ÚKRAÍNA 

21446 BREITLING SVISS 

38488 BRISTOW AUSTRALIA ÁSTRALÍA 

8153 BRUME FRAKKLAND 

32896 BUMI RESOURCES SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

36301 BUQUEBUS ARGENTÍNA 

32260 BUREAU POLICE AERO. FRAKKLAND 

35325 BURGAN K KÚVEIT 

31315 BURMESTER OVERSEAS BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

34152 BUSI JET INTL. SVISS 

35499 BUSINESS AIR A.S TÉKKLAND 

32630 BUSINESS AVIATION 2 KONGÓ 

32497 BUSINESS AVIATION LG BELGÍA 

f2008 BVI Airways BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

f10079 Beach Capital Management BANDARÍKIN 

f10082 BelAir Aviation LLC BANDARÍKIN 

f11004 Billion Mark Ltd. HONG KONG SAR 

f10878 Blue Vista, LLC BANDARÍKIN 

f10647 Bolloré SA FRAKKLAND 

f10834 Boulder Aviation Management BANDARÍKIN 

f12751 C & S AVIATION LTD BANDARÍKIN 

38938 C.A.GROUP LTD BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

5988 C.T.T.A. MAROKKÓ 

37649 CALEDONIAN HEL. LTD BRETLAND 

36413 CALILA INVEST. BRASILÍA 

32578 CALVIN KLEIN STUDIO BANDARÍKIN 

31994 CANADIAN NAT RAILWAY KANADA 

28583 CAPELINK ESTABLISH. SVISS 

9122 CARTIER EUROPE HOLLAND (NIÐURLAND) 

34144 CASAM SARL FRAKKLAND 

8921 CASINO ADVANCED TECH FRAKKLAND 

37372 CELINA AVIATION LTD SVISS 

f12811 CENTER AIR LLC BANDARÍKIN 

29635 CENTRAL MANAGMT SVCS BANDARÍKIN 

36944 CERTECO ENGINEERING AUSTURRÍKI 

26842 CFPR FRAKKLAND 

20711 CGTM FRAKKLAND 

37115 CHAD GOVERNMENT CHAD 

29049 CHC HELICOPTERS INTL KANADA 

29834 CHINA CARGO AIRLINES KÍNA 

12141 CHINA EASTERN KÍNA 

31087 CHURCHILL AVIATION BANDARÍKIN 

40109 CHURCHILL SERV NÍGERÍA 

37193 CLEAR SKY ASSOCIATES TAÍVAN 

f11398 CLEVELAND PEAK LLC BANDARÍKIN 

35400 CLUB 17 S.A. RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

38305 CLUB PREMIER LTD SVISS 

36701 COMFORT JET AVT BRETLAND 

4796 COMILOG GABON 

f826 COMMANDEMENT DU TRANSPORT 

AERIEN MILITAIRE Français 

FRAKKLAND 
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38652 COMORES AVIATION MADAGASKAR, KÓMOREYJAR, RÉUNION 

28584 COMPANY TAWIQ SVISS 

6535 CONSOLIDATED CONTRTS BRETLAND 

8338 COPLEY NEWSPAPERS BANDARÍKIN 

6369 CORSAIR FRANCE FRAKKLAND 

12219 COX ENTERPRISES BANDARÍKIN 

31073 CP MANAGEMENT BANDARÍKIN 

35062 CPI AVIATION LLC BANDARÍKIN 

38602 CREDIT SUISSE SVISS 

3513 CROWN EQUIPMENT BANDARÍKIN 

862 CUBANA KÚBA 

38593 Cedel International Investments, Inc. BANDARÍKIN 

31812 Cephalon BANDARÍKIN 

f10556 Challenger Management LLC BANDARÍKIN 

f13215 Cobalt Resources, LLC BANDARÍKIN 

f10128 Corporate Flight Alternatives, Inc. BANDARÍKIN 

31577 D & D AVIATION BRETLAND 

27974 DAALLO AIRLINES 2 DJIBÚTÍ 

33242 DALCAM LLC BANDARÍKIN 

31467 DALIA AIRLINES LÚXEMBORG 

3932 DALLAH ALBARAKA JÓRDANÍA 

34168 DARTE HOLDINGS RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

1058 DASSAULT FALCON SERV FRAKKLAND 

43959 DC AVIATION LTD MALTA 

37864 DDA AVIATION BANDARÍKIN 

31582 DE ROUBIN JEAN FRAKKLAND 

32809 DEAN PHILLIPS INC BANDARÍKIN 

11638 DECAUX FRAKKLAND 

35752 DECCAN CARGO INDLAND 

35353 DELMUN AVIATION SVCS BAREIN 

27665 DIAMAIR SVISS 

32494 DIEXIM EXPRESSO AV. ANGÓLA 

35356 DISTANT HORIZON ÍSRAEL 

22389 DOUANES FRANCAISES FRAKKLAND 

5432 DREAM AVIATION LTD LÍBANON 

38450 DSF FLUGZEUGPORTFOLI ÞÝSKALAND 

24571 DSWA BANDARÍKIN 

31133 DUNMORE HOMES BANDARÍKIN 

f10134 Dankjold Reed Aviation LLC BANDARÍKIN 

27183 Dartswift Aviation, Inc. BANDARÍKIN 

1139 Dassault falcon jet BANDARÍKIN 

35657 Dédalus Administração e Participações Ltda. BRASILÍA 

f2005 Dominican Republic Air Force DÓMINÍSKA LÝÐVELDIÐ 

7028 Dow Chemical Company, the BANDARÍKIN 

35705 EAGLE AVIATION EUROP FRAKKLAND 

35820 EAGLES AVTN MGNT SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

9703 EARTH STAR BANDARÍKIN 

31743 EAST STAR AIRLINES KÍNA 

34303 EASTINDO INDÓNESÍA 

2850 EASYJET SWITZERLAND SVISS 

32591 EBONY SHINE CAYMAN-EYJAR 

29279 ECUATORIAL CARGO MIÐBAUGS-GÍNEA 
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31985 EGYPT JET AVIATION EGYPTALAND 

f12482 EIGER JET Ltd BERMÚDAEYJAR 

25120 ELBRUS-AVIA AIR ENT. RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

23028 ELI'S BREAD BANDARÍKIN 

1013 EMERSON ELECTRIC BANDARÍKIN 

22291 ENAC France FRAKKLAND 

37188 ENEX AVIATION LTD BRETLAND 

36295 ENHANCE AERO FRAKKLAND 

38636 ENHANCE AERO GROUPE FRAKKLAND 

32775 EQUAFLIGHT SERVICE KONGÓ 

34778 EQUAJET KONGÓ 

32084 EQUATORIAL GUINEA MIÐBAUGS-GÍNEA 

f2000 EU Airways ÍRLAND 

30005 EURL JC DARMON FRAKKLAND 

34293 EURO EXEC Aviation Services LTD BRETLAND 

35725 EURO JET INTL LTD BRETLAND 

f10181 EWA Holdings LLC BANDARÍKIN 

32827 EXEC JET SOLUTIONS BANDARÍKIN 

36448 EXECUTIVE AIRSHARE BANDARÍKIN 

39348 EXECUTIVE AUTHORITY LÍBÍA 

28587 EXECUTIVE JET A/C CAYMAN-EYJAR 

25073 EXECUTIVE JET CHRTR ÞÝSKALAND 

26060 EXECUTIVE WINGS HE EGYPTALAND 

31131 EXPRESS CAMEL SÁDI-ARABÍA 

f10175 Emax Oil Company BANDARÍKIN 

f2004 Estelar BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA 

35173 F & L AVIATION BANDARÍKIN 

34313 FA 116 OU FA 137 INC SVISS 

15665 FAL HOLDINGS ARABIA SÁDI-ARABÍA 

25553 FALCON AIR EXPRESS BANDARÍKIN 

f12819 FALCON AIRCRAFT LEASING LLC BANDARÍKIN 

31310 FARNER AIRWINGS SVISS 

39047 FASTJET TANZANIA SAMBANDSLÝÐVELDIÐ TANSANÍA 

37429 FAYCROFT FINANCE CO. BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

15911 FC AVIATION FRAKKLAND 

1147 FEDERAL EXPRESS BANDARÍKIN 

f12735 FG AVIATION LLC BANDARÍKIN 

f10191 FHC Flight Services LLC BANDARÍKIN 

28540 FIA (PARIS) FRAKKLAND 

34669 FIREFLY MALASÍA 

32846 FIRST COMMERCIAL BANDARÍKIN 

38268 FIRST MANDARIN B.A KÍNA 

38238 FIRST RESERVE CORP BANDARÍKIN 

37747 FJ20-166, LLC BANDARÍKIN 

31665 FLEET INT AVTN & FIN BRETLAND 

35764 FLEET MGT AIRWAYS SA SVISS 

21504 FLICAPE PTY LTD SUÐUR-AFRÍKA 

8542 FLIGHT LEVELS BANDARÍKIN 

31640 FLIGHTINVEST LÚXEMBORG 

33626 FLY 18 SVISS 

30372 FLY AIR SA FRAKKLAND 

28511 FLY EXEC LÍBANON 
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30136 FLYBABOO SVISS 

30343 FLYING BIRD FRAKKLAND 

29223 FLYING FINN OY FINNLAND 

31775 FLYING M BANDARÍKIN 

33632 FLYMEX MEXÍKÓ 

39563 FMS-FLEET MGT.SERV. FRAKKLAND 

31116 FOCUS AIR USA BANDARÍKIN 

32322 FORTUNE AIR SUÐUR-AFRÍKA 

29147 FOX AVIATION CANADA KANADA 

f12777 FRANKLIN LAKES ENTERPRISES LLC BANDARÍKIN 

f11353 FRC HOLDING INC V BANDARÍKIN 

43613 FRENCH BEE FRAKKLAND 

35426 FTC CONSULTING AG SVISS 

2804 FUTURA FINANCES FRAKKLAND 

27867 FUTURE ELECTRONICS KANADA 

f12240 Falconwing Limited Bvi BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

f10194 Fjet Management, LLC BANDARÍKIN 

f10203 Fletcher Jones Management Group BANDARÍKIN 

45908 G & L AVIATION BANDARÍKIN 

32621 GABON AIRLINES GABON 

36117 GAETAIR SARL SVISS 

38839 GAFTREN INVESTMENTS BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

31746 GALAXY AIRLINES JAPAN 

34971 GEORGETOWN INTERSTAT BANDARÍKIN 

23693 GEORGIAN AIRWAYS GEORGÍA 

35885 GEORGIAN STAR GEORGÍA 

32233 GIE-ODER FRAKKLAND 

22850 GIORI ROBERTO MÓNAKÓ 

31182 GIOSTYLE LLC BANDARÍKIN 

38481 GIS AVIATION A.V.V. KÝPUR 

37097 GIV-SP AIR SERVICE RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

f11804 GLOBAL CHALLENGER LLC BANDARÍKIN 

30539 GLOBAL FLIGHT SRVS BANDARÍKIN 

32997 GLOBAL JET INTL ÁSTRALÍA 

f12170 GOLD EAGLE LTD BERMÚDAEYJAR 

32508 GOUGH AVIATION SUÐUR-AFRÍKA 

22767 GOVERNMENT AIR TRANS NAMIBÍA 

22659 GOVERNMENT MONTENEGR MONTENEGRÓ (SVARTFJALLALAND) 

f11352 GREAT BUY INC BANDARÍKIN 

36031 GRUPO DE TRANSPORTE AEREO ESPECIAL EKVADOR 

35841 GUARDIAN HOLDINGS BANDARÍKIN 

32749 GUINEA ECUATORIAL MIÐBAUGS-GÍNEA 

f12104 GWI ASSET MANAGEMENT S.A. BRASILÍA 

f11448 GYPSY BABY LLC BANDARÍKIN 

38975 GYRO AIR LTD NÍGERÍA 

36630 Gem Aviation A.V.V. KÝPUR 

f10223 Glacial Energy BANDARÍKIN 

f12244 Golden Medal Limited Bvi BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

f15110 Grandlington Ltd. BANDARÍKIN 

31947 HAGONDALE LTD BRETLAND 

31731 HALCYONAIR GRÆNHÖFÐAEYJAR 

5362 HALLIBURTON BANDARÍKIN 
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37326 HASHIM BIN SAID SÁDI-ARABÍA 

33959 HASSANCO S.A. SVISS 

10105 HAWKER PACIFIC PTE SINGAPÚR 

33342 HEAVYLIFT CONGO KONGÓ 

37863 HELICONIA LS FRAKKLAND 

36756 HELICONIA PALMAIR MAROKKÓ 

f11024 HENDRICK MOTORSPORTS BANDARÍKIN 

37523 HIGH PERFORMANCE 100 SVISS 

21365 HILL-ROM BANDARÍKIN 

44103 HINSON CORPORATE FLIGHT SERVICES 

INC. 

BANDARÍKIN 

38899 HOLLYFRONTIER PAY. BANDARÍKIN 

38750 HOLYPEAK PROPRIETARY ÁSTRALÍA 

39317 HOP! FRAKKLAND 

38904 HS AIR FINANCE LLC BRASILÍA 

37195 HS Air Finance BRASILÍA 

f11464 HYPERION AIR INC BANDARÍKIN 

f10794 Hagadone Aviation LLC BANDARÍKIN 

f1434 Horta, LLC BANDARÍKIN 

37170 Hospitalizacion Clinico C.A. BANDARÍKIN 

24848 ICEC TOUR SPOL TÉKKLAND 

37906 ID AIR FRAKKLAND 

39137 IFG - INTL FIN. GRP SVISS 

29661 IKAROS AVIATION AVV ÚKRAÍNA 

36740 IMD AIRWAYS SPÁNN 

32492 INDIA FLYSAFE AVTN INDLAND 

33071 INDUSTR. AERONAUTICA COLOMBIA 

36832 INDUSTRY EAST EUROPE SVISS 

33559 INDYCAR AVIATION BANDARÍKIN 

30427 INFINIT AIR SPÁNN 

34222 INLOGS INTERNATIONAL ÓSKILGREINT 

21442 INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION 

GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE (IGN) 

FRAKKLAND 

33654 INTER AMERICAN ANGÓLA 

23792 INTERCON USA BANDARÍKIN 

31081 INTERFACE OPS LLC BANDARÍKIN 

31965 INTERGLOBE AVTN LTD INDLAND 

37561 INTL GAMING TECH BANDARÍKIN 

32524 INVESTAVIA KASAKSTAN 

f11248 IP Aviation L.P. KANADA 

f12706 ISLAND PARK AVIATION LLC BANDARÍKIN 

33890 ISLENA INVERSIONES HONDÚRAS 

21879 ISRAIR AIRLINES & TOURISM LTD ÍSRAEL 

30038 IXAIR FRAKKLAND 

37780 Inversiones Davanic COLOMBIA 

f10263 Ithaca LLC BANDARÍKIN 

28006 JAPAT SVISS 

31296 JAZEERA AIRWAYS KÚVEIT 

32986 JBS CONSULTING LLC BANDARÍKIN 

31772 JCAS SVISS 

26998 JDP FRANCE FRAKKLAND 

26479 JET 2000 RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 
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30713 JET AVIATION AG SVISS 

30385 JET AVIATION FZCO SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

26911 JET BLUE AIRWAYS BANDARÍKIN 

37719 JET CONNECTIONS BRETLAND 

32217 JET CRUISING LÚXEMBORG 

34614 JET DIRECT AVIATION BANDARÍKIN 

33015 JET MANAGEMENT SA SVISS 

33769 JET ONE JSC KASAKSTAN 

32848 JET PREMIER ONE MALASÍA 

38174 JET XPRESS FÍLABEINSSTRÖNDIN 

31137 JETS RENT AVTN FRAKKLAND 

38847 JETSTAR JAPAN JAPAN 

f12768 JIMMIE JOHNSON RACING II INC BANDARÍKIN 

29395 JR EXECUTIVE LÍBANON 

f10277 Jereissati Participacoes S/A BRASILÍA 

f13613 Jet Select LLC BANDARÍKIN 

6510 KALAIR LTD. SÁDI-ARABÍA 

34887 KALDERON LTD BRETLAND 

28504 KARTHAGO AIRLINES TÚNIS 

34348 KARTHAGO PRIVATE JET TÚNIS 

38123 KAS CORPORATION LTD. LÍBANON 

30709 KAZAVIA KASAKSTAN 

32381 KB HOME BANDARÍKIN 

29190 KBBD BANDARÍKIN 

35242 KNIGHT AVIATION LLC BANDARÍKIN 

34843 KOSTAR AIRLINES LÝÐVELDIÐ KÓREA 

35727 KREDEL INTERNATIONAL BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

f10290 KW Flight, LLC / Central Missouri Aviation, Inc. BANDARÍKIN 

f12041 Key Aviation LLC BANDARÍKIN 

37923 LA AVIATION SVISS 

40758 LA COMPAGNIE FRAKKLAND 

1971 LABORATOIRE ASL FRAKKLAND 

30455 LAS VEGAS JET BANDARÍKIN 

33111 LAYAN INTL. BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

30595 LEACH CAPITAL BANDARÍKIN 

2816 LEGENDAIR LTD. SVISS 

13358 LIBYAN AIR CARGO LÍBÍA 

26342 LIGNES AER. CONGO. KONGÓ 

4489 LIMITED BRANDS SERVICE COMPANY BANDARÍKIN 

1731 LINA CONGO KONGÓ 

f904 LINEAS AEREAS SUDAMERICANAS COLOMBIA 

25272 LOTUS AIR EGYPTALAND 

33450 LOV'AIR AVIATION FRAKKLAND 

24211 LOWA LTD BANDARÍKIN 

28079 LOYD'S BUSINESS JETS PÓLLAND 

f10303 LR Enterprises Management LLC BANDARÍKIN 

37092 LUIS FUENMAYOR BANDARÍKIN 

31034 LUKOIL-AVIA SWISS SVISS 

29070 LUXFLIGHT EXECUTIVE LÚXEMBORG 

7764 LVMH SERVICES FRAKKLAND 

37071 LX AVIATION (SPV)LTD BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 
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19696 LYRECO FRAKKLAND 

f11360 LYS LLC BANDARÍKIN 

f10875 Layla Jet BERMÚDAEYJAR 

f13333 Ligon Air LLC BANDARÍKIN 

f10304 Luciano Antonio Zogbi BRASILÍA 

39587 M-EDIA AVIATION LTD BRETLAND 

33834 M. SQUARE AVIATION BERMÚDAEYJAR 

34423 MACAU JET INTL MAKAÓ 

29993 MAG AVIATION BANDARÍKIN 

26383 MAGIC CONDOR LTD BERMÚDAEYJAR 

f11359 MAGIC JOHNSON ENTERTAINMENT INC BANDARÍKIN 

34992 MAINSAIL TRADING 93 SUÐUR-AFRÍKA 

32078 MALIBU CONSULTING BANDARÍKIN 

34975 MALU AVIATION KONGÓ 

23021 MANAG'AIR FRAKKLAND 

34019 MANO RIVER BANDARÍKIN 

1824 MARIN FRAKKLAND 

37003 MARITIME INVESTMENT MÓNAKÓ 

1976 MARITIME INVESTMENT AND SHIPPING 

CO. LTD. 

MÓNAKÓ 

36263 MAROC TELECOM MAROKKÓ 

1831 MARTIN BAKER BRETLAND 

32707 MASC AIR LTD SVISS 

27014 MASTERJET SWITZ. SVISS 

34840 MASWINGS SDN. BHD. MALASÍA 

40818 MATRIX AVIATION 650 BRETLAND 

33238 MAURITANIA AIRWAYS MÁRITANÍA 

37893 MAURITANIE AIRLINES MÁRITANÍA 

31978 MAXWELL AVIATION INC BANDARÍKIN 

27863 MAYES JOHN BANDARÍKIN 

43460 MAZEN SHALABI SÁDI-ARABÍA 

f12986 MB AVIATION LLC BANDARÍKIN 

30315 MCKINLEY ACFT HLDNG BANDARÍKIN 

31545 MDA SAS FRAKKLAND 

31140 ME LEASING BANDARÍKIN 

1855 MEA AIR LIBAN LÍBANON 

38759 MEGA GLOBAL AIR MALDÍVUR 

9689 MELVIN SIMON & ASSOCIATES, INC. BANDARÍKIN 

21443 METEO-FRANCE FRAKKLAND 

f10316 MFP Services LLC BANDARÍKIN 

28986 MHS AVIATION SDN BHD MALASÍA 

37403 MIAMI FERRY CONTRACT BANDARÍKIN 

36859 MIDAS AIR BANDARÍKIN 

29971 MIDDLE EAST JET SVCS LÍBANON 

617 MIL BRAZIL BRASILÍA 

702 MIL CANADA KANADA 

1098 MIL FRANCE FRAKKLAND 

1800 MIL MALAYSIA MALASÍA 

34821 MILLETREIZE FRAKKLAND 

26724 MILLION AIR SALT LAK BANDARÍKIN 

35609 MINISTRY DEF SLOVENI SLÓVENÍA 

36033 MISH AVIATION SVCS GANA 
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31556 MISTRAL AEREO KANADA 

31331 MITRE AVIATION LTD BRETLAND 

38259 MOHAMED BEKKALI MAROKKÓ 

35060 MOISEEV ALEX MÓNAKÓ 

35455 MONT BLANC AVIATION SVISS 

38782 MONTEBELLO LTDA BRASILÍA 

32755 MONTROSE GLOBAL BRETLAND 

7058 MORRIS COMMUNICATION BANDARÍKIN 

34441 MOSCOW HELICOPTER RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

f11405 MOSS JERONE S TRUSTEE BANDARÍKIN 

35975 Macbens Patrimonial Ltda UNGVERJALAND 

f14311 Malridge Investments Ltd. BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

f13614 Mark Anthony Group Inc KANADA 

f10420 Marmalade Skies LLC BANDARÍKIN 

30280 Marsico Aviation, LLC BANDARÍKIN 

f12655 Mass Jet Lease FILIPPSEYJAR 

f10313 Mendota Aircraft Management BANDARÍKIN 

24019 Mid East Jet SÁDI-ARABÍA 

f14952 Minter Management Limited BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

28010 Mondoil BANDARÍKIN 

31770 N304RJ BANDARÍKIN 

32270 N349BA BANDARÍKIN 

32370 N72RK BANDARÍKIN 

f1000 NAM AIRLINES BANDARÍKIN 

31025 NATASCHA ESTABLISHMENT SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

26668 NATIONAL AIR SERVICE SÁDI-ARABÍA 

28966 NATIONAL AVIATION 2 EGYPTALAND 

34727 NATIONAL CITY COMM BANDARÍKIN 

38371 NAVINTAIR INC BANDARÍKIN 

31097 NEBULA LTD. BERMÚDAEYJAR 

38228 NEGRI IMMOBILIARE ÍTALÍA 

32424 NEW AXIS AIRWAYS FRAKKLAND 

34651 NEW CAIRO REAL EST EGYPTALAND 

32626 NEWCASTLE AIRCRAFT BANDARÍKIN 

35373 NEXT GENERATION VENT BANDARÍKIN 

38125 NEXUS FLT OPS SVCS SÁDI-ARABÍA 

20855 NIGERIAN POLICE NÍGERÍA 

35941 NILE AIR EGYPTALAND 

31199 NISSAN NTH AMERICA BANDARÍKIN 

32959 NOFA AVIATION SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

32963 NORDEX AIR RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

38103 NORTH STAR AVTN LTD SVISS 

10326 NOUVELAIR TUNISIE TÚNIS 

33212 NPM MANAGEMENT BANDARÍKIN 

36629 NW NORDWEST SVISS 

22190 NWT AIRCRAFT BANDARÍKIN 

32861 NY JETS TRANSPORTER BERMÚDAEYJAR 

f12094 Naja Locação Empresarial LTD BRASILÍA 

34415 Nomad Aviation SVISS 

31264 O AIR FRAKKLAND 

30908 OCANA ASSETS LTD BANDARÍKIN 

38509 ODYSSEE JET SA LÚXEMBORG 
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12316 OFTC.Inc. BANDARÍKIN 

28984 OLDBURY HOLDINGS SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

35132 OMEGA VII FRAKKLAND 

34603 OMYA INTERNATIONAL SVISS 

30957 ONE THIRTY NINE LÚXEMBORG 

36166 ONEXP DANMÖRK 

32311 OPENSKIES FRAKKLAND 

31341 ORIENT GLOBAL AVTN SINGAPÚR 

36943 ORION AIR GROUP BANDARÍKIN 

28050 OUTFITTER AVIATION BANDARÍKIN 

4139 OYONNAIR FRAKKLAND 

29465 Oakmont Holdings, LLC BANDARÍKIN 

44402 Oakwood Books, Inc. BANDARÍKIN 

31395 Outpost International, LLC BANDARÍKIN 

32859 Ovlas sa NÍGERÍA 

25856 PACE CARGO ENTERRP BANDARÍKIN 

31966 PALMAIR AVIATION MAROKKÓ 

38406 PARADOX INTERNATIONAL BIRDS LTD BANDARÍKIN 

26289 PARAFFIN AIR BANDARÍKIN 

36994 PEABODY ENERGY BANDARÍKIN 

38284 PEACH AVIATION JAPAN 

35524 PETRO AIR LÍBÍA 

34403 PHEEBE LIMITED BRETLAND 

43772 PHENIX JET INTL BANDARÍKIN 

33969 PHENOMAIR FRAKKLAND 

32252 PLANET AVIATION UU RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

f11455 PLEASANT AIRCRAFT LEASING LLC BANDARÍKIN 

2176 PPG INDUSTRIES BANDARÍKIN 

38693 PREMIAIR (WI) 2 INDÓNESÍA 

32060 PREMIER AIR BANDARÍKIN 

22439 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ALSÍR 

36197 PRESTIGE JET JORDAN JÓRDANÍA 

35261 PRESTOIL SAS FRAKKLAND 

35401 PRINCESS AVIATION DT TÚNIS 

4095 PRIVATAIR SVISS 

24429 PRIVATAIR SA PORTÚGAL 

35093 PRIVATE JETS LUXEMB. LÚXEMBORG 

32346 PROFRED PARTNERS LLP BRETLAND 

36931 PSD FRAKKLAND 

f11206 PVM Management LLC BANDARÍKIN 

f10350 Pacific Coast Feather Company BANDARÍKIN 

30188 Pacific Connection Inc. BANDARÍKIN 

36039 Paradox Security Sys KANADA 

29691 Pinnacle Aviation BANDARÍKIN 

f12236 Power Ease Investments Limited BVI BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

31595 Premier Aviation RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

28189 Proair charter ÞÝSKALAND 

22432 QATAR AMIRI FLIGHT KATAR 

1427 RAININ AIR BANDARÍKIN 

36817 RCR JETS AG SVISS 

f11026 RD HUBBARD ENTERPRISES INC. BANDARÍKIN 

34087 REAL EXECUTIVE GMBH SVISS 
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37695 REAL FLY SARL MAROKKÓ 

31655 REATEX INVEST BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

2232 REGOURD AVIATION FRAKKLAND 

30061 REIMS AVIATION IND FRAKKLAND 

23719 RIDA AVIATION LTD BERMÚDAEYJAR 

f10973 RJ CORMAN Aviation Services LLC BANDARÍKIN 

34680 RJH ADVISORY BANDARÍKIN 

31630 RJM AVIATION CHAD 

32627 RNW ENTERPRISES, LLC BANDARÍKIN 

30374 RONSO SA DE CV MEXÍKÓ 

31808 ROTOR TRADE 2 BANDARÍKIN 

31026 ROUST TRADING SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

36887 ROUTE 450 INVESTMENT BRASILÍA 

27737 ROXBURY TECHNOLOGIES SVISS 

258 ROYAL AIR MAROC MAROKKÓ 

37548 RSR-614RD BANDARÍKIN 

35879 RUBICON AVIATION BRETLAND 

35828 Related Companies BANDARÍKIN 

f14565 Retraite Verte Limited BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

f10385 Rex Realty Co BANDARÍKIN 

44808 Rio Bonito Comunicacao Ltda BRASILÍA 

f10391 Roux Investment Mngt Co BANDARÍKIN 

22442 S CONGO D.R. (KIN) KONGÓ 

22575 S DJIBOUTI DJIBÚTÍ 

22426 S GABON GABON 

32125 S GAMBIA (2) GAMBÍA 

22438 S MONACO MÓNAKÓ 

22576 S SENEGAL SENEGAL 

22977 S TCHAD CHAD 

33152 SAAD AIR LTD BAREIN 

22756 SABRINA FISHERIES BANDARÍKIN 

38042 SABY FINANCE BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

27640 SAESA SPÁNN 

f11791 SAF FLIGHT LLC BANDARÍKIN 

37497 SAFEGUARD SOLUTIONS ARÚBA 

34967 SAINTEX AERO SARL FRAKKLAND 

25946 SALEM AVIATION SÁDI-ARABÍA 

f2007 SAP Air (Servicios Aéreos Profesionales, S.A) DÓMINÍSKA LÝÐVELDIÐ 

5373 SATENA COLOMBIA 

36114 SAUCAR LIMITED BRETLAND 

30067 SAVENCIA BELGÍA 

20462 SBD BRETONNE DEVELOP FRAKKLAND 

31959 SBM GROUP BANDARÍKIN 

32560 SCD BV HOLLAND (NIÐURLAND) 

28744 SCHREINER CAMEROUN KAMERÚN 

31358 SCM ARUBA A.V.V. ÚKRAÍNA 

30353 SCOOT TIGERAIR PTE. LTD. SINGAPÚR 

32411 SCOTTS MIRACLE-GRO BANDARÍKIN 

22328 SECURITE CIVILE LF FRAKKLAND 

36018 SEGERIS CAPITAL LTD BRASILÍA 

1249 SELIA FRAKKLAND 

27881 SERLUX LÚXEMBORG 
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33112 SEVENTH SENSE STAR BERMÚDAEYJAR 

35652 SFD RUSSIA RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

f12875 SHADOWFAX LLC BANDARÍKIN 

f12810 SHORENSTEIN PROPERTIES LLC BANDARÍKIN 

30513 SICHUAN AIRLINES (3) KÍNA 

5468 SIGAIR LTD BERMÚDAEYJAR 

34418 SIGMA AVIATION ÍRLAND 

f12744 SILVER LAKE AVIATION LLC BANDARÍKIN 

32728 SILVER VENTURES INC BANDARÍKIN 

2466 SIRIUS SVISS 

32892 SIRTE OIL COMPANY LÍBÍA 

24200 SIT-SET AVTN AG SVISS 

35424 SJ MANAGEMENT LLC BANDARÍKIN 

27746 SK TRAVEL BANDARÍKIN 

38247 SKY LINER AVIATION SVISS 

43504 SKY LOUNGE SERVICES LÍBANON 

43301 SKY PRIME AVTN SRV SÁDI-ARABÍA 

37810 SKYFIRST FRAKKLAND 

40301 SKYMARK AIRLINES INC JAPAN 

38576 SKYSCRAPER LTD BRETLAND 

30105 SKYTRADERS PTY ÁSTRALÍA 

34050 SKYWAY LTD RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

19462 SKYWORK AIRLINES SVISS 

35371 SL Management BANDARÍKIN 

32149 SMART AVIATION FRAKKLAND 

32805 SMART AVIATION HE EGYPTALAND 

f13550 SME Equipment Leasing BANDARÍKIN 

31695 SN AIR MALI MALÍ 

37745 SN TRANS HELICOPTERE FRAKKLAND 

29738 SNC BOETOS FRAKKLAND 

30770 SNC CAVOK FRAKKLAND 

37669 SNS IMPORTADORA BRASILÍA 

33859 SOBEYS CAPITAL INCORPORATED KANADA 

3517 SOFAXIS FRAKKLAND 

22730 SOGERMA FRAKKLAND 

26645 SONNIG SVISS 

40696 SONNIG INT PRVT JET SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

38553 SORENS GROUP LTD RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

26378 SOUTHERN AIRLINES NÍGERÍA 

5752 SOUTHERN CROSS USA BANDARÍKIN 

35993 SPACEWING COMPANY SÁDI-ARABÍA 

17921 SPECIALISED TRANSP. BRETLAND 

37714 SPEEDFLY SARL FRAKKLAND 

39251 SPEEDWINGS BUSINESS SA SVISS 

27840 SPHINX WINGS SVISS 

40089 SPIRE FLIGHT SOL. BANDARÍKIN 

42722 SPIRIT JETS LLC BANDARÍKIN 

34595 SPRING MOUNTAIN (2) BANDARÍKIN 

32789 SPRINGWAY LTD RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

32899 SRIWIJAYA WORLD FUEL SINGAPÚR 

39234 SRTS FRAKKLAND 

26231 STAFF AIR SERVICE FRAKKLAND 
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35477 STAR AIRWAYS ALBANIA ALBANÍA 

35421 STAR JET LTD BANDARÍKIN 

2574 STARJET AVIATION SVISS 

24204 STARLING AVIATION SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

33748 STARLINK AVIATION KANADA 

31400 STARR EQUIPMENT BANDARÍKIN 

28169 STATE AIR BERKUT KASAKSTAN 

28156 STEELCASE BANDARÍKIN 

37550 STEELE AVIATION INC BANDARÍKIN 

32436 STENSRUD VENTURES BANDARÍKIN 

33040 STORMJETS SA SVISS 

4488 STRASBOURG AVIATION FRAKKLAND 

35602 STRATEGIC AIR. SAS FRAKKLAND 

39210 SUBURBAN MOTORS COMP BANDARÍKIN 

35339 SUKHOI CIVIL ACFT RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

31657 SUN AIR (EGYPT) EGYPTALAND 

23210 SUNRISE (ALSHOROOK) EGYPTALAND 

30157 SUPER CONSTELLATION SVISS 

25392 SWIFT-AERO, JSC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

30257 SYMPHONY MASTER SVISS 

44178 SYMPHONY MASTER LTD SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

33362 SYMPHONY MASTER UAE SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

38298 SYPHAX AIRLINES TÚNIS 

f12601 Sapphire International Group, Inc BANDARÍKIN 

f14957 Setfair Aviation Ltd. MÖN 

37718 Sfera Jet LLC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

38579 Sino Jet Management Limited KÍNA 

f10403 Skye Gryphon, LLC BANDARÍKIN 

f12484 Sonic Financial BANDARÍKIN 

21791 Southern Cross International HOLLAND (NIÐURLAND) 

f10419 Stephens Investment Holdings LLC BANDARÍKIN 

f11008 Success Master Ltd. BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

5967 Synthes USA Sales LLC BANDARÍKIN 

38197 TAA AVIATION LTD SVISS 

27385 TAF LINHAS AEREAS BRASILÍA 

159 TAG AVIATION SA SVISS 

26797 TAK AVIATION UK LTD BRETLAND 

37224 TAMARA NIGER AVIATIO NÍGER 

35843 TANELA VENTURES LTD RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

26582 TASSILI AIRLINES SA ALSÍR 

31962 TAT LEASING FRAKKLAND 

24156 TAXI AIR JET-FRET FRAKKLAND 

36518 TERRY BROWN KANADA 

28634 THALES FRAKKLAND 

799 THE COCA-COLA COMPANY BANDARÍKIN 

22524 THE COMMANDER NÍGERÍA 

32042 THE FUTURA CORP KANADA 

21075 THERMO FISHER SCIENTIFIC BANDARÍKIN 

31882 TIKO AIR (2) MADAGASKAR 

24764 TOTAL LINHAS AEREAS BRASILÍA 

31535 TOUMAI AIR TCHAD SA CHAD 

31676 TOWER HOUSE CONSULT. GAMBÍA 
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29860 TPS BANDARÍKIN 

26086 TRADLUX LÚXEMBORG 

37172 TRANS AER MAR CORTES MEXÍKÓ 

34062 TRANSAIR CARGO SVC KONGÓ 

12193 TRANSASIA AIRWAYS TAÍVAN 

32673 TRANSAVIA FRANCE SAS FRAKKLAND 

f11432 TRANSWESTERN TRANSPORTS LLC BANDARÍKIN 

35158 TRIBECA AVT PARTNERS BANDARÍKIN 

30112 TRIGANA AIR SERVICE INDÓNESÍA 

2752 TUNIS AIR TÚNIS 

31018 TURNBERRY MANAGEMENT BANDARÍKIN 

21666 TUTOR SALIBA CORPORATION BANDARÍKIN 

28237 TWIN JET FRAKKLAND 

28467 TY AIR INC BANDARÍKIN 

f10437 Target Corporation BANDARÍKIN 

f10497 The Yucaipa Companies LLC BANDARÍKIN 

36894 Thorn Air Ltd BANDARÍKIN 

f10498 Tracinda Corporation BANDARÍKIN 

f14951 Transcontinental Properties Limited BRETLAND 

f11188 Trian Fund Management BANDARÍKIN 

28221 UAS UNITED AVIATION SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

f10814 UETA, Inc. BANDARÍKIN 

22150 UKRAINE AIR ALLIANCE ÚKRAÍNA 

38877 UNI AIR TAIWAN TAÍVAN 

34820 UNIFOX HOLDINGS LTD BELÍS 

32094 UNION PACIFIC CORP BANDARÍKIN 

34874 UNITED AVIATION (OM) LÍBÍA 

38621 UNITED AVTN MGMT SÁDI-ARABÍA 

28092 UNITED HEALTHCARE SERVICES INC BANDARÍKIN 

3329 United Technologies Corporation BANDARÍKIN 

24318 VALAVIA FRAKKLAND 

28829 VALIANT AVIATION BERMÚDAEYJAR 

10637 VALMONT BANDARÍKIN 

30253 VENTURA AVIATION MÓNAKÓ 

34280 VEREIN DC3 SVISS 

40919 VGS ACFT LEASING BRETLAND 

37581 VIA JETS OOD.SRL BÚLGARÍA 

19445 VIETNAM AIRLINES JSC VÍETNAM 

33703 VIKING AVIATION LTD. BRETLAND 

13351 VOL PRESIDENTIEL BÚRKÍNA FASÓ 

23952 VOLARE AIRCOMPANY ÚKRAÍNA 

38134 VOLPE AVIATION LLC BANDARÍKIN 

27628 VULCAN AVIATION BRETLAND 

23592 VULCAN INC BANDARÍKIN 

33249 Voyage International SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

35615 WADI AVIATION CAYMAN-EYJAR 

30891 WAF LTD CAYMAN-EYJAR 

34990 WAHA CAPITAL SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

36777 WALKER AIR SVCS ÁSTRALÍA 

34886 WATANIA AIRWAYS KÚVEIT 

35351 WAVES JET JÓRDANÍA 

6924 WEDGE AVIATION BANDARÍKIN 
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29491 WELLS AVIATION BANDARÍKIN 

34317 WESTJET FALCON 50061 BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

f10476 WGL Capital Corporation BANDARÍKIN 

31779 WHISKEY ROMEO OWNER BANDARÍKIN 

31064 WHITE LOTUS BANDARÍKIN 

32294 WILKES AND MCHUGH BANDARÍKIN 

34191 WILLIAMS INTL CO LLC BANDARÍKIN 

f1071 WINAIR (St. Maarten Netherlands Antilles) SANKTI MARTIN 

31765 WINDS AWAY BANDARÍKIN 

37331 WINDWARD AVIATION BANDARÍKIN 

36782 WINGS AIR INDÓNESÍA 

32929 WINGS OVER AFRICA NAMIBÍA 

32063 WIP TRADING SVISS 

35668 WORLD FUEL SVCS EUR BRETLAND 

31938 WREN ACQUISITIONS BANDARÍKIN 

42945 Waste Connections Inc. BANDARÍKIN 

45146 Watersedge Aviation LLC BANDARÍKIN 

f2006 Whitejets BRASILÍA 

f10481 Williams-Sonoma, Inc. BANDARÍKIN 

23330 XL AIRWAYS FRANCE FRAKKLAND 

2941 YEMENIA JEMEN 

11467 YUM BRANDS INC. BANDARÍKIN 

31488 YYA AVIATION SVISS 

f10823 Yet Again, Inc. BANDARÍKIN 

35471 ZEST AIRWAYS INC FILIPPSEYJAR 

35614 ZOGBI LUCIANO SVISS 

32665 ZYMAN AVIATION LLC BANDARÍKIN 

KRÓATÍA 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

12495 Croatia Airlines Hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d. KRÓATÍA 

23236 TRADE AIR KRÓATÍA 

ÍTALÍA 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

f12167 251 Finance Inc BANDARÍKIN 

37781 43 AIR SCHOOL SUÐUR-AFRÍKA 

39001 546 PARTICIPACOES BRASILÍA 

37425 ABBERTON LTD SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

24650 ABU DHABI AVIATION SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

40877 AEGLE AVIATION LTD KÍNA 

40432 AERO AGENTS LLP ÚKRAÍNA 

1662 AEROMANAGEMENT BANDARÍKIN 

29651 AEROMANAGEMENT EUROP ÍTALÍA 

31391 AERONORD-GROUP LÝÐVELDIÐ MOLDÓVA 

30371 AEROPORTUL MARCULEST LÝÐVELDIÐ MOLDÓVA 

19195 AEROTRANSPORTES PRIV MEXÍKÓ 

35660 AEROYACHT INVESTMENT ÍTALÍA 

29450 AIC CANADA KANADA 

37380 AIR ARABIA JORDAN JÓRDANÍA 
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11479 AIR DOLOMITI ÍTALÍA 

11698 AIR ITALY ÍTALÍA 

31884 AIR PRESTIGIO BANDARÍKIN 

35312 AIR SPEA S.R.L. ÍTALÍA 

34676 AIR UGANDA ÚGANDA 

33278 AIR WING S.P.A. SAN MARÍNÓ 

32513 AIR-TEC AFRICA SUÐUR-AFRÍKA 

30283 AIRCRAFT PROPERTIES BANDARÍKIN 

27328 AIRSTARS AIRWAY RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

37604 ALBATROS ACFT CORP KANADA 

30526 ALBATROS AIRWAYS ALBANÍA 

43583 ALBAWINGS ALBANÍA 

9303 ALBERTO CULVER BANDARÍKIN 

34831 ALITALIA S.A.I. SPA ITALY ÍTALÍA 

36390 ALLIBO AIR CARGO LÍBÍA 

28123 AMRASH BANDARÍKIN 

f13950 ASTRA HOLDINGS INC. BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA 

40652 AVCON JET LIMITED BRETLAND 

36508 AVIATION CAPITAL SOL BRETLAND 

36451 AXSOA S.P.A. ÍTALÍA 

f11555 Aero Taxis Metropolitanos MEXÍKÓ 

36964 Air Mandalay INDLAND 

f10004 Air Mercury, Ltd. BERMÚDAEYJAR 

f10022 Alcoa, Inc. BANDARÍKIN 

29878 BALMORAL AIR PTY ÁSTRALÍA 

31999 BASHKORTOSTAN AIR RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

34857 BB FLY S.R.L. ÍTALÍA 

20198 BELAVIA AIRLINES BELARÚS (HVÍTA-RÚSSLAND) 

32891 BERJAYA AIR SDN (2) MALASÍA 

32734 BLUE JET KÝPUR 

31928 BLUE MERCURY S.R.L. ÍTALÍA 

43979 BLUE PANORAMA (3) LI ÍTALÍA 

f11338 BLUE STAR MANAGEMENT SERVICES 

CORP 

BANDARÍKIN 

36408 BLUEBAIR JET SVISS 

37770 BOEING WICHITA IDS BANDARÍKIN 

38549 BOMBARDIER LEARJET BANDARÍKIN 

37190 BORDER GUARD EP PÓLLAND 

35243 BRAATHENS TRAINING SVÍÞJÓÐ 

39045 BRAZIL TRADING LTDA BRASILÍA 

32566 BRENZIL PTY ÁSTRALÍA 

27675 BUDDHA AIR NEPAL 

35914 BUSINESS AIR PARTS BANDARÍKIN 

f13502 Biotab Nutraceuticals BANDARÍKIN 

f10086 Black Diamond Aviation BANDARÍKIN 

36979 C FLY S.R.L. ÍTALÍA 

f10100 C. Cary Patterson BANDARÍKIN 

19019 CABLEAIR BANDARÍKIN 

5083 CAI ÍTALÍA 

f11308 CANDYBAR AVIATION LLC BANDARÍKIN 

32079 CAREMARK AVIATION BANDARÍKIN 

35318 CARGOLUX ITALIA ÍTALÍA 

36379 CARISLE BAY SVISS 
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26954 CARNIVAL CORP BANDARÍKIN 

38117 CAROPAN COMPANY SA BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

31898 CATEX USA BANDARÍKIN 

36292 CERAMICA CLEOPATRA EGYPTALAND 

36770 CHEMIPLASTICA BRETLAND 

35645 CN AVIATION BANDARÍKIN 

24759 CNH America LLC BANDARÍKIN 

35761 CORPO FORRESTALE DELLO STATO ÍTALÍA 

38402 COTEMINAS BRASILÍA 

f13770 Cameron industries consult Inc. BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

f12602 Cartera de Inversiones Venezola C.A. BANDARÍKIN 

f10307 Colony Advisors, LLC BANDARÍKIN 

30812 Consolidated Investment Group BANDARÍKIN 

37371 DAKO AIRLINES SA LÚXEMBORG 

32598 DELIA A/S DANMÖRK 

36591 DELMAR SYSTEMS INC. BANDARÍKIN 

36268 DELTON GROUP INC. RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

27358 DI AIR MONTENEGRÓ (SVARTFJALLALAND) 

18428 DOLE FOODS BANDARÍKIN 

28426 DOLPHIN AIR EXPRESS ÍTALÍA 

9322 DOMUS ÍTALÍA 

f11470 DOUBLE V RESOURCES LLC BANDARÍKIN 

30245 DRAX GROUP BANDARÍKIN 

31864 DS AVIATION ÍSRAEL 

23676 DUDMASTON LTD SVISS 

29468 Dillard's Inc. BANDARÍKIN 

39049 E C MENZIES AVIATION BANDARÍKIN 

33586 E+A AVIATION SVISS 

24307 ELITICINO SA SVISS 

27824 ELIWORK SRL ÍTALÍA 

8149 ENAV ITALIA ÍTALÍA 

34700 EP AVIATION LLC BANDARÍKIN 

44399 ERNEST SPA ÍTALÍA 

1039 ETHIOPIAN AIRLINES EÞÍÓPÍA 

5051 EUROFLY SERVICE ÍTALÍA 

f12110 EUROJET HOLDINGS LTD BERMÚDAEYJAR 

29693 EUTELIA S.P.A. ÍTALÍA 

36996 EXECUJET CHARTER SVC BANDARÍKIN 

42493 Elk Mountain Consulting LLC BANDARÍKIN 

f11891 Encanto Investment Inc BANDARÍKIN 

45526 FAISAL MEHMOOD SÁDI-ARABÍA 

f12791 FERTITTA ENTERTAINMENT LLC BANDARÍKIN 

24342 FININVEST ÍTALÍA 

22368 FINMECCANICA S.P.A DIVISIONE 

ELICOTTERI 

ÍTALÍA 

31568 FINMECCANICA S.P.A DIVISIONE 

VELIVOLI 

ÍTALÍA 

31464 FLIGH TEST ASSOCIATE BANDARÍKIN 

32391 FLIGHTPARTNER BRETLAND 

43521 FLY ONE S.R.L. LÝÐVELDIÐ MOLDÓVA 

36118 FLY540 KENYA KENYA 

21557 FLYNOR JET ÍTALÍA 

38931 FORTE AVIATION PARTS BANDARÍKIN 
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37983 FRI-EL GREEN POWER ÍTALÍA 

f10871 Fort Calumet Company BANDARÍKIN 

f12234 Full Hill Limited Hong Kong HONG KONG SAR 

43740 Full Wing Holdings Limited SINGAPÚR 

32161 G350 LEASING LLC BANDARÍKIN 

34858 GALAXY AIRWAYS INC. KANADA 

37037 GAMAY ENTERPRISES LT BRASILÍA 

35213 GEDEAM TOURISM S.A. LÚXEMBORG 

30273 GEFA LEASING GMBH ÞÝSKALAND 

29961 GENERAL WORK GUINEA MIÐBAUGS-GÍNEA 

36315 GEO LOGISTICA ÍTALÍA 

36948 GIANAIR LTD GANA 

36179 GLENN EAGLES RESEARC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

f12981 GLOBAL MANAGEMENT CONSULTING 

LTD 

BANDARÍKIN 

33783 GLOBUS LLC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

27805 GMG AIRLINES LTD BANGLADESS 

32024 GMR INDUSTRY LTD INDLAND 

29615 GOLDEN AIR SRL ÍTALÍA 

32887 GP Aviation BANDARÍKIN 

f11463 GR1040 INC BANDARÍKIN 

36873 GRASKOP AVIATION LLC BRASILÍA 

31017 GULF AVIATION SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

32263 GUTMEN INC. BRASILÍA 

38698 Global Pipeline Services Ltd BRETLAND 

32296 HANSUNG AIRLINES LÝÐVELDIÐ KÓREA 

34031 HAWKER 700LTD BRETLAND 

38229 HERMES AVIATION LTD. MALTA 

f10248 HGA, LLC BANDARÍKIN 

37563 HIGH TECH AIRCRAFT 2 BANDARÍKIN 

22863 HUBBARD ENTERPRISES BANDARÍKIN 

31089 Hawker Aviation LLC BANDARÍKIN 

f12241 Hermes Capital Limited Bermuda BERMÚDAEYJAR 

40880 Hood Capital LLC BANDARÍKIN 

37842 IBEX AIR CHARTER LÍBANON 

25061 INAER AVIATION ITALIA S.p.A. ÍTALÍA 

36788 INDONESIA AIR TRA(2) INDÓNESÍA 

36455 INTL AVIATION LLC BANDARÍKIN 

27510 ITALEASE ÍTALÍA 

f13901 Indika Mitra Investments Pte Ltd BANDARÍKIN 

f10259 Inversiones Far West Inc. BANDARÍKIN 

38415 JB AVIATION II LLC BANDARÍKIN 

37841 JBS S/A BRASILÍA 

35564 JET AVIATION (VA) BANDARÍKIN 

38551 JET AVIVA LLC BANDARÍKIN 

25029 JET PLANE CORP DANMÖRK 

31941 JET SUPPORT GROUP CAYMAN-EYJAR 

32677 JETALLIANCE EAST JSC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

38438 JETCOM S.R.L. ÍTALÍA 

34346 JETDIRECT AVTN INC BANDARÍKIN 

32062 JETEX FLIGHT SUPPORT LÍBÍA 

30695 JETLINK EXPRESS KENYA 

42277 JETOLOGY GMBH AUSTURRÍKI 
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34576 JETPLANET S.R.L. ÍTALÍA 

f12752 JK AVIATION LLC BANDARÍKIN 

f12763 JODA LLC BANDARÍKIN 

30609 JSC NORDAVIA-RA RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

f10283 JSM at FALCON, LLC BANDARÍKIN 

32068 K & M AVIATION BANDARÍKIN 

36322 KARNAVATI AVIATION INDLAND 

38012 KAUPÉ AVIATION LTD SVISS 

38264 KRYPTON AVIATION LTD ÍRLAND 

f11389 L & L LEASING IV LLC BANDARÍKIN 

29205 LATIUM 3 INC BANDARÍKIN 

32713 LAUTHER-PHILLIPS BANDARÍKIN 

29027 LEADING EDGE BANDARÍKIN 

38276 LEILA JET LTD. SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

30044 LEMOINE INVESTMENTS BANDARÍKIN 

31451 LENNAR BANDARÍKIN 

23188 LIBYAN AIR AMBULANCE LÍBÍA 

39036 LIFEJET LTD. MALTA 

18942 LINDSTROEM ENAR SVÍÞJÓÐ 

33253 LINUS AIRWAYS INDÓNESÍA 

28628 LUKOIL AVIA RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

22416 LVOV AIRLINES ÚKRAÍNA 

f10999 LatAm LLC BANDARÍKIN 

f14955 Leitrim Management SA PANAMA 

f10839 Leonard Green and Partners, L.P. BANDARÍKIN 

f10781 Lucky Fives LLC BANDARÍKIN 

37803 M-NICE LIMITED ÞÝSKALAND 

35314 MAE AIRCRAFT MGMT. BAREIN 

36367 MAGELLAN AVIATION ÍRLAND 

36421 MARCPLAN CHARTER ÁSTRALÍA 

27891 MASS MUTUAL LIFE BANDARÍKIN 

39901 MATONE PROMOTORA BRASILÍA 

35469 MAZAG CAYMAN-EYJAR 

38206 MELO PARTICIPACOES BRASILÍA 

32051 MERIDIAN AIRCOMPANY ÚKRAÍNA 

37676 MILLENNIUM LABS BANDARÍKIN 

24266 MINISTERO INTERNO ÍTALÍA 

36406 MISTER JET ÞÝSKALAND 

8487 MISTRAL AIR ROMA ÍTALÍA 

31311 MSC AVIATION SVISS 

f10769 MSS Falcon 900LLC BANDARÍKIN 

45058 MYWAY AIRLINES GEORGÍA 

36491 Management Services BANDARÍKIN 

f10828 Marnell Corrao Associates BANDARÍKIN 

28892 N90BJ BANDARÍKIN 

36980 NAND AVIATION SÁDI-ARABÍA 

35377 NASJET SÁDI-ARABÍA 

33889 NAVELLIER & ASSOCS BANDARÍKIN 

28484 NEOS ÍTALÍA 

36477 NESMA AIRLINES EGYPTALAND 

f12702 NETJETS SALES INC BANDARÍKIN 

33201 NEWCO MANAGEMENT GRP BANDARÍKIN 
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26030 NEXT CENTURY AVTN BANDARÍKIN 

29756 NOEVIR AVIATION BANDARÍKIN 

f12605 Net Medical, C.A. BANDARÍKIN 

26129 New World Aviation, Inc. BANDARÍKIN 

f10633 Northwestern Mutual Life Ins. Co. BANDARÍKIN 

27302 OAK MANAGEMENT BANDARÍKIN 

35934 ODYSSEY ADVENTURES BANDARÍKIN 

37412 OPI SERVIZI S.R.L. ÍTALÍA 

36149 OZARK MANAGEMENT (2) BANDARÍKIN 

32200 PABLO AIR LINE SRL ÍTALÍA 

32786 PACIFIC INFORMATION ARÚBA 

31079 PAFO BANDARÍKIN 

35642 PELICAN DEVELOPMENT BANDARÍKIN 

32710 PENN NATIONAL GAMING BANDARÍKIN 

31232 PETROFF AIR RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

36592 PFP AVIATION LLC BANDARÍKIN 

36071 PHOENIX AVTN MNGMENT EGYPTALAND 

28946 PITTCO BANDARÍKIN 

34770 PL LOGISTICS CORP SUÐUR-AFRÍKA 

44877 PLATINUM EQUITY LLC BANDARÍKIN 

43114 POBEDA AIRLINES, LLC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

30442 PRECISION AIR SVCS SAMBANDSLÝÐVELDIÐ TANSANÍA 

23692 PRECISION AIR SVCS. SAMBANDSLÝÐVELDIÐ TANSANÍA 

25235 PROVINCIA AUTONOMA ÍTALÍA 

f10557 Penobscot Properties, LLC BANDARÍKIN 

f10357 Pinehurst Meadows LLC BANDARÍKIN 

f10372 R.O.P. Aviation, Inc. BANDARÍKIN 

f11465 RAMSEY ASSET MANAGEMENT LLC BANDARÍKIN 

33019 REALI TAXI AEREO BRASILÍA 

37772 REMOREX PTY LTD AUS ÁSTRALÍA 

22653 RENAIR 315 LLC BANDARÍKIN 

27572 RHEA VENDORS ÍTALÍA 

32661 ROONEY HOLDINGS INC BANDARÍKIN 

33024 ROYAL FALCON JÓRDANÍA 

f11347 RSI HOLDING LLC BANDARÍKIN 

f10373 Raptor Group Holdings LP BANDARÍKIN 

f10390 Rochester Aviation, Inc. BANDARÍKIN 

29524 S.K.M. BERMÚDAEYJAR 

f12989 SAFEGUARD ENTERPRISES LLC BANDARÍKIN 

37839 SARDINIAN SKY SERVIC ÍTALÍA 

35774 SASO AIR LLC BRASILÍA 

28283 SCS SERVICES BANDARÍKIN 

25882 SEQUOIA MILLENNIUM BANDARÍKIN 

36271 SERVICE CORP INTL BANDARÍKIN 

23243 SERVIS AIR HAVA TYRKLAND 

10356 SERVIZI TRASPORTI ÍTALÍA 

28179 SEVASTOPOL AVIA ÚKRAÍNA 

37392 SGC AVIATION GMBH AUSTURRÍKI 

36742 SILVER BIRD INT. ÞÝSKALAND 

8484 SIRIO ÍTALÍA 

37931 SKY BEYOND SINGAPÚR 

35899 SKY LINE SRL ÍTALÍA 
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31624 SKYKAR AVIATION BANDARÍKIN 

10748 SKYSERVICE AIRLINES KANADA 

34027 SOPHIA AIRLINES FÍLABEINSSTRÖNDIN 

34631 SORENA EXPORT LTD. ÚKRAÍNA 

36438 SOUTH AFRICAN EXP. SUÐUR-AFRÍKA 

30462 SOUTHERN AIR SYSTEM BANDARÍKIN 

36112 SPAN AIR PVT LTD INDLAND 

30747 SPRINGLINE CAYMAN-EYJAR 

34744 STAR UP S.A. PERÚ 

25832 STEPHENSON AIR SVCS BANDARÍKIN 

37091 SUNSET AVIATION LLC BANDARÍKIN 

31789 SYDNEY JET CHARTER ÁSTRALÍA 

f10435 SYMAX LLC BANDARÍKIN 

2428 Sentry Insurance a Mutual Company DBA 

Productivity 

BANDARÍKIN 

f10400 Servicios Aereos Sudamericanos S.A. ARGENTÍNA 

37964 Sky Wings LTD ÞÝSKALAND 

31505 Springway RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

29126 Star Aircraft Leasing S.A. BANDARÍKIN 

f10414 State Farm Mutual Automobile Insurance Co. BANDARÍKIN 

37243 Stryker Corp BANDARÍKIN 

31740 Sunstate Aviation and Leasing, LLC BANDARÍKIN 

22663 TAVISTOCK AVTN BANDARÍKIN 

38643 TESSITURA ROBECCHETT ÍTALÍA 

37276 TRI MARINE LOGISTICS BANDARÍKIN 

31381 TRIP LINHAS AEREAS 2 BRASILÍA 

33685 TRT EQUITY ADVISORS LLC BANDARÍKIN 

36364 Time Warner Cable Enterprises LLC. BANDARÍKIN 

f12493 Titlemax Aviation, Inc. BANDARÍKIN 

f11186 Trinity Broadcasting of FL., Inc. BANDARÍKIN 

35594 UNITED AIRGROUP COR. BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

35073 UNITED AVIATION (HL) LÍBÍA 

f12469 UPMC BANDARÍKIN 

f12001 V1 Aviation Inc. BANDARÍKIN 

42737 VALOR FLY LTD MALTA 

42494 VERDE CAPITAL CORP BANDARÍKIN 

29884 VIZAVI-AVIA LTD RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

32561 VK AVIATION USA BANDARÍKIN 

32987 VOLIAMO SVISS 

35634 WALKER AIR ÁSTRALÍA 

34937 WELLARD AVIATION ÁSTRALÍA 

f11301 WELLS FARGO DELAWARE TRUST CO NA 

TRUSTEE 

BANDARÍKIN 

30275 WESTERN STONE &METAL BANDARÍKIN 

8586 WHIRLPOOL BANDARÍKIN 

38875 WHITE TAIL AVTN AVV BANDARÍKIN 

26545 WIDEWORLD SRVCS ÚRÚGVÆ 

38045 WIN AIR JET TAÍVAN 

33364 WINDROSE AVIATION ÚKRAÍNA 

f10568 Westbury Group Ltd. BERMÚDAEYJAR 

f10872 Westwind Aquisition BANDARÍKIN 

35438 XLA AVIATION SVISS 
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f13019 Xcoal Energy & Resources BANDARÍKIN 

28383 YAKUTIA AIRCOMPANY J RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

KÝPUR 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

33683 A&S WORLD AIRCRAFT BANDARÍKIN 

35731 AGREVIA HOLDINGS GRIKKLAND 

27258 AIM AVIATION ÍSRAEL 

34989 AIR EXECUTIVE KÝPUR 

32393 AIR ONE CORP SVISS 

37309 AIRLINE ALLIED SVCS INDLAND 

33059 ALLIANCE AIR INDLAND 

36209 ARK AIRWAYS ARMENÍA 

31856 AVIATION SVCS GUAM BANDARÍKIN 

25193 AVIATORS INDIA INDLAND 

37570 Azur Aviation FRAKKLAND 

31603 BRITISH GULF INTNL SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

31988 BUSINESS-AERO OOO RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

37660 CENTAURI RP AVIATION BANDARÍKIN 

33580 CENTRAFRIQUE AIR EXP MIÐ-AFRÍKULÝÐVELDIÐ 

44370 CHARLIE AIRLINES LTD KÝPUR 

12148 CHIM NIR AVIATION ÍSRAEL 

43511 COBALTAIR LTD KÝPUR 

34081 COMAIR (KULULA) SUÐUR-AFRÍKA 

20324 CSM AVIATION KÝPUR 

866 CYPRUS AIRWAYS KÝPUR 

33534 DOIYATEC COMMS LTD NÍGERÍA 

27554 EDT SHIPMANAGEMENT KÝPUR 

16417 EUROCYPRIA KÝPUR 

31008 FALCON EXPRESS CARGO SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

34679 FALLBROOK PTY LTD ÁSTRALÍA 

34823 FIRST KUWAITI KÚVEIT 

31112 FLAIR AVIATION GMBH ÞÝSKALAND 

37354 FLY ME MALDÍVUR 

8214 FUNAIR BANDARÍKIN 

36929 GLOBAL JET DUBAI SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

35606 GLOBAL PROJECTS INDLAND 

7978 GLOBE AERO (3) BANDARÍKIN 

31245 GLOBE JET LÍBANON 

32491 GOAIRLINES INDIA INDLAND 

34421 GULF JET (DUBAI) SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

f10827 Glenn Eagles Research LLP BRETLAND 

29619 HAMRA AIR SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

f12985 HELMSBRISCOE BANDARÍKIN 

36429 HINDUSTAN CONSTRUCT. INDLAND 

35562 INTEGRATED AVIATION JÓRDANÍA 

31523 INTERLINK AIRLINES SUÐUR-AFRÍKA 

5292 JENSON & NICHOLSON SINGAPÚR 

7132 JOANNOU PARASKEVAIDE BRETLAND 

36427 JSW STEEL LTD INDLAND 

30932 KINGFISHER AIRLINES INDLAND 
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30973 MARSLAND AVIATION SÚDAN 

31441 MEGA KASAKSTAN 

1090 MIL DENMARK DANMÖRK 

1102 MIL NETHERLANDS HOLLAND (NIÐURLAND) 

35759 NAL ASSET Management Ltd BRETLAND 

28698 NATIONAL ACFT LEASIN BANDARÍKIN 

32955 NEW MACAU LANDMARK MAKAÓ 

24788 ORIENT THAI AIRLINES TAÍLAND 

31143 Orion-X' Ltd. RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

24229 PANKH RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

32162 PARAMOUNT AIRWAYS VI INDLAND 

37181 PINNACLE AIR PVT LTD INDLAND 

f10384 Reliance Transport & Travels Pvt Ltd INDLAND 

f11013 Rockcreek Aviation BANDARÍKIN 

f10393 SAIB LLC BANDARÍKIN 

26471 SAKAVIA SERVICE GEORGÍA 

32298 SCANDI HIST FLIGHT NOREGUR 

29833 SKY GATE JÓRDANÍA 

f10401 Shotgun Ranch BANDARÍKIN 

33512 TAHMID AIR KASAKSTAN 

43177 TUS AIRWAYS LTD KÝPUR 

29649 UB AIR PVT LTD BANDARÍKIN 

30383 UKRAINIAN HELICOPTER ÚKRAÍNA 

26103 UTAIR-HELICOPTERS RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

26821 VERTICAL-T COMPANY RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

LETTLAND 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

37312 AERO TRANSPORTE SA BANDARÍKIN 

28309 AEROKLUB AIST RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

23085 AIR BALTIC COORPORATION LETTLAND 

31027 FERAFORT INVESTMENT SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

35448 HENNY, J BELGÍA 

18062 INVERSIA CARGO LETTLAND 

37294 MARIMAX JETS LTD. RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

40987 PRIMERA AIR NORDIC LETTLAND 

24839 RUSAIR JOINT STOCK RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

34950 SIMPLEJET LV LETTLAND 

37697 SKY GUINEE AIRLINES TADSÍKISTAN 

21470 SMARTLYNX AIRLINES LETTLAND 

36339 TARCO AIR SÚDAN 

35294 TRI STAR AVTN CO BANDARÍKIN 

LITÁEN (LIETUVA) 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

26887 AEROCENTRUM SPOL TÉKKLAND 

37287 ASSOCIATION B-JET LT LITÁEN (LIETUVA) 

26550 AVIAVILSA LVR LITÁEN (LIETUVA) 

31300 AVION EXPRESS LITÁEN (LIETUVA) 



20.6.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 49/355 

 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

36910 EUROPOS VARTAI, VSI LITÁEN (LIETUVA) 

43825 EXPRESS AIR CARGO TÚNIS 

43681 GETJET AIRLINES LITÁEN (LIETUVA) 

38814 JENDELA ÞÝSKALAND 

34813 MERIDIAN AIRWAYS NÍGERÍA 

31219 QANOT-SHARQ ÚSBEKISTAN 

35831 SAKHALINSKIE (SAT) RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

32679 SAMAL AIR KASAKSTAN 

25815 SCAT KASAKSTAN 

34582 SMALL PLANET (EY) LITÁEN (LIETUVA) 

30296 STAR UP PERÚ 

27781 TRITON AVTN SERVICES BANDARÍKIN 

LÚXEMBORG 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

36598 AERO NORTH INTL LTD KÍNA 

24391 AERO-CHARTER UKRAINE ÚKRAÍNA 

36613 BULLFINCH LTD BERMÚDAEYJAR 

724 CARGOLUX LÚXEMBORG 

f11328 EBAY INC BANDARÍKIN 

26356 EMERALD AVTN USA BANDARÍKIN 

37613 FLEET UNLIMITED BANDARÍKIN 

26052 GLOBAL JET LUXEMBOUR LÚXEMBORG 

25247 HUSKY KANADA 

38885 LOUE AIR S.A. LÚXEMBORG 

1781 LUXAIR LÚXEMBORG 

23415 Luxaviation S.A. LÚXEMBORG 

6051 RANGEFLYERS, INC BANDARÍKIN 

29957 SMART CARGO S.A. LÚXEMBORG 

37485 STRATEGIC AIR SA LÚXEMBORG 

32947 SUPARNA AIRLINES KÍNA 

25108 TRADEWINDS AIRLINES BANDARÍKIN 

38821 UNI-TOP AIRLINES KÍNA 

UNGVERJALAND 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

25569 ABC AIR HUNGARY UNGVERJALAND 

32787 AEROLIMOUSINE RUSSIA RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

34259 AIR HIGHNESSES LTD. ARMENÍA 

28525 AIRQUARIUS CONTRACTS SUÐUR-AFRÍKA 

36490 ALBION HOLDINGS LTD BRETLAND 

20273 ASL AIRLINES HUNGARY UNGVERJALAND 

29545 Avia Crew Leasing BANDARÍKIN 

31616 BALTYKA LTD. ÚKRAÍNA 

21621 BLACKBURN INTL.HU UNGVERJALAND 

32389 EASTERN EXPRESS KASAKSTAN 

36479 JETEX FLT SUP. DUBAI SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

39195 Jabil Circuit, Inc. BANDARÍKIN 

24336 KRUNK AVIATION ÚKRAÍNA 



Nr. 49/356 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.6.2019 

 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

35863 MIL HUNGARY NAMA UNGVERJALAND 

31411 PLAZA CENTERS LTD. UNGVERJALAND 

37039 ROLLINS AIR HONDÚRAS 

38354 SKY AVIATION (IND) INDÓNESÍA 

27948 TAM AIR JSC GEORGÍA 

34398 TOTAL AERO SVCS LTD BRETLAND 

27768 TRAVEL SERVICE KFT. UNGVERJALAND 

34636 UKRSPETSEXPORT ÚKRAÍNA 

22148 VALKYRIE LEASING LLC BANDARÍKIN 

30078 WIZZ AIR HUNGARY LTD UNGVERJALAND 

34351 YAS AIR ÍSLAMSKA LÝÐVELDIÐ ÍRAN 

MALTA 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

42638 AIR HORIZONT LTD MALTA 

256 AIR MALTA MALTA 

39454 AIR X CHARTER LTD. MALTA 

31495 AIRBLUE LTD PAKISTAN 

40823 ALBINATI AVIATION MALTA 

36714 BACA HYDRA LEASING AUSTURRÍKI 

37355 BRISE AIR S.A. SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

34461 COMLUX MALTA LTD MALTA 

34875 CONTRACTAIR LTD. BRETLAND 

44510 EUROPECORENDON AIR. EUROPE MALTA 

f12667 Capital Aerospace BANDARÍKIN 

32146 DAVID FRIEND ÁSTRALÍA 

32274 DBF AVIATION SERV 2 ÁSTRALÍA 

38978 DRITTE XR-GMBH ÞÝSKALAND 

22394 EUROJET MALTA MALTA 

33271 EUROPE EXEC JET SVCS MALTA 

37277 FLUGLAUSNIR ÍSLAND 

37769 GLOBAL SERVICES LLC BANDARÍKIN 

32637 HARDY AVIATION ÁSTRALÍA 

30537 HEAVYLIFT CARGO SÍERRA LEÓNE 

38311 HYPERION AVIATION LTD MALTA 

37284 IMAGEAIR P/L ÁSTRALÍA 

36198 KASAS LTD KENYA 

25799 KHARKOV AIRCRAFT ÚKRAÍNA 

22461 KING AIR SERVICES SUÐUR-AFRÍKA 

45233 MAG AEROSPACE BANDARÍKIN 

38158 MALETH-AERO AOC LTD MALTA 

32978 NEVILLE DUNN'S AVIAT ÁSTRALÍA 

39755 OASIS FLIGHT MALTA MALTA 

31897 PAY S AIR SERVICE ÁSTRALÍA 

39008 R & M AIRCRAFT PTY ÁSTRALÍA 

34775 ROYAL AIRLINES LTD PAKISTAN 

22960 S TOGO TÓGÓ 

37109 SKY AIRLINE CHILE (SÍLE) 

32979 SRD AVIATION ÁSTRALÍA 

31989 SUKHOY OAO OKB RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

39103 TEN BARREL INC. KANADA 
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f11796 THRESHOLD VENTURES INC BANDARÍKIN 

f10459 Turner Enterprises, Inc. BANDARÍKIN 

38457 VESTING PARTICIPACOE BRASILÍA 

38482 VISTAJET LIMITED MALTA 

27137 WASHINGTON TIMES AVT BANDARÍKIN 

36435 WELLHOME AIR CARRIER SUÐUR-AFRÍKA 

HOLLAND (NIÐURLAND) 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

30998 AEROVERTIGO 2 BANDARÍKIN 

23557 AIR MEMPHIS HOLLAND (NIÐURLAND) 

37191 AIR NORTH PARTNERSHI KANADA 

29998 AIR UNIVERSAL LTD JÓRDANÍA 

36307 AIRBULANCE HOLLAND (NIÐURLAND) 

39427 AMERICAN EAGLE EXEC. PÚERTÓ-RÍKÓ 

21363 ANGOLA AIR CHARTER ANGÓLA 

29335 ASPEN I LLC BANDARÍKIN 

23464 AVIACON ZITOTRANS RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

35323 AVIODROME LELYSTAD HOLLAND (NIÐURLAND) 

39021 BAIRES FLY S.A. ARGENTÍNA 

31611 BLUE AIRWAYS LLC ARMENÍA 

33759 BLUE BIRD AVTN (HS) SÚDAN 

34080 BRASILIAN AIRCRAFT HOLLAND (NIÐURLAND) 

33147 BUSINESS AIR (TX) BANDARÍKIN 

f10613 C&E Holdings Inc. BANDARÍKIN 

34199 CANAL AIR LLC BANDARÍKIN 

f11794 CARPAU CORP BANDARÍKIN 

2386 CHC AIRWAYS HOLLAND (NIÐURLAND) 

6984 CHINA AIRLINES TAÍVAN 

24134 CHINA SOUTHERN KÍNA 

39138 CITATION 550 LLC BANDARÍKIN 

34951 COMPAGNIE D'AVIATION KONGÓ 

30777 CORENDON AIRLINES TYRKLAND 

34761 COVENTRY FIRST BANDARÍKIN 

44184 CRAIG PROTEIN DIVISION BANDARÍKIN 

37301 Corendon Dutch Airline B.V. HOLLAND (NIÐURLAND) 

31592 DAC-AVIATION KANADA 

37643 DAROCO HOLDINGS LLC BANDARÍKIN 

28015 DC-YHDISTYS FINNLAND 

23651 DENIM AIR HOLLAND (NIÐURLAND) 

36211 DENIM AIR ACMI BV HOLLAND (NIÐURLAND) 

39325 DORNIER 3095 LLC BANDARÍKIN 

7398 DYNAMIC AIRLINES HOLLAND (NIÐURLAND) 

f12172 Digital Monitoring Products BANDARÍKIN 

25536 Dynamic Aviation Group Inc. BANDARÍKIN 

1005 ELAL ÍSRAEL 

21725 EMERGO FINANCE KANADA 

36313 ENERJET KANADA 

44200 EWA HOLDINGS LLC BANDARÍKIN 

20588 EXECUJET AVTN (PTY) SUÐUR-AFRÍKA 

22713 Eastman Chemical Company BANDARÍKIN 
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33648 Emerson Climate Technologies BANDARÍKIN 

35663 FIRST PROP AVIATION GRIKKLAND 

29640 FLORIDA WEST INTL AW BANDARÍKIN 

38731 FLY GEORGIA GEORGÍA 

30803 FOKKER HERITAGE HOLLAND (NIÐURLAND) 

8034 FOKKER TECHNIEK BV HOLLAND (NIÐURLAND) 

11556 GABON AIR TRANSPORT GABON 

3140 GARUDA INDÓNESÍA 

24666 GCB BEHEER HOLLAND (NIÐURLAND) 

34347 GHASSAN AHMED KÚVEIT 

28885 GLOBAL ACFT SERVICES UNITED STATES BANDARÍKIN 

12137 GOLDEN EUROPE JET ÞÝSKALAND 

3707 HEEREMA VLIEGBEDRIJF HOLLAND (NIÐURLAND) 

31163 INTERSTATE AIRLINE HOLLAND (NIÐURLAND) 

f10255 Idaho Investments Inc. BANDARÍKIN 

f12150 JAY Aviation II LLC BANDARÍKIN 

38601 JET A COMPANY BANDARÍKIN 

5131 JM Aviation Holdings BANDARÍKIN 

19232 Jetaway Air Service BANDARÍKIN 

1640 KLM HOLLAND (NIÐURLAND) 

1989 KLM CITYHOPPER HOLLAND (NIÐURLAND) 

12405 KOM ACTIVITY HOLLAND (NIÐURLAND) 

12573 Keycorp Aviation Center BANDARÍKIN 

42823 LBN, LLC / Central Missouri Aviation, Inc. BANDARÍKIN 

29439 LIBERTY GLOBAL EUROP HOLLAND (NIÐURLAND) 

35336 LODGINGS 2000 GÍBRALTAR 

f11885 Liberty Global, INC BANDARÍKIN 

1833 MARTINAIR HOLLAND (NIÐURLAND) 

23109 MEISNER AIRCRAFT BANDARÍKIN 

34026 MIL NETH TRANSPORT HOLLAND (NIÐURLAND) 

37631 MK Air Pty Ltd ÁSTRALÍA 

278 NIPPON CARGO JAPAN 

2023 NORTHWEST AIRLINES BANDARÍKIN 

1770 Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium HOLLAND (NIÐURLAND) 

f10346 OMI Management US LP BANDARÍKIN 

43017 OSA AVIATION NÍGERÍA 

37004 OSHKOSH CORPORATION BANDARÍKIN 

f10349 Oshkosh Corporation BANDARÍKIN 

f10928 Oxbow Falcon LLC BANDARÍKIN 

34344 PARADIGM JET MGMT BANDARÍKIN 

449 PATH BANDARÍKIN 

37434 PEGASUS TECH BANDARÍKIN 

22139 POLAR AIR CARGO WW BANDARÍKIN 

f12245 Prime City Holdings Limited Bvi BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

42799 Promega Corporation BANDARÍKIN 

30294 RUYGROK HOLLAND (NIÐURLAND) 

35234 SAMCO AIRCRAFT CORP HOLLAND (NIÐURLAND) 

32631 SEXTANT HOLDINGS BANDARÍKIN 

2440 SHELL AIRCRAFT LTD HOLLAND (NIÐURLAND) 

31729 SILVER AIR LTD SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

20544 SKYLINE AVIATION HOLLAND (NIÐURLAND) 

6050 SKYWEST AIRLINES ÁSTRALÍA 



20.6.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 49/359 

 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

31449 SOC. DE CONSERVATION HOLLAND (NIÐURLAND) 

2628 SURINAM AIRWAYS LTD SÚRÍNAM 

32167 Sama LelTayaran Company Limited SÁDI-ARABÍA 

22345 THE NATIONAL POLICE HOLLAND (NIÐURLAND) 

2723 TRANSAVIA AIRLINES HOLLAND (NIÐURLAND) 

38200 TRAVEL AIR (PAPUA) PAPÚA NÝJA-GÍNEA 

30852 TUI NED. ARKEFLY HOLLAND (NIÐURLAND) 

37890 UNIVERSAL HEALTH MGM BANDARÍKIN 

19198 UNIVERSAL WEATHER UK BRETLAND 

23316 WILMINGTON TRUST CY BANDARÍKIN 

42795 XIAMEN AIRLINES KÍNA 

31532 Xojet BANDARÍKIN 

AUSTURRÍKI 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

28314 AAA - AIR ALPS AVTN AUSTURRÍKI 

21973 AAA COOPER TRANSPORT BANDARÍKIN 

209 AIR CHARTER LTD SVISS 

35091 AIR SYLHET AG AUSTURRÍKI 

37260 ALTENRHEIN LUFTFAHRT AUSTURRÍKI 

45735 ANISEC LUFTFAHRT AUSTURRÍKI 

38061 ARTJET LTD BERMÚDAEYJAR 

27885 AUSTIN JET HOLDING AUSTURRÍKI 

440 AUSTRIAN AIRLINES AUSTURRÍKI 

35521 AVIATION SVC. MNGT SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

35434 AVIATION-LOWW GMBH AUSTURRÍKI 

32825 AVTN PARTNERS INC BANDARÍKIN 

33061 Avcon Jet AG AUSTURRÍKI 

f11781 BCOM AIR LLC BANDARÍKIN 

11578 BERTSCH AVIATION AUSTURRÍKI 

31562 BFS BUSINESS FLIGHT AUSTURRÍKI 

27000 CENTRE-AVIA AIRLINES RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

3813 CHARTER AIR AUSTURRÍKI 

20561 COMTEL AIR AUSTURRÍKI 

44050 CONCOFF TRADING CORPORATION BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

32053 DJT AVIATION GMBH AUSTURRÍKI 

36370 FEWOTEL BERTRIEBS AUSTURRÍKI 

8620 FLY JET ÍTALÍA 

15451 GEORGETOWN MNGMNT BANDARÍKIN 

31326 GLOBAL JET AUSTRIA AUSTURRÍKI 

29397 GROSSMANN AIR (2) AUSTURRÍKI 

30486 HADID INTNL SERVICES SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

38013 INNOVATIVE PROPERTIE BANDARÍKIN 

30323 INTERNATIONAL JET AUSTURRÍKI 

28512 INTERSKY LUFTFAHRT AUSTURRÍKI 

39111 JETALLIANCE (2) AUSTURRÍKI 

34493 Jetlines ÞÝSKALAND 

25637 KRONO AIR AUSTURRÍKI 

32335 LARET AVIATION LTD. SVISS 

45298 LAUDAMOTION EXECUTIVE GMBH AUSTURRÍKI 

30222 LAUDAMOTION GMBH AUSTURRÍKI 
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f10771 LK Air, Inc. BANDARÍKIN 

37796 LYONESS AVIATION AUSTURRÍKI 

39012 M B P COM. & IMP. BRASILÍA 

28808 M.A.P. Management + Planning AUSTURRÍKI 

9965 MAGNA INTERNATIONAL KANADA 

1083 MIL AUSTRIA AUSTURRÍKI 

22617 MIL SLOVENIA SLÓVENÍA 

33517 MJET GMBH AUSTURRÍKI 

33073 Majestic Executive Aviation AG AUSTURRÍKI 

29932 NIKI LUFTFAHRT GMBH AUSTURRÍKI 

8582 OMY AVIATION SUISSE SVISS 

35956 PEGASUS JETS LTD SVISS 

2168 PORSCHE KONSTRUKTION AUSTURRÍKI 

39219 PROXIMA LTD SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

32449 ROBIN HOOD AVIATION AUSTURRÍKI 

38249 RZ AIR CHARTER GMBH AUSTURRÍKI 

3858 SCHAFFER AUSTURRÍKI 

27384 SCHAFFER GMBH SVISS 

13030 STRASSER GMBH AUSTURRÍKI 

35104 SWAN VIEW AUSTURRÍKI 

25989 THE FLYING BULLS AUSTURRÍKI 

28567 TUPACK AUSTURRÍKI 

3000 TYROLEAN AIRWAYS AUSTURRÍKI 

8421 TYROLEAN JET SERVICE AUSTURRÍKI 

19210 UKRAINE INTL AIRLINE ÚKRAÍNA 

32735 VIENNA JET AUSTURRÍKI 

33552 VIPJETS LUFTFAHRT AUSTURRÍKI 

32040 VISTAJET AUSTURRÍKI 

26443 VOLGA AVIAEXPRESS RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

f10472 Weeks-Davies Aviation, Inc. BANDARÍKIN 

36939 XENTRA PHARM LTD ÍRLAND 

PÓLLAND 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

36500 A&S WORLD ACFT INC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

31588 AERO POWER UK BRETLAND 

40166 AIR GO EGYPT EGYPTALAND 

38570 AIR NORTH REGIONAL ÁSTRALÍA 

33187 AIR POLAND SP.Z.O.O. PÓLLAND 

35191 ALMASRIA EGYPTALAND 

21406 AMC AVIATION EGYPTALAND 

37958 ARKADY SP.Z.O.O. PÓLLAND 

27743 AWAS AVTN SRVC BANDARÍKIN 

38443 BINGO AIRWAYS PÓLLAND 

33876 CEZAR PRZEDSIEBIORST PÓLLAND 

31191 ECC LEASING COMPANY HOLLAND (NIÐURLAND) 

38442 EHT SA LÚXEMBORG 

36143 ENTER AIR PÓLLAND 

25625 EUROLOT SA PÓLLAND 

32532 HAWKER PARTNERSHIP BRETLAND 

24631 J S AVIATION BRETLAND 
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31322 JET STORY SP.Z.O.O. PÓLLAND 

32562 KORAL BLUE AIRLINES EGYPTALAND 

33079 LC ENGINEERING PÓLLAND 

1763 LOT POLISH AIRLINES PÓLLAND 

30797 MAGELLAN PRO-SERVICE PÓLLAND 

15423 MARITIME OFFICE PÓLLAND 

35190 MIDWEST AIRLINES EGYPTALAND 

1097 MIL FINLAND FINNLAND 

6310 MIL NATO NAPMA ÞÝSKALAND 

1113 MIL POLAND PÓLLAND 

1082 MINISTERE DE LA DEFENSE NAT. ALSÍR 

37385 MUSCO SPORTS LIGHT BANDARÍKIN 

21498 NESMA SÁDI-ARABÍA 

32654 NG2 S.A. PÓLLAND 

31237 OLT EXPRESS REGIONAL PÓLLAND 

37290 OLT Express Poland PÓLLAND 

15686 PODELENIE 24 900 BÚLGARÍA 

28514 POGRANICHNAYA KAZ KASAKSTAN 

32968 POLISH AIR NAVIG PÓLLAND 

29333 PYRLANDIA BOOGIE SP. PÓLLAND 

30603 PZL MIELEC PÓLLAND 

24855 ROVNO UNIVERSAL AVIA ÚKRAÍNA 

45504 RYANAIR SUN PÓLLAND 

35551 SAUDI MEDICAL SERV. SÁDI-ARABÍA 

36308 SMALL PLANET EP PÓLLAND 

30192 SPRINTAIR SA PÓLLAND 

11555 STATUL MAJOR AL FORTELOR AERIENE ROMANIA 

36858 TELE-FONIKA KABLE PÓLLAND 

38446 TRAVEL SERVICE EP PÓLLAND 

26078 TURAN AIR ASERBAÍSJAN 

22273 VENKATESHWARA HATCH INDLAND 

39588 YOLENAL AERONAUTICS BRETLAND 

35851 YOLENAL LIMITED PÓLLAND 

PORTÚGAL 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

38947 540 GHANA LIMITED GANA 

37971 ACFT CONSULTANTS 2 BANDARÍKIN 

37357 AERO CONTRACTORS BANDARÍKIN 

33236 AERONAUTIC SOLUTIONS SUÐUR-AFRÍKA 

37192 AERONEXUS CORPORATE SUÐUR-AFRÍKA 

34994 AFRICAIR USA (2) BANDARÍKIN 

f12788 AG HOLDINGS I CORP BANDARÍKIN 

f12949 AGRI COMMODITY TRADE LLC BANDARÍKIN 

9568 AIR BEAR BANDARÍKIN 

35406 AIR BY JET LLC BANDARÍKIN 

12500 AIR TRACTOR BANDARÍKIN 

34315 AIRALT SL SPÁNN 

39102 AIRCO AIRCRAFT KANADA 

f11466 AIRCRAFT TRUST & FINANCING CORP 

TRUSTEE 

BANDARÍKIN 
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35358 AIRES S.A. COLOMBIA 

32873 AIRLOG INTL LTD BANDARÍKIN 

35522 AMERICAN JET INTL 2 BANDARÍKIN 

35973 AMERICAN LOGISTICS ARGENTÍNA 

33621 ANGOLA AIR SERVICE ANGÓLA 

31591 ASSOCIATED AV (NIG) NÍGERÍA 

29535 ASSOCIATED AVTN BRETLAND 

37174 AV FLEET HOLDING LLC BANDARÍKIN 

31919 AVIATION COMPANY SUÐUR-AFRÍKA 

10055 AVIATION SRVCS INTL BANDARÍKIN 

36487 AVIONCO KANADA 

f12524 Air Bravo BANDARÍKIN 

33625 Air Cargo Carrier Gov Div BANDARÍKIN 

f11871 Airways Management Services BANDARÍKIN 

f12525 Alesworth BANDARÍKIN 

23852 Aries Aviation KANADA 

35811 BANK OF UTAH BANDARÍKIN 

25881 BARNETT INVESTMENTS BANDARÍKIN 

3935 BASLER TURBO BANDARÍKIN 

f10078 BASURVENCIA BANDARÍKIN 

38781 BEST FLY WORLDWIDE ANGÓLA 

37795 BLUE SKY PROPERTIES PANAMA 

32957 BORDER SECURITY INDLAND 

28573 BRA TRANSP AEREOS BRASILÍA 

27477 BROAD RIVER AVTN BANDARÍKIN 

38891 BRUCE LEVEN BANDARÍKIN 

34501 BUFFINI & COMPANY 2 BANDARÍKIN 

35174 Banco Pine SA BRASILÍA 

f11394 CAMAC AVIATION LLC BANDARÍKIN 

37106 CAOA Montadora de Veiculos S/A BRASILÍA 

35613 CELESTIAL AV TRADING ÍRLAND 

34187 CEMAIR SUÐUR-AFRÍKA 

f11421 CHALLENGER 1073 LLC BANDARÍKIN 

37305 CHALLENGER 605 LLC BRASILÍA 

29700 CHARTERTECH PARTNER SUÐUR-AFRÍKA 

32199 CHERRY AIR AVIATION BANDARÍKIN 

38270 CHIK-CHIK AERONAUTIC ANGÓLA 

27516 CIELOS DEL PERU SA PERÚ 

f13619 CIMED Industria de Medicamentos Ltda BRASILÍA 

23339 CIT LEASING BANDARÍKIN 

33653 CJ AIR SAFARIS SUÐUR-AFRÍKA 

24811 CLOS DE BERRY MGMT BANDARÍKIN 

35501 COHEN RICARDO BANDARÍKIN 

32983 COMAIR (2) BANDARÍKIN 

24378 COMAIR SALES LTD SUÐUR-AFRÍKA 

30053 CONSORCIO UNIBANCO BRASILÍA 

33062 CONSTRUCTORA SAMBIL BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA 

36787 CONSTRUTORA COWAN BRASILÍA 

33176 CRYSTAL AIR AVTN BANDARÍKIN 

37409 Casas Bahia Comercial LTDA BRASILÍA 

f10986 Challenger Air Corp., LLC BANDARÍKIN 

f10117 Channellock, Inc. BANDARÍKIN 
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28991 Construtora Andrade Gutierrez, S.A. BRASILÍA 

f12176 Contran Corporation BANDARÍKIN 

32382 Curves International Inc BANDARÍKIN 

38412 DELPHIA PARTICIPACOE BRASILÍA 

35533 DIAS BRANCO ADMINI BRASILÍA 

31528 DISTRIBUIDORA PHARMA BRASILÍA 

f12527 Derwick Associates de Venezuala BANDARÍKIN 

27988 EAGLE MOUNTAIN INTL BANDARÍKIN 

44175 EDEN JETS LTD. SVISS 

40726 EJME AIRCRAFT MAN. PORTÚGAL 

33867 EMBASSY OF INDIA PORTÚGAL 

34414 EMPR.DE MEIOS AEREOS PORTÚGAL 

25289 EUROATLANTIC AIRWAYS PORTÚGAL 

30179 EXECUTIVE TURBINE SUÐUR-AFRÍKA 

f12189 Enterprise Aviation - Bermuda Ltd BANDARÍKIN 

23864 FAITH LANDMARK BANDARÍKIN 

31214 FALCONCREST AVTN BANDARÍKIN 

24973 FLIGHT MANAGEMENT BANDARÍKIN 

30684 FLUIRDADOS SA PORTÚGAL 

37242 FUNG WING CHEUNG KÍNA 

f10727 Falcon Executive Aviation, Inc. BANDARÍKIN 

f11847 Flightstream Aviation LLC BANDARÍKIN 

35289 G 137 LLC BANDARÍKIN 

27761 GAMBIA INTL (2) GAMBÍA 

8760 GAVILAN BANDARÍKIN 

36437 GEMINI MOON TRADING SUÐUR-AFRÍKA 

f12704 GIROSKI AVIATION LLC BANDARÍKIN 

30178 GLOBAL EQUITIES SUÐUR-AFRÍKA 

31572 GLOBAL FLIGHT SUPPRT BANDARÍKIN 

44116 GLOBAL MISSION LLC PORTÚGAL 

40846 GREENPLAC TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

LTDA 

BRASILÍA 

f11434 GROSFELD INVESTORS LLC BANDARÍKIN 

36978 GUNTER PPS LLC BANDARÍKIN 

36257 GYROCAM SYSTEMS BANDARÍKIN 

34888 HAMPTON CRYSTAL NÍGERÍA 

36346 HM LLC BANDARÍKIN 

29095 HMY AIRWAYS INC KANADA 

31879 HUGHES AIR CORP KANADA 

32070 Hy Fly, Transportes Aéreos, S.A. PORTÚGAL 

34593 IAL CORP BANDARÍKIN 

32417 IBIS Participações e Serviços Ltda. BRASILÍA 

32833 INDIGO TRANSPORT BANDARÍKIN 

37805 INMOBILIARIA RASAL GVATEMALA 

32173 INTERWINGS AIRCHRTR SUÐUR-AFRÍKA 

32590 Igreja Universal do Reino de Deus BRASILÍA 

31628 JDL Aviation LLC BANDARÍKIN 

37257 JESPER CONTINENTAL ÍSRAEL 

7255 JET FLIGHT SERVICES BANDARÍKIN 

33637 JET MANAGEMENT INC BANDARÍKIN 

38520 JET MANAGERS INC BANDARÍKIN 

33382 JETFLY SUISSE SARL SVISS 
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f10281 JMI Services Inc. BANDARÍKIN 

27707 JORDAN AVIATION JÓRDANÍA 

38883 JW CONSTRUCTION CO BANDARÍKIN 

34763 Joyce Meyer Ministries BANDARÍKIN 

32523 K&P AVIATION LLC BANDARÍKIN 

34683 KANDO JET LLC BANDARÍKIN 

32791 KING AIR CHARTER SUÐUR-AFRÍKA 

32122 KJ AIR BANDARÍKIN 

32488 KNIGHTS ARILINES LTD NÍGERÍA 

f11799 KTI INCORP BANDARÍKIN 

38707 L-3 AEROMET BANDARÍKIN 

34911 L3 COMMUNICATIONS ADVANCED 

AVIATION LLC 

BANDARÍKIN 

26001 LADS ÁSTRALÍA 

38064 LIMA DELTA COMPANY BANDARÍKIN 

f11784 LIVING WORD CHRISTIAN CENTER BANDARÍKIN 

31063 LUZAIR SA PORTÚGAL 

f12528 La Cadena BANDARÍKIN 

40079 MAAMBA COLLIERIES SAMBIA 

37666 MACHAVIA INC BANDARÍKIN 

29587 MACNEIL AVIATION LLC BANDARÍKIN 

37794 MADRONE ADVISORS BANDARÍKIN 

38933 MAHIL AGROPECUARIA BRASILÍA 

35273 MALAYSIAN DCA MALASÍA 

28388 MANACA TAXI AEREA BRASILÍA 

30683 MASTERJET-AVIACAO PORTÚGAL 

32546 MBF HEALTCARE MGMT BANDARÍKIN 

32317 MCC AVIATION SUÐUR-AFRÍKA 

34766 MED-VIEW AIRLINES NÍGERÍA 

35632 MERIDIAN AVTN (CO) BANDARÍKIN 

33303 MH AVIATION BANDARÍKIN 

37098 MH AVIATION SERVICES SUÐUR-AFRÍKA 

f12190 ML200 Leasing LLC BANDARÍKIN 

29463 MORGAN FLIGHT BANDARÍKIN 

32691 MOURITEEN FAMILY TR SUÐUR-AFRÍKA 

32137 MOURITZEN FAMILY SUÐUR-AFRÍKA 

31396 Mariner Management LLC BARBADOS 

25266 Mente L.L.C. BANDARÍKIN 

f13250 Mercantil Servicios Financieros C.A. BANDARÍKIN 

28772 NATIONAL AIRWAYS CORPORATION (PTY) 

LTD 

SUÐUR-AFRÍKA 

33092 NICON AIRWAYS NÍGERÍA 

33140 NOLINOR AVIAT (NLN) KANADA 

f10339 NWW Excel II Inc. BANDARÍKIN 

23781 Netjets Transportes Aéreos, S.A. PORTÚGAL 

f13917 Nevada Restaurant Services. INC BANDARÍKIN 

30008 OCEANAIR LINHAS AER BRASILÍA 

32688 Orbest Airlines, S.A. PORTÚGAL 

36786 PACIFIC FLIER SAMBANDSRÍKI MÍKRÓNESÍU 

29678 PARTNERSHIP SUÐUR-AFRÍKA 

25069 PASSAREDO SA BRASILÍA 

33232 PEACON ASSOCIATES BANDARÍKIN 
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38880 PERDIEM PILOTS LLC BANDARÍKIN 

38542 PETROWEST SERVICES SVISS 

8058 PILOT INTERNATIONAL BANDARÍKIN 

22689 PRESIDENCE COTE D'IVOIRE FÍLABEINSSTRÖNDIN 

28105 PROFESSIONAL MAINTNC BANDARÍKIN 

34256 Planair Enterprises BERMÚDAEYJAR 

31277 R & R AIRCRAFT BANDARÍKIN 

31995 RANI S AVIATION BANDARÍKIN 

31003 RB SPORTS INTL CAYMAN-EYJAR 

7732 RICH PRODUCTS BANDARÍKIN 

36622 RICHARD P. MATHESON BANDARÍKIN 

31958 ROSTON AVIATION BANDARÍKIN 

35338 ROYAL JET INC BANDARÍKIN 

32614 RSE COMPANY BANDARÍKIN 

37646 RSE COMPANY DELAWARE BANDARÍKIN 

f12718 RUSSELL AVIATION LEASING INC BANDARÍKIN 

f10830 Reyes Holdings, LLC BANDARÍKIN 

28661 SAHARA AVIATION SUÐUR-AFRÍKA 

39447 SHANDRA INVESTMENT LTD SVISS 

36028 SIERRA NEVADA SNC. BANDARÍKIN 

38239 SIFCO SA BRASILÍA 

34940 SIGNIA JETS SPÁNN 

31892 SKYROS PROPERTIES SUÐUR-AFRÍKA 

36707 SPARTAN ORGANISATION BANDARÍKIN 

9295 SPECIALIZED AIRCRAFT BANDARÍKIN 

31178 SPECTREM AIR SUÐUR-AFRÍKA 

19821 SPORTO SNC FRAKKLAND 

33551 STAR AIR CARGO SUÐUR-AFRÍKA 

31587 STORM AVTN CANADA KANADA 

35493 STRATEGIC AIRLINES ÁSTRALÍA 

2354 Sata Air Açores, S.A. PORTÚGAL 

25573 Sata Internacional, S.A. PORTÚGAL 

f12670 Schweitzer Engineering Labs Inc BANDARÍKIN 

f10406 Spectator, Inc. and Kalco Corporation BANDARÍKIN 

388 TAAG - Linhas Aéreas de Angola - Angola 

Airlines 

ANGÓLA 

2649 TACV-Transportes Aéreos de Cabo Verde, S.A. GRÆNHÖFÐAEYJAR 

34229 TAK CONTINENTAL LTD BANDARÍKIN 

2656 TAP-Transportes Aéreos Portugueses, S.A. PORTÚGAL 

39124 TAXI AER PIRACICABA BRASILÍA 

21003 TAXI AEREO WESTON BRASILÍA 

31810 THE HONORABLE COMMISSIONER FOR 

TRANSPORT 

NÍGERÍA 

f11806 THREE VALLEYS RANCH LLC BANDARÍKIN 

27408 TINAIRLINES PORTÚGAL 

30033 TRANS CAPITAL AIR KANADA 

32712 TRAYTON AVIATION BANDARÍKIN 

31334 TRIDENT AVIATION HK KENYA 

32974 TRIUMPH AIRWAYS LTD KANADA 

37761 TROP COMERCIO EXTER BRASILÍA 

31496 TRUSH AIRCRAFT BANDARÍKIN 

f12760 TSTC LLC BANDARÍKIN 
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f13023 Tierecel Limited/Corbantrade Cia. Ltda. BANDARÍKIN 

34375 Toby Limited CAYMAN-EYJAR 

11938 UAC AIR CHARTER ÞÝSKALAND 

32229 US AVIATION CORP BANDARÍKIN 

31833 US EUROPE AFRICA TR BANDARÍKIN 

35718 United Bank Card BANDARÍKIN 

32025 VALLEYSOFT ANGÓLA 

30481 VITESSE AVIATION BRASILÍA 

30887 VOYAGEUR AIRWAYS (2) KANADA 

31801 WACHOVIA FINANCIAL BANDARÍKIN 

37186 WAYLAWN ÍSRAEL 

32618 WC FERRIES SUÐUR-AFRÍKA 

35256 WEBJET LINHAS AEREAS BRASILÍA 

30546 WEST CENTRAL AIR KANADA 

27218 WHITE-AIRWAYS SA PORTÚGAL 

f11379 WILLOW CREEK ASSOCIATION BANDARÍKIN 

30536 WINGS AVTN NIGERIA NÍGERÍA 

7965 WORLDWIDE FERRYING KANADA 

f10773 Wells Fargo Bank NW NA BANDARÍKIN 

f11443 X PEGASUS LLC BANDARÍKIN 

42339 ZAPAIR ADM. AERONAVE BRASILÍA 

RÚMENÍA 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

f11849 26 North Aviation BANDARÍKIN 

37254 AAR AIRLIFT BANDARÍKIN 

38504 AERSALE INC BANDARÍKIN 

36412 AIR BUCHAREST RÚMENÍA 

31871 AIR JET LDA SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

31492 AIRCRAFT TRADERS BELGÍA 

31265 AIRJET ANGÓLA 

33726 ALFA AIR SERVICES RÚMENÍA 

26569 ARP 410 AIRLINES ÚKRAÍNA 

26750 AVE.COM FZC SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

30600 BLUE AIR TRANSPORT AERIAN RÚMENÍA 

27344 BUKOVYNA ÚKRAÍNA 

34021 CAGDAS AIR TYRKLAND 

26254 CARPATAIR RÚMENÍA 

37103 CITYLINK GANA 

31415 DETA AIR KASAKSTAN 

29714 EUROJET ROMANIA RÚMENÍA 

37634 INTER AVIATION SRL RÚMENÍA 

2349 JETRAN BANDARÍKIN 

31627 JETRAN AIR S.R.L. RÚMENÍA 

31435 KYRGYZ TRANS AVIA TADSÍKISTAN 

30390 LIBYAVIA AVIATION LÍBÍA 

31716 MAX AVIA TADSÍKISTAN 

35518 MDLR AIRLINES INDLAND 

28204 MIA LÍBANON 

30986 MIA AIRL. RÚMENÍA 

21209 MIAMI AIR INTL BANDARÍKIN 
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32236 MIDDLE EAST AVIATION LÍBANON 

32327 RED STAR (FZE) SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

27810 ROMANIAN ACADEMY RÚMENÍA 

26019 ROMANIAN CIVIL AERONAUTICAL 

AUTHORITY 

RÚMENÍA 

12320 ROMAVIA ROMANIAN RÚMENÍA 

24932 ROSTVERTOL RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

f10719 Riata Management LLC BANDARÍKIN 

10864 S CAMEROON KAMERÚN 

26056 SANTAY AIR TYRKLAND 

39475 SKYBLUE AERO PVT LTD INDLAND 

2658 TAROM RÚMENÍA 

38059 TEN AIRWAYS SRL RÚMENÍA 

39073 TRIDENT JET LEASING ÍRLAND 

33564 VEGA AIR COMPANY ÚKRAÍNA 

28579 VICTORIA AVTN BRETLAND 

27298 VISION AIRLINES BANDARÍKIN 

SLÓVENÍA 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

129 ADRIA AIRWAYS SLÓVENÍA 

32878 ARTHEL SARL FRAKKLAND 

32720 CITIC GEN AVIATION KÍNA 

35546 CSI AVIATION SVCS BANDARÍKIN 

33291 ELITAVIA D.O.O. SLÓVENÍA 

36624 IRTYSH-AIR KASAKSTAN 

35867 REGION AVIA AIRLINES RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

38756 SIAVIA D.O.O. SLÓVENÍA 

20012 SOLINAIR D.O.O. SLÓVENÍA 

SLÓVAKÍA 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

36800 AELIS GROUP A.S. SLÓVAKÍA 

29083 AEROMIST KHARKIV ÚKRAÍNA 

40862 AIR CARGO GLOBAL SLÓVAKÍA 

36293 AIREXPLORE LTD. SLÓVAKÍA 

36260 AVIA AM LEASING LITÁEN (LIETUVA) 

23803 BERIEV ACRFT COMPANY RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

34446 BOTTLESPRING LTD KÝPUR 

31950 EAGLE AIR (SL) LTD SÍERRA LEÓNE 

31730 EASTERN SLÓVAKÍA 

30601 EASTERN AIRWAYS (FD) SVASÍLAND 

38208 EASTERN AIRWAYS(PTY) SVASÍLAND 

30547 FILAIR 2 KONGÓ 

22395 GOVERNMENT SLOVAKIA SLÓVAKÍA 

38541 Georgian LLC GEORGÍA 

30935 ILYICH IRON & STEEL ÚKRAÍNA 

33181 JUMP-TANDEM S.R.O. SLÓVAKÍA 

30337 KAM AIR AFGANISTAN 

36456 MOKRANCE STEEL MILLS SLÓVAKÍA 



Nr. 49/368 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.6.2019 

 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

23544 SLOVAK TRANSP. AUTH. SLÓVAKÍA 

35142 SSIM, A.S. SLÓVAKÍA 

27064 STEEL KOSICE SLÓVAKÍA 

36243 TRAVEL SERVICE SLOV SLÓVAKÍA 

36633 VJEKOSLAV MIHAJLOVIC SERBÍA 

37222 VR JET A.S. SLÓVAKÍA 

FINNLAND 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

3167 AIR NIAMEY NÍGER 

380 ALTICOR INC. BANDARÍKIN 

24494 ATYRAU AUE JOLY KASAKSTAN 

38637 BEST JETS INTL BANDARÍKIN 

f10892 Best Friends Air BANDARÍKIN 

31399 CARLBAD ENTERPRISES ÚKRAÍNA 

838 CITYJET OY FINNLAND 

35898 EXTREME CRAFTS VI BANDARÍKIN 

9834 FIN AVIATION ACADEMY FINNLAND 

1167 FINNAIR OY FINNLAND 

37664 HANGAR AVIATION MGMT BANDARÍKIN 

5922 JETFLITE FINNLAND 

25610 KAZAIR WEST KASAKSTAN 

31987 Lone Ranger Jets LLC BANDARÍKIN 

26102 MAGADANAVIALISING RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

8930 METROPOLITAN LIFE BANDARÍKIN 

27086 NORDIC REGIONAL AIRLINES OY FINNLAND 

32127 RIVER AVIATION FINNLAND 

26295 SPARC AVIA CJSC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

30246 TUPOLEV OAO RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

33207 UTAIR-EXPRESS LTD RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

28491 ZAO AK BYLINA RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

SVÍÞJÓÐ 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

31883 AIR NELSON (2) NÝJA-SJÁLAND 

35786 AJ PRODUKTER AB SVÍÞJÓÐ 

20289 AKE JANSSON SVÍÞJÓÐ 

38079 ALISE AVIATION LLC. BANDARÍKIN 

36103 ALLEGIANT AIR LLC BANDARÍKIN 

37047 ALNASER AIRLINES ÍRAK 

30326 AMAPOLA FLYG AB SVÍÞJÓÐ 

21131 ATRAN-AVIATRANS RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

23804 BH AIRLINES BOSNÍA OG HERSEGÓVÍNA 

32341 BLUE AERO FRAKKLAND 

24912 BLUE CHIP JET SVÍÞJÓÐ 

38682 BRAVO AIRWAYS ÚKRAÍNA 

30391 BUSINESS AVIATION UK ÚKRAÍNA 

22830 Braathens Regional Airways AB SVÍÞJÓÐ 

21450 Braathens Regional Aviation AB SVÍÞJÓÐ 



20.6.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 49/369 

 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

f10112 CCI Pilot Services II, LLC BANDARÍKIN 

f11023 CHAILEASE FINANCE (BVI) Corp. BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

32004 CINGULAR WIRELESS BANDARÍKIN 

37937 CLYDE AIR AB SVÍÞJÓÐ 

36076 COMTRAN INTERNATIONAL INC BANDARÍKIN 

f10123 Comcast Corporation / Classic Services BANDARÍKIN 

28009 Corning Incorporated BANDARÍKIN 

30875 DLS AIR BANDARÍKIN 

40082 DYNAMIC AIRWAYS BANDARÍKIN 

38727 EXEC JET ENTERPRISE TAÍVAN 

31463 EXPO AVIATION PVT 2 SRÍ LANKA 

31837 EZNIS AIRWAYS MONGÓLÍA 

35824 FLEETLEADER AB SVÍÞJÓÐ 

8697 FLYGANDE VETERANER SVÍÞJÓÐ 

35907 FORSCHUNGSZENTRUM ÞÝSKALAND 

31506 GLOBAL AVTN PARTNERS RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

39114 GOIANIA COMERCIO PORTÚGAL 

23882 HASTENS SANGAR AB SVÍÞJÓÐ 

34845 JET ARROW SVISS 

39062 JET PLAID LLC BANDARÍKIN 

32414 JORDAN CONSULTING BANDARÍKIN 

33688 JP AIR AB (2) SVÍÞJÓÐ 

35590 K/S HAWKER DANMÖRK 

3839 KINNARPS SVÍÞJÓÐ 

5790 KUSTBEVAKNINGEN SVÍÞJÓÐ 

34960 LARGUS AVIATION AB SVÍÞJÓÐ 

1103 MIL HUNGARY UNGVERJALAND 

1116 MIL SWEDEN SVÍÞJÓÐ 

23589 MIL/CIV SWEDEN SVÍÞJÓÐ 

37340 N724DB LLC SPÁNN 

27706 NATIONAL GUARD OF UKRAINE ÚKRAÍNA 

30120 NEXTJET AB SVÍÞJÓÐ 

24970 Nova Airlines AB SVÍÞJÓÐ 

26024 PA-FLYG AB SVÍÞJÓÐ 

33709 PMI GLOBAL SVCS INC BANDARÍKIN 

37993 PROFESSIONAL AIR BANDARÍKIN 

24567 RAINIER AVTN BANDARÍKIN 

7778 RAJAVARTIOLAITOS FINNLAND 

29020 RAYA AIRWAYS SDN BHD MALASÍA 

25043 SA EXPRESS SUÐUR-AFRÍKA 

35916 SAMOA TECHNOLOGIES BANDARÍKIN 

38353 SAPPI MANUFACTURING SUÐUR-AFRÍKA 

2351 SAS SVÍÞJÓÐ 

34500 SFS HOLDING AB SVÍÞJÓÐ 

37442 SHOTGUN RANCH LLC BANDARÍKIN 

39172 SKYMERE STORM BRETLAND 

7491 SNAS COURIERS BAREIN 

38038 SOL LINEAS AEREAS SA ARGENTÍNA 

21918 SOUTH AFRICAN EXPRES SUÐUR-AFRÍKA 

35483 SPITFIRE INVESTMENTS BRETLAND 

32740 SWAFHF SVÍÞJÓÐ 

2041 SWIFLITE AIRCRAFT CORP BANDARÍKIN 



Nr. 49/370 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.6.2019 

 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

f12232 Shuert Enterprises BANDARÍKIN 

38448 Sparrow Aviaton AB SVÍÞJÓÐ 

36334 TAM AB SVÍÞJÓÐ 

30408 TANDORO SVISS 

23235 TUIFLY NORDIC AB SVÍÞJÓÐ 

26810 UAB APATAS LITÁEN (LIETUVA) 

32336 WADE AIR ÁSTRALÍA 

6818 WALTAIR EUROPE SVÍÞJÓÐ 

20170 West Atlantic Sweden AB SVÍÞJÓÐ 

BRETLAND 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

35380 19TH HOLE CORP BRETLAND 

36325 21st Century Fox America, Inc. BANDARÍKIN 

36971 350 S.R.O. SLÓVAKÍA 

1905 3M COMPANY BANDARÍKIN 

34746 51 NORTH LIMITED BRETLAND 

30021 57 AVIATION SERVICES LLC BANDARÍKIN 

6803 711 CODY INC BANDARÍKIN 

f12809 73MR LLC BANDARÍKIN 

27726 994748 ONTARIO INC KANADA 

f11440 A & C BUSINESS SERVICES INC BANDARÍKIN 

29496 A J WALTER AVIATION BRETLAND 

27976 ABCO Aviation Incorporated BANDARÍKIN 

32962 ABG AIR LTD BRETLAND 

39081 ABG RESOURCE PVT LTD INDLAND 

45376 ABSOLUTE JET LTD KASAKSTAN, KIRGISTAN 

35443 AC TRAVEL LLC BANDARÍKIN 

39446 ACANITT (CZA) HOLD. SVISS 

29558 ACASS Canada Ltd. KANADA 

30786 ACFT SARL LÚXEMBORG 

f11778 ACG ACQUISITION 169 LLC BANDARÍKIN 

35080 ACROPOLIS AVNT LTD BRETLAND 

31406 ADL LEASING BANDARÍKIN 

f13707 ADMINISTRADORA JBL C.A. BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA 

27832 ADVENTAIR BANDARÍKIN 

24201 AEC INTERN. LTD SVISS 

f11874 AEG Air A.V.V. ARÚBA 

27739 AEROMEDICAL EVAC SÁDI-ARABÍA 

36924 AERON CIVIL PANAMA PANAMA 

31549 AERONAVAL BANDARÍKIN 

36365 AERORUTAS SATA ARGENTÍNA 

29326 AEROSERVICIOS EJE MEXÍKÓ 

21273 AEROSMITH PENNY BANDARÍKIN 

36773 AFRICAN AIRLINES INV SUÐUR-AFRÍKA 

42948 AFS ALPINE FLGHTSVC AUSTURRÍKI 

29508 AIR AMBULANCE SUPPRT BANDARÍKIN 

35354 AIR ASIA X MALASÍA 

201 AIR CANADA KANADA 

34225 AIR CHARTER PROFSNL BANDARÍKIN 

551 AIR GROUP (VAN NUYS) BANDARÍKIN 
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CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

24148 AIR HARRODS LTD BRETLAND 

237 AIR INDIA INDLAND 

241 AIR JAMAICA JAMAÍKA 

26351 AIR KILROE LTD T/A EASTERN AIRWAYS BRETLAND 

264 AIR NEW ZEALAND NÝJA-SJÁLAND 

31662 AIR NOVA INC BANDARÍKIN 

25802 AIR PARTNER PRIVATE JETS LTD BRETLAND 

33259 AIR PARTNERS CORP KANADA 

5633 AIR TRANSAT KANADA 

38900 AIRCAFT MNGT SVCS BRETLAND 

33754 AIRCRAFT AFRICA CO SUÐUR-AFRÍKA 

37072 AIRCRAFT HOLDINGS BRETLAND 

f11330 AIRCRAFT PROPERTIES LLC C/O 

GOODMAN PROPERTIES 

BANDARÍKIN 

38908 AIRCREW DIRECT BRETLAND 

35078 AIRLIFT INTL (GHANA) GANA 

33856 AIRMID AVTN SVCS LTD INDLAND 

10639 AIRSTAR GROUP BANDARÍKIN 

38429 AIRSTAR LEASING LTD BRETLAND 

39122 AIRTANKER BRETLAND 

33141 AIRTIME LLC BANDARÍKIN 

36074 AL FOZAN HOLDING CO. SÁDI-ARABÍA 

33143 AL RUSHAID AVIATION BANDARÍKIN 

31508 AL SALAM 319 LTD. CAYMAN-EYJAR 

36145 AL SHOHRA PVT JET JÓRDANÍA 

21690 ALG TRANSP UK OFFICE BANDARÍKIN 

30184 ALII AVIATION BANDARÍKIN 

43592 ALJON AVIATION SVCS BRETLAND 

45103 ALL IN JETS LLC BANDARÍKIN 

31951 ALLEGIANCE AIR SUÐUR-AFRÍKA 

38790 ALLFAST FASTENING BANDARÍKIN 

34807 ALMOJIL AVIATION SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

33938 AMAC CORPORATE JET AG SVISS 

35757 AMBER AVTN (UK) LTD. BRETLAND 

364 AMBRION AVIATION BRETLAND 

36990 AMERIANA AVIATION BRETLAND 

369 AMERICAN AIRLINES BANDARÍKIN 

372 AMERICAN EXPRESS BANDARÍKIN 

31782 AMERIPRISE FINANCIAL BANDARÍKIN 

31943 AMGEN BANDARÍKIN 

37598 AMS LTD BRETLAND 

31016 ANDAMAN AVIATION SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

36383 ANDERSON AIR LTD. KANADA 

4944 ANHEUSER BUSCH BANDARÍKIN 

25743 ANSCHUTZ BANDARÍKIN 

35836 APEC ASSETS LIMITED BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

28676 APRILIA HOLDINGS INC CAYMAN-EYJAR 

37233 ARABIAN JETS SÁDI-ARABÍA 

28325 ARAMARK BANDARÍKIN 

4999 ARAMCO SAUDI ARABIA BANDARÍKIN 

27475 ARENA AVIATION LTD BRETLAND 

32054 ARIK AIR LTD BRETLAND 
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CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

31512 ARINC DIRECT BANDARÍKIN 

38283 ARIRANG IOM AVIATION BRETLAND 

34018 ARKIVA LTD. ÍRLAND 

36765 ARM INVESTMENT MNG NÍGERÍA 

33376 ARMAD SVISS 

35141 ASHOK LEYLAND LTD INDLAND 

31554 ASIA UNIVERSAL JET LETTLAND 

38121 ASP Aviation ltd BRETLAND 

35917 ASTROJET LTD BRETLAND 

35166 AT&T Management Services, L.P. BANDARÍKIN 

36976 ATALANTA AIR BANDARÍKIN 

31345 ATLANTIC AIRLINES LTD BRETLAND 

27139 ATLANTIC AVTN 2 BANDARÍKIN 

32213 ATLANTIC BRIDGE AV 2 BRETLAND 

436 AURIGNY AIR BRETLAND 

37011 AV CONSULTANTS ASPEN BANDARÍKIN 

31787 AV8JET BRETLAND 

31623 AVALON CAPITAL GROUP BANDARÍKIN 

38338 AVANTHA HOLDING LTD INDLAND 

32163 AVCARD UK BRETLAND 

38720 AVFUEL CORP BANDARÍKIN 

35868 AVIA FUNDS MNGMT LITÁEN (LIETUVA) 

31940 AVIACOR - AIRCRAFT RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

30645 AVIAMAX ÞÝSKALAND 

35661 AVIATION DYNAMIX LLC BANDARÍKIN 

36095 AVION LLC BANDARÍKIN 

45064 AVIONCO GUERNSEY BRETLAND 

27087 AVIONETA BANDARÍKIN 

38184 AVIONICARE LTD BRETLAND 

36193 AVITRANS INC BANDARÍKIN 

26701 AVMAX AVIATION SVCS KANADA 

35910 AVMET INTERNATIONAL BANDARÍKIN 

27329 AVPLAN TRIP SUPPORT BANDARÍKIN 

37441 AVPRO INC (3) BANDARÍKIN 

33188 AVTN DEVLPMENT INTL ÍRLAND 

33680 AVTN EQPMENT LEASING BRETLAND 

33050 AVTRADE UK BRETLAND 

35255 AVX TAXI AEREO BRASILÍA 

18980 AZERBAIJAN AIRLINES ASERBAÍSJAN 

38878 AZIKEL GROUP NÍGERÍA 

40782 AbbVie US LLC. BANDARÍKIN 

8740 Abbott Laboratories BANDARÍKIN 

37390 Advanced Air Management BANDARÍKIN 

10342 Aero Air, LLC BANDARÍKIN 

37236 Agropecuaria Santana do Deserto Ltda. BRASILÍA 

28036 Air Charter Scotland Ltd BRETLAND 

f10008 AirBill Inc. BANDARÍKIN 

33319 Aircraft Associates Inc BANDARÍKIN 

23373 Al Tameer Co. Ltd. SÁDI-ARABÍA 

f10023 Alpha Technologies, Inc. BANDARÍKIN 

f12107 American Credit Acceptance BANDARÍKIN 

375 American International Group BANDARÍKIN 



20.6.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 49/373 

 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

f11014 American Resources BANDARÍKIN 

35644 Amys Kitchen BANDARÍKIN 

10014 Anadarko Petroleum Corporation BANDARÍKIN 

35895 Andromeda Ltd. KÝPUR 

32958 Avenir Worldwide. SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

31878 B&D AVIATION BANDARÍKIN 

36004 B2 MANAGMENT LTD. BAREIN 

12669 BA CITYFLYER LTD BRETLAND 

32705 BAA JET MANAGEMENT KÍNA 

39809 BABCOCK BROWN AIR F. BANDARÍKIN 

32767 BAC LEASING LTD BRETLAND 

481 BAE SYSTEMS (OPERATIONS) LTD BRETLAND 

478 BAE SYSTEMS OPS CAT BRETLAND 

7579 BAE Systems, Inc. BANDARÍKIN 

22433 BAHRAIN ROYAL FLIGHT BAREIN 

f11305 BANC OF AMERICA LEASING & CAPITAL 

LLC 

BANDARÍKIN 

498 BANGLADESH BIMAN BANGLADESS 

f12870 BANK OF AMERICA NA C/O JET AVIATION 

BUSINESS JETS 

BANDARÍKIN 

6323 BANLINE AVIATION BRETLAND 

37657 BARBICAN HOLDINGS BRETLAND 

6989 BASS ENTERPRISES BANDARÍKIN 

36153 BAYHAM LIMITED SÁDI-ARABÍA 

37956 BBAM AVTN SVCS LTD ÍRLAND 

29975 BCC EQUIPMENT LEASE BANDARÍKIN 

34052 BDK AIR LIMITED KANADA 

21482 BECHTEL BANDARÍKIN 

6890 BECTON DICKINSON BANDARÍKIN 

27039 BEEHAWK AVIATION BANDARÍKIN 

32447 BEGAL AIR BRETLAND 

9170 BEL AIR SVISS 

34866 BELL GEOSPACE BRETLAND 

33770 BENSLOW BERMUDA LTD. SVISS 

36587 BENTLEY FORBES BANDARÍKIN 

37353 BERTA FINANCE LTD BELÍS 

31598 BETA LEASING ÍRLAND 

f12839 BEYOND VENTURES LLC BANDARÍKIN 

36482 BGST LLC BANDARÍKIN 

32764 BHARAT FORGE INDLAND 

36410 BHARAT HOTELS LTD INDLAND 

38422 BHOJA AIR PAKISTAN 

31303 BIG DOG AVTN BANDARÍKIN 

43571 BISSELL LEASING CO LLC BANDARÍKIN 

34299 BKF AVIATION LIMITED BANDARÍKIN 

3166 BLACK & DECKER BANDARÍKIN 

31242 BLACK DIAMOND AVTN BANDARÍKIN 

f12964 BLATTI AVIATION INC BANDARÍKIN 

38822 BLUE ISLANDS LTD BRETLAND 

36940 BLUE SKY LEASING LTD BRETLAND 

37860 BLUEJETS LTD BRETLAND 

38941 BMI REGIONAL LTD BRETLAND 
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CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

f11795 BOMBARDIER AEROSPACE CORP BANDARÍKIN 

342 BOMBARDIER CORPORATE KANADA 

37506 BOMBARDIER-MARIBEL BANDARÍKIN 

30590 BOND OFFSHORE HELICOPTERS LTD BRETLAND 

29396 BOOTH CREEK MGMT BANDARÍKIN 

35778 BOREH INTERNATIONAL SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

43658 BOSTON AIR LIMITED CAYMAN-EYJAR 

32750 BOULTBEE AVTN 3 BRETLAND 

38220 BOW & ARROW AVIATION BANDARÍKIN 

f12965 BP CAPITAL LP BANDARÍKIN 

32952 BPG PROPERTIES BANDARÍKIN 

32635 BRAMPTONIA LTD BRETLAND 

32340 BRAVO AVIATION BRETLAND 

22234 BRECO INTL BRETLAND 

34320 BRIARWOOD PROD. LTD BRETLAND 

30940 BRIDGE AVIATION BRETLAND 

29373 BRIDGTOWN PLANT BRETLAND 

36768 BRILLIANT MEDIA BRETLAND 

590 BRITISH AIRWAYS PLC BRETLAND 

29940 BROOM P AVTN SVCS BANDARÍKIN 

22676 BROOME WELLINGTON BRETLAND 

9701 BRUNSWICK BANDARÍKIN 

37278 BUA DELAWARE INC BANDARÍKIN 

31448 BUCKHEAD BANDARÍKIN 

f11800 BUSINESS AIRCRAFT LEASING INC BANDARÍKIN 

36409 BUSINESS JET CONSULT BANDARÍKIN 

36607 BUSINESS UNIVERSE BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

f10174 BVG VIAJES SA DE CV MEXÍKÓ 

33472 BYECROSS IOM LTD BRETLAND 

36342 BZ AIR LTD BRETLAND 

29107 BZL Bermuda Limited BERMÚDAEYJAR 

35068 Beacon Capital Partners, LLC BANDARÍKIN 

8974 Berwind Corporation BANDARÍKIN 

f13674 Blackhorse, LLC. BANDARÍKIN 

24544 Bloomberg Services LLC BANDARÍKIN 

f10801 Blue Ridge Air, Inc. BANDARÍKIN 

38499 Bollinger Enterprises, LLC BANDARÍKIN 

10970 Bombardier Aerospace Corporation BANDARÍKIN 

37196 Bournemouth Handling Ltd BRETLAND 

629 Bristow Helicopters Ltd BRETLAND 

f200001 British Midland Regional Limited BRETLAND 

29157 Brokerage and Management Corp BANDARÍKIN 

36790 C2C AIR CHARTERS BANDARÍKIN 

37117 CA, Inc. BANDARÍKIN 

33215 CALIFORNIA JET SHARE BANDARÍKIN 

12499 CALSPAN BANDARÍKIN 

32717 CAMERON HENKIND BANDARÍKIN 

29956 CAN PACIFIC RAILWAY KANADA 

22953 CAPE CLEAR CAPITAL BANDARÍKIN 

36417 CAPITAL AVIATION PTE SINGAPÚR 

37579 CAPITAL MANAGEMENT BANDARÍKIN 

22724 CARDINAL HEALTH AVTN BANDARÍKIN 



20.6.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 49/375 

 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

4029 CARGILL BANDARÍKIN 

43019 CARGOLOGICAIR LTD BRETLAND 

2884 CARIBBEAN AIRLINES TRINIDAD OG TÓBAGÓ 

39000 CASANOVA AIR 7X LTD BRETLAND 

32273 CASBAH SVISS 

34066 CASTLE 2003-2 IRELAND LTD ÍRLAND 

39170 CATERHAMJET MALAYSIA MALASÍA 

6625 CATERPILLAR BANDARÍKIN 

5800 CATHAY PACIFIC KÍNA 

24738 CATHTON HOLDINGS LTD KANADA 

38494 CAVOK AIR ÚKRAÍNA 

34153 CAYLEY AVIATION SVISS 

28483 CB APPLICATIONS BANDARÍKIN 

31570 CBAIR BANDARÍKIN 

29199 CBAS (PVT) LTD INDLAND 

f10110 CBS Mass Media Corporation BANDARÍKIN 

42934 CBX AVIATION LLC BANDARÍKIN 

f10927 CEF 2002 Aircraft LLC d/b/a Ceridian 

Corporation 

BANDARÍKIN 

42709 CEILO DEL REY CO LTD BRETLAND 

31445 CELESTIAL AIRWAYS SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

36333 CELLO AVIATION LTD BRETLAND 

18137 CENTRELINE AV LTD BRETLAND 

30369 CEOC LLC BANDARÍKIN 

28482 CFFI VENTURES INC KANADA 

f10114 CFG Service Corp, Inc. BANDARÍKIN 

39016 CHARTER AIR (IOM)LTD BRETLAND 

28796 CHARTWELL AVIATION BANDARÍKIN 

37947 CHC CHAD SA CHAD 

1808 CHC SCOTIA LTD BRETLAND 

37291 CHICAGO JET GROUP BANDARÍKIN 

39352 CHICK-FILL-A INC BANDARÍKIN 

35823 CHILDRESS KLEIN MGMT BANDARÍKIN 

38506 CHINA EASTERN EXEC KÍNA 

31541 CHRISTIE AVTN ÁSTRALÍA 

29096 CHUBB FLIGHT OPERATIONS BANDARÍKIN 

7526 CIGNA Corporation BANDARÍKIN 

37889 CIRRUS AVIATION (US) BANDARÍKIN 

31361 CIT AEROSPACE INT. ÍRLAND 

37077 CIT GROUP LOCATION FRAKKLAND 

30885 CITELYNX TRAVEL BRETLAND 

27210 CITIGROUP BANDARÍKIN 

4053 CLAY LACY AVIATION BANDARÍKIN 

31867 CLEARWATER AVIATION BRETLAND 

31057 CLOUD AIR SERVICE BERMÚDAEYJAR 

f14468 CLOUD SKIPPER LTD. BANDARÍKIN 

33553 CLOUDSCAPE INC BANDARÍKIN 

32365 CNL GROUP SERVICES BANDARÍKIN 

37774 COBIAN MEDRANO JOSE MEXÍKÓ 

34041 COLDSTREAM SARL LÚXEMBORG 

9049 COLLEEN CORPORATION BANDARÍKIN 

27981 COLT INTL KANADA 
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CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

28719 COLT INTL HOUSTON BANDARÍKIN 

30312 COMLUX AVTN SVISS 

2577 COMPUTAPLANE BRETLAND 

f11810 COMSTOCK ASSET MANAGEMENT LC BANDARÍKIN 

4742 CONDOR AVTN BRETLAND 

31320 CONSOLIDATED CHARTER BANDARÍKIN 

32850 CONSOLIDATED PRESS H ÁSTRALÍA 

39375 CONSTELLATION AVIATN SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

35826 CONSTELLATION LEASING LLC BANDARÍKIN 

38166 COORDINATES OPS BANDARÍKIN 

33096 COPART INC BANDARÍKIN 

31929 COR AVIATION BANDARÍKIN 

33877 CORACLE AVIATION SVISS 

31680 CORP JET MGMT BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

23765 CORPORATE FLIGHT MGT BANDARÍKIN 

34548 CORPORATE JET REALI. BRETLAND 

38982 CORVALLIS AERO SVC BANDARÍKIN 

36493 COSMOS AIR LLC BANDARÍKIN 

30051 COSTA AZZOURA SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

26988 COSTCO WHOLESALE BANDARÍKIN 

25039 COUGAR HELICOPTERS KANADA 

29350 COUNTRYWIDE HOME BANDARÍKIN 

37273 COVE AVTN PARTNERS BANDARÍKIN 

39718 COZURO LTD BRETLAND 

9248 CRANE COMPANY BANDARÍKIN 

37073 CROMPTON GREAVES LTD INDLAND 

31211 CSC TRANSPORTATION BANDARÍKIN 

42742 CUANGO LTD SVISS 

f11401 CVS/Caremark Corporation BANDARÍKIN 

33885 CYBER SPACE NÍGERÍA 

4018 Campbell Sales Company BANDARÍKIN 

f10103 Canadian Utilities Limited KANADA 

f13705 Carlyle Investment Management, LLC BANDARÍKIN 

f10817 Casafin II LLC BANDARÍKIN 

37741 Casam Int EGYPTALAND 

f13919 Century Ocean Limited BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

f10770 Charles Schwab BANDARÍKIN 

3769 Chevron U.S.A.Inc. BANDARÍKIN 

11816 Coca Cola Enterprise BANDARÍKIN 

f11882 Colson & Colson General Contractor BANDARÍKIN 

41010 Columbus Networks USA Inc. BANDARÍKIN 

38182 Community Enterprises, LLC d/b/a 4274 Aviation BANDARÍKIN 

f10778 Computer Sciences Corporation BANDARÍKIN 

f10124 Conanicut Aviation BANDARÍKIN 

2138 ConocoPhillips Avtn BANDARÍKIN 

f13144 Consultatio S.A. ARGENTÍNA 

10627 Control Techniques Ltd. BRETLAND 

35440 Crescent Heights, Inc. BANDARÍKIN 

30922 DAIDALOS AVIATION ÚKRAÍNA 

37414 DALLAH AL-BARAKA HOL SÁDI-ARABÍA 

36557 DANGOTE INDUSTRIES NÍGERÍA 
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36006 DAR JANA GROUP SÁDI-ARABÍA 

29548 DARTASSAN ÍRLAND 

30278 DARWIN AIRLINE SVISS 

27123 DATEL DIRECT LTD BRETLAND 

42758 DC AVIATION AL FUT SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

36478 DEER JET(BEIJ.) CO. KÍNA 

f11325 DELAWARE CHALLENGER OPERATIONS 

LLC 

BANDARÍKIN 

35844 DELEAUD GILBERT BANDARÍKIN 

38341 DESERT AIR 3 LTD SVISS 

32849 DESERT AIR CHTR INC BANDARÍKIN 

35715 DHL Air Ltd. BRETLAND 

32847 DIAGO CONTINENTAL SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

35507 DIAMOND AIR CHARTER BRETLAND 

38765 DIAMOND CAPITAL INV BANDARÍKIN 

34630 DIRECT AVIATION MNGT BRETLAND 

36177 DIRECTV GROUP BANDARÍKIN 

f12814 DJT OPERATIONS I LLC BANDARÍKIN 

34559 DOMINION AIR LTD NÍGERÍA 

944 DONINGTON AVIATION BRETLAND 

37038 DORSTONE HOLDINGS BRASILÍA 

42839 DP WORLD FZE SVISS 

31583 DTC LLC BANDARÍKIN 

6064 DUBAI AIR WING SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

11968 DUKE OF WESTMINSTER BRETLAND 

9784 DUNAVANT ENTERPRISES BANDARÍKIN 

28590 DUNVIEW SVISS 

30955 Dal Briar Corporation BANDARÍKIN 

f10140 Devon Realty Advisors, LLC BANDARÍKIN 

f10888 Diamond A Administration LLC BANDARÍKIN 

34844 Dominion Resources Services Inc. BANDARÍKIN 

27686 E*TRADE GROUP BANDARÍKIN 

22252 EAGLE AIRCRAFT BANDARÍKIN 

39119 EAGLE AVIATION FZC SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

37787 EAGLE AVTN INC BANDARÍKIN 

35754 EASSDA BRETLAND 

34736 EAST UNION RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

35500 EASTAR JET LÝÐVELDIÐ KÓREA 

32095 EASTWAY AVIATION LLC BANDARÍKIN 

32462 EASY AVIATION BRETLAND 

23226 EASYJET AIRLINE COMPANY LTD BRETLAND 

38310 ECB AVIATION PTY LTD SUÐUR-AFRÍKA 

10068 EDREES MUSTAFA SÁDI-ARABÍA 

13008 EDS USA BANDARÍKIN 

29883 EFB AVIATION BANDARÍKIN 

f12872 EGRET MANAGEMENT LLC BANDARÍKIN 

996 EGYPTAIR EGYPTALAND 

29824 EIE EAGLE SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

29879 EL-SEIF ENGINEERING SÁDI-ARABÍA 

27085 ELAS PROFESSIONAL HOLLAND (NIÐURLAND) 

f12745 ELK MOUNTAIN VENTURES INC BANDARÍKIN 

29935 ELMET AVIATION BANDARÍKIN 
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36502 EMBRAER AAF AIRCRAFT SUÐUR-AFRÍKA 

4025 EMBRAER SA BANDARÍKIN 

9807 EMIRATES INTL SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

35162 EMMANUEL GROUP BANDARÍKIN 

34060 EMPECOM CORPORATION KÝPUR 

40911 EMPEROR AVIATION MALTA 

43240 EMPIRE AVIATION SM SAN MARÍNÓ 

33488 ENBRIDGE KANADA 

30014 ENERGEM AVIATION SUÐUR-AFRÍKA 

23576 ENNA - ALGERIE ALSÍR 

27894 ENTREPRENEURIAL ASST BANDARÍKIN 

35529 EON AVIATION PVT LTD SINGAPÚR 

31041 EPC HOLDINGS 644 BANDARÍKIN 

35153 ERIK THUN AB SVÍÞJÓÐ 

29929 ETIHAD AIRWAYS SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

36196 EU-FLIGHT-SERVICE ÞÝSKALAND 

37275 EUROPEAN ACFT SALES DANMÖRK 

11909 EUROPEAN AVIATION BRETLAND 

34927 EUROPEAN SKYBUS BRETLAND 

14846 EVA AIR TAÍVAN 

29654 EWA WEST BANDARÍKIN 

32605 EXEC JET MANAGEMENT BRETLAND 

33714 EXECUJET (UK) LTD BRETLAND 

32264 EXECUJET ASIA SINGAPÚR 

29471 EXECUJET EUROPE SVISS 

36643 EXECUJET NEW ZEALAND NÝJA-SJÁLAND 

32109 EXECUTIVE CHARTR USA BANDARÍKIN 

37101 EXECUTIVE FLIGHT DIV KATAR 

31993 EXECUTIVE JET SVCS NÍGERÍA 

26147 EXECUTIVE JETS LTD SÁDI-ARABÍA 

1076 EXXONMOBIL AV SVCS BANDARÍKIN 

f10121 Eleventh Street Aviation, LLC BANDARÍKIN 

37746 Enterprise Rent-A-Car, Enterprise Holdings BANDARÍKIN 

f12480 Essar Shipping & Logistics Ltd BRETLAND 

f13783 Essar Shipping Ltd INDLAND 

44318 Excellence Aviation Ltd BRETLAND 

26208 ExecuJet Middle East SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

30494 Executive Jet Group Limited BRETLAND 

23881 Executive Jet Management BANDARÍKIN 

22523 FAA BANDARÍKIN 

35375 FALCON 50 LLC BANDARÍKIN 

7382 FALCONAIR LTD SUÐUR-AFRÍKA 

33587 FANAR AVIATION LTD SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

8430 FAYAIR (JERSEY) BRETLAND 

36124 FAYAIR LTD BANDARÍKIN 

34494 FCI AVIATION LLC BRETLAND 

35728 FCS Limited BRETLAND 

12811 FEGOTILA LTD BERMÚDAEYJAR 

37269 FENWAY AVIATION BRASILÍA 

31156 FERNCROFT BRETLAND 

38525 FGA 9 LTD BRETLAND 

32784 FIGHTER COLLECTION BRETLAND 
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32130 FIREBLADE AVIATION SUÐUR-AFRÍKA 

36876 FIRST FUTURE AIR SVC INDLAND 

18781 FJ900 BANDARÍKIN 

28957 FJL LEASING BANDARÍKIN 

9695 FJR PRIVATE FLIGHT SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

9532 FL Aviation Corporation BANDARÍKIN 

34064 FL510 SVISS 

38413 FLIGHT ASSIST UK LTD BRETLAND 

19907 FLIGHT CONSULTANCY BRETLAND 

f10974 FLIGHTS Inc. BERMÚDAEYJAR 

f12979 FLY BECKYS MANAGEMENT LLC BANDARÍKIN 

5453 FLYBE LTD BRETLAND 

35214 FLYDUBAI SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

38743 FLYGTACK LTD BRETLAND 

10992 FLYING LION BANDARÍKIN 

35925 FLYING M LLC BANDARÍKIN 

10276 FLYNN FINANCIAL BANDARÍKIN 

11369 FORD EUROPE LTD BRETLAND 

21529 FOREST AVIATION LTD BRETLAND 

7521 FORMULA ONE MNGMT BRETLAND 

34647 FOSTER AVIATION BRETLAND 

6573 FOUR STAR BANDARÍKIN 

22109 FRANKLIN TEMPLETON BANDARÍKIN 

f12717 FREEMAN AIR CHARTER SERVICES BANDARÍKIN 

22740 FREWTON LTD BRETLAND 

22293 FRONTLINER INC BANDARÍKIN 

37166 FS AVIATION LLP BRETLAND 

32164 FUTURA TRAVELS INDLAND 

f12666 Falcon Fifty LLC BANDARÍKIN 

36874 Fambran Enterprises LLC BANDARÍKIN 

35797 Felham Enterprises Inc BANDARÍKIN 

f10932 Felham Enterprises Ltd. NÝJA-SJÁLAND 

23081 Fertitta Enterprises BANDARÍKIN 

f10761 Firefly Entertainment Inc. BANDARÍKIN 

f10192 First Data Corporation BANDARÍKIN 

f12184 FirstEnergy Service Company BANDARÍKIN 

f10193 Five Star Aviation, LLC BANDARÍKIN 

36945 Flights Holdings Limited BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

44953 Flightworx (Guernsey) Ltd. BRETLAND 

37694 Fly Vectra Ltd. BRETLAND 

f10210 Foreign Manufactures Finance Corp BANDARÍKIN 

f10877 Fortune Brands, Inc. BANDARÍKIN 

f10836 Fox Paine and Company, LLC BANDARÍKIN 

21858 Frost Administrative Services, Inc. BANDARÍKIN 

f10215 Fry's Electronics, Inc. BANDARÍKIN 

34836 G200 LTD BERMÚDAEYJAR 

33864 G5 AVIATION SUÐUR-AFRÍKA 

25615 G5 EXECUTIVE SVISS 

34978 G550 LIMITED BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

22568 GABINETE DE OPERACOES ANGÓLA 

24116 GALLAGHER ENTERPRISE BANDARÍKIN 

34737 GALLERIA AVIATION BANDARÍKIN 
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7618 GAMA AVIATION LTD BRETLAND 

463 GAMA AVTN BEAUPORT BRETLAND 

38961 GAMBIA BIRD AIRLINE GAMBÍA 

7573 GANTT AVIATION BANDARÍKIN 

38747 GARDEN AIR LLC BANDARÍKIN 

34865 GARUDA AVIATION ÁSTRALÍA 

32292 GE COMMERCIAL AV SVC ÍRLAND 

1278 GE CORPORATE AIR TRP BANDARÍKIN 

35922 GEN AVTN FLYING SVCS BANDARÍKIN 

1277 GENERAL DYNAMICS BANDARÍKIN 

f11377 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP BANDARÍKIN 

32209 GENERAL TECHNICS BRETLAND 

36098 GEXAIR LTD. BRETLAND 

25841 GF AIR BANDARÍKIN 

36716 GHAITH AVIATION SÁDI-ARABÍA 

31328 GHANA INTL AIRLINES GANA 

33100 GHK COMPANY LLC BANDARÍKIN 

35880 GIANCARLO TRIMARCHI BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA 

36916 GIGER, R SVISS 

f13141 GIII Aircraft Management, LLC BANDARÍKIN 

30058 GIV AIRWAYS LLC BRETLAND 

f11424 GKMG PARTNERS LLC BANDARÍKIN 

43332 GLEN WEST 300 INC TRUSTEE BRETLAND 

39093 GLOBAL AIRCRAFT LLC BANDARÍKIN 

36040 GLOBAL BUSINESS ASS. MALASÍA 

36785 GLOBAL ELITE JETS SÁDI-ARABÍA 

33907 GLOBAL ESTATE & AVIATION LTD BANDARÍKIN 

38943 GLOBAL EXPRESS GROUP BANDARÍKIN 

35699 GLOBAL FLEET OIL GAS BRETLAND 

43646 GLOBAL JET IOM LTD BRETLAND 

33121 GLOBAL TRIP SUPPORT BANDARÍKIN 

32437 GO XLS LTD BRETLAND 

35355 GOLDEN FALCON 348 SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

36312 GOTTBETTER & PARTNER BANDARÍKIN 

22982 GOVERNMENT OF NIGER NÍGER 

28048 GRAHAM CAPITAL BANDARÍKIN 

33773 GRAHAM CAPITAL MGMT BANDARÍKIN 

3259 GRAINGER BANDARÍKIN 

30778 GRANARD LTD BRETLAND 

36620 GRAND A AIRCRAFT LLC BANDARÍKIN 

38796 GRATEFIELD LTD BERMÚDAEYJAR 

31982 GREEN FLAG AVIATION SÚDAN 

6179 GREENAAP CONSULTANTS BRETLAND 

35286 GREENTECH BANDARÍKIN 

6672 GREGG AIR BRETLAND 

f12804 GREY FALCON LLC BANDARÍKIN 

32596 GSC PARTNERS BANDARÍKIN 

30895 GSCP (NJ) INC BANDARÍKIN 

23240 GTC MANAGEMT BURBANK BANDARÍKIN 

30632 GUILD INVESTMENTS BANDARÍKIN 

1365 GULF AIR BAREIN 

32656 GULF GLOBAL SVCS LTD BRETLAND 
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36387 GULF WINGS SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

1356 GULFSTREAM SAVANNAH BANDARÍKIN 

f10914 Galt Aviation, LLC BANDARÍKIN 

33031 Gemini Ltd BANDARÍKIN 

f10219 General Avileasing, Inc. BANDARÍKIN 

f11240 Glenbrook III LLC BANDARÍKIN 

f10227 Global Pacific Aviation, Inc. BANDARÍKIN 

f12247 Good Think Limited Cayman Island BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

39243 Google Inc. BANDARÍKIN 

38737 Green Bay Packaging Inc. BANDARÍKIN 

f10234 Guidara Nordeste Participacoes Ltda BRASILÍA 

f10984 Guitar Center, Inc. BANDARÍKIN 

f10896 H. H. Aviation LLC BANDARÍKIN 

24874 HAC (Hangar Acquisition Corporation) BANDARÍKIN 

12127 HAMILTON COMPANIES BANDARÍKIN 

9954 HARRIS BANDARÍKIN 

21857 HARSCO BANDARÍKIN 

33302 HAVERFORD SUISSE SVISS 

529 HAWKER BEECHCRAFT BANDARÍKIN 

38607 HAWKER BEECHCRAFT 2 BANDARÍKIN 

33023 HAWKER WEST KANADA 

31777 HB-JEM SVISS 

32824 HBC AVIATION BRETLAND 

28603 HCC SERVICE CO BANDARÍKIN 

38724 HEAD START AVTN SYS KÝPUR 

8352 HEINZ COMPANY BANDARÍKIN 

8583 HELISWISS SVISS 

31253 HERITAGE JETS (FL) BANDARÍKIN 

1423 HERSHEY COMPANY BANDARÍKIN 

26380 HERTZ CORP BANDARÍKIN 

38709 HEVELCA SOCIETE BANDARÍKIN 

36953 HIGHLAND AWYS LTD BRETLAND 

24583 HILL AIR COMPANY I LLC BANDARÍKIN 

42259 HK BELLAWINGS JET KÍNA 

5152 HM AIR LTD SÁDI-ARABÍA 

23203 HOLLY CORP BANDARÍKIN 

32171 HOLROB ACFT COMPANY BANDARÍKIN 

24776 HOME DEPOT BANDARÍKIN 

8849 HONEYWELL MORRISTOWN BANDARÍKIN 

35466 HORIZON AIR LLP BRETLAND 

41143 HORIZON AVIATION LTD SVISS 

6663 HORNBILL SKYWAYS MALASÍA 

32412 Hamilton Aviation Inc. BANDARÍKIN 

5601 Hamlin Jet Ltd BRETLAND 

29387 Harbert Aviation BANDARÍKIN 

35935 Harrinford Ltd BANDARÍKIN 

f12750 Hawk Hollow Aviation LLC BANDARÍKIN 

f11872 Heckmann Enterprises Inc. BANDARÍKIN 

f14309 Hemberg Trading Limited BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

f10240 Hess Corporation BANDARÍKIN 

37266 Hewlett Packard Inc. BANDARÍKIN 

38040 Hindalco Industries Limited INDLAND 
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f11137 Hubbard Broadcasting BANDARÍKIN 

f10254 Hunt Consolidated Inc. BANDARÍKIN 

17402 IBM BANDARÍKIN 

27301 ICA GLOBAL SERVICES LLC SINGAPÚR 

9962 ICELAND FROZEN FOODS BRETLAND 

45419 ICON TAXI AEREO BRASILÍA 

35622 ICON TWO LTD BRETLAND 

f11412 IGT BANDARÍKIN 

36144 ILC AVIATION GMBH AUSTURRÍKI 

f11456 IMAGINARY IMAGES INC BANDARÍKIN 

32114 INDO PACIFIC AVTN INDLAND 

33204 INEOS AVIATION LIMITED BRETLAND 

32394 INFINITY AVIATION SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

35931 INFLITE AVTN (IOM) BRETLAND 

38619 INSPERITY INC BANDARÍKIN 

34771 INTERCONT. AIRWAYS GAMBÍA 

37023 INTERNATIONAL FLIGHT BELGÍA 

31503 INTERNATIONAL JETCLUB LTD BRETLAND 

34321 INTL AVTN LEASING BRETLAND 

34440 INTL FLIGHT RES BANDARÍKIN 

33831 INTL TRIP PLANNING BANDARÍKIN 

37249 IP AVIATION L.P. KANADA 

38539 IPEK INTERNATIONAL BELÍS 

38651 IRKUT CORPORATION RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

26959 ISCAR ISRAEL ÍSRAEL 

28061 ISLAND AVTN USA BANDARÍKIN 

31918 ISM AVIATION BRETLAND 

23317 ITT INDUSTRIES BANDARÍKIN 

f11372 IVANHOE AVIATION HOLDINGS LLC BANDARÍKIN 

38462 IZY AIR NÍGERÍA 

39821 Intercontinental Exchange, Inc. BANDARÍKIN 

28726 International Jet Management BANDARÍKIN 

36005 Irving Oil Transport Inc. KANADA 

45521 JADE GLOBAL SERVICES FZE SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

32671 JANNAIRE LLP BRETLAND 

1559 JAPAN AIRLINES JAPAN 

35830 JAPC INC BANDARÍKIN 

27693 JATO AVTN BRETLAND 

493 JC BAMFORD EXCAVATORS LTD BRETLAND 

36350 JCPenney Co. Inc. BANDARÍKIN 

f10275 JELD-WEN, Inc. BANDARÍKIN 

21889 JEPPESEN DATAPLAN 2 BANDARÍKIN 

37076 JERAND HOLDINGS BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

24997 JET AIRWAYS INDIA INDLAND 

28548 JET AVIATION H KONG KÍNA 

36501 JET AVTN FLT SVCS BANDARÍKIN 

33309 JET EXCHANGE LTD BRETLAND 

31952 JET ICU AIR AMBULNCE BANDARÍKIN 

21727 JET LINK ÍSRAEL 

29290 JET MIDWEST BANDARÍKIN 

33417 JET STREAM AVIATION SÁDI-ARABÍA 

7532 JET2.COM LTD BRETLAND 
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24165 JETCLUB LTD SVISS 

36498 JETFLITE INTL LLC BANDARÍKIN 

38712 JETS AVTN SVCS BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

36494 JETSELECT, LLC BANDARÍKIN 

30733 JETSTEFF AVIATION BRETLAND 

36274 JETSTREAM WORLDWIDE KÍNA 

f11392 JHD AIRCRAFT SALES CO LLC BANDARÍKIN 

f10970 JHS Management, LLC. BANDARÍKIN 

23153 JINDAL STEEL INDLAND 

32363 JLJ EQUIPMENT LEASIN BANDARÍKIN 

32069 JOHN MASON ACFT SVCS BRETLAND 

7628 JOHNSON FRANKLIN BANDARÍKIN 

6281 JOHNSON SC AND SON BANDARÍKIN 

26509 JOLUK AVTN BANDARÍKIN 

24536 JP MORGAN CHASE CY BANDARÍKIN 

37941 JRA Flight Solutions BANDARÍKIN 

f10265 Jackson National Life BANDARÍKIN 

f10555 Janah Management Company Ltd. BRETLAND 

f10276 Jepson Associates Inc. BANDARÍKIN 

31555 Jet Centre Ltd BRETLAND 

f10285 Justravl Aircraft Management, Inc. BANDARÍKIN 

f11096 KACALP BANDARÍKIN 

43770 KAITAR RESOURCES BANDARÍKIN 

36270 KAUPTHING SINGER BRETLAND 

34670 KEEPFLYING LLP BRETLAND 

3735 KENYA AIRWAYS KENYA 

24347 KERZNER INTL. BANDARÍKIN 

f12815 KH AVIATION LLC BANDARÍKIN 

32845 KILMER MANAGEMENT KANADA 

37723 KINCH AVIATION SVCS BRETLAND 

39891 KING POWER INTERNTL TAÍLAND 

33034 KINGS AIRLINES (2) NÍGERÍA 

21519 KINGS AVIATION BRETLAND 

32210 KLEIN TOOLS BANDARÍKIN 

26927 KNICKERBOCKER BANDARÍKIN 

20894 KOHLER CO BANDARÍKIN 

f11415 KOURY AVIATION INC BANDARÍKIN 

f12222 KSH Capital L.P. BANDARÍKIN 

33039 KUBASE AVIATION INDLAND 

34192 KUDOS AVIATION LTD BRETLAND 

1673 KUWAIT AIRWAYS KÚVEIT 

f10286 Kansas City Life Insurance Company BANDARÍKIN 

35938 Knightsdene Limited BRETLAND 

4335 Kraft Foods Global Inc. BANDARÍKIN 

45261 LA AVIATION UAE SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

33756 LABRAID LIMITED KRÓATÍA 

36286 LAC AVIATION BRETLAND 

f11022 LAKE CAPITAL LLC BANDARÍKIN 

31324 LAS VEGAS SANDS BANDARÍKIN 

1703 LEARJET BANDARÍKIN 

30542 LEDAIR CANADA KANADA 

34956 LEGACY AVIATION LIMITED SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 
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f10880 LFG Aviation ÁSTRALÍA 

34322 LG ELECTRONICS INC. LÝÐVELDIÐ KÓREA 

33298 LIBERTY MEDIA LLC BANDARÍKIN 

12275 LIBERTY MUTUAL BANDARÍKIN 

1727 LIBYAN AIRLINES LÍBÍA 

31756 LIGHTAIR BANDARÍKIN 

37068 LINK AIR SVCS BRETLAND 

32145 LINK AVIATION BRETLAND 

10270 LIONS AIR SVISS 

1823 LOCKHEED MARTIN CORP BANDARÍKIN 

f12798 LOCKHEED SALES & RENTALS INC BANDARÍKIN 

44867 LODGING AVIATION LP BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

1755 LOGANAIR LTD BRETLAND 

32192 LONDON CORPORATE JET BRETLAND 

23603 LONDON EXECUTIVE AVIATION LTD BRETLAND 

33068 LONG CHARTER AIR BANDARÍKIN 

27766 LOWE'S COMPANIES BANDARÍKIN 

35829 LOWES COMPANIES INC BANDARÍKIN 

40196 LP 221 LC BANDARÍKIN 

38109 LUFTHANSA TECH SOFIA BÚLGARÍA 

37926 LUGHNASA MGMT LLC BANDARÍKIN 

35806 LUNAR JETS LTD BRETLAND 

4381 Leucadia Aviation, Inc. BANDARÍKIN 

36957 Level 3 Communications BANDARÍKIN 

f10298 Levi, Ray & Shoup, Inc. BANDARÍKIN 

f10299 Limerick Aviation, LLC BANDARÍKIN 

f12478 Longfellow Management Services LLC BANDARÍKIN 

33931 MACSTEEL JET SVCS BERMÚDAEYJAR 

38695 MADIS MANAGEMENT BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

45196 MAGMA JETS MANAGEMENT LTD BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

32533 MAITON AIR LLP BRETLAND 

32569 MAJESTIC EXECUTIVE SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

35087 MALAMATINAS GRIKKLAND 

36992 MANN AVIATION LLC BANDARÍKIN 

3901 MARATHON OIL BANDARÍKIN 

28276 MARBYIA EXEC. FLIGHT SÁDI-ARABÍA 

34154 MARCO POLO AVTN LTD. CAYMAN-EYJAR 

34616 MARQUEZ BROTHERS AV BANDARÍKIN 

35178 MARRIOTT INTL BANDARÍKIN 

1828 MARSHALL AEROSPACE BRETLAND 

22811 MASCO BANDARÍKIN 

33151 MASS Holding HOLLAND (NIÐURLAND) 

38632 MATHIS BROTHERS BANDARÍKIN 

30499 MATHYS HUGO SVISS 

31670 MATTHEWS JOHN BRETLAND 

37112 MAX AIR (NIGERIA) NÍGERÍA 

32516 MAZAMA FINANCE BANDARÍKIN 

28682 MBI AVIATION BANDARÍKIN 

29444 MC Group BANDARÍKIN 

31708 MCAIR SERVICES BRETLAND 

34826 MCAP EUROPE LTD ÍRLAND 

4260 MCCAIN FOODS KANADA 
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26848 MCDONALD'S CORP BANDARÍKIN 

39007 MCNEELY CHARTER SVC BANDARÍKIN 

f11393 MDL CONSULTING ASSOCIATES LLC BANDARÍKIN 

28439 MEDIA CONSULTING SERVICES BANDARÍKIN 

12177 MELLON BANK BANDARÍKIN 

35776 MERIDIAN (GHANA) GANA 

31538 MERLIN AVIATION SVISS 

31076 METRO JET USA BANDARÍKIN 

11068 MGM Resorts Aviation Corp BANDARÍKIN 

27573 MID ROC LEASING SÁDI-ARABÍA 

36881 MID SOUTH AVIATION BANDARÍKIN 

37895 MID SOUTH JETS INC BANDARÍKIN 

26475 MIDAMERICAN ENERGY BANDARÍKIN 

30837 MIDROC Aviation SÁDI-ARABÍA 

9082 MIDWEST AVIATION NE BANDARÍKIN 

30093 MIG RUSSIAN AIRCRAFT RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

2294 MIL UK RAF BRETLAND 

12626 MILLION AIR CHARTER BANDARÍKIN 

37426 MINERALOGY PTY LTD. BANDARÍKIN 

29242 MINISTRY OF COMMUNICATIONS SAMBANDSLÝÐVELDIÐ TANSANÍA 

32550 MINNESOTA CHOICE AVIATION IV LLC BANDARÍKIN 

33855 MOBYHOLD LIMITED BRETLAND 

38024 MODERN ROAD MAKERS INDLAND 

36267 MONACO SPORTS MNGMT BRETLAND 

1922 MONARCH AIRLINES LTD BRETLAND 

31348 MORGAN STANLEY MGMT BANDARÍKIN 

32228 MORGAN'S MACHINE BANDARÍKIN 

2996 MOTOROLA AUSTIN TX BANDARÍKIN 

4341 MOTOROLA MOBILITY BANDARÍKIN 

32202 MOUNTAIN AVTN LTD BRETLAND 

32777 MP AVIATION LLP BRETLAND 

f10319 MP Air, Inc. BANDARÍKIN 

8099 MSF AVIATION CAYMAN-EYJAR 

36762 MURRAY AIR BRETLAND 

34926 MURRAY AIR LTD MALTA 

31584 MVOC BANDARÍKIN 

27187 MW AVIATION GMBH ÞÝSKALAND 

36987 MWM AG SVISS 

43374 MY JET ASIA SINGAPÚR 

32579 MYSKY LLP BRETLAND 

20548 Maine Aviation Aircraft Charter, LLC BANDARÍKIN 

1801 Malaysia Airlines Berhad MALASÍA 

f10980 Maltese Falcon, LLC BANDARÍKIN 

37311 Marcus Evans Avians Ltd. BRETLAND 

f13119 Mariner Air LLC BANDARÍKIN 

f10312 McCormick and Company Inc. BANDARÍKIN 

27893 Merck & Co., Inc. BANDARÍKIN 

36335 MetroJet Limited US KÍNA 

36336 MetroJet Limited US HONG KONG SAR 

f10315 Mexico Transportes Aereos S.A de C.V. MEXÍKÓ 

3508 Monsanto Company BANDARÍKIN 
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34936 Moore Capital Management, LP dba GX Aviation BANDARÍKIN 

f12471 Mr Adam Zachary Cherry BANDARÍKIN 

43215 Myco 61 Limited SVISS 

f11326 N14FX TRUST C/O WILMINGTON TRUST CO BANDARÍKIN 

31771 N526EE BANDARÍKIN 

31781 N846QM BANDARÍKIN 

31780 N941AM BANDARÍKIN 

28895 NAC AVIATION BRETLAND 

23230 NASA BANDARÍKIN 

f10324 NASCAR, Inc. BANDARÍKIN 

36849 NATIONAL AIR CARGO GROUP INC BANDARÍKIN 

35849 NATIONAL AVTN COMP. INDLAND 

6764 NATIONAL JETS BANDARÍKIN 

9900 NATIONWIDE MUTUAL BANDARÍKIN 

7853 NATURAL ENVIRONMENT BRETLAND 

20472 NCC SERVICES BANDARÍKIN 

38835 NEBULA III LTD UAE SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

38874 NEPTUNE AVTN SVCS BANDARÍKIN 

31095 NETJETS AVIATION INC BANDARÍKIN 

38267 NEW PRIME INC BANDARÍKIN 

34560 NOBLE FOODS LIMITED BRETLAND 

33203 NOCLAF LIMITED BRETLAND 

33473 NOK AIR TAÍLAND 

f11329 NORLEASE INC BANDARÍKIN 

33099 NORTH AMER JET LLC BANDARÍKIN 

39364 NORTH CARIBOO FLYING KANADA 

f14731 NORTHEASTERN AVIATION BANDARÍKIN 

43380 NORWEGIAN AIR UK BRETLAND 

31004 NOVA CORPORATE SERVICES BRETLAND 

39066 NOVOAIR LTD BANGLADESS 

f12708 NOW PRESENCE LLC BANDARÍKIN 

31489 NS Aviation SVISS 

f13501 NS Falcon BERMÚDAEYJAR 

f10327 National Gypsum Company BANDARÍKIN 

36522 New Orion Air Group BANDARÍKIN 

38627 NextEra Energy Inc. BANDARÍKIN 

f12496 Noble Services Switzerland, LLC BANDARÍKIN 

f10338 Nordstrom, Inc. BANDARÍKIN 

f12013 Norfolk Southern Corp. BANDARÍKIN 

f10917 OAKLR Aviation Services LLC BANDARÍKIN 

21845 OAKMONT BANDARÍKIN 

31679 OASIS SERVICES BANDARÍKIN 

33502 OCEAN SKY (TURKEY) TYRKLAND 

22820 OMAN AIR ÓMAN 

22436 OMAN ROYAL FLIGHT ÓMAN 

28683 OMNICARE MANAGEMENT BANDARÍKIN 

22888 ON TIME AVTN BANDARÍKIN 

37779 ONCAM AVIATION LTD BRETLAND 

17692 ONUR AIR TYRKLAND 

f11444 OPA LLC BANDARÍKIN 
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25897 OPEN ROAD AIRWAYS BANDARÍKIN 

37336 ORANTO PETROLEUM NÍGERÍA 

30217 ORION AIR PTE SINGAPÚR 

39002 ORION ENTERPRISES CAYMAN-EYJAR 

37383 OSPREY AIR LEASE LLC BANDARÍKIN 

f10603 OTO Development, LLC BANDARÍKIN 

f14391 Oaktree Capital Management BANDARÍKIN 

f10342 Olayan Financing Company SÁDI-ARABÍA 

44187 Operadora de Vuelos Ejecutivas, S.A. de C.V. MEXÍKÓ 

f10348 Orient Wonder Internationl Ltd. BERMÚDAEYJAR 

f12461 Osmotica Leasing LLC BANDARÍKIN 

32487 P.M. AIR KANADA 

2088 PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES PAKISTAN 

28158 PALACE INTL BRETLAND 

f10642 PAM Management Serv. LLC BANDARÍKIN 

35530 PAMIR AIRWAYS AFGANISTAN 

948 PAN MARITIME LTD BRETLAND 

42143 PANS (UK) HOLDINGS BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

33154 PARAGON GLOBAL FLT S BRETLAND 

36085 PARK HOUSE AVTN LTD BERMÚDAEYJAR 

32132 PARKRIDGE AVIATION BRETLAND 

38394 PASCAN EXPRESS INC KANADA 

36875 PATRONUS AVIATION BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

31009 PATTISON AIRWAYS KANADA 

39143 PAULICOPTER CIA BRASILÍA 

36792 PB AIR LLC BANDARÍKIN 

34044 PD AIR OPERATION LTD ÞÝSKALAND 

f12723 PEAK ENTERPRISES LLC BANDARÍKIN 

34075 PEAKVIEW LLC BANDARÍKIN 

30697 PEARSONS ASSETS GRP SINGAPÚR 

40785 PEGASUS ADMINISTRACA BRASILÍA 

33882 PEGASUS ELITE AVTN BANDARÍKIN 

22294 PENSKE JET, INC. BANDARÍKIN 

37153 PERFECT 10 ANTENNA BANDARÍKIN 

f12694 PERINI CORP BANDARÍKIN 

36038 PEROLUX SARL LÚXEMBORG 

37762 PETTERSON DON BANDARÍKIN 

22283 PHELPS DODGE CORP BANDARÍKIN 

37430 PHILADELPHIA JET SVC BANDARÍKIN 

32057 PINNACLE OPERATIONS BANDARÍKIN 

21824 PLANES AND PARTS KANADA 

45535 PLANET NINE PRIVATE AIR LLC BANDARÍKIN 

22309 POLET RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

32061 POLYGON AIR BANDARÍKIN 

30970 POOL AVIATION NW LTD BRETLAND 

33115 POTASH CORP (2) KANADA 

f10729 PPD Development, LLC BANDARÍKIN 

30220 PPL AVIATION LLC BANDARÍKIN 

31920 PRESTBURY TWO BRETLAND 

38271 PRESTIGE INTL HOLDIN SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

33762 PRESTIGE JET RENTAL SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

35276 PRESTIGE JP LTD BRETLAND 
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38147 PRIME AIR SVCS LTD NÍGERÍA 

37897 PRIME JET (CO) BANDARÍKIN 

36789 PRIME LEGACY MGMT BANDARÍKIN 

37638 PRIMEVALUE TRADING BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

31222 PRIVATE AIRCRAFT INT ÍSRAEL 

36797 PRIVATE JET GROUP LÍBANON 

35665 PRIVILEGE AIRWAYS INDLAND 

3751 PROCTER&GAMBLE BANDARÍKIN 

f12698 PROFESSIONAL JET III LLC BANDARÍKIN 

40852 PT PEGASUS AIR CHART INDÓNESÍA 

33780 PTB (EMERALD) PTY BRETLAND 

32329 PUNJ LLOYD INDLAND 

39222 PUNJ LLOYD PTE LTD INDLAND 

35176 Pacific Jet Aviation, LLC BANDARÍKIN 

36857 Pacific Stream BRETLAND 

f10820 Palm Beach Aviation, Inc. BANDARÍKIN 

f10351 Paramount Pictures Corporation BANDARÍKIN 

f11009 Park Rise Investments Ltd. BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

f10609 Pegasus South, LLC BANDARÍKIN 

f10595 Pfizer Inc. BANDARÍKIN 

38050 Pilante Limited BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

f10918 Pilgrim Air BANDARÍKIN 

f11181 Pilot Corporation BANDARÍKIN 

f10979 Pinjet Aviation, LLC BANDARÍKIN 

43776 Powdr Aviation, Inc. BANDARÍKIN 

f13500 Prime Aviation SINGAPÚR 

35365 Pro Flite LLC d/b/a Zen Air LLC BANDARÍKIN 

f10369 Professional Jet Management, Inc. BANDARÍKIN 

2196 QANTAS AIRWAYS ÁSTRALÍA 

21912 QATAR AIRWAYS KATAR 

33331 QUADRA AVIATION LP BRETLAND 

31585 QUALCOMM BANDARÍKIN 

35924 QWEST COMMUNICATIONS BANDARÍKIN 

39476 Qatar Executive KATAR 

f12590 R. Lacy Services, LTD. BANDARÍKIN 

29692 RABBIT RUN BANDARÍKIN 

37367 RADCOOL INVESTMENTS SUÐUR-AFRÍKA 

32174 RAVELLO ENTERPRISES BANDARÍKIN 

26191 RAVENHEAT MANUFACTRG BRETLAND 

30485 RC AVIATION LLP BANDARÍKIN 

29739 RDV PROPERTIES (ARC) BANDARÍKIN 

f12825 RED HAWK AVIATION LLC BANDARÍKIN 

29515 RED LINE AIR LLC BANDARÍKIN 

38333 REDWOOD AVTN CO. BANDARÍKIN 

31859 RELATIONAL INVESTORS BANDARÍKIN 

9674 REMO INVESTMENTS BRETLAND 

37662 REYNOLDS JET MGMT BANDARÍKIN 

33614 RICHARD HAYWARD BRETLAND 

35143 RICHMOND AMERICAN BANDARÍKIN 

7403 RICHMOR AVIATION BANDARÍKIN 

29947 RIVERSIDE AVIATION LLC BANDARÍKIN 

35940 RIZON JET UK LTD BRETLAND 
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5547 RJR WINSTON SALEM BANDARÍKIN 

30422 RL WINGS LLC BANDARÍKIN 

31650 ROBINSON AVTN BANDARÍKIN 

38421 ROCK-TENN COMPANY BANDARÍKIN 

8271 ROCKWELL COLLINS BANDARÍKIN 

36351 ROCKWELL COLLINS LLC BANDARÍKIN 

21667 ROSS INVESTMENTS BANDARÍKIN 

28988 ROYAL BANK SCOTLAND BRETLAND 

2296 ROYAL BRUNEI BRÚNEI DARÚSSALAM 

29599 ROYAL JET SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

2297 ROYAL JORDANIAN AIRLINES JÓRDANÍA 

30527 RP AVIATION BANDARÍKIN 

34828 RUNWAY ASSET MNGT SUÐUR-AFRÍKA 

36105 Rampart Aviation BANDARÍKIN 

f10376 Raytheon Company BANDARÍKIN 

f10378 Red White & Blue Pictures, Inc. BANDARÍKIN 

f10975 Regions Financial Corporation BANDARÍKIN 

f13924 Richie Sky Limited BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

22649 S BOTSWANA BOTSVANA 

22593 S BRUNEI SULTAN BRÚNEI DARÚSSALAM 

27535 S PRESIDENT SUDAN SÚDAN 

37012 SA EXPRESS AIRWAYS SUÐUR-AFRÍKA 

30329 SAGA AIRLINES TYRKLAND 

29648 SAGITTA LLC BANDARÍKIN 

38892 SAM FLIER SERVICES BANDARÍKIN 

38645 SANTOS DUMONT LTD ÍRLAND 

34319 SAPOFINA AVTN LTD. BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

32608 SAVANNAH AVIATION BANDARÍKIN 

12627 SCANDI AIRLEASING SVÍÞJÓÐ 

f10894 SCB Falcon, LLC BANDARÍKIN 

3236 SCOTTISH & NEWCASTLE BRETLAND 

f11482 SCP Aviation LLC BANDARÍKIN 

45112 SDJ INTERNATIONAL SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

22305 SEAFLIGHT AVTN BERMÚDAEYJAR 

36492 SEAGRAVE AVIATION BANDARÍKIN 

33214 SEENO CONSTRUCTION BANDARÍKIN 

f11025 SELA HOLDING COMPANY LTD SÁDI-ARABÍA 

37246 SELECT MGMT RESOURCE BANDARÍKIN 

26695 SELECT PLANT HIRE BRETLAND 

36444 SETON DAVID KENYA 

37439 SEVCS AEREOS ILSA MEXÍKÓ 

36843 SG FINANS AS NOREGUR 

f11250 SGSF Capital Venture LLC BANDARÍKIN 

22418 SHAMROCK AVTN NJ BANDARÍKIN 

38490 SHANGHAI DEER JET KÍNA 

22814 SHARJAH RULERS FLT SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

33126 SHAW COMMUNICATIONS KANADA 

35777 SHAW WALLACE INDLAND 

32093 SHEARWATER AIR BANDARÍKIN 

27163 SHERIDAN AVTN BANDARÍKIN 

29727 SHUKRA BRETLAND 

f11453 SIAREX SOCIETY INC BANDARÍKIN 
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38910 SIBITI 1 INC BELÍS 

28022 SIEBEL SYSTEMS UK BRETLAND 

36604 SIERRA AVIATION LP BANDARÍKIN 

32002 SIERRA STELLAR BANDARÍKIN 

33581 SIGNAL AVIATION LTD BRETLAND 

44515 SILVER WINGS AVIATION KATAR 

45511 SINCLAIR & WILDE LTD BRETLAND 

2463 SINGAPORE AIRLINES SINGAPÚR 

39068 SITM JET LTD BRETLAND 

7867 SIXT ÞÝSKALAND 

36037 SK TELECOMM LÝÐVELDIÐ KÓREA 

35145 SKA INTERNATIONAL SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

37703 SKIVA AIR ARMENÍA 

34918 SKY AERONAUTICAL ÍRLAND 

29880 SKY AVIATION SÁDI-ARABÍA 

31208 SKY BEYOND HOLDINGS SINGAPÚR 

38711 SKY UNLIMITED WEZUP HOLLAND (NIÐURLAND) 

37740 SKYBIRD AIR LTD NÍGERÍA 

30241 SKYBLUE AVIATION BRETLAND 

34695 SKYBUS INC BANDARÍKIN 

35065 SKYBUS LLC BANDARÍKIN 

24926 SKYDRIFT LTD BRETLAND 

32526 SKYEXPRESS JSC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

38190 SKYJET AVIATION SVCS NÍGERÍA 

39057 SKYLINE ENTERPRISES BANDARÍKIN 

39132 SKYPLAN FZC SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

23638 SKYSERVICE BUSINESS KANADA 

32337 SKYSTEAD SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

33788 SKYTRAVEL LLC BANDARÍKIN 

31074 SKYWAY RUSSIA RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

38350 SKYWAYAERO INC. BANDARÍKIN 

32553 SKYWORKS CAPITAL BANDARÍKIN 

30794 SLEEPWELL AVTN BRETLAND 

38895 SOBHA PURAVANKARA INDLAND 

6404 SONY AVIATION BANDARÍKIN 

36182 SOPHAR PROPERTY BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

36653 SOUTH AFR. BREWERIES SUÐUR-AFRÍKA 

2316 SOUTH AFRICAN AIRWAYS SUÐUR-AFRÍKA 

38491 SOUTHERN AVTN SVCS BANDARÍKIN 

17330 SOUTHERN CROSS AV FL BANDARÍKIN 

32897 SPC AVIATION LTD BRETLAND 

34137 SPECIAL OPS LTD. SÁDI-ARABÍA 

42165 SPECIALIZED AVIATION SÁDI-ARABÍA 

25246 SPECSAVERS AVTN BRETLAND 

31762 SPORTSMENS AVTN GRP BANDARÍKIN 

28904 SPX FLOW BANDARÍKIN 

5216 SRILANKAN AIRLINES SRÍ LANKA 

28152 ST AVIATION BANDARÍKIN 

24644 ST MERRYN AIR BRETLAND 

42170 STA JETS BANDARÍKIN 

30500 STANDARD & POORS BANDARÍKIN 

38586 STAR AERO HOLDINGS BANDARÍKIN 
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32446 STAR AVIATION SRVCS SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

36639 STARS AWAY AVIATION SUÐUR-AFRÍKA 

32993 STC BERMUDA LTD. EGYPTALAND 

33469 STEPHEN R. LLOYD BRETLAND 

30889 STIRLING AVTN BRETLAND 

17378 STOCKHOLM AIRCRAFT HOLLAND (NIÐURLAND) 

27889 STULLER SETTINGS BANDARÍKIN 

24529 SUBPRICE BRETLAND 

9182 SUCKLING AIRWAYS (CAMBRIDGE) LTD 

T/A SCOTAIRWAYS 

BRETLAND 

20474 SUMMIT AVTN USA 2 BANDARÍKIN 

32807 SUN TV NETWORK INDLAND 

29813 SUNCOR ENERGY KANADA 

f11402 SUNTRUST EQUIPMENT FINANCE & 

LEASING CORP 

BANDARÍKIN 

31354 SUNWING AIRLINES KANADA 

8963 SUREWINGS BRETLAND 

28720 SUZUKI DEL CARIBE PÚERTÓ-RÍKÓ 

34329 SVCS AEREOS DENIM MEXÍKÓ 

5683 SWAGELOK BANDARÍKIN 

38217 SWEDEWINGS AB SVÍÞJÓÐ 

28494 SWISS GLOBAL AIR LINES AG SVISS 

9768 SWISS PRIVATE AVTN SVISS 

38361 SYBERJET AIRCRAFT BANDARÍKIN 

31527 SYMPHONY MILLENIUM SINGAPÚR 

2642 SYRIAN ARAB AIRLINES SÝRLENSKA ARABALÝÐVELDIÐ 

f1467 Sails In Concert, Inc. BANDARÍKIN 

20467 Samaritan's Purse BANDARÍKIN 

f12147 SanRidge Operating Company BANDARÍKIN 

3991 Sioux Company Ltd SVISS 

f11112 Sky Aviation LTD. GÍBRALTAR 

34281 Sky Aviation Services SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

30904 Skyflight BANDARÍKIN 

f10405 Snapper Consulting Inc. BRASILÍA 

30582 Space Exploration BANDARÍKIN 

f12459 Spitfire USA Limited BANDARÍKIN 

f14886 Star Vision Holdings Inc. BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

36081 Starbucks Corporation BANDARÍKIN 

f10410 Starwood Asset Management, LLC BANDARÍKIN 

f14474 Super Boost Limited BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

26684 TAG AVIATION UK LTD BRETLAND 

f14327 TAG Aviation Middle East W.W.L. BAREIN 

33802 TAIL WIND LTD. SINGAPÚR 

36754 TAK AVIATION BANDARÍKIN 

33497 TAK SERVICES LTD AVV JÓRDANÍA 

f12709 TAMPA BAY AIRLINES LLC C/O 

BLUMBERGEXCELSIOR CORP 

BANDARÍKIN 

27291 TARRANT ADVISORS BANDARÍKIN 

31697 TAS CORP BANDARÍKIN 

4189 TAUBMAN BANDARÍKIN 

32242 TAYLOR ENERGY COMPANY LLC BANDARÍKIN 

36827 TCC AIR SERVICES INC BANDARÍKIN 
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38545 TEAM AERO BANDARÍKIN 

36108 TEAM VIPER BRETLAND 

f10217 TEGNA, Inc. BANDARÍKIN 

37359 TEKLOC BANDARÍKIN 

29164 TELUS COMMUNICATIONS KANADA 

37446 TEMPEST CAPITAL BRETLAND 

39539 TEMPUS JETS INC BANDARÍKIN 

39160 TENACIOUS ADVENTURES BANDARÍKIN 

39127 TESCO STORES LTD BRETLAND 

28114 TEXAS AVTN SALES&LSN BANDARÍKIN 

42391 TEXTRON AVIATION BANDARÍKIN 

15677 TEXTRON INC BANDARÍKIN 

39690 THE WHITEWIND COMPANY US BANDARÍKIN 

30474 THE WORLD IS YOURS LTD. BRETLAND 

37352 THOMAS & BETTS BANDARÍKIN 

27034 THOMAS COOK AIRLINES LTD BRETLAND 

35441 THOMAS ENTERPRISES BANDARÍKIN 

f10971 THOMAS William H. BANDARÍKIN 

32727 THREE OF A KIND XL BANDARÍKIN 

f14943 THUNDERBIRD AVIATION OPERATOR LTD. BANDARÍKIN 

27799 TIDEWATER BANDARÍKIN 

4744 TITAN AIRWAYS LTD BRETLAND 

36184 TNT EXPRESS (UK) BRETLAND 

40885 TOERAMA SUÐUR-AFRÍKA 

f12990 TOKECO INCORPORATED BANDARÍKIN 

36462 TOP ACES INC KANADA 

32110 TOP AIRCRAFT BANDARÍKIN 

9705 TOWER HOUSE CONSULTS BRETLAND 

33891 TOWN & COUNTRY FOOD BANDARÍKIN 

38996 TP AERO BANDARÍKIN 

32029 TPG AVIATION SUÐUR-AFRÍKA 

5759 TRANS CAN PIPELINES KANADA 

30585 TRANS EURO AIR BRETLAND 

34674 TRANSCONT. WINGS BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

26670 TRANSMERIDIAN AVTN BANDARÍKIN 

37267 TRANSWORLD AV TRADE BRETLAND 

31673 TRAVELERS INDEMNITY CO BANDARÍKIN 

33923 TREK-AIR B.V. HOLLAND (NIÐURLAND) 

29593 TRIDENT JET JERSEY BRETLAND 

28999 TRIDENT LEASING ÍRLAND 

37551 TRIDENT PETROLEUM EGYPTALAND 

36495 TRIMEL INVESTMENT BANDARÍKIN 

33853 TRINITY AVIATION LTD BRETLAND 

36471 TRIPLE S AVIATION LLC BANDARÍKIN 

13174 TRUSTAIR LTD BRETLAND 

26165 TRYGON LTD BRETLAND 

32832 TUCK AVIATION BANDARÍKIN 

21887 TUDOR INVESTMENTS BANDARÍKIN 

30131 TUI Airways Ltd BRETLAND 

24731 TURKMENISTAN TÚRKMENISTAN 

7971 TW AIR BERMÚDAEYJAR 

28983 TWINWOOD TRANSPORT. SVISS 
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f12492 Target corporation BANDARÍKIN 

f11003 Tendencia Asset Management CAYMAN-EYJAR 

42362 Tesoro Aviation Company BANDARÍKIN 

38565 Tetran Assets Ltd. BRETLAND 

25363 The Boeing Company BANDARÍKIN 

f10831 The Richard E. Jacobs Group, LLC BANDARÍKIN 

f11873 Tillford Limited BERMÚDAEYJAR 

f12235 Top Delight Worldwide Ltd BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

f12186 Tor Air AB SVÍÞJÓÐ 

f10446 Tour Air, Inc. BANDARÍKIN 

f12231 Translatin S.A. BANDARÍKIN 

f10452 Truman Arnold Companies BANDARÍKIN 

f10990 Ty-Tex Exploration Inc. BANDARÍKIN 

f12479 Tyremax Pty Ltd ÁSTRALÍA 

22512 UGANDA EXEC FLIGHT ÚGANDA 

32889 UNIQE AIR (UK) BRETLAND 

35763 UNITED AIRWAYS (BD) BANGLADESS 

4090 UNITED COMPANY THE BANDARÍKIN 

21505 UNITED CONSTRUCTION TYRKLAND 

34059 UNITED WEST AIRLINES BANDARÍKIN 

33177 UNIV AVN MIDDLE EAST SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

f10462 US Bank NA Trustee BANDARÍKIN 

34260 US MARSHALS SERVICE BANDARÍKIN 

34914 USA JET AIRLINES 3 BANDARÍKIN 

35834 UTFLIGHT BANDARÍKIN 

18224 UZBEKISTAN AIRWAYS ÚSBEKISTAN 

f10460 Unisys Corporation BANDARÍKIN 

2782 United Airlines, Inc. BANDARÍKIN 

2795 Universal Weather and Aviation, Inc. BANDARÍKIN 

34977 V1 FLT SUP. INTL BANDARÍKIN 

37678 VALEANT PHARMACEUT BANDARÍKIN 

8962 VALERO SERVICES, INC BANDARÍKIN 

33003 VEDANTA ALUMINA LTD INDLAND 

38968 VERHILL CORPORATE BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

37304 VERIZON CORPORATE SERVICES GROUP BANDARÍKIN 

35720 VICIS CAPITAL L.L.C BANDARÍKIN 

34107 VIPER AVIATION LLC BANDARÍKIN 

37019 VIPJET LIMITED ÍRLAND 

8142 VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS LTD BRETLAND 

39392 VLF CREW SERVICES BANDARÍKIN 

30418 VMD AVIATION BANDARÍKIN 

43279 VOLARE AVIATION LTD BRETLAND 

30637 Vale S/A BRASILÍA 

40665 Visa U.S.A. Inc BANDARÍKIN 

f10591 Vulcan Materials Company BANDARÍKIN 

31377 WA DEVELOPMENTS BRETLAND 

35911 WALLAN AVIATION 2 SÁDI-ARABÍA 

38924 WAR ENTERPRISES BANDARÍKIN 

30900 WARNER ROAD AVTN BANDARÍKIN 

35511 WARWICKSHIRE BLUE BRETLAND 

f10470 WASTE MANAGEMENT, INC BANDARÍKIN 

36041 WATSCO HOLDINGS INC BANDARÍKIN 
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35535 WELLS FARGO BANK (2) BANDARÍKIN 

2885 WESTAIR FLYING BRETLAND 

36283 WESTERN AIR CHTR KX BANDARÍKIN 

34328 WESTFIELD LLC BANDARÍKIN 

2890 WESTLAND BRETLAND 

25990 WESTSHORE AVTN MGMT BANDARÍKIN 

34873 WESTSTAR AVTN SVCS MALASÍA 

22445 WHITE CLOUD BANDARÍKIN 

38210 WHITE MOUNTAIN AVTN BANDARÍKIN 

28542 WHITE ROSE AVTN BANDARÍKIN 

32120 WILDERNESS POINT ASS BANDARÍKIN 

3021 WILLIAMS COMPANIES BANDARÍKIN 

1162 WILLIAMS GRAND PRIX BRETLAND 

f11390 WILLIS LEASE FINANCE CORP BANDARÍKIN 

36185 WILMINGTON TRUST(EI) ÍRLAND 

37767 WIN AVIATION LTD. CAYMAN-EYJAR 

36815 WING AVTN CHTR SVC BANDARÍKIN 

25648 WING AVTN USA BANDARÍKIN 

34008 WINGED BULL AVIATION BRETLAND 

29596 WINNEPEG C/O REYES BANDARÍKIN 

32802 WIV AIR-2 LLC BANDARÍKIN 

45347 WIZZ AIR UK LTD BRETLAND 

31438 WOOD J M BRETLAND 

42401 WORLDWIDE ACFT (BDA) BRETLAND 

22444 WORTHINGTON INDUSTRY BANDARÍKIN 

32152 WYNDHAM WORLDWIDE BANDARÍKIN 

f12485 Waco Air Supply BANDARÍKIN 

25432 Wal-Mart Stores BANDARÍKIN 

f10471 Wayne A Reaud BANDARÍKIN 

25465 WestJet KANADA 

2634 Western Air Charter Inc BRETLAND 

8721 Westfield Aviation Inc ÁSTRALÍA 

f10629 Weyerhaeuser Company BANDARÍKIN 

f10479 Wichita Air Services, Inc. BANDARÍKIN 

f10482 Windsor Media Inc. BANDARÍKIN 

f11514 Windway Capital Corp BANDARÍKIN 

f14415 Wingtip Corporation BANDARÍKIN 

f10483 World Harvest Church Flight Operations BANDARÍKIN 

f12248 World Noble Limited Cayman Island BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

f11532 Worldwide Aircraft Holding Company BERMÚDAEYJAR 

f10881 Worldwide Business Jets Corp BANDARÍKIN 

24421 XAMEX INVESTMENTS BANDARÍKIN 

33042 XCLUSIVEJET CHARTER BRETLAND 

32609 XIAMEN AVIATION AVV RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

45259 XJC LTD BRETLAND 

f10485 Xerox Corporation BANDARÍKIN 

38359 YAAS BANDARÍKIN 

34976 YH AVIATION LTD BRETLAND 

37033 YUM RESTAURANT SVCS BANDARÍKIN 

40036 YYA MANAGEMENT LTD SVISS 

44261 ZALA GROUP LLC BANDARÍKIN 

37677 ZC Aviation BANDARÍKIN 



20.6.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 49/395 

 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

34953 ZENITH CAPITAL LTD SVISS 

f11027 ZENITH INSURANCE COMPANY BANDARÍKIN 

44325 ZETTA JET USA INC BANDARÍKIN 

38977 ZWEITE XR-GMBH ÞÝSKALAND 

f10983 Zachry Industrial Inc. BANDARÍKIN 

f10488 Ziff Brothers Investment, LLC BANDARÍKIN 

f10490 Zimmer Inc. BANDARÍKIN 

f11242 Zoe Air SUÐUR-AFRÍKA 

ÍSLAND 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

38156 ACTION AVIATION UK SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

32255 AERO GMBH ÞÝSKALAND 

499 AERODATA AKTIENGES 1 ÞÝSKALAND 

23200 AERODYNAMICS USA BANDARÍKIN 

36014 AEROMARITIME INC BANDARÍKIN 

34802 AIR AMBULANCE SPEC BANDARÍKIN 

35659 AIR CAPITAL PILOT BANDARÍKIN 

32461 AIR CHATEAUX FRAKKLAND 

38219 AIRBOSS OF AMERICA KANADA 

39197 AIRKROL LLC BANDARÍKIN 

33255 AIRON AIR DANMÖRK 

31932 AIRSPRINT INC KANADA 

9117 AIRSUR SPÁNN 

34407 ALCI AVIATION KANADA 

f11420 ALTEX LLC BANDARÍKIN 

f10024 AM General, LLC BANDARÍKIN 

f12848 AMTS AIRCRAFT HOLDINGS LLC-N40DK BANDARÍKIN 

34668 AR AIRWAYS PVT LTD INDLAND 

30047 ASHTON AVIATION BANDARÍKIN 

14399 ASTAR USA LLC BANDARÍKIN 

911 AUGSBURG AIR SERVICE ÞÝSKALAND 

7064 AVEMEX MEXÍKÓ 

33503 AVIATION INVENTORY BANDARÍKIN 

f12726 AVIATION SERVICES & SALES INC BANDARÍKIN 

38160 AVON AVIATION LLC BANDARÍKIN 

32522 AVSTAR INTL CORP BANDARÍKIN 

34980 AVTN CAPITAL GRP (2) BANDARÍKIN 

37888 AVTN CONSULTANTS INC BANDARÍKIN 

35734 AVTN PARTN. AMERÍKA BANDARÍKIN 

32830 AZA AIR LLC BANDARÍKIN 

36035 AZIZ HASSANALI BANDARÍKIN 

1502 Air Atlanta Icelandic ÍSLAND 

f13607 Almond Forest Investments LLC BANDARÍKIN 

33277 Altbridge Projects Ltd. RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

f10803 American Seafood's Group BANDARÍKIN 

f12473 B.F. Limited Partnership BANDARÍKIN 

24074 BABCOCK AND BROWN BANDARÍKIN 

27616 BLUEBIRD CARGO ÍSLAND 

f13941 BP Microsystems Leasing LLC BANDARÍKIN 

28620 BURAQ AIR LÍBÍA 
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f10063 Bacchus Consulting, LLC BANDARÍKIN 

f10075 BankNote Aviation Corp. BANDARÍKIN 

42204 Bar-Aero LLC BANDARÍKIN 

f10077 Basic Capital Majestic BANDARÍKIN 

42769 BioTek Instruments, Inc. BANDARÍKIN 

37168 Bravo Bravo Investments LLC BANDARÍKIN 

35163 Buddy 4, LLC BANDARÍKIN 

38620 C&S Wholesale Grocers, Inc. BANDARÍKIN 

33155 C3J CHARTER LLC BANDARÍKIN 

33307 CANADIAN NORTH KANADA 

34660 CARIBOU INDUSTRIES BANDARÍKIN 

33272 CIRRUS AIR CLUB BANDARÍKIN 

35180 CJ3 CHARTER LLC BANDARÍKIN 

31719 CLICK MEXICANA MEXÍKÓ 

32604 CLOSE AIR ÍSLAND 

35366 COMFORT LINE LTD BANDARÍKIN 

f12972 CONGO MINING & SERVICES BANDARÍKIN 

27760 CORPORATE ACFT LS SVISS 

39053 CORPORATE AIR SVCS BANDARÍKIN 

33082 CUMULUS INV. HOL.LTD BRETLAND 

f10102 Cambridge Flight Support, LLC BANDARÍKIN 

f10119 Chris James BAHAMAEYJAR 

f10895 Cooper Industries BANDARÍKIN 

34678 DANA AIRLINES NÍGERÍA 

38130 DFASS BANDARÍKIN 

30049 DOVE AIR BANDARÍKIN 

11028 DUNCAN AVIATION BANDARÍKIN 

2766 DYNAMIC PARTNERS BV HOLLAND (NIÐURLAND) 

32738 EAST AIR TADSÍKISTAN 

17105 EFS AIRCRAFT ÞÝSKALAND 

33139 ENEX AVIATION SA MÓNAKÓ 

f11774 ENGAGE AVIATION LLC BANDARÍKIN 

3782 ERNIR EHF ÍSLAND 

30789 EUROLINE AIRCOMPANY GEORGÍA 

4540 EXO -2T N&S AMERICA BANDARÍKIN 

36445 Estrella Aviation BANDARÍKIN 

39126 FARSIGHT TECHNOL. BANDARÍKIN 

34667 FELIX AIRWAYS JEMEN 

38273 FLIGHTPATH CHARTER KANADA 

37075 FLIGHTWORX AVIATION BRETLAND 

3176 FLUGFELAG ISLANDS ÍSLAND 

36160 FLY AWAY AVIATION BANDARÍKIN 

39146 FLYING FASTER SNC FRAKKLAND 

32201 FOUNTAIN AIR BRETLAND 

40721 FREEDOM AIRLINE EXPRESS KENYA 

39194 FREEDOM AIRLINES INC BANDARÍKIN 

f11142 Fine Line, L.P. BANDARÍKIN 

f10608 Flight Management Services BANDARÍKIN 

34954 GE CAPITAL SOLUTION BRETLAND 

6331 GEMUE GMBH SVISS 

29477 GIFFORD D BANDARÍKIN 

34143 GLOBAL ACFT SOLUTION BANDARÍKIN 
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37726 GLOBAL WINGS LLC BANDARÍKIN 

38723 HAMMER THOMAS J BANDARÍKIN 

38218 HAPPY AIR TRAVELLERS TAÍLAND 

23127 HARRIS AIR UTAH BANDARÍKIN 

19833 HAWKER PACIFIC 2 ÁSTRALÍA 

37851 HAYAT HAVA VE ARAC TYRKLAND 

30256 HELLO SVISS 

f10985 HMC Interests LLC BANDARÍKIN 

36897 HOLDING TERRY A BRETLAND 

26436 HOLIDAY RETIREMENT BANDARÍKIN 

36115 HZ AVIATION LTD ÍSRAEL 

f10800 Herzog Contracting Corp. BANDARÍKIN 

f12242 Hope Million Ltd Bvi BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

1479 ICELANDAIR ÍSLAND 

33477 INTEGRA MAP SPÁNN 

f11407 IT AVIATION LLC BANDARÍKIN 

31393 ITAB (2) KONGÓ 

34334 ITTAG LLC BANDARÍKIN 

f10258 Indefensible Corporation (DJMD Corporation) BANDARÍKIN 

35682 Investair 300, LLC BANDARÍKIN 

36959 JB AVIATION LLC BANDARÍKIN 

f12816 JCE LEASING LLC BANDARÍKIN 

25830 JEDINAK R AND R KANADA 

f11391 JEFFERSON FINANCIAL COMPANY BANDARÍKIN 

f12803 JEM AVIATION LLC BANDARÍKIN 

f11814 JET AIR AIRCRAFT LEASING LLC BANDARÍKIN 

40113 JET TEST & TRANSPORT BANDARÍKIN 

36921 JETAVIVA LLC BANDARÍKIN 

30465 JETWORKS BANDARÍKIN 

31939 JOKLAFLUG ÍSLAND 

36618 JPATS BANDARÍKIN 

f13350 JT Aviation Leasing Co. LLC BANDARÍKIN 

43418 Jesse Duplantis Ministries BANDARÍKIN 

37333 KAVAN LLC BANDARÍKIN 

35730 KIRLAND 41025 LLC BANDARÍKIN 

30456 KMI MANAGEMENT BANDARÍKIN 

35444 Koch Industries BANDARÍKIN 

f11783 L60-215 HOLDINGS LLC BANDARÍKIN 

34973 LAMONT SEA MARITIME BANDARÍKIN 

27994 LIFTWOOD BRETLAND 

f10301 LKM, Inc. BANDARÍKIN 

f10902 Landow 101 Inc. BANDARÍKIN 

f10996 Laurence Di Francesco BANDARÍKIN 

38705 Logistics Business Services LLC BANDARÍKIN 

f12845 MARI LLC BANDARÍKIN 

f11446 MARIGOT LLC BANDARÍKIN 

37082 MARK IV AVIATION LTD BAHAMAEYJAR 

32248 MARRON VENTURES SVISS 

f11780 MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT CO BANDARÍKIN 

f12795 MERCER AIR LLC BANDARÍKIN 

36609 MIG AVIATION (UK)LTD BRETLAND 

805 MIL COLOMBIA COLOMBIA 
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7907 MIL EGYPT (3) EGYPTALAND 

1105 MIL ISRAEL ÍSRAEL 

1111 MIL NORWAY NOREGUR 

5556 MIL SAUDI (RSF) SÁDI-ARABÍA 

19955 MIL UKRAINE ÚKRAÍNA 

823 MIL US NAVY BANDARÍKIN 

2799 MIL USA BANDARÍKIN 

44819 MILENIUM AIR SERVICIOS AEREOS 

INTEGRADOS SA DE CV 

MEXÍKÓ 

30154 MISSIONAIR S.L. SPÁNN 

f11373 MOUNTAIN SHADOW VENTURES LLC BANDARÍKIN 

34584 MUNSTER JET PARTNER ÍRLAND 

f13782 Manivalva, S.A PANAMA 

f12191 Mr Chow Enterprises, LTD BANDARÍKIN 

f10320 Mutual of Omaha BANDARÍKIN 

35669 NATO AIRLIFT LÚXEMBORG 

37436 NEXTANT AEROSPACE BANDARÍKIN 

35419 NORLANDAIR ÍSLAND 

31976 OTTER INSPIRATIONS BANDARÍKIN 

f12488 Onni Airways Ltd. KANADA 

27784 PACIFIC JET BANDARÍKIN 

33063 PANADERO ENERGY LLC BANDARÍKIN 

39027 PEAK PACIFIC GLOBAL KÍNA 

f11817 PEGASUS AVIATION II INC BANDARÍKIN 

9516 PEREGRINE AVIATION BANDARÍKIN 

38365 POSEIDON FINANCE SVISS 

29769 PREMIERE FLIGHT BANDARÍKIN 

1880 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA MEXÍKÓ 

30137 PRIMERA AIR ÍSLAND 

28212 PROVINCIAL AIRLINES KANADA 

30279 Papier Mettler ÞÝSKALAND 

25580 Pioneer Private Aviation BANDARÍKIN 

f10370 Pyle Group LLC BANDARÍKIN 

31967 RADIOACTIVE BANDARÍKIN 

36291 RAFAN HOLDING BV HOLLAND (NIÐURLAND) 

31179 RB AVTN USA BANDARÍKIN 

40267 REPUBLIC AIRWAYS BANDARÍKIN 

38738 REVA AIR AMBULANCE BANDARÍKIN 

38098 RH-Flugdienst GmbH & CO. KG ÞÝSKALAND 

33695 ROSS AVIATION INC BANDARÍKIN 

f10763 Raven Aviation LLC BANDARÍKIN 

42482 Redleaf Management Company, LLC BANDARÍKIN 

23948 S GOUV.DU QUEBEC KANADA 

29518 SAAB ACFT OF AMERICA BANDARÍKIN 

33986 SELVA LTDA. COLOMBIA 

38122 SERVICIOS AER. PROF. DÓMINÍSKA LÝÐVELDIÐ 

36425 SINGAPORE FLYING C. SINGAPÚR 

24369 SK-AIR SLÓVAKÍA 

32244 SKY JET AVTN UGANDA ÚGANDA 

32799 SKY KING INC BANDARÍKIN 

38981 SKY RESEARCH INC BANDARÍKIN 

27489 SKY RIVER MANAGEMENT BANDARÍKIN 
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32954 SLW INTERNATIONAL BANDARÍKIN 

32599 SOUTHERN AIR SYSTEMS BANDARÍKIN 

32603 SPRING AIR BRETLAND 

36338 STRATEGIC MOVES BANDARÍKIN 

34530 SUMMER SUN TRADING SUÐUR-AFRÍKA 

8397 SUNCOAST AVIATION BANDARÍKIN 

37653 SUNRISE AIRWAYS SAMBANDSLÝÐVELDIÐ TANSANÍA 

34627 SWIFTJET INC. KANADA 

f11884 Saratoga, INC. BANDARÍKIN 

20236 Sequoia Properties, LLC BANDARÍKIN 

28475 Silk Way Airlines ASERBAÍSJAN 

f12111 Supervalu Inc. BANDARÍKIN 

35130 Switchback Argentina, LLC BANDARÍKIN 

30863 TABY AIR MAINTENANCE SVÍÞJÓÐ 

30936 TANGO-LIMA AVIATION FRAKKLAND 

34842 TINKLER GROUP AVTN ÁSTRALÍA 

31974 TOWER AVTN OF READIN BANDARÍKIN 

32766 TRADEWIND AVTN BANDARÍKIN 

38201 TRONOS CANADA KANADA 

32928 TUNISAIR EXPRESS TÚNIS 

f11516 Tamarack Flight Management BANDARÍKIN 

39039 Telescope Capital, LLC BANDARÍKIN 

f11002 Titan International Inc. BANDARÍKIN 

f10447 Town Fair Tires BANDARÍKIN 

25448 UKRAINE CARGO AIRWAY ÚKRAÍNA 

35124 UNICREDIT GLOBAL AUSTURRÍKI 

36942 UNITED ACFT SERVICES BANDARÍKIN 

35464 UNIVERSAL AIR SVCS BRETLAND 

28951 US EPPERSON UNDERWRT BANDARÍKIN 

20609 VOLKSWAGEN USA BANDARÍKIN 

f11345 VS MANAGEMENT LLC BANDARÍKIN 

f11852 Valor Aviation LLC BANDARÍKIN 

f10841 W&J Air, LLC BANDARÍKIN 

33375 WAYLOCK OVERSEAS LTD RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

38980 WAYPOINT AERONAUTIC. BANDARÍKIN 

f11376 WESTERN ASSET MANAGEMENT CO BANDARÍKIN 

f11383 WESTWIND BROTHERS INC BANDARÍKIN 

f11029 WHITE LODGING SERVICES BANDARÍKIN 

39113 WORLD MARKET AVTN BANDARÍKIN 

6357 WORLD WIDE AIRCRAFT KANADA 

38716 WORLDWIDE ACFT SVCS BANDARÍKIN 

40090 WOW AIR ÍSLAND 

f11839 Western Air Crews BANDARÍKIN 

f12486 Wolrd Heir, Inc BANDARÍKIN 

37431 ZAIN SD FZE SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

34395 ZAPOLARYE RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

NOREGUR 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

28884 AERONAUTICA SUNTRANS BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA 

35709 AIR MANAS TADSÍKISTAN 
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33563 AL THANI, ABDULLAH KATAR 

33869 ALCI ANTARTIC SUÐUR-AFRÍKA 

f12790 ALPINE AVIATION INC BANDARÍKIN 

32992 AMAZON SKY SAC PERÚ 

36140 ARMSTRONG-SUMIN H B BANDARÍKIN 

37320 AVIA EXPRESS SWEDEN SVÍÞJÓÐ 

550 BERGEN AIR TRANSPORT NOREGUR 

37084 BRISTOW NORWAY AS NOREGUR 

36851 CHC HELI. AUSTRALIA ÁSTRALÍA 

3536 CHC HELIKOPTER NOREGUR 

32128 CRESCINI G BANDARÍKIN 

5071 CROIX ROUGE SVISS 

f10118 Chouest Air, Inc. BANDARÍKIN 

38211 DONGHAI JET COMPANY BANDARÍKIN 

28088 Duke Energy Business Services LLC BANDARÍKIN 

37853 FIELD AVIATION CY KANADA 

29408 FLY VIKING AS NOREGUR 

32166 FLYFORT NOREGUR 

34355 FLYJET KAZAKHSTAN KASAKSTAN 

27731 GUARD SYSTEMS ASA NOREGUR 

f10772 Gpluss BANDARÍKIN 

34076 HELISWISS INTL SVISS 

43935 HOAK TRAVEL INC BANDARÍKIN 

28864 JAZZ AIR KANADA 

f11458 MAJESTIC EQUIPMENT SERVICES LLC BANDARÍKIN 

17698 MARINE R CORP BANDARÍKIN 

31852 MFI MANAGEMENT FUR ÞÝSKALAND 

34343 MIDAIR LS SVISS 

32571 NORSK HELIKOPTER AS NOREGUR 

22212 NORWEGIAN AIRSHUTTLE NOREGUR 

32975 PLANE FOLK LLC BANDARÍKIN 

37652 RELY AS NOREGUR 

37658 SCANDINAVIAN A/SYS SVÍÞJÓÐ 

24142 SMC AVIATION KÝPUR 

32653 SMOKELESS TOBACCO BANDARÍKIN 

33705 SUNDT AIR MNGT AS NOREGUR 

35288 SUNSHINE AIR SVCS ÁSTRALÍA 

f10893 W. C. Aviation BANDARÍKIN 

5343 WIDEROE FLYVESELSKAP NOREGUR 

33661 WINNER 614 JH LLC BANDARÍKIN“ 
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REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2019/499 

frá 25. mars 2019 

um ákvæði um áframhald verkefna á sviði hreyfanleika í námi sem þegar eru hafin innan ramma 

áætlunarinnar Erasmus+, sem komið er á fót með reglugerð (ESB) nr. 1288/2013, í tengslum við úrsögn 

Bretlands úr Evrópusambandinu (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 4. mgr. 165. gr. og 4. mgr. 166. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins (1), 

að höfðu samráði við svæðanefndina, 

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Hinn 29. mars 2017 lagði Bretland fram tilkynningu um þá fyrirætlan sína að ganga úr Sambandinu skv. 50. gr. sáttmálans 

um Evrópusambandið. Sáttmálarnir hætta að gilda um Bretland frá og með þeim degi þegar útgöngusamningur tekur gildi 

eða, sé ekki um slíkan samning að ræða, tveimur árum eftir tilkynninguna, þ.e. frá 30. mars 2019, nema leiðtogaráðið 

ákveði einróma, í samráði við Bretland, að framlengja það tímabil. 

2) Úrsögnin verður á áætlunartímabili áætlunarinnar Erasmus+ fyrir árin 2014-2020 sem Bretland tekur þátt í. 

3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1288/2013 (3) kemur á fót áætluninni Erasmus+ og fjallar um hana. Í 

þessari reglugerð ætti að mæla fyrir um reglur sem kveða á um áframhald lagalegra skuldbindinga, sem þegar hefur 

verið gengist undir, í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 1288/2013, með tilliti til verkefna á sviði hreyfanleika í námi 

sem þegar eru hafin með þátttöku Bretlands, eftir úrsögn þess úr Sambandinu. 

4) Frá og með deginum þegar sáttmálarnir gilda ekki lengur um Bretland hættir Bretland að vera land innan áætlunarinnar í 

skilningi 1. mgr. 24. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1288/2013. Til þess að koma í veg fyrir að núverandi þátttakendur í 

Erasmus+ þurfi að gera hlé á verkefnum sínum á sviði hreyfanleika í námi, sem þegar eru hafin, ætti að aðlaga reglur 

um það hvaða verkefni á sviði hreyfanleika í námi samkvæmt áætluninni Erasmus+ eru aðstoðarhæf. 

5) Framkvæmdastjórnin og Bretland ættu að koma sér saman um eftirlit og endurskoðun á þessum verkefnum á sviði 

hreyfanleika í námi, sem þegar eru hafin, í þeim tilgangi að halda áfram að fjármagna þau af fjárlögum Sambandsins. Ef 

ekki er hægt að koma á nauðsynlegu eftirliti og endurskoðun ætti að líta á það sem alvarlegan annmarka á stjórnunar- og 

eftirlitskerfinu. 

6) Þar eð markmiðum þessarar reglugerðar, þ.e.a.s. að kveða á um áframhald verkefna á sviði hreyfanleika í námi sem 

hófust, með þátttöku Bretlands, eigi síðar en á þeim degi þegar sáttmálarnir hætta að gilda um Bretland, verður ekki náð 

með fullnægjandi hætti í aðildarríkjunum, en verður betur náð á vettvangi Sambandsins vegna umfangs þeirra og áhrifa, 

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 85I, 27.3.2019, bls. 32. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 182/2019 frá 

14. júní 2019 um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn, um samvinnu á sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins (bíður 

birtingar). 

(1) Álit frá 20. febrúar 2019 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum). 

(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 13. mars 2019 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 19. mars 2019. 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1288/2013 frá 11. desember 2013 um að koma á fót „Erasmus+“: áætlun Sambandsins um 

menntun, þjálfun, æskulýðsmál og íþróttir og um niðurfellingu ákvarðana nr. 1719/2006/EB, nr. 1720/2006/EB og nr. 1298/2008/EB 

(Stjtíð. ESB L 347, 20.12.2013, bls. 50). 
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getur Sambandið samþykkt ráðstafanir í samræmi við nálægðarregluna, eins og kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans um 

Evrópusambandið. Í þessari reglugerð er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur til að ná því markmiði, í samræmi við 

meðalhófsregluna eins og hún er sett fram í þeirri grein. 

7) Í ljósi þess að sáttmálarnir hætta að gilda um Bretland 30. mars 2019 ef ekki liggur fyrir útgöngusamningur eða 

framlenging á því tveggja ára tímabili sem hófst við tilkynningu Bretlands og í ljósi þess að nauðsynlegt er að tryggja, 

fyrir útgöngudag Bretlands úr Sambandinu, áframhald verkefna á sviði hreyfanleika í námi innan ramma áætlunarinnar 

Erasmus+, sem þegar eru hafin, var talið rétt að setja fram undanþágu frá átta vikna frestinum sem um getur í 4. gr. 

bókunar 1 um hlutverk þjóðþinga í Evrópusambandinu, sem fylgir sáttmálanum um Evrópusambandið, sáttmálanum um 

starfshætti Evrópusambandsins og stofnsáttmála Kjarnorkubandalags Evrópu. 

8) Áríðandi er að þessi reglugerð öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og hún ætti 

að koma til framkvæmda frá og með deginum eftir að sáttmálarnir hætta að gilda um Bretland nema útgöngusamningur 

við Bretland hafi öðlast gildi fyrir þann dag. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Efni og gildissvið 

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um ákvæði um áframhald verkefna á sviði hreyfanleika í námi, sem þegar eru hafin og um 

getur í 7. og 13. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1288/2013, sem eru framkvæmd í Bretlandi eða taka til aðila eða þátttakenda frá 

Bretlandi og hefjast eigi síðar en á þeim degi þegar sáttmálarnir hætta að gilda um Bretland. 

2. gr. 

Aðstoðarhæfi 

1. Verkefni á sviði hreyfanleika í námi, sem um getur í 1. gr., skulu áfram teljast aðstoðarhæf með tilliti til fjármögnunar. 

2. Við beitingu ákvæða reglugerðar (ESB) nr. 1288/2013 og þeirra gerða, sem koma henni til framkvæmda og nauðsynlegar 

eru til að 1. mgr. taki gildi, skal líta á Bretland sem aðildarríki, sbr. þó þessa reglugerð. 

Fulltrúar Bretlands skulu þó ekki taka þátt í þeirri nefnd sem um getur í 36. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1288/2013. 

3. gr. 

Eftirlit og endurskoðun 

Framkvæmdastjórnin og yfirvöld í Bretlandi skulu koma sér saman um beitingu þeirra reglna sem varða eftirlit og endurskoðun 

verkefna á sviði hreyfanleika í námi sem um getur í 1. gr. Eftirlitið og endurskoðunin skal taka til alls tímabils verkefna á sviði 

hreyfanleika í námi og tengdrar eftirfylgni. 

Ef ekki er unnt að framkvæma nauðsynlegt eftirlit með og endurskoðun á áætluninni í Bretlandi skal það teljast vera alvarlegur 

annmarki við að uppfylla helstu skuldbindingar við framkvæmd lagalegu skuldbindingarinnar milli framkvæmdastjórnarinnar 

og landsstofnunarinnar í Bretlandi. 

4. gr. 

Gildistaka og framkvæmd 

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
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Hún skal koma til framkvæmda frá og með deginum eftir að sáttmálarnir hætta að gilda um Bretland skv. 3. mgr. 50. gr. 

sáttmálans um Evrópusambandið. 

Þessi reglugerð skal þó ekki koma til framkvæmda ef útgöngusamningur, sem gerður er við Bretland í samræmi við 2. mgr.  

50. gr. sáttmálans um Evrópusambandið, hefur öðlast gildi fyrir þann dag sem um getur í annarri málsgrein þessarar greinar. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Strassborg 25. mars 2019. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, 

A. TAJANI 

forseti. 

Fyrir hönd ráðsins, 

G. CIAMBA 

forseti. 

 __________  
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