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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2009/114/EB 

frá 16. september 2009 

um breytingu á tilskipun ráðsins 87/372/EBE um tíðnisvið sem taka á frá fyrir samræmda opnun 

almenns Evrópufarsíma innan Bandalagsins (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 

95. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópu-

bandalaganna (1), 

að höfðu samráði við svæðanefndina, 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 

sáttmálans (2), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun ráðsins 87/372/EBE (3), sem tilmæli ráðsins 

frá 25. júní 1987 um samræmda opnun almenns Evrópu-

farsíma innan Bandalagsins (4) og ályktun ráðsins frá 

14. desember 1990 um lokastig samræmdrar opnunar 

almenns Evrópufarsíma innan Bandalagsins (GSM) (5) 

koma til viðbótar, var viðurkennd nauðsyn þess að 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 274, 20.10.2009, bls. 25. 

Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  

nr. 135/2011 frá 2. desember 2011 um breytingu á XI. viðauka 

(Rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasam-

félagið) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins nr. 15, 15.3.2012, bls. 25. 

(1) Álit frá 25. febrúar 2009 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíð-

indunum). 

(2) Álit Evrópuþingsins frá 6. maí 2009 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 27. júlí 2009. 

(3) Stjtíð. EB L 196, 17.7.1987, bls. 85. 

(4) Stjtíð. EB L 196, 17.7.1987, bls. 81. 

(5) Stjtíð. EB C 329, 31.12.1990, bls. 25. 

fullnýta þær auðlindir, sem liggja í nútíma fjar-

skiptanetum, einkum þráðlausum fjarskiptabúnaði  

(e. mobile radio), í þágu efnahagslegrar þróunar innan 

Bandalagsins. Einnig hefur verið bent á hið einstaka 

tækifæri sem gefst með flutningi yfir til annarrar 

kynslóðar stafræns farnets (e. cellular digital mobile 

communications) til þess að koma á sannarlega 

samevrópsku farneti. 

2) Tíðnisviðin 890-915 MHz og 935-960 MHz voru tekin 

frá fyrir almennt, samevrópskt stafrænt farnet (e. public 

pan-European cellular digital mobile communications), 

sem veita skyldi í hverju aðildarríkjanna í samræmi við 

sameiginlega forskrift, sem er þekkt sem GSM. Síðar 

varð svokallað rýmkað tíðnisvið (880-890 MHz og  

925-935 MHz) aðgengilegt fyrir GSM-kerfið og saman 

kallast þessi tíðnisvið 900 MHz-sviðið. 

3) Síðan 1987 hefur verið þróuð ný stafræn, þráðlaus 

fjarskiptatækni sem gerir nýstárleg samevrópsk rafræn 

fjarskipti möguleg og getur verið samhliða GSM-

kerfum á 900 MHz tíðnisviðinu í hlutlausara reglugerð-

arumhverfi en áður í tæknilegu tilliti. Útbreiðslueig-

inleikar 900 MHz tíðnisviðsins eru góðir, þar sem það 

dregur lengra en svið með hærri tíðni og auðveldar 

útbreiðslu nútíma radd-, gagna- og margmiðlunar-

þjónustu til strjálbýlla svæða og dreifbýlis. 

4) Til að stuðla að því að markmiðum innri markaðarins 

verði náð, og markmiðum orðsendingar framkvæmda-

stjórnarinnar frá 1. júní 2005 sem ber heitið „i2010  
– upplýsingasamfélagið í Evrópu í þágu hagvaxtar og 

atvinnu“, en viðhalda jafnframt aðgengi notenda í allri 

Evrópu að GSM-kerfinu, og til að hámarka samkeppni 

með því að bjóða notendum breitt úrval á sviði þjónustu 

og tækni, ætti 900 MHz tíðnisviðið að vera aðgengilegt 

annars konar tækni í því skyni að veita sambærilega og 

þróaða samevrópska viðbótarþjónustu sem myndi vera 

samhliða GSM-kerfinu.  

2019/EES/6/01 
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5) Framtíðarnotkun 900 MHz tíðnisviðsins og einkum það 

hve lengi GSM-kerfið verður viðmiðunartæknin fyrir 

samhliða tækni á sviðinu hefur afgerandi þýðingu fyrir 

innri markaðinn. Hana skal kanna, ásamt öðrum málum 

varðandi stefnu Bandalagsins um þráðlausan aðgang, í 

framtíðarstefnuáætlunum varðandi tíðniróf fyrir þráð-

lausar sendingar, sem verða samþykktar í samræmi við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/21/EB frá  

7. mars 2002 um sameiginlegan regluramma um rafræn 

fjarskiptanet og -þjónustu (rammatilskipun) (1). Í þessum 

áætlunum verða sett fram stefnumið og markmið fyrir 

stefnumótandi áætlanagerð um notkun tíðnirófa í nánu 

samstarfi við hópinn til að marka stefnu varðandi tíðniróf 

fyrir þráðlausar sendingar (RSPG) sem komið var á fót 

með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/622/EB (2). 

6) Það að auka frelsi í notkun 900 MHz tíðnisviðsins gæti 

hugsanlega leitt til röskunar á samkeppni. Einkum gætu 

tilteknir farnetsrekendur (e. mobile operators), sem hafa 

ekki fengið úthlutaða tíðni á 900 MHz tíðnisviðinu, lent 

í slæmri stöðu hvað varðar kostnað og hagkvæmni í 

samanburði við rekstraraðila sem munu geta veitt þriðju 

kynslóðar þjónustu á því tíðnisviði. Samkvæmt reglur-

ammanum um rafræn fjarskipti, einkum tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2002/20/EB frá 7. mars 2002 

um heimild fyrir rafrænum fjarskiptanetum og -þjónustu 

(heimildartilskipun) (3), geta aðildarríkin breytt og/eða 

endurskoðað afnotarétt af tíðnirófi og þannig haft úrræði 

til að bregðast við þess háttar hugsanlegri röskun þar 

sem þörf reynist. 

7) Innan sex mánaða eftir að tilskipun þessi öðlast gildi 

skulu aðildarríkin lögleiða tilskipun 87/372/EBE með 

áorðnum breytingum. Þótt þetta þýði ekki í sjálfu sér að 

aðildarríkin þurfi að breyta gildandi afnotarétti eða að 

hefja heimildarferli verða aðildarríkin að uppfylla kröfur 

tilskipunar 2002/20/EB þegar 900 MHz tíðnisviðið 

hefur verið gert aðgengilegt í samræmi við þessa til-

skipun. Við það skulu þau einkum kanna hvort fram-

kvæmd þessarar tilskipunar geti raskað samkeppni á 

viðkomandi farnetsmörkuðum (e. mobile markets). 

Verði niðurstaðan sú, skulu þau taka til athugunar hvort 

rökstutt sé á hlutlægan hátt, og hóflegt sé, að breyta 

afnotarétti þeirra rekstraraðila sem var veittur afnota-

réttur af 900 MHz tíðni og, ef við á, að endurskoða 

þennan afnotarétt og endurúthluta honum í því skyni að 

takast á við slíka röskun. Sérhver ákvörðun um slíkar 

aðgerðir skal tekin að undangengnu samráði við 

almenning. 

  

(1) Stjtíð. EB L 108, 24.4.2002, bls. 33. 

(2) Stjtíð. EB L 198, 27.7.2002, bls. 49. 

(3) Stjtíð. EB L 108, 24.4.2002, bls. 21. 

8) Tíðnirófi sem gert er aðgengilegt samkvæmt þessari 

tilskipun skal úthlutað á gagnsæjan hátt og þannig að 

tryggt sé að engin röskun á samkeppni verði á við-

omandi mörkuðum. 

9) Til að önnur kerfi geti verið samhliða GSM-kerfum á 

sama tíðnisviði skal koma í veg fyrir skaðlegar truflanir 

með því að beita viðeigandi tæknilegum notkunarskil-

yrðum fyrir aðra tækni en GSM, sem notar 900 MHz 

tíðnisviðið. 

10) Með ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 676/ 

2002/EB frá 7. mars 2002 um regluramma um stefnu 

Evrópubandalagsins varðandi tíðniróf fyrir þráðlausar 

sendingar (ákvörðun um tíðniróf fyrir þráðlausar 

sendingar) (4) er framkvæmdastjórninni gert kleift að 

samþykkja tæknilegar framkvæmdarráðstafanir til að 

tryggja samhæfð skilyrði að því er varðar aðgengi og 

skilvirka notkun tíðnirófs fyrir þráðlausar sendingar. 

11) Að beiðni framkvæmdastjórnarinnar hafa Samtök póst- 

og fjarskiptastjórna í Evrópu (CEPT) tekið saman 

tækniskýrslur sem sýna fram á að altæka farsímakerfið 

(UMTS-kerfið) geti verið samhliða GSM-kerfum á  

900 MHz tíðnisviðinu. Því ætti að opna 900 MHz 

tíðnisviðið fyrir UMTS-kerfið, sem er kerfi sem getur 

verið samhliða GSM-kerfum, og fyrir önnur kerfi, um 

leið og hægt er að sýna fram á að þau geti verið 

samhliða GSM-kerfum í samræmi við málsmeðferðina 

sem mælt er fyrir um í ákvörðuninni um tíðniróf fyrir 

þráðlausar sendingar vegna samþykktar samhæfðra 

skilyrða að því er varðar aðgengi og skilvirka notkun 

tíðnirófs fyrir þráðlausar sendingar. Ef aðildarríki 

ákveður að úthluta afnotarétti fyrir kerfi sem nota 

forskriftina UMTS 900 mun beiting ákvörðunarinnar 

um tíðnisvið fyrir þráðlausar sendingar og ákvæði 

tilskipunar 2002/21/EB tryggja að slík kerfi séu varin 

fyrir skaðlegum truflunum frá öðrum kerfum í rekstri. 

12) Tryggja skal viðeigandi vörn milli notenda þeirra 

tíðnisviða, sem þessi tilskipun tekur til, og notenda sem 

fyrir eru á aðliggjandi tíðnisviðum. Ennfremur ætti að 

taka tillit til fyrirhugaðra kerfa fyrir fjarskipti í flugi yfir 

960 MHz, sem auðvelda uppfyllingu stefnumiða Banda-

lagsins á þessu sviði. Samtök póst- og fjarskiptastjórna í 

Evrópu hafa veitt tæknilega ráðgjöf hvað þetta varðar. 

13) Auka skal sveigjanleika í stjórnun tíðnirófa og auka 

aðgang að tíðnirófum í þeim tilgangi að stuðla að því að 

markmiðum innri markaðarins á sviði rafrænna sam-

skipta verði náð. Því ætti 900 MHz tíðnisviðið að vera 

opið fyrir önnur kerfi svo hægt sé að veita aðra sam-

evrópska þjónustu um leið og hægt er að sýna fram á að 

þau kerfi geti verið samhliða GSM-kerfum.  

  

(4) Stjtíð. EB L 108, 24.4.2002, bls. 1. 
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14) Breyta ber tilskipun 87/372/EBE til að hægt verði að 

taka í notkun nýja stafræna tækni á 900 MHz tíðnisvið-

inu samhliða GSM-kerfum, og tíðnisviðið skal ekki 

lengur vera frátekið fyrir GSM eingöngu. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingar á tilskipun 87/372/EBE 

Tilskipun 87/372/EBE er hér með breytt sem hér segir: 

1. í stað 1. gr. komi eftirfarandi: 

„1. gr. 

1. Aðildarríkin skulu gera tíðnisviðin 880-915 MHz og 

925-960 MHz (900 MHz-sviðið) aðgengileg fyrir GSM-

kerfin og UMTS-kerfin, ásamt öðrum jarðstöðvakerfum sem 

eru fær um að veita rafræna fjarskiptaþjónustu sem geta verið 

samhliða GSM-kerfum, í samræmi við tæknilegar fram-

kvæmdarráðstafanir samþykktar samkvæmt ákvörðun Evr-

ópuþingsins og ráðsins nr. 676/2002/EB frá 7. mars 2002 um 

regluramma um stefnu Evrópubandalagsins varðandi tíðniróf 

fyrir þráðlausar sendingar (ákvörðun um tíðniróf fyrir 

þráðlausar sendingar) (*), 

2. Við framkvæmd þessarar tilskipunar skulu aðildar-

ríkin kanna hvort núverandi úthlutun á 900 MHz tíðnisvið-

inu til farnetsrekenda, sem eru í samkeppni á yfirráðasvæði 

þeirra, sé líkleg til að raska samkeppni á viðkomandi 

farnetsmörkuðum og, sé það rökstutt og hóflegt, skulu þau 

bregðast við slíkri röskun í samræmi við 14. gr. tilskipunar 

Evrópuþingsins og ráðsins 2002/20/EB frá 7. mars 2002 um 

heimild fyrir rafrænum fjarskiptanetum og -þjónustu (heim-

ildartilskipun) (**). 

 ___________  

(*) Stjtíð. EB L 108, 24.4.2002, bls. 1. 

(**) Stjtíð. EB L 108, 24.4.2002, bls. 21.“, 

2. í stað 2. gr. komi eftirfarandi: 

„2. gr. 

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 

segir: 

a) „GSM-kerfi“: rafrænt samskiptanet sem er í samræmi 

við GSM-staðla eins og þeir eru birtir af 

Fjarskiptastaðlastofnun Evrópu (ETSI), einkum EN 301 

502 og EN 301 511, 

b) „UMTS-kerfi“: rafrænt samskiptanet sem er í samræmi 

við UMTS-staðla eins og þeir eru birtir af Fjar-

skiptastaðlastofnun Evrópu, einkum EN 301 908-1,  

EN 301 908-2, EN 301 908-3 og EN 301 908-11.“, 

3. í stað 3. gr. komi eftirfarandi: 

„3. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 

stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar 

en 9. maí 2010. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmda-

stjórninni texta þessara ákvæða og samsvörunartöflu milli 

viðkomandi ákvæða og þessarar tilskipunar. 

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.“, 

4. ákvæði 4. gr. falli brott. 

2. gr. 

Gildistaka 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í 

Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

3. gr. 

Viðtakendur 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Strassborg 16. september 2009. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, 

J. BUZEK 

forseti. 

Fyrir hönd ráðsins, 

C. MALMSTRÖM 

forseti. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2017/695 

frá 7. apríl 2017 

um að leyfa aðildarríkjum að samþykkja tilteknar undanþágur samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

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

(tilkynnt með númeri C(2017) 2198) (*) 

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 2. og 4. mgr. 6. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í þætti I.3 í I. viðauka og þætti II.3 í II. viðauka við tilskipun 2008/68/EB er að finna skrár yfir landsbundnar 

undanþágur sem heimila að tekið sé tillit til sérstakra, innlendra aðstæðna. Tiltekin aðildarríki báðu um nokkrar nýjar 

landsbundnar undanþágur og nokkrar breytingar á heimiluðum undanþágum. 

2) Heimila ætti þessar undanþágur. 

3) Af þessum sökum þarf að aðlaga þátt I.3 í I. viðauka og þátt II.3 í II. viðauka og fyrir skýrleika sakir skal þeim skipt út í 

heild sinni. 

4) Því ætti að breyta tilskipun 2008/68/EB til samræmis við það. 

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit nefndarinnar um flutning á hættulegum 

farmi sem komið var á fót með tilskipun 2008/68/EB. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Aðildarríkin, sem talin eru upp í viðaukanum, hafa heimild til þess að beita þeim undanþágum sem þar eru settar fram varðandi 

flutning á hættulegum farmi á þeirra yfirráðasvæði. 

Undanþágunum skal beitt án mismununar. 

2. gr. 

Þætti I.3 í I. viðauka og þætti II.3 í II. viðauka við tilskipun 2008/68/EB er breytt í samræmi við viðaukann við þessa ákvörðun. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 101, 13.4.2017, bls. 37. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 24/2018 frá 

9. febrúar 2018 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 260, 30.9.2008, bls. 13. 

2019/EES/6/02 
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3. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 7. apríl 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Violeta BULC 

framkvæmdastjóri. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Ákvæðum I. og II. viðauka við tilskipun 2008/68/EB er breytt sem hér segir: 

1) Í stað þáttar I.3 í I. viðauka komi eftirfarandi: 

„I.3. Landsbundnar undanþágur 

Undanþágur aðildarríkjanna fyrir flutning á hættulegum farmi á eigin yfirráðasvæði á grundvelli 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 

2008/68/EB. 

Númerakerfi undanþága: RO-a/bi/bii-MS-nn 

RO = Vegur 

a/bi/bii = 2. mgr. 6. gr. (a-liður, i. og ii. liður b-liðar) 

MS = Skammstöfun fyrir aðildarríki (e. member state) 

nn = númer pöntunar 

Á grundvelli a-liðar 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 2008/68/EB 

AT Austurríki 

RO-a-AT-1 

Efni: Lítið magn fyrir alla flokka nema 1, 6.2 og 7. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 3.4. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Flutningur á hættulegum farmi pakkaður í takmörkuðu magni. 

Efni landslöggjafarinnar: Allt að 30 kg eða lítrar af hættulegum farmi, sem tilheyrir ekki flutningaflokki 0 eða 1, í innri 

umbúðum fyrir takmarkað magn (LQ) eða í pakkningum í samræmi við ADR-samninginn eða, ef um er að ræða þunga 

hluti, má pakka þeim saman í X-merkta kassa. 

Endanlegum notendum er leyft að sækja vörurnar úr versluninni og skila þeim aftur í verslunina og smásölum er leyft að 

flytja þær til endanlegra notenda eða milli þeirra eigin verslana.  

Takmörkin á hverri flutningseiningu eru 333 kg eða lítrar og flutningar eru leyfilegir innan 100 km marka. 

Merkja þarf kassana með samræmdum hætti og einfaldað flutningsskjal látið fylgja með. 

Einungis fá ákvæði gilda um lestun og meðhöndlun. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: — 

Athugasemdir: 

Lokadagsetning: 30. júní 2022 

BE Belgía 

RO–a–BE–1 

Efni: Flokkur 1 — Lítið magn.  
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Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 1.1.3.6. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Í lið 1.1.3.6 er magn sprengifimra efna til námugraftar sem flytja má í venjulegu ökutæki 

takmarkað við 20 kg. 

Efni landslöggjafarinnar: Umráðendur geymslustöðva, sem liggja langt frá afhendingarstaðnum, geta fengið leyfi til að 

flytja 25 kg af dínamíti eða öflugum sprengiefnum og að hámarki 300 hvellhettur í venjulegum vélknúnum ökutækjum háð 

skilyrðum sem sett eru af hálfu þjónustuaðila vegna sprengiefna. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Article 111 de l’arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs. 

Lokadagsetning: 30. júní 2020. 

RO–a–BE– 2 

Efni: Flutningur á óhreinum tómum ílátum sem hafa innihaldið afurðir í mismunandi flokkum. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.4.1.1.6. 

Efni landslöggjafarinnar: Upplýsingar í flutningsskjalinu „óhreinar tómar umbúðir sem hafa innihaldið afurðir í mismunandi 

flokkum“. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Dérogation 6-97. 

Athugasemdir: Undanþága sem framkvæmdastjórnin hefur skráð sem nr. 21 (skv. 10. mgr. 6. gr. tilskipunar 94/55/EB). 

Lokadagsetning: 30. júní 2020. 

RO–a–BE–3 

Efni: Samþykkt á RO–a–UK–4. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. 

Lokadagsetning: 30. júní 2020. 

RO–a–BE–4 

Viðfangsefni: undanþága frá öllum kröfum ADR-samningsins vegna innanlandsflutninga á að hámarki 1000 notuðum, 

jónískum reykskynjurum frá einkaheimilum að meðhöndlunarstöðinni í Belgíu fyrir milligöngu söfnunarstöðva sem 

fyrirhugað er að verði til staðar vegna sértækrar söfnunar á reykskynjurum. 

Tilvísun í ADR-samninginn: allar kröfur. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 

Efni landslöggjafarinnar: Þegar reykskynjarar eru af samþykktri tegund þarf ekki reglubundið eftirlit á jónískum 

reykskynjurum á heimilum frá sjónarmiði geislalækninga. Flutningur á þessum reykskynjurum til endanlegs notanda er 

einnig undanþeginn frá kröfum ADR-samningsins. (Sjá d-lið í 2.2.7.1.2). 

Í tilskipun 2002/96/EB (um raf- og rafeindabúnaðarúrgang) er gerð krafa um sértæka söfnun á notuðum reykskynjurum til 

meðhöndlunar á prentplötum og á jónískum reykskynjurum til að fjarlægja geislavirk efni. Til að gera þessa sértæku söfnun 

mögulega er búið að þróa áætlun til að hvetja einkaheimili til að koma með notaða reykskynjara á söfnunarstöð þaðan sem 

þeim er svo komið til meðhöndlunarstöðvar, stundum í gegnum aðrar söfnunarstöðvar eða millistigsgeymslu.  
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Á söfnunarstöðvum verður hægt að nálgast málmpakkningar sem hægt er að pakka að hámarki 1000 reykskynjurum í. Frá 

stöðvunum er hægt að flytja eina pakkningu með reykskynjurum ásamt öðrum úrgangi í millistigsgeymslu eða 

meðhöndlunarstöð. Pakkningin verður merkt með orðinu „reykskynjari“. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: áætlunin fyrir sértæka söfnun reykskynjara er hluti af skilyrðunum fyrir að fjarlægja 

samþykkt tæki sem kveðið er á um í 2. lið d-liðar 1. liðar 3. gr. í konunglegri tilskipun frá 20.7.2001: almenn reglugerð um 

geislavarnir. 

Athugasemdir: Þessi undanþága er nauðsynleg til að gera sértæka söfnun notaðra, jónískra reykskynjara mögulega. 

Lokadagsetning: 30. júní 2020. 

DE Þýskaland 

RO–a–DE–1 

Efni: Sampökkun og samlestun bifreiðahluta sem eru með flokkunarkóðann 1.4G með tilteknum hættulegum farmi (n4). 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 4.1.10 og 7.5.2.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Ákvæði um sampökkun og samlestun. 

Efni landslöggjafarinnar: númerin UN 0431 og UN 0503 má lesta með tilteknum hættulegum farmi (vörum sem tengjast 

framleiðslu bifreiða) í tilteknu magni, sem skráð er í undanþágunni. Ekki skal fara yfir gildið 1000 (samanbærilegt við  

lið 1.1.3.6.4). 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); 

Ausnahme 28. 

Athugasemdir: Undanþágan er nauðsynleg fyrir skjóta afgreiðslu á öryggishlutum í bifreiðar sem veltur á staðbundinni 

eftirspurn. Sökum þess hve vöruúrvalið er mikið er ekki algengt að þessar vörur séu geymdar á bílaverkstæðum. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–a–DE–2 

Efni: Undanþága frá kröfunni um flutningsskjal og yfirlýsingu farmsendanda fyrir tiltekið magn af hættulegum farmi eins 

og skilgreint er í lið 1.1.3.6 (n1). 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.4.1.1.1 og 5.4.1.1.6 

Efni viðaukans við tilskipunina: Innihald flutningsskjalsins. 

Efni landslöggjafarinnar: Fyrir alla flokka nema 7. flokk: engin flutningsskjöl eru nauðsynleg nema magn farmsins, sem 

fluttur er, fari yfir magnið sem gefið er upp í lið 1.1.3.6. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), 

Ausnahme 18. 

Athugasemdir: Upplýsingarnar sem koma fram á merkingu og merkimiðum pakka teljast fullnægjandi fyrir innanlands-

flutninga þar eð flutningsskjal er ekki alltaf við hæfi þegar um er að ræða svæðisbundna dreifingu. 

Undanþága sem framkvæmdastjórnin hefur skráð sem nr. 22 (skv. 10. mgr. 6. gr. tilskipunar 94/55/EB). 

Lokadagsetning: 30. júní 2021.  
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RO–a–DE–3 

Efni: Flutningur á mælistöðlum og eldsneytisdælum (tómum, óhreinsuðum). 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Ákvæði fyrir UN-númer 1202, 1203 og 1223. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Umbúðir, merking, skjöl, leiðbeiningar fyrir flutning og meðhöndlun, leiðbeiningar fyrir 

áhöfn ökutækja. 

Efni landslöggjafarinnar: Lýsing á viðeigandi reglum og viðbótarákvæðum um beitingu undanþágunnar, allt að 1000 lítrar: 

sambærilegt við tómar, óhreinsaðar umbúðir og yfir 1000 lítra: farið að tilteknum reglum fyrir tanka; aðeins flutningur á 

tómum og óhreinsuðum umbúðum. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), 

Ausnahme 24. 

Athugasemdir: Listi nr. 7, 38, 38a. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–a–DE-5 

Efni: Heimild fyrir sampökkun. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 4.1.10.4 MP2. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Bann við sampökkun. 

Efni landslöggjafarinnar: Flokkar 1.4S, 2, 3 og 6.1: heimild fyrir sampökkun hluta í flokki 1.4S (skothylki fyrir handvopn), 

úðaefni (flokkur 2) og hreinsi- og meðhöndlunarefni í flokki 3 og 6.1 (skráð UN-númer), í setti sem selja á í litlu magni í 

sampökkunarumbúðum í pökkunarflokki II. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), 

Ausnahme 21. 

Athugasemdir: Listi númer 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

DK Danmörk 

RO–a–DK–2 

Efni: Flutningar á vegum á umbúðum sem innihalda sprengifim efni og umbúðum sem innihalda hvellhettur með sama 

ökutæki. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 7.5.2.2. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Ákvæði um sampökkun. 

Efni landslöggjafarinnar: Fara verður að reglunum í ADR-samningnum þegar hættulegur farmur er fluttur á vegum. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l. 

Athugasemdir: Af hagnýtum ástæðum er nauðsynlegt að geta lestað saman í sama ökutæki sprengifimum efnum og 

hvellhettum þegar slíkur farmur er fluttur frá birgðageymslunni að vinnustaðnum og til baka aftur.  



Nr. 6/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 24.1.2019 

 

Þegar danskri löggjöf um flutning á hættulegum farmi er breytt munu dönsk yfirvöld heimila slíkan flutning með 

eftirfarandi skilyrðum: 

1. Flutt er að hámarki 25 kg af sprengifimum efnum í D-flokki. 

2. Fluttar eru að hámarki 200 hvellhettur í B-flokki. 

3. Pakka verður hvellhettum og sprengifimum efnum sér í umbúðir sem eru vottaðar af hálfu SÞ í samræmi við reglurnar 

sem settar eru fram í tilskipun 2000/61/EB um breytingu á tilskipun 94/55/EB. 

4. Fjarlægðin milli umbúða, sem innihalda hvellhettur, og umbúða, sem innihalda sprengifim efni, verður að vera 1 metri 

hið minnsta. Þessi fjarlægð skal haldast jafnvel eftir að snögghemlað hefur verið. Umbúðir, sem innihalda sprengifim 

efni, og umbúðir, sem innihalda hvellhettur, verða að vera staðsettar með þeim hætti að unnt er að fjarlægja þær úr 

ökutækinu á skömmum tíma. 

5. Fara verður að öllum öðrum reglum er varða flutning á hættulegum farmi á vegum. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–a–DK-3 

Efni: Flutningar á vegum á umbúðum og vörum sem innihalda úrgang eða leifar af hættulegum farmi í tilteknum flokkum 

frá heimilum og fyrirtækjum, í því skyni að farga þeim. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Hlutar og kaflar 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 og 8.2. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Ákvæði um flokkun, sérákvæði, pökkunarákvæði, málsmeðferðarreglur um vörusendingu, 

kröfur um smíði og prófanir á umbúðum, almennar kröfur varðandi flutningseiningar og búnað um borð og kröfur um 

menntun. 

Efni landslöggjafarinnar: Heimilt er að pakka innri umbúðum og vörum sem innihalda úrgang eða leifar af hættulegum 

farmi í tilteknum flokkum, sem safnað er frá heimilum eða fyrirtækjum í því skyni að farga þeim, saman í tilteknar ytri 

umbúðir og/eða safnumbúðir og þær fluttar samkvæmt sérstökum verklagsreglum fyrir sendingar, þ.m.t. sérstakar 

takmarkanir varðandi umbúðir og merkingu. Magn hættulegs farms í hverjum innri umbúðum, hverjum ytri umbúðum 

og/eða hverri flutningseiningu er takmarkaður. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4. stk. 3. 

Athugasemdir: Sorphirðustjórar geta ekki beitt öllum ákvæðum í þætti I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB þegar 

úrgangi með leifum af hættulegum farmi er safnað frá einkaheimilum og fyrirtækjum í því skyni að farga þeim. 

Úrgangurinn er vanalega í umbúðum sem hafa verið seldar í smásölu. 

Lokadagsetning: 1. janúar 2019. 

FI Finnland 

RO–a–FI-1 

Efni: Flutningur hættulegs farms í tilteknu magni í hópbifreiðum 

Lagagrundvöllur: a-liður 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 2008/68/EB. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Hluti 1, 4 og 5. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Undanþágur, pökkunarákvæði, merkingar og gögn.  
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Efni landslöggjafarinnar: 

Í hópbifreiðum með farþegum má flytja lítið magn af tilgreindum hættulegum farmi sem farm að því tilskildu að 

heildarmagnið fari ekki yfir 200 kíló. Einstaklingur má flytja hættulegan farm, sem um getur í lið 1.1.3, í hópbifreið ef 

umræddur varningur er pakkaður til smásölu og er ætlaður til eigin nota. Heildarmagn eldfims vökva í áfyllanlegum ílátum 

má ekki fara yfir 5 lítra. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: 

Reglugerð Samgönguöryggisstofnunar Finnlands (Trafi) um flutning á hættulegum farmi á vegum og stjórnsýsluúrskurður 

um flutning á hættulegum farmi á vegum (194/2002). 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–a–FI–2 

Efni: Lýsing á tómum tönkum í flutningsskjalinu. 

Lagagrundvöllur: a-liður 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 2008/68/EB. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Hluti 5, 5.4.1 

Efni viðaukans við tilskipunina: 

Sérákvæði varðandi flutning í tankbifreiðum eða flutningseiningum með fleiri en einn tank. 

Efni landslöggjafarinnar: 

Við flutning á tómum, óhreinsuðum tankbifreiðum eða flutningseiningum með einn eða fleiri tank, sem eru merktir í 

samræmi við lið 5.3.2.1.3, getur síðasta flutta efnið, sem merkt er í flutningsskjalinu, verið efnið með lægsta blossamarkið. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: 

Reglugerð Samgönguöryggisstofnunar Finnlands um flutning á hættulegum farmi á vegum. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–a–FI-3 

Efni: Viðvörunarmerkingar og merking flutningseiningarinnar fyrir sprengiefni. 

Lagagrundvöllur: a-liður 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 2008/68/EB. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.3.2.1.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Almenn ákvæði um merkingu með appelsínugulum hættuskiltum 

Efni landslöggjafarinnar: 

Flutningseiningar (yfirleitt sendibifreiðar), sem flytja lítið magn af sprengiefnum (hámarksnettómassi: 1000 kg) í grjót-

námur og vinnustaði, má merkja að framan og aftan með hættuskilti samkvæmt fyrirmynd nr. 1. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: 

Reglugerð Samgönguöryggisstofnunar Finnlands um flutning á hættulegum farmi á vegum 

Lokadagsetning: 30. júní 2021  
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FR Frakkland 

RO–a–FR–2 

Efni: Flutningur á úrgangi, sem kemur frá umönnunarstarfsemi, sem fellur undir UN 3291 og felur í sér hættu á sýkingu og 

er með massa sem er að hámarki 15 kg. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Viðaukar A og B. 

Efni landslöggjafarinnar: Undanþága frá kröfum ADR-samningsins um flutning á úrgangi, sem kemur frá umönnunar-

starfsemi, sem fellur undir UN 3291 og felur í sér hættu á sýkingu og er með massa sem er að hámarki 15 kg. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par  

route — Article 12. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–a–FR-5 

Efni: Flutningur á hættulegum farmi í almenningssamgöngutækjum (18). 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 8.3.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Farþegaflutningar og flutningur á hættulegum farmi. 

Efni landslöggjafarinnar: Flutningur á hættulegum farmi, öðrum en þeim í flokki 7, sem leyfð eru sem handfarangur í 

almenningssamgöngutækjum: aðeins ákvæðin sem sett eru fram í liðum 4.1, 5.2 og 3.4 og varða umbúðir, merkingar og 

merkimiða böggla gilda. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies 

terrestres, annexe I paragraphe 3.1. 

Athugasemdir: Í handfarangri má aðeins vera hættulegur farmur sem ætlaður er til persónulegra nota eða nota í eigin 

atvinnustarfsemi. Færanlegir gasgeymar eru leyfilegir fyrir sjúklinga með öndunarerfiðleika í því magni sem nauðsynlegt er 

fyrir eina ferð. 

Lokadagsetning: 28. febrúar 2022. 

RO–a–FR-6 

Efni: Flutningar í eigin þágu á hættulegum farmi í litlu magni (18). 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.4.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Skylda að hafa flutningsskjal. 

Efni landslöggjafarinnar: Flutningur í eigin þágu á hættulegum farmi, öðrum en þeim í flokki 7, sem eru ekki umfram 

mörkin sem sett eru í 1.1.3.6, fellur ekki undir þá skyldu að hafa meðferðis flutningsskjal sem kveðið er á um í lið 5.4.1. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies 

terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1. 

Lokadagsetning: 28. febrúar 2022. 

RO–a–FR-7 

Efni: Flutningar á vegum á sýnum af hreinum efnum, blöndum og vörum sem innihalda hættulegan varning að því er varðar 

markaðseftirlit.  



24.1.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 6/13 

 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Hluti 1 til 9. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Almenn ákvæði, flokkun, sérákvæði og undanþágur varðandi flutning á hættulegum farmi 

sem er pakkaður í takmörkuðu magni, ákvæði varðandi notkun pakkninga og tanka, sendingaraðferðir, kröfur um umbúða-

hönnun, ákvæði um flutningsskilyrði, meðhöndlun, lestun og losun, kröfur varðandi flutningatæki og flutningastarfsemi, 

kröfur varðandi smíði og viðurkenningu ökutækja. 

Efni landslöggjafarinnar: Sýni af hreinum efnum, blöndum og vörum sem innihalda hættulegan varning, sem eru flutt til 

greiningar sem hluti af markaðseftirliti, skulu pökkuð í samsettum pakkningum. Þau skulu virða reglurnar um 

hámarksmagn fyrir innri umbúðir, eftir því hvaða tegund hættulegs farms um ræðir. Ytri umbúðirnar skulu fullnægja 

kröfunum fyrir kassa úr hörðu plasti (4H2, kafli 6.1 í þætti I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB). Ytri umbúðirnar verða 

að bera merkið í lið 3.4.7 í þætti I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB og textann „Sýni til greiningar“ (á frönsku: 

“Echantillons destinés à l'analyse”). Að því tilskildu að farið sé að þessum ákvæðum fellur flutningurinn ekki undir 

ákvæðin í þætti I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports 

de marchandises dangereuses par voies terrestres 

Athugasemdir: Undanþágan í lið 1.1.3 í þætti I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB tekur ekki til flutnings á sýnum, sem 

innihalda hættulegan farm, sem lögbær yfirvöld hafa tekið, eða sem tekin voru fyrir þeirra hönd, til greiningar. Til að 

tryggja skilvirkt markaðseftirlit hefur Frakkland innleitt málsmeðferð sem byggir á kerfinu sem á við um takmarkað magn 

til að tryggja öryggi í flutningum á sýnum sem innihalda hættulegan farm. Þar sem það er ekki alltaf hægt að beita 

ákvæðunum í töflu A hefur hámarksmagn í innri umbúðum verið ákvarðað með hagnýtari hætti. 

Lokadagsetning: 1. janúar 2019. 

HU Ungverjaland 

RO-a-HU-1 

Efni: Samþykkt á RO-a-DE-2. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének 

belföldi alkalmazásáról. 

Lokadagsetning: 30. janúar 2020. 

RO–a-HU-2 

Efni: Samþykkt á RO–a–UK–4. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének 

belföldi alkalmazásáról. 

Lokadagsetning: 30. janúar 2020. 

IE Írland 

RO–a–IE–1 

Efni: Undanþága frá kröfum um flutningsskjal í lið 5.4.0 í ADR-samningnum fyrir flutning plágueyða í ADR-flokki 3, 

taldir upp í lið 2.2.3.3 sem FT2-plágueyðar (blossamark < 23 °C) og ADR-flokki 6.1, taldir upp í lið 2.2.61.3 sem  

T6-plágueyðar, fljótandi (blossamark ekki undir 23 °C), ef magn hættulega farmsins, sem fluttur er, fer ekki yfir magnið 

sem sett er fram í lið 1.1.3.6 í ADR-samningnum.  
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Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.4. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Krafa um flutningsskjal. 

Efni landslöggjafarinnar: Ekki er krafist flutningsskjals fyrir flutning á plágueyðum í ADR-flokkum 3 og 6.1 ef magn 

hættulega farmsins, sem fluttur er, fer ekki yfir magnið sem sett er fram í lið 1.1.3.6 í ADR-samningnum. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Regulation 82(9) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”. 

Athugasemdir: Við svæðisbundna flutninga og afhendingu á slíkum plágueyðum er þessi krafa óþarfi og íþyngjandi. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–a–IE-4 

Efni: Undanþága frá kröfunum í liðum 5.3, 5.4 og 7 og viðauka B í ADR-samningnum í tengslum við flutning á 

gashylkjum, sem notuð eru sem skammtarar (fyrir drykkjarvörur), þegar þau eru flutt í sama ökutæki og drykkjarvörurnar 

(sem hylkin eru ætluð í). 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.3, 5.4, 7 og viðauki B. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Merking ökutækja, skjöl sem skulu vera meðferðis og ákvæði um flutningatæki og 

flutningarekstur. 

Efni landslöggjafarinnar: Undanþága frá kröfunum í liðum 5.3, 5.4, 7 og viðauka B í ADR-samningnum varðandi gashylki, 

sem notuð eru sem skammtarar fyrir drykkjarvörur, þegar þessi gashylki eru flutt í sama ökutæki og drykkjarvörurnar (sem 

hylkin eru ætluð í). 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Proposed amendment to “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”. 

Athugasemdir: Aðalstarfsemin felst í dreifingu umbúða með drykkjarvörum, sem eru ekki efni samkvæmt  

ADR-samningnum, ásamt litlu magni af litlum gashylkjum af tilheyrandi drifefni. 

Áður skv. 10. mgr. 6. gr. tilskipunar 94/55/EB. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–a–IE-5 

Efni: Undanþága frá kröfunum um hönnun og prófanir á geymum sem og frá ákvæðunum um notkun þeirra, sem um getur í 

lið 6.2 og 4.1 í ADR-samningnum, í tengslum við innanlandsflutninga á Írlandi að því er varðar hylki og þrýstitromlur fyrir 

lofttegundir í flokki 2, sem hafa farið í gegnum fjölþætta flutninga, þ.m.t. sjóflutninga, þegar eftirfarandi kröfur eru 

uppfylltar: i. þessi hylki og þrýstitromlur eru hönnuð, prófuð og notuð í samræmi við alþjóðlega kóðann um siglingu með 

hættulegan varning (IMDG-kóðann), ii. áfylling þeirra fer ekki fram á Írlandi heldur er þeim skilað því sem næst tómum til 

upprunalands fjölþættu flutninganna og iii. þeim er dreift svæðisbundið í litlu magni. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 1.1.4.2, 4.1 og 6.2. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Ákvæði er varða fjölþætta flutninga, þ.m.t. sjóflutninga, notkun á hylkjum og þrýstitrom-

lum fyrir lofttegundir í ADR-flokki 2 og hönnun og prófanir á þessum hylkjum og þrýstitromlum fyrir lofttegundir í  

ADR-flokki 2.  
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Efni landslöggjafarinnar: Ákvæðin í liðum 4.1 og 6.2 gilda ekki um hylki og þrýstitromlur fyrir lofttegundir í flokki 2 ef: i. 

þessi hylki og þrýstitromlur hafa verið hönnuð og prófuð í samræmi við IMDG-kóðann, ii. þau eru notuð í samræmi við 

IMDG-kóðann, iii. þau voru flutt til sendanda með fjölþættum flutningum, þ.m.t. sjóflutningum, iv. flutningur þeirra til 

endanlegs notanda fer fram í einni ferð, sem lýkur samdægurs, frá viðtakanda fjölþættu flutninganna (sem um getur í iii. 

lið), v. áfylling þeirra fer ekki fram innan ríkisins og þeim er skilað því sem næst tómum til upprunalands fjölþættu 

flutningastarfseminnar (sem um getur í iii. lið) og vi. þeim er dreift svæðisbundið innan ríkisins í litlu magni. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Proposed amendment to “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”. 

Athugasemdir: Lofttegundirnar í þessum hylkjum og þrýstitromlum hafa eiginleika, sem krafist er af endanlegum notanda, 

sem leiðir til þess að nauðsynlegt er að flytja þær inn utan ADR-svæðisins. Þess er krafist að eftir notkun sé þessum því sem 

næst tómu hylkjum og þrýstitromlum skilað til upprunalandsins í því skyni að fylla á þau sérstaklega tilgreindar  

lofttegundir — áfylling skal ekki fara fram á Írlandi eða á nokkrum hluta innan ADR-svæðisins. Þó svo að hylkin og 

þrýstitromlurnar uppfylla ekki kröfur ADR-samningsins þá uppfylla þau ákvæði IMDG-kóðans og eru samþykkt að því er 

þennan kóða varðar. Gert er ráð fyrir því að fjölþættu flutningarnir, sem hefjast utan ADR-svæðisins, endi við athafnasvæði 

innflytjandans þar sem þessi hylki og þrýstitromlur eru afhent endanlegum notanda í litlu magni á Írlandi. Slíkur flutningur 

innan Írlands myndi falla undir 9. mgr. 6. gr. tilskipunar 94/55/EB eins og henni var breytt. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–a–IE-6 

Efni: Undanþága frá nokkrum ákvæðum þáttar I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB um umbúðir, merkingar og 

merkimiða við flutning á útrunnum flugeldavörum í litlu magni (undir mörkunum í lið 1.1.3.6) með flokkunarkóðana 1.3G, 

1.4G og 1.4S í flokki 1 í þætti I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB með tilheyrandi kenninúmer UN 0092, UN 0093, 

UN 0191, UN 0195, UN 197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404 UN 0453, UN 0505, UN 0506 eða UN 0507 að 

herbúðum eða -svæði til förgunar. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Hlutar 1, 2, 4, 5 og 6. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Almenn ákvæði Flokkun. Ákvæði um umbúðir. Ákvæði um vörusendingu. Hönnun og 

prófanir á umbúðum. 

Efni landslöggjafarinnar: Ákvæði þáttar I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB um umbúðir, merkingu og merkimiða við 

flutning á útrunnum flugeldavörum með tilheyrandi kenninúmer UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 

0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 eða UN 0507 að herbúðum eða -svæði, eiga ekki við, 

að því tilskildu að farið sé að almennum ákvæðum þáttar I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB um umbúðir og að 

viðbótarupplýsingar séu tilgreindar í flutningsskjalinu. Undanþágan á aðeins við um svæðisbundinn flutning á þessum 

útrunnu flugeldavörum í litlu magni að herbúðum eða -svæði til öruggrar förgunar. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g). 

Athugasemdir: Flutningur á litlu magni af útrunnum neyðarflugeldum og -blysum til notkunar á sjó, einkum frá eigendum 

skemmtibáta og birgjum fyrir búnað um borð í skipum, að herbúðum eða -svæði til öruggrar förgunar, hafa skapað 

erfiðleika, einkum í tengslum við kröfur um umbúðir. Undanþágan gildir um lítið magn (undir mörkunum sem tilgreind eru 

í lið 1.1.3.6) við svæðisbundna flutninga og nær yfir öll UN-númerin sem eru úthlutuð neyðarflugeldum og -blysum til 

notkunar á sjó. 

Lokadagsetning: 30. janúar 2020. 

RO–a–IE-7 

Efni: Samþykkt á RO–a–UK–4.  
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Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: — 

Lokadagsetning: 30. júní 2022. 

PT Portúgal 

RO-a-PT-3 

Efni: Samþykkt á RO–a–UK–4. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: — 

Lokadagsetning: 30. janúar 2022. 

SE Svíþjóð 

RO-a-SE-1 

Efni: Samþykkt á RO-a-FR-7. 

Lagagrundvöllur: a-liður 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 2008/68/EB (lítið magn) 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Hluti 1 til 9. 

Efni tilskipunarinnar: 

Tilvísun í landslöggjöfina: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. 

Athugasemdir: 

Lokadagsetning: 30. júní 2022. 

UK Breska konungsríkið 

RO–a–UK–1 

Efni: Flutningur á tilteknum vörum sem innihalda tiltölulega hættulaus, geislavirk efni, t.d. klukkur, úr, reykskynjara, 

áttavita (E1). 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Flestallar kröfur ADR-samningsins. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Kröfur er varða flutning á efni í flokki 7. 

Efni landslöggjafarinnar: Tilteknar verslunarvörur, sem innihalda geislavirk efni í takmörkuðu magni, eru algerlega 

undanþegnar ákvæðunum í landbundnu reglunum. (Sjálflýsandi búnaður, sem einstaklingi er ætlað að bera; að hámarki  

500 reykskynjarar til einkanota, sem hver um sig hefur virkni sem nemur að hámarki 40 kBq, í hverju ökutæki eða 

járnbrautarvagni; eða að hámarki fimm þrívetnisljósfæri, sem hvert um sig hefur virkni sem nemur að hámarki 10 GBq, í 

hverju ökutæki eða járnbrautarvagni.) 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). 

The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10). 

Athugasemdir: Þessi undanþága er skammtímaráðstöfun sem verður ekki lengur nauðsynleg þegar sambærilegar breytingar 

á reglum Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar (IAEA) hafa verið teknar upp í ADR-samninginn. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021.  
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RO–a–UK-2 

Efni: Undanþága frá kröfunni um flutningsskjal fyrir tiltekið magn af hættulegum farmi (öðrum en þeim sem eru í flokki 7) 

eins og skilgreint er í lið 1.1.3.6 (E2). 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 1.1.3.6.2 og 1.1.3.6.3. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Undanþágur frá tilteknum kröfum um tiltekið magn á flutningseiningu. 

Efni landslöggjafarinnar: Ekki er krafist flutningsskjals fyrir takmarkað magn nema það sé hluti af stærri farmi. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 

Regulations 2004: Regulation 3(7)(a). 

Athugasemdir: Þessi undanþága er sniðin að innanlandsflutningum þar sem flutningsskjal á ekki alltaf við þegar um 

svæðisbundna dreifingu er að ræða. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–a–UK–3 

Efni: Undanþága frá kröfunni um slökkvibúnað í ökutækjum sem flytja efni með litla geislavirkni (E4). 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 8.1.4. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Kröfur um slökkvibúnað í ökutækjum. 

Efni landslöggjafarinnar: Krafan um slökkvibúnað er felld niður þegar aðeins er verið að flytja pakka sem falla undir 

undanþágu (UN 2908, UN 2909, UN 2910 og UN 2911). 

Takmarkar kröfuna þegar aðeins er verið að flytja fáa pakka. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). 

Athugasemdir: Það skiptir í raun ekki máli hvort slökkvibúnaður sé um borð við flutning á UN 2908, UN 2909, UN 2910 

og UN 2911, sem má oft flytja í litlum ökutækjum. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–a–UK–4 

Efni: Dreifing á vörum í innri umbúðum til smásala eða notenda (að undanskildum þeim í flokki 1, 4.2, 6.2 og 7) frá 

svæðisbundnum dreifingarmiðstöðvum til smásala eða notenda og frá smásölum til endanlegra notenda (N1). 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 6.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Kröfur varðandi hönnun og prófun á umbúðum. 

Efni landslöggjafarinnar: Umbúðir þurfa ekki að vera með RID-/ADR- eða UN-merkingu eða merktar með nokkrum öðrum 

hætti ef þær innihalda farm sem tilgreindur er í áætlun 3. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 

Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.  
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Athugasemdir: Kröfur ADR-samningsins eiga ekki við um lokastig flutnings frá dreifingarmiðstöðvum til smásala eða 

notanda eða frá smásala til endanlegs notanda. Tilgangurinn með þessari undanþágu er að heimila að innri ílát fyrir vörur til 

smásöludreifingar séu flutt á lokakafla svæðisbundinnar dreifingar án ytri umbúða. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–a–UK–5 

Efni: Að heimila mismunandi „hámarksheildarmagn á hverja flutningseiningu“ fyrir varning í flokki 1, undirflokki 1 og 2, í 

töflunni í 1.1.3.6.3 (N10). 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 1.1.3.6.3 og 1.1.3.6.4. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Undanþágur er varða það magn sem flutt er í hverri flutningseiningu. 

Efni landslöggjafarinnar: Reglur um undanþágur fyrir takmörkuðu magni og samlestun sprengiefna. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg.  

14 and Schedule 4. 

Athugasemdir: Að heimila mismunandi magntakmarkanir fyrir varning í flokki 1, þ.e. „50“ fyrir undirflokk 1 og „500“ fyrir 

undirflokk 2. Við útreikning á samlestun er margfeldisstuðullinn 20 notaður fyrir flutningaflokk 1 og margfeldisstuðullinn  

2 fyrir flutningaflokk 2. 

Áður skv. 10. mgr. 6. gr. tilskipunar 94/55/EB. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–a–UK–6 

Efni: Aukning á hámarksnettómassa sprengifimra hluta sem leyfilegir eru í ökutækjum af gerðinni EX/II (N13). 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 7.5.5.2. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Takmarkanir á því magni sem flytja má af sprengifimum efnum og hlutum. 

Efni landslöggjafarinnar: Takmarkanir á því magni sem flytja má af sprengifimum efnum og hlutum. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3. 

Athugasemdir: Samkvæmt reglum Breska konungsríkisins er hámarksnettómassinn 5000 kg fyrir ökutæki af gerð II fyrir 

aðskilnaðarflokka 1.1C, 1.1D, 1.1E og 1.1 J. 

Margir hlutir í flokki 1.1C, 1.1D, 1.1E og 1.1 J, sem fluttir eru í Sambandinu, eru stórir eða fyrirferðarmiklir og eru yfir 

2,5 m að lengd. Þetta eru aðallega sprengifimir hlutir til hernaðarlegra nota. Takmarkanir sem settar eru á smíði ökutækja af 

gerðinni EX/III (sem krafist er að séu lokuð ökutæki) gerir lestun og losun slíkra hluta afar erfiða. Fyrir suma hluti þarf 

sérstakan lestunar- og losunarbúnað bæði við upphaf og lok ferðarinnar. Reyndin er sú að þessi búnaður er sjaldan fyrir 

hendi. Í Breska konungsríkinu eru fá ökutæki í notkun af gerðinni EX/III og það væri afar íþyngjandi fyrir iðnaðinn að 

krefjast þess að smíðuð verði fleiri sérhæfð ökutæki af gerðinni EX/III til að flytja þessa tegund af sprengiefnum. 

Í Breska konungsríkinu eru sprengiefni til hernaðarlegra nota að mestu flutt með atvinnuflytjendum, sem geta ekki nýtt sér 

undanþáguna fyrir hernaðarökutæki í tilskipun 2008/68/EB. Til að leysa þetta vandamál hefur Breska konungsríkið alltaf 

heimilað flutning á allt að 5000 kg af slíkum hlutum með ökutækjum af gerðinni EX/II. Núverandi mörk eru ekki alltaf 

fullnægjandi því hlutur getur innihaldið yfir 1000 kg af sprengiefnum.  
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Síðan 1950 hafa aðeins orðið tvö slys (bæði á 6. áratuginum) þar sem yfir 5000 kg af sprengiefnum sprungu. Slysin voru 

annars vegar af völdum elds í hjólbörðum og hins vegar af völdum ofhitunar í útblásturskerfi sem kveikti í klæðningu 

ökutækisins. Þessir eldar hefðu getað komið upp með minni farm. Enginn slasaðist eða lét lífið. 

Reynslan sýnir að ólíklegt sé að það myndi kvikna í sprengifimum hlutum, sem er rétt pakkað inn, við högg, t.d. við 

árekstur ökutækisins. Gögn frá rannsóknum hersins og gögn úr tilraunum um höggprófun flugskeyta sýna að það þurfi 

meiri högghraða en þann sem myndaðist við 12 metra fall í fallprófuninni til að það kvikni í skothylkjum. 

Þetta myndi ekki hafa áhrif á núverandi öryggisstaðla. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–a–UK–7 

Efni: Undanþága frá eftirlitskröfum varðandi lítið magn af tilteknum varningi í flokki 1 (N12). 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 8.4 og 8.5 S1(6). 

Efni viðaukans við tilskipunina: Eftirlitskröfur að því varðar ökutæki sem flytja tiltekið magn af hættulegum farmi. 

Efni landslöggjafarinnar: Ákvæði um örugg bílastæði og eftirlitsaðstöðu en ekki krafa um að stöðugt eftirlit með tilteknum 

farmi í flokki 1, eins og krafist er skv. 6. lið í S1 í kafla 8.5 í ADR-samningnum. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24. 

Athugasemdir: Ekki er alltaf hægt að fylgja eftirlitskröfum ADR-samningsins í innlendu samhengi. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–a–UK–8 

Efni: Tilslökun á takmörkunum um flutning á mismunandi sprengiefnum og sprengiefnum sem eru lestuð með öðrum 

tegundum af hættulegum farmi í vögnum, ökutækjum og gámum (N4/5/6). 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 7.5.2.1 og 7.5.2.2. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Takmarkanir á tilteknum tegundum af samlestun. 

Efni landslöggjafarinnar: Landslöggjöf er ekki eins takmarkandi að því er varðar samlestun sprengiefna að því tilskildu að 

engin hætta stafi af slíkum flutningum. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18. 

Athugasemdir: Breska konungsríkið óskar eftir því að heimila nokkur frávik frá reglunum um samlestun sprengiefna og 

annarra sprengiefna og um samlestun sprengiefna og annars hættulegs farms. Öll frávik munu fela í sér magntakmarkanir á 

einum eða fleiri hlutum farmsins og eru einungis leyfileg að því tilskildu að „allar viðeigandi og mögulegar ráðstafanir hafa 

verið gerðar til að varna því að sprengiefnin komist í tæri við slíkan farm eða stefni í hættu eða sé stefnt í hættu af öllum 

slíkum farmi“. 

Dæmi um frávik sem Breska konungsríkið vill heimila: 

1. Sprengiefni, sem flokkast undir UN-númer 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 

0290, 0331, 0332, 0360 eða 0361, má flytja í sama ökutæki og hættulegur farmur sem flokkast undir UN-númer 1942. 

Takmarka skal það magn af UN 1942 sem heimilað er að flytja með því að líta á það sem sprengiefni í flokki 1.1D.  
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2. Sprengiefni, sem flokkast undir UN-númer 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 eða 0453 má flytja í sama ökutæki og 

hættulegan farm (að eldfimum lofttegundum, smitandi efnum og eiturefnum undanskildum) í flutningaflokki 2 eða 

hættulegan farm í flutningaflokki 3, eða einhverja samsetningu þeirra, að því tilskildu að heildarþyngd eða -magn 

hættulegs farms í flutningaflokki 2 fari ekki yfir 500 kg eða lítra og heildarnettóþyngd slíkra sprengiefna fari ekki yfir 

500 kg. 

3. Flytja má sprengiefni í flokki 1.4G með eldfimum vökvum og eldfimum lofttegundum í flutningaflokki 2 eða með 

óeldfimum, óeitruðum lofttegundum í flutningaflokki 3, eða samsetningu af þeim, í sama ökutæki að því tilskildu að 

heildarþyngd eða -magn hættulegs farms fari ekki yfir 200 kg eða lítra og heildarnettóþyngd sprengiefna fari ekki yfir 

20 kg. 

4. Sprengifimir hlutir, sem flokkast undir UN-númer 0106, 0107 eða 0257, má flytja með sprengifimum hlutum í 

aðskilnaðarflokki D, E eða F sem þau eru íhlutir fyrir. Heildarmagn sprengiefna með UN-númer 0106, 0107 eða  

0257 skal að hámarki vera 20 kg. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–a–UK–9 

Efni: Valkostur í staðinn fyrir appelsínugul hættuskilti fyrir litlar vörusendingar með geislavirkum efnum í litlum 

ökutækjum. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.3.2. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Krafa um að sett séu appelsínugul hættuskilti á lítil ökutæki sem flytja geislavirk efni. 

Efni landslöggjafarinnar: Heimilar allar undanþágur sem samþykktar eru samkvæmt þessu ferli. Undanþágan felur í sér 

eftirfarandi: 

Ökutækin skulu: 

a) annað hvort merkt í samræmi við gildandi ákvæði í lið 5.3.2 í ADR-samningnum eða 

b) merkt með skilti sem uppfyllir kröfurnar sem mælt er fyrir um í landslöggjöf ef um er að ræða ökutæki, sem flytja að 

hámarki tíu pakkningar af geislavirku efni sem er ekki kleyft eða undanþegið kleyft geislavirkt efni, og summan af 

flutningsstuðlum þessara pakkninga fer ekki yfir 3. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d). 

Athugasemdir: 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO-a-UK-10 

Efni: Flutningur á úrgangi, sem kemur frá umönnunarstarfsemi, sem fellur undir UN 3291 og felur í sér hættu á sýkingu og 

er með massa sem er að hámarki 15 kg. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 

Efni landslöggjafarinnar: Undanþága frá kröfum þáttar I.1 í I. viðauka um flutning á úrgangi, sem kemur frá umönnunar-

starfsemi, sem fellur undir UN 3291 og felur í sér hættu á sýkingu og er með massa sem er að hámarki 15 kg. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Þessi undanþága var upphaflega gefin út samkvæmt „The Carriage of Dangerous 

Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2009“, með áorðnum breytingum. 

Lokadagsetning: 1. janúar 2023.  
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Á grundvelli i. liðar b-liðar 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 2008/68/EB: 

BE Belgía 

RO–bi–BE–4 

Efni: Flutningur á hættulegum farmi í tönkum í því skyni að farga honum með brennslu. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 3.2. 

Efni landslöggjafarinnar: Þrátt fyrir töfluna í lið 3.2 er heimilt, við tilteknar aðstæður, að nota gámatank með tankakóðann 

L4BH í staðinn fyrir tankakóðann L4DH fyrir flutning á vatnshvarfgjörnum vökva, eitraður,flokkur III, ENS (ekki nánar 

skilgreint). 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Dérogation 01 — 2002. 

Athugasemdir: Þessa reglu má aðeins nota fyrir flutninga á hættulegum úrgangi á stuttum vegalengdum. 

Lokadagsetning: 30. júní 2020. 

RO–bi–BE-5 

Efni: Flutningur á úrgangi til förgunarstöðva. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.2, 5.4, 6.1 (gamlar reglur: A5, 2X14, 2X12). 

Efni viðaukans við tilskipunina: Flokkun, merking og kröfur er varða umbúðir. 

Efni landslöggjafarinnar: Í stað þess að flokka úrgang samkvæmt ADR-samningnum er úrgangi raðað niður í mismunandi 

hópa (eldfima leysa, málningu, sýrur, rafhlöður, o.s.frv.) til að komast hjá hættulegum efnahvörfum innan eins hóps. 

Kröfurnar varðandi framleiðslu umbúða eru ekki eins takmarkandi. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. 

Athugasemdir: Þessa reglu má nota við flutning á úrgangi í litlu magni til förgunarstöðva. 

Lokadagsetning: 30. júní 2020. 

RO–bi–BE-6 

Efni: Samþykkt á RO–bi–SE–5 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. 

Lokadagsetning: 30. júní 2020. 

RO–bi–BE-7 

Efni: Samþykkt á RO–bi–SE–6. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. 

Lokadagsetning: 30. júní 2020. 

RO–bi–BE-8 

Efni: Samþykkt á RO–bi–UK–2.  
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Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. 

Lokadagsetning: 30. júní 2020. 

RO–bi–BE-9 

Efni: Samþykkt á RO–bi–SE–3. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. 

Lokadagsetning: 15. janúar 2018. 

RO–bi–BE-10 

Efni: Flutningur nálægt iðnaðarsvæðum, þ.m.t. flutningur á opinberum vegum. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Viðaukar A og B. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Viðaukar A og B. 

Efni landslöggjafarinnar: Undanþágurnar varða fylgiskjöl, merkimiða og merkingu umbúða ásamt skírteini ökumannsins. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. 

Athugasemdir: Eftirfarandi skrá veitir númer undanþágunnar í landslöggjöf, leyfða fjarlægð og þann hættulega farm sem 

um ræðir. 

undanþága 2-2001: 300 m (flokkar 3, 6.1 og 8) — lokadagsetning: 30. júní 2015 

undanþága 6-2004: hámark 5 km (íðefni í umbúðum) — lokadagsetning: 30. júní 2015 

undanþága 7-2005: þverun opinbers vegar (UN 1202) — lokadagsetning: 30. júní 2015 

undanþága 1-2006: 600 m (íðefni í umbúðum) — lokadagsetning: 30. júní 2015 

undanþága 13-2007: 8 km (íðefni í umbúðum) — lokadagsetning: 30. júní 2015 

undanþága 2-2009: 350 m (íðefni í umbúðum) — lokadagsetning: 30. júní 2015 

undanþága 3-2009: hámark 4,5 km (íðefni í umbúðum) — lokadagsetning: 30. júní 2015 

undanþága 5-2009: hámark 4,5 km (íðefni í umbúðum) — lokadagsetning: 30. júní 2015 

undanþága 9-2009: hámark 20 km (flokkur 2 í umbúðum) — lokadagsetning: 9. september 2015 

undanþága 16-2009: 200 m (IBC-umbúðir) — lokadagsetning: 15. janúar 2018 

Lokadagsetning: 15. janúar 2018. 

DE Þýskaland 

RO–bi–DE–1 

Efni: Að sleppa tilteknum upplýsingum í flutningsskjalinu (n2). 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.4.1.1.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Efni flutningsskjalsins.  
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Efni landslöggjafarinnar: Gildir um alla flokka nema flokk 1 (þó ekki flokk 1.4S), 5.2 og 7: 

Í flutningsskjalinu þarf ekki upplýsingar um eftirfarandi: 

a) viðtakandann, ef um er að ræða svæðisbundna flutninga (nema fyrir fulla hleðslu og flutninga á vissum leiðum), 

b) fjölda og tegund umbúða ef lið 1.1.3.6 er ekki beitt og ef ökutækið er í samræmi við öll ákvæði viðauka A og B, 

c) ef um er að ræða tóma óhreinsaða tanka nægir flutningsskjalið fyrir síðasta farminn. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), 

Ausnahme 18. 

Athugasemdir: Ekki er unnt að beita öllum ákvæðum að því er varðar þá tegund af umferð sem um er að ræða. 

Undanþágan var skráð hjá framkvæmdastjórninni sem nr. 22 (skv. 10. mgr. 6. gr. tilskipunar 94/55/EB). 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–DE-3 

Efni: Flutningur á hættulegum úrgangi í umbúðum. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 1 til 5 

Efni viðaukans við tilskipunina: Flokkun, umbúðir og merking. 

Efni landslöggjafarinnar: Flokkar 2 til 6.1, 8 og 9: Sampökkun og flutningur á hættulegum úrgangi í umbúðum og  

IBC-umbúðum. Úrgangur verður að vera í innri umbúðum (við innsöfnun) og flokkaður í tiltekna úrgangsflokka (til að 

komast hjá hættulegum efnahvörfum innan úrgangsflokks). Notkun sérstakra skriflegra fyrirmæla fyrir úrgangsflokkana og 

sem farmbréf. Söfnun heimilisúrgangs eða úrgangs frá rannsóknarstofum, o.s.frv. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), 

Ausnahme 20. 

Athugasemdir: Listi nr. 6*. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–DE-4 

Efni: Samþykkt á RO–bi–BE–1. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: — 

Lokadagsetning: 1. janúar 2017. 

RO-bi-DE-5 

Efni: Svæðisbundnir flutningar á UN 3343 (nítróglýserínblanda, óvirk, fljótandi, eldfim, ekki nánar skilgreint (ENS), þar 

sem nítróglýserín er minna en 30% að massa) í gámatönkum, sem undanþegnir eru frá undirlið 4.3.2.1.1 í þætti I.1 í I. 

viðauka við tilskipun 2008/68/EB. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 3.2, 4.3.2.1.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Ákvæði um notkun gámatanka.  
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Efni ákvæða landslaga: staðbundnir flutningar á nítróglýseríni (UN 3343) í gámatönkum á stuttum vegalengdum, að því 

tilskildu að eftirtalin skilyrði séu uppfyllt: 

1. Kröfur fyrir gámatanka 

1.1. Aðeins má notast við gámatanka, sem eru sérstaklega heimilaðir í þessum tilgangi, og sem að öðru leyti eru í 

samræmi við ákvæðin um smíði, útbúnað, leyfi að því er varðar frumgerðina, prófanir, merkingu og virkni í kafla 

6.8 í I.1. þætti I. viðauka tilskipunar 2008/68/EB. 

1.2. Lokunarbúnaður gámatanksins verður að hafa þrýstingslosunarkerfi sem gefur eftir við innri þrýsting sem er  

300 kPa (3 bör) yfir eðlilegum þrýstingi og gefur þannig op sem snýr upp á við með þrýstingslosunarsvæði sem er 

a.m.k. 135 cm2 (132 mm í þvermál). Opið má ekki lokast aftur eftir að það hefur verið virkjað. Hægt er að nota 

einn eða fleiri öryggisþætti með sömu virkjunaratferli og samsvarandi þrýstingslosunarsvæði sem öryggis-

mannvirki. Tegund öryggismannvirkis þarf að hafa staðist gerðarprófun og hlotið gerðarsamþykki af ábyrgum 

yfirvöldum. 

2. Merking 

Hver gámatankur skal merktur á báðum hliðum með hættumerki í samræmi við fyrirmynd 3 í undirlið 5.2.2.2.2 í  

I.1. þætti I. viðauka tilskipunar 2008/68/EB. 

3. Rekstrarákvæði 

3.1. Það verður að tryggja að nítróglýseríninu sé dreift jafnt í stilliefninu meðan á flutningi stendur og að engin 

aðgreining geti ekki átt sér stað. 

3.2. Á meðan á lestun og losun stendur er ekki leyfilegt að vera í eða á ökutæki nema til þess að stjórna lestunar- og 

losunarbúnaði. 

3.3. Þar sem losun á sér stað þarf að tæma gámatankana alveg. Takist ekki að tæma þá alveg á að loka þeim vel eftir 

losun þar til þeir verða fylltir aftur. 

Upphafleg tilvísun innlend lagaákvæði: undanþága fyrir Nordrhein-Westfalen 

Athugasemdir: Þetta varðar staðbundna flutninga á vegum í gámatönkum á stuttum vegalengdum sem hluti af iðnaðarferli á 

milli tveggja ákveðinna framleiðslustaða. Til þess að framleiða lyfjavöru skal framleiðslustaður A afhenda framleiðslustað 

B resínlausn sem er eldfim (UN 1866) og í pökkunarflokki II í 600 lítra gámatanki, sem hluti af flutningi sem samræmist 

reglum. Á þessum tímapunkti er nítróglýserínlausn bætt við og eftir blöndun verður eftir límblanda, sem inniheldur 

nítróglýserín, óvirkjað, fljótandi, eldfimt, ekki nánar skilgreint, með að hámarki 30% nítróglýserín miðað við massa  

(UN 3343), ætluð til frekari nota. Þetta efni er einnig flutt aftur til framleiðslustaðar A í fyrrnefndum gámatönkum, sem 

hafa verið sérstaklega yfirfarnir og samþykktir af viðeigandi yfirvöldum fyrir þessa tilteknu flutningastarfsemi og eru 

merktir með tankakóðanum L10DN. 

Lok gildistíma: 30. júní 2022. 

RO-bi-DE-6 

Efni: Samþykkt á RO–bi–SE–6. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnen-

schifffahrt (GGVSEB) 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO-bi-DE-7 

Efni: Samþykkt á RO–bi–BE-10  
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Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: 

Lokadagsetning: 20. mars 2021. 

DK Danmörk 

RO–bi–DK–1 

Efni: UN 1202, 1203, 1223 og flokkur 2 — ekkert flutningsskjal. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.4.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Flutningsskjals krafist. 

Efni landslöggjafarinnar: Ekki er krafist flutningsskjals við flutning á jarðolíuafurðum, sem tilheyra flokki 3, UN 1202, 

1203 og 1223 og lofttegundum í flokki 2 í tengslum við dreifingu (vörur sem afhenda á tveimur eða fleiri viðtakendum og 

söfnun á endursendum vörum við svipaðar aðstæður) að því tilskildu að skriflegu fyrirmælin, auk upplýsinganna sem 

krafist er samkvæmt ADR-samningnum, innihaldi upplýsingar um UN-númer, nafn og flokk. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods. 

Athugasemdir: Ástæðan fyrir þessari innlendu undanþágu er sú að rafeindabúnaður hefur verið þróaður sem gerir t.d. 

olíufélögum, sem nota slíkan búnað, kleift að senda stöðugt upplýsingar um viðskiptavinina til ökutækjanna. Þar eð þessari 

upplýsingar liggja ekki fyrir við upphaf flutningsins og þær munu verða sendar til ökutækisins meðan á flutningnum 

stendur, er ekki hægt að útbúa flutningsskjölin áður en flutningurinn hefst. Flutningur af þessu tagi takmarkast við tiltekin 

svæði. 

Undanþága fyrir Danmörk fyrir svipað ákvæði skv. 10.mgr. 6. gr. tilskipunar 94/55/EB. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–DK-2 

Efni: Samþykkt á RO–bi–SE–6. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, með áorðnum 

breytingum. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–DK-3 

Efni: Samþykkt á RO–bi–UK–1. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, með áorðnum 

breytingum. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–DK-4 

Efni: Flutningur á hættulegum farmi í tilteknum flokkum frá einkaheimilum og fyrirtækjum til nærliggjandi sorp-

hirðustöðva eða millistigsvinnslustöðva í því skyni að farga þeim farmi. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Hluti 1 til 9.  
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Efni viðaukans við tilskipunina: Almenn ákvæði, ákvæði um flokkun, sérákvæði, pökkunarákvæði, sendingaraðferðir, 

kröfur varðandi hönnun og prófun á umbúðum, ákvæði um flutningsskilyrði, lestun, losun og meðhöndlun, kröfur varðandi 

áhöfn ökutækisins, búnað, rekstur og gögn og kröfur varðandi smíði og viðurkenningu ökutækja. 

Efni landslöggjafarinnar: Við tiltekin skilyrði getur hættulegur farmur frá einkaheimilum og fyrirtækjum verið fluttur til 

nærliggjandi sorphirðustöðva eða millistigsvinnslustöðva í því skyni að farga þeim farmi. Farið skal að mismunandi 

ákvæðum með hliðsjón af tegund flutnings og þeirri áhættu sem fylgir flutningunum, s.s. magn hættulegs farms í hverjum 

innri umbúðum, hverjum ytri umbúðum og/eða hverri flutningseiningu, og hvort flutningur á hættulegum farmi er til 

viðbótar við meginstarfsemi fyrirtækjanna eða ekki. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4. stk. 3. 

Athugasemdir: Sorphirðustjórar og fyrirtæki geta ekki beitt öllum ákvæðum í þætti I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB 

þegar úrgangur, sem getur innihaldið efnaleifar frá hættulegum farmi, er fluttur frá einkaheimilum og/eða fyrirtækjum til 

nærliggjandi sorphirðustöðva í því skyni að farga þeim. Úrgangurinn er að jafnaði umbúðir, sem hafa verið upphaflega 

fluttar samkvæmt undanþágunni í c-lið í undirlið 1.1.3.1 í þætti I.1 í I. viðauka tilskipunar 2008/68/EB, og/eða seldar í 

smásölu. Undanþágan í c-lið í undirlið 1.1.3.1 gildir þó ekki um flutning til sorphirðustöðva og ákvæði kafla 3.4 í I.1 þætti 

I.1 í I. viðauka tilskipunar 2008/68/EB eru ekki viðeigandi fyrir flutning á notuðum innri umbúðum. 

Lokadagsetning: 1. janúar 2019 

EL Grikkland 

RO–bi–EL–1 

Efni: Undanþága frá öryggiskröfum fyrir fasta tanka (tankbifreiðar) með brúttómassa undir 4 tonnum, sem notaðir eru  

fyrir svæðisbundna flutninga á gasolíu (UN 1202), og sem fyrst voru skráðir í Grikklandi milli 1. janúar 1991 og  

31. desember 2002. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5,  

6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Kröfur varðandi smíði, búnað, gerðarviðurkenningu, skoðanir og prófanir og merkingu 

fastra tanka (tankbifreiða), færanlegra tanka og gámatanka og lausra yfirbygginga á tönkum, sem hafa hylki úr málmi, og 

rafknúinna ökutækja og geymasamstæða. 

Efni landslöggjafarinnar: Umbreytingarákvæði: Þó er enn hægt að nota fasta tanka (tankbifreiðar) með brúttómassa undir  

4 tonnum, sem notaðir eru fyrir svæðisbundna flutninga á gasolíu (UN 1202), og sem fyrst voru skráðir í Grikklandi milli  

1. janúar 1991 og 31. desember 2002 og þykkt hylkisins er undir 3 mm. Þessu ákvæði er ætlað að ná til svæðisbundinna 

flutninga fyrir ökutæki sem skráð voru á fyrrnefndu tímabili. Þetta umbreytingarákvæði mun aðeins gilda fyrir tankbifreiðar 

ef þeim er breytt skv. 6.8.2.1.20 og þær aðlagaðar samkvæmt: 

1. ákvæðum ADR-samningsins varðandi eftirlit og prófanir: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5. 

2. Tankar skulu uppfylla kröfurnar í 6.8.2.1.28, 6.8.2.2.1 og 6.8.2.2.2. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών 

μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), 

αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (Kröfur varðandi smíði, búnað, eftirlit og prófanir á 

föstum tönkum (tankbifreiðum) og færanlegum tönkum, sem eru í notkun, fyrir suma flokka af hættulegum farmi). 

Lokadagsetning: 30. júní 2018.  
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ES Spánn 

RO–bi–ES–2 

Efni: Sérstakur búnaður fyrir dreifingu á vatnsfríu ammoníaki. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 6.8.2.2.2. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Til að koma í veg fyrir að innihald tapist ef skemmdir verða á ytri tengingunum (pípum, 

lokunarbúnaði á hliðum), verður að verja innri stopploka og sæti hans gegn hættu á að rifna af vegna ytra álags eða hönnuð 

til að þola slíkt álag. Áfyllingar- og losunarbúnað (þ.m.t. flansar og skrúftappar) og hlífðarhettur (ef einhverjar eru) verður 

að vera hægt að festa tryggilega til að koma í veg fyrir opnun fyrir slysni. 

Efni landslöggjafarinnar: Tankar, sem notaðir eru í landbúnaði við dreifingu og notkun á vatnsfríu ammoníaki og teknir 

voru í notkun fyrir 1. janúar 1997, mega vera búnir ytri öryggisútbúnaði, í staðinn fyrir innri útbúnað, að því tilskildu að 

hann veiti a.m.k jafn góða vörn og veggir tanksins. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3. 

Athugasemdir: Fyrir 1. janúar 1997 var tegund af tanki, sem var búinn ytri öryggisútbúnaði, aðeins notaður í landbúnaði til 

að dreifa vatnsfríu ammoníaki beint á jörðina. Ýmsar tegundir af svona tönkum eru enn í notkun í dag. Þeim er sjaldan ekið 

með hleðslu á vegum heldur eru þeir eingöngu notaðir undir áburð á stórum býlum. 

Lokadagsetning: 28. febrúar 2022. 

FI Finnland 

RO–bi–FI–1 

Efni: Breyting á upplýsingum í flutningsskjalinu fyrir sprengifim efni. 

Lagagrundvöllur: a-liður 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 2008/68/EB. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: a-liður 5.4.1.2.1 

Efni viðaukans við tilskipunina: Sérákvæði fyrir flokk 1. 

Efni landslöggjafarinnar: 

Í flutningsskjalinu er heimilt að gefa upp fjölda hvellhetta (1000 hvellhettur samsvara 1 kg af sprengifimum efnum) í 

staðinn fyrir raunverulegan nettómassa sprengifimra efna. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: 

Reglugerð Samgönguöryggisstofnunar Finnlands um flutning á hættulegum farmi á vegum 

Athugasemdir: 

Upplýsingarnar teljast fullnægjandi fyrir innanlandsflutninga. Þessi undanþága á aðallega við um sprengingariðnaðinn að 

því er varðar lítið magn sem er flutt svæðisbundið. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021.  
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RO–bi–FI-3 

Efni: Samþykkt á RO–bi–DE–1. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: 

Lokadagsetning: 28. febrúar 2022. 

FR Frakkland 

RO–bi–FR–1 

Efni: Notkun á siglingaskjali sem flutningsskjal fyrir stuttar vegalengdir eftir losun skips. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.4.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Upplýsingar sem eiga að vera í skjalinu, sem notað er sem flutningsskjal fyrir hættulegan 

farm. 

Efni landslöggjafarinnar: Siglingaskjalið er notað sem flutningsskjal innan 15 km radíuss. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par  

route — Article 23-4. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–FR-3 

Efni: Flutningur á föstum geymslutönkum fyrir fljótandi jarðolíugas (18). 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Viðaukar A og B. 

Efni landslöggjafarinnar: Flutningur á föstum geymslutönkum fyrir fljótandi jarðolíugas er háður sértækum reglum. Gildir 

aðeins um stuttar vegalengdir. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par  

route — Article 30. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–FR-4 

Efni: Samþykkt Ro–bi–UK–2. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses 

par voies terrestres. 

Lokadagsetning: 30. janúar 2022. 

HU Ungverjaland 

RO–bi-HU–1 

Efni: Samþykkt á RO-bi-SE-3.  
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Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének 

belföldi alkalmazásáról. 

Lokadagsetning: 30. janúar 2020. 

IE Írland 

RO–bi–IE–3 

Efni: Undanþága, sem gerir kleift að lesta og losa hættulegan farm, sem fellur undir sérákvæðið CV1 í lið 7.5.11 eða S1 í 

kafla 8.5, á opinberum stað án sérstaks leyfis frá lögbærum yfirvöldum. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 7.5 og 8.5. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Viðbótarákvæði um lestun, losun og meðhöndlun. 

Efni landslöggjafarinnar: Losun og lestun hættulegs farms á opinberum stað er leyfileg án sérstaks leyfis frá lögbærum 

yfirvöldum sem er undanþága frá kröfunum í 7.5.1.1 eða 8.5. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Regulation 82(5) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”. 

Athugasemdir: Þetta ákvæði leggur afar þunga byrði á lögbær yfirvöld að því er varðar innanlandsflutninga í ríkinu. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–IE-6 

Efni: Undanþága frá kröfunni í lið 4.3.4.2.2 þar sem þess er krafist að sveigjanleg áfyllingar- og losunarrör, sem eru ekki 

fasttengd við hylki tankbifreiðarinnar, séu tóm meðan á flutningi stendur. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 4.3. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Notkun tankbifreiða. 

Efni landslöggjafarinnar: Sveigjanlegar slöngur á tromlu (þ.m.t. fastar leiðslur sem tengjast þeim) sem festar eru við 

tankbifreiðar, sem notaðar eru við smásöludreifingu jarðolíuafurða með kenninúmerin UN 1011, UN 1202, UN 1223, UN 

1863 og UN 1978, þurfa ekki að vera tómar við flutning á vegum að því tilskildu að fullnægjandi ráðstafanir hafi verið 

gerðar til að koma í veg fyrir að innihald tapist. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Regulation 82(8) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”. 

Athugasemdir: Sveigjanlegar slöngur, sem tengdar eru við tankbifreiðar, sem annast flutninga til heimila, verða ávallt að 

vera fylltar, m.a.s. meðan á flutningi stendur. Losunarkerfið er blautkerfi (e. wet-line system) sem þýðir að mælir og slöngur 

tankbifreiðarinnar verða að vera fyllt til að tryggja að viðskiptavinurinn fái rétt magn af vörunni. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–IE-7 

Efni: Undanþága frá sumum kröfum í lið 5.4.0, 5.4.1.1.1 og 7.5.11 í ADR-samningnum varðandi flutning í búlkum á 

ammóníumnítratáburði UN 2067 frá höfnum til viðtakenda. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.4.0, 5.4.1.1.1 og 7.5.11.  
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Efni viðaukans við tilskipunina: Krafan um aðskilið flutningsskjal fyrir hverja ferð með upplýsingum um rétt heildarmagn 

fyrir farminn sem er um borð og krafan um að ökutækið skuli hreinsað fyrir og eftir ferðina. 

Efni landslöggjafarinnar: Tillaga um undanþágu sem á að gera kleift að gera breytingar á kröfunum í ADR-samningnum að 

því er varðar flutningsskjalið og hreinsun ökutækisins í þeim tilgangi að taka tillit til hagnýtra atriða er varða lausaflutninga 

frá höfn til viðtakanda. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Proposed amendment to “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”. 

Athugasemdir: Í ákvæðum ADR-samningsins er krafist: a) sérstaks flutningsskjals með upplýsingum um heildarmassa 

hættulegs farms sem fluttur er í tiltekinni hleðslu og b) sérákvæðisins „CV24“ um hreinsun fyrir sérhverja lestun, sem flutt 

er milli hafnar og viðtakanda, meðan losun búlkaskips á sér stað. Þar sem um er að ræða svæðisbundinn flutning og þetta 

varðar losun búlkaskips þar sem sama efnið er flutt í mörgum ferðum (sama dag eða marga daga samfellt) frá búlkaskipinu 

til viðtakandans, ætti eitt flutningsskjal að duga þar sem fram kemur áætlaður heildarmassi fyrir hverja hleðslu og 

sérákvæðið „CV24“ ætti ekki að vera nauðsynlegt. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–IE-8 

Efni: Flutningur á hættulegum farmi milli athafnasvæðis í einkaeigu og annars farartækis í næsta nágrenni við það 

athafnasvæði, eða milli tveggja hluta athafnasvæðis í einkaeigu sem eru staðsettir í næsta nágrenni við hvorn annan en sem 

opinber vegur aðskilur. 

Tilvísun í viðauka tilskipunarinnar: Þáttur 1.1 í I. viðauka tilskipunar 2008/68/EB: Viðaukar A og B. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Kröfur varðandi flutning á hættulegum farmi á vegum. 

Efni landslöggjafarinnar: Reglunum er ekki beitt ef farartæki er notað fyrir flutning á hættulegum farmi 

a) milli athafnasvæðis í einkaeigu aðila og annars farartækis í næsta nágrenni við það athafnasvæði, eða 

b) milli tveggja hluta athafnasvæðis í einkaeigu aðila sem eru í næsta nágrenni við hvorn annan en sem geta legið sitt 

hvorum megin við opinberan veg, 

að því tilskildu að flutningurinn fari fram með beinustu leiðinni. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of 

Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56. 

Athugasemdir: Mismunandi aðstæður geta komið upp þegar farmur er fluttur milli tveggja hluta athafnasvæðis í einkaeigu 

aðila eða milli athafnasvæðis í einkaeigu aðila og tengds farartækis sem opinber vegur aðskilur. Þessi flutningsmáti felur 

ekki í sér flutning á hættulegum farmi í venjulegri merkingu og því þarf ekki að beita reglunum sem varða flutning á 

hættulegum farmi. Sjá einnig RO-bi-SE-3 og RO-bi-UK-1. 

Lokadagsetning: 30. janúar 2020. 

NL Holland 

RO–bi–NL–13 

Efni: Áætlun frá 2015 um flutning á hættulegum heimilisúrgangi. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5 .4.3, 

6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 og 9.  
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Efni viðaukans við tilskipunina: Undanþágur varðandi tiltekið magn, sérákvæði, notkun umbúða, notkun ytri umbúða, 

upplýsingaskjöl, hönnun og prófun umbúða, lestun, losun og meðhöndlun, mönnun, búnað, rekstur, ökutæki og gögn, smíði 

og viðurkenningu ökutækja. 

Efni landslöggjafarinnar: ákvæði að því er varða flutning á hættulegum heimilisúrgangi, sem safnað er saman í litlu magni, 

sem og á hættulegum heimilisúrgangi frá fyrirtækjum, sem er afhentur í viðeigandi umbúðum sem rúma að hámarki  

60 lítra. Í ljósi þess að í hverju tilviki er um að ræða lítið magn og að efnin eru ólík í eðli sínu þá er ekki hægt að 

framkvæma flutninginn algerlega í samræmi við ADR-reglur. Í samræmi við framangreinda áætlun er því kveðið á um 

einfaldað afbrigði sem víkur frá fjölda ákvæða ADR-samningsins. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Scheme for transport of domestic hazardous waste 2015. 

Athugasemdir: Áætlunin var sett á fót til að gera einstaklingum og fyrirtækjum kleift að losa sig við lítið magn af 

efnaúrgangi á einum stað. Efnin sem um er að ræða samanstanda því af efnaleifum svo sem úrgangsmálningu. Dregið er úr 

hættunni með því að velja flutningsmáta, m.a. með notkun á sérstökum flutningseiningum og setja upp skiltið „reykingar 

bannaðar” sem og að nota gult, blikkandi ljós sem almenningur kemur auðveldlega auga á. Hvað varðar flutninga þá er 

lykilatriði að öryggi sé tryggt. Til að ná því markmiði má t.d. flytja efnin í innsigluðum umbúðum til þess að koma í veg 

fyrir dreifingu eða þeirri áhættu að eiturgufur leki eða safnist upp í ökutækinu. Í ökutækinu eru innbyggðar einingar sem 

henta til þess að geyma ólíkar tegundir úrgangs og koma í veg fyrir tilfærslu og að hlutir færist óvart úr stað eða opnist fyrir 

slysni. Á sama tíma verður flutningsaðilinn að hafa vottorð um menntun og hæfi, þrátt fyrir að um sé að ræða lítið magn 

úrgangs, þar eð efnin geta verið svo ólík í eðli sínu. Vegna skorts á þekkingu einstaklinga á hættunni sem fylgir þessum 

efnum ætti að leggja fram skriflegar leiðbeiningar, eins og mælt er fyrir um í viðaukanum við áætlunina. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

PT Portúgal 

RO–bi–PT–1 

Efni: Flutningsskjöl fyrir UN 1965. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.4.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Kröfur um flutningsskjöl. 

Efni landslöggjafarinnar: Í staðinn fyrir rétt viðskiptaheiti, sem tilgreina á í flutningsskjalinu samkvæmt lið 5.4.1 í RPE 

(Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada), að því er varðar bútan- og própangös, sem 

falla undir sameiginlegu fyrirsögnina „UN nr. 1965 vetniskolefnisgas í fljótandi blöndu, ENS“ og flutt eru í hylkjum, má 

nota önnur viðskiptaheiti í samræmi við eftirfarandi: 

„UN 1965 bútan“ ef um er að ræða blöndur A, A01 og A0, eins og lýst er í undirlið 2.2.2.3 í RPE, flutt í hylkjum, 

„UN 1965 própan“ ef um er að ræða blöndu C, eins og lýst er í undirlið 2.2.2.3 í RPE, flutt í hylkjum. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Despacho DGTT 7560/2004, 16 April 2004, under Article 5, No 1, of Decreto-Lei  

No 267-A/2003 of 27 October. 

Athugasemdir: Það er viðurkennt að það er mikilvægt að auðvelda atvinnurekendum að fylla út flutningsskjöl fyrir 

hættulegan farm, að því tilskildu að það hafi ekki áhrif á öryggi. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021.  
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RO–bi–PT-2 

Efni: Flutningsskjöl fyrir tóma, óhreinsaða tanka og ílát. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.4.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Kröfur um flutningsskjöl 

Efni landslöggjafarinnar: Á ferðinni til baka með tóma tanka og ílát, sem notuð hafa verið til að flytja hættulegan farm, má 

skipta því flutningsskjali, sem vísað er til í lið 5.4.1 í RPE, út fyrir flutningsskjalið, sem gefið var út fyrir ferðina sem farin 

var rétt á undan til þess að afhenda farminn. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Despacho DGTT 15162/2004, 28 July 2004, under Article 5, No 1, of Decreto-Lei  

No 267-A/2003, of 27 October. 

Athugasemdir: Sú krafa um að við flutning á tómum tönkum og ílátum, sem innihaldið hafa hættulegan farm, skuli fylgja 

flutningsskjal í samræmi við RPE, getur í sumum tilvikum valdið erfiðleikum, sem hægt er að halda í lágmarki, án þess að 

hafa áhrif á öryggi. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

SE Svíþjóð 

RO–bi–SE–1 

Efni: Flutningur á hættulegum úrgangi til förgunarstöðva fyrir hættulegan úrgang. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Hluti 5 og 6. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Kröfur varðandi gerð umbúða og prófanir á þeim. 

Efni landslöggjafarinnar: Flutningur á umbúðum, sem innihalda hættulegan farm í formi úrgangs, skal fara fram í samræmi 

við ákvæðin í ADR-samningnum og einungis eru leyfðar fáeinar undanþágur frá þeim samningi. Undanþágur eru ekki 

leyfðar fyrir allar tegundir efna og vara. 

Helstu undanþágur eru eftirfarandi: 

Litlum umbúðum (undir 30 kg), sem innihalda hættulegan farm í formi úrgangs, má pakka í umbúðir, þ.m.t. IBC-umbúðir 

og stórar umbúðir, án þess að uppfylla ákvæðin í undirliðum 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 og 6.6.5.4.3 

í þætti I.1 í I. viðauka við þessa tilskipun. Ekki er nauðsynlegt að prófa umbúðir, sem eru tilbúnar fyrir flutning, þ.m.t. IBC-

umbúðir og stórar umbúðir, með dæmigerðu úrtaki af litlum innri umbúðum. 

Þetta er heimilt að því tilskildu: 

— að umbúðir, IBC-umbúðir og stórar umbúðir eru í samræmi við gerð sem hefur verið prófuð og samþykkt samkvæmt 

pökkunarflokki I eða II í viðeigandi ákvæðum í lið 6.1, 6.5 eða 6.6 í þætti I.1 í I. viðauka við þessa tilskipun, 

— að litlar umbúðir séu pakkaðar með íseygu efni sem heldur í sér vökva sem gæti lekið inn á ytri umbúðirnar,  

IBC-umbúðirnar eða stóru umbúðirnar meðan á flutningi stendur, og 

— að umbúðirnar, IBC-umbúðirnar eða stóru umbúðirnar, sem eru tilbúnar fyrir flutning, hafi brúttómassa sem er ekki 

meiri en leyfður brúttómassi, sem tilgreindur er á UN-merkingunni fyrir pökkunarflokk I eða II, fyrir umbúðirnar,  

IBC-umbúðirnar eða stóru umbúðirnar og 

— að eftirfarandi setningu sé bætt við í flutningsskjalið „Pakkað samkvæmt 16. hluta í ADR-S“ 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Viðbætir S — Sérstakar reglur fyrir innanlandsflutninga á hættulegum farmi á vegum 

sem gefnar eru út í samræmi við lögin um flutning á hættulegum farmi á vegum.  



24.1.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 6/33 

 

Athugasemdir: Erfitt er að beita undirliðum 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 og 6.6.5.4.3 í þætti I.1 í I. 

viðauka við þessa tilskipun vegna þess að prófa á viðkomandi umbúðir, IBC-umbúðir og stórar umbúðir með dæmigerðu 

úrtaki af úrganginum, sem erfitt er að spá um fyrirfram. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–SE-2 

Efni: Nafn og heimilisfang sendanda í flutningsskjalinu. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.4.1.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Krafa um almennar upplýsingar í flutningsskjalinu. 

Efni landslöggjafarinnar: Samkvæmt landslöggjöfinni er ekki krafist upplýsinga um nafn og heimilisfang sendanda ef 

tómum, óhreinsuðum umbúðum er skilað sem hluti af dreifingarkerfi. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i 

terräng. 

Athugasemdir: Tómar, óhreinsaðar umbúðir, sem verið er að skila, munu í flestum tilfellum enn innihalda lítið magn af 

hættulegum farmi. 

Þessi undanþága er aðallega notuð af fyrirtækjum þegar þau skila tómum, óhreinsuðum gashylkjum í skiptum fyrir full 

hylki. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021 

RO–bi–SE-3 

Efni: Flutningur á hættulegum farmi nálægt iðnaðarsvæðum, þ.m.t. flutningur á opinberum vegum milli mismunandi hluta 

svæðanna. 

Tilvísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Viðaukar A og B. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Kröfur varðandi flutning á hættulegum farmi á opinberum vegum. 

Efni landslöggjafarinnar: Flutningur nálægt iðnaðarsvæðum, þ.m.t flutningur á opinberum vegum milli mismunandi hluta 

svæðanna. Undanþágurnar varða merkimiða og merkingu umbúða, flutningsskjöl, skírteini ökumanns og viðurken-

ningarvottorð skv. 9. lið. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i 

terräng. 

Athugasemdir: Það koma oft upp aðstæður þar sem hættulegur farmur er fluttur milli athafnasvæða, sem eru sitt hvorum 

megin við opinberan veg. Flutningur af þessu tagi telst ekki flutningur á hættulegum farmi á einkavegi og ættu því að falla 

undir viðeigandi kröfur. Berist einnig saman við 14. mgr. 6. gr. tilskipunar 96/49/EB. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–SE-4 

Efni: Flutningur á hættulegum farmi sem yfirvöld hafa lagt hald á. 

Tilvísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Viðaukar A og B.  
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Efni viðaukans við tilskipunina: Kröfur varðandi flutning á hættulegum farmi á vegum. 

Efni landslöggjafarinnar: Víkja má frá reglunum ef hægt er að rökstyðja það með ástæðum er varða vinnuvernd, áhættu við 

losun, framlagningu á sönnunum, o.s.frv. 

Frávikin eru aðeins leyfileg ef fullnægjandi öryggisstig er uppfyllt við venjuleg skilyrði í flutningi. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i 

terräng. 

Athugasemdir: Aðeins yfirvöld, sem leggja hald á hættulegan farm, mega beita þessum undanþágum. 

Þessi undanþága er fyrir svæðisbundna flutninga, t.d. á varningi sem lögreglan hefur lagt hald á, eins og sprengifim efni eða 

þýfi. Vandamálið við varning af þessu tagi er að það er aldrei hægt að vera viss um flokkun þeirra. Auk þessa er 

varningurinn oft ekki í umbúðum eða merktur í samræmi við ADR-reglurnar. Lögreglan annast mörg hundruð slíka 

flutninga á hverju ári. Ef um er að ræða smyglað áfengi þá verður að flytja það frá þeim stað sem lagt var hald á það í 

vörugeymslu þar sem sönnunargögn eru geymd og síðan áfram í förgunarstöð og getur verið töluvert langt á milli 

síðarnefndu staðsetninganna. Leyfileg frávik eru eftirfarandi: a) það þarf ekki að merkja hvern og einn pakka, og b) það 

þarf ekki að nota viðurkenndar umbúðir. Hins vegar verða öll vörubretti, sem innihalda slíkar umbúðir, að vera merkt með 

réttum hætti. Uppfylla verður allar aðrar kröfur. Það eru u.þ.b. 20 slíkir flutningar á ári. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–SE-5 

Efni: Flutningur á hættulegum farmi í höfnum og nálægt höfnum. 

Tilvísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2 

Efni viðaukans við tilskipunina: Skjöl sem skulu vera í flutningseiningunni. Allar flutningseiningar sem flytja hættulegan 

farm verða að vera búnar sérstökum búnaði. Viðurkenning ökutækis. 

Efni landslöggjafarinnar: 

Ekki þarf að hafa gögn meðferðis í flutningseiningunni (nema skírteini ökumanns). 

Flutningseining þarf ekki að vera útbúin þeim búnaði sem tilgreindur er í 8.1.5. 

Dráttarvélar þurfa ekki að hafa viðurkenningarvottorð. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i 

terräng. 

Athugasemdir: Berist saman við 14. mgr. 6. gr. tilskipunar 96/49/EB 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–SE-6 

Efni: Vottorð um starfsþjálfun eftirlitsmanna samkvæmt ADR. 

Tilvísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 8.2.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Ökumenn ökutækja verða að sitja þjálfunarnámskeið.  
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Efni landslöggjafarinnar: Eftirlitsmenn, sem annast árlega tækniskoðun ökutækisins, þurfa hvorki að sitja þjálfu-

narnámskeiðin, sem um getur í lið 8.2, né að hafa vottorð um starfsþjálfun samkvæmt ADR. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i 

terräng. 

Athugasemdir: Í sumum tilvikum geta ökutækin, sem verið er að prófa í tækniskoðuninni, verið að flytja hættulegan farm, 

t.d. óhreina, tóma tanka. 

Kröfurnar í lið 1.3 og 8.2.3 eiga enn við. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–SE-7 

Efni: Svæðisbundin dreifing á efnum með kenninúmerin UN 1202, 1203 og 1223 í tankbifreiðum. 

Tilvísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Lýsingin fyrir tóma, óhreinsaða tanka og gámatanka á að vera í samræmi við lið 5.4.1.1.6. 

Ef viðtakendur eru fleiri en einn má setja nafn og heimilisfang þeirra í önnur skjöl. 

Efni landslöggjafarinnar: Lýsingin í flutningsskjalinu samkvæmt lið 5.4.1.1.6 er ekki nauðsynleg fyrir tóma, óhreinsaða 

tanka eða gámatanka ef magn efnisins á lestunaráætluninni er merkt með 0. Nafn og heimilisfang viðtakenda þarf ekki að 

koma fram í neinu skjali í ökutækinu. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i 

terräng. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–SE-9 

Efni: Svæðisbundinn flutningur í tengslum við landbúnaðarsvæði eða byggingarsvæði. 

Tilvísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.4, 6.8 og 9.1.2. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Flutningsskjal. Smíði tanka. Viðurkenningarvottorð. 

Efni landslöggjafarinnar: Svæðisbundnir flutningar í tengslum við landbúnaðarsvæði eða byggingarsvæði þurfa ekki að 

uppfylla vissar kröfur: 

a) yfirlýsingar um hættulegan farm er ekki krafist, 

b) eldri tanka/gáma, sem eru ekki smíðaðir samkvæmt lið 6.8 heldur samkvæmt eldri landslöggjöf, sem festir eru á vagn 

áhafnarinnar, má enn nota. 

c) eldri tanka, sem uppfylla ekki kröfur í liðum 6.7 eða 6.8, og ætlaðir eru til flutninga á efnum með kenninúmerin UN 

1268, 1999, 3256 og 3257 með eða án búnaðar til að leggja vegklæðningu, má enn nota fyrir svæðisbundna flutninga og 

nálægt vegavinnu, 

d) viðurkenningarvottorð fyrir vagna áhafnarinnar og tankbifreiðar með eða án búnaðar til að leggja vegklæðningu er ekki 

krafist. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i 

terräng.  
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Athugasemdir: Vagn áhafnarinnar er nokkurs konar hjólhýsi fyrir áhöfn með áhafnarherbergi og auk þess er festur við 

vagninn ósamþykktur tankur eða gámur fyrir dísileldsneyti ætlað dráttarvélum fyrir skógrækt. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–SE-10 

Efni: Flutningur á sprengiefnum í tönkum. 

Tilvísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 4.1.4. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Sprengiefnum má aðeins pakka í umbúðir í samræmi við lið 4.1.4. 

Efni landslöggjafarinnar: Lögbært landsyfirvald mun samþykkja ökutæki sem ætluð eru til flutninga á sprengiefnum í 

tönkum. Flutningur í tanki er aðeins leyfilegur fyrir þau sprengiefni sem skráð eru í reglugerðinni eða með sérstöku leyfi frá 

lögbæra yfirvaldinu. 

Ökutæki með sprengiefni í tönkum verður að vera merkt í samræmi við liði 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 og 5.3.1.4. Aðeins eitt 

ökutæki í flutningseiningunni má innihalda hættulegan farm. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Viðbætir S — Sérstakar reglur fyrir innanlandsflutninga á hættulegum farmi á vegum 

sem gefnar eru út í samræmi við lögin um flutning á hættulegum farmi á vegum og sænsku reglugerðina SÄIFS 1993:4. 

Athugasemdir: Þetta á aðeins við um innanlandsflutninga og þegar flutningarnir eru aðallega svæðisbundnir. Reglurnar, 

sem um er að ræða, voru í gildi áður en Svíþjóð gekk í Evrópusambandið. 

Aðeins tvö fyrirtæki annast flutninga á sprengiefnum í tankbifreiðum. Í nánustu framtíð er búist við að skipt verði yfir í 

ýrulausnir. 

Gömul undanþága nr. 84. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–SE-11 

Efni: Ökuskírteini 

Tilvísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 8.2. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Kröfur er varða þjálfun áhafnar ökutækisins. 

Efni landslöggjafarinnar: Þjálfun ökumanna er ekki leyfileg í neinu ökutæki sem um getur í lið 8.2.1.1. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Viðbætir S — Sérstakar reglur fyrir innanlandsflutninga á hættulegum farmi á vegum 

sem gefnar eru út í samræmi við lögin um flutning á hættulegum farmi á vegum. 

Athugasemdir: Svæðisbundnir flutningar. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–SE-12 

Efni: Flutningur á skoteldum með kenninúmerið UN 0335. 

Tilvísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 1. liður við sérákvæðið V2 í lið 7.2.4 í viðauka B.  
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Efni viðaukans við tilskipunina: Ákvæði um notkun á ökutækjum af gerðinni EX/II og EX/III. 

Efni landslöggjafarinnar: Við flutning á skoteldum með kenninúmerið UN 0335 gildir 1. liður við sérákvæðið V2 í lið 7.2.4 

aðeins ef nettóþyngd sprengiefnanna fer yfir 3000 kg (4000 kg með eftirvagni) að því tilskildu að skoteldarnir falli undir 

UN 0335 í samræmi við töfluna yfir staðalflokkun í lið 2.1.3.5.5 í 14. endurskoðuðu útgáfu tilmæla Sameinuðu þjóðanna 

um flutning á hættulegum farmi. 

Flokkun af þessu tagi skal vera með samþykki lögbærra yfirvalda. Í flutningseiningunni skal vera staðfesting á flokkuninni. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Viðbætir S — Sérstakar reglur fyrir innanlandsflutninga á hættulegum farmi á vegum 

sem gefnar eru út í samræmi við lögin um flutning á hættulegum farmi á vegum. 

Athugasemdir: Flutningur á skoteldum takmarkast við tvö stutt tímabil á ári, þ.e. við áramótin og við mánaðamótin 

apríl/maí. Flutningur frá sendanda til afhendingarstaðarins getur farið fram án mikilla vandkvæða með því að nota 

núverandi flota af ökutækjum með EX-viðurkenningu. Dreifing á skoteldum frá afhendingarstöðum til verslunarsvæða og 

afgangsvaranna aftur á afhendingarstaðinn er takmörkuð sökum skorts á ökutækjum með EX-viðurkenningu. Flutningaf-

yrirtækin hafa ekki áhuga á að fjárfesta í slíkum viðurkenningum því þeir fá útgjöldin ekki endurgreidd. Þar sem sendendur 

skoteldanna koma vöru sinni þá ekki á markaðinn setur þetta viðskipti þeirra í hættu. 

Þegar þessi undanþága er nýtt verður flokkun á skoteldunum að liggja fyrir á grundvelli staðallistans í tilmælum Sameinuðu 

þjóðanna sem tryggir nýjustu flokkun sem möguleg er. 

Svipuð undanþága er til fyrir skotelda með kenninúmerið UN 0336 í sérákvæði 651 í lið 3.3.1 í ADR-reglunum frá 2005. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO-bi-SE-13 

Efni: Samþykkt á RO–bi–DK-4 

Lagagrundvöllur: i. liður í b-lið 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 2008/68/EB (Svæðisbundnir flutningar á stuttum vegalengdum) 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Hlutar 1 til 9. 

Efni viðaukans við tilskipunina: 

Tilvísun í landslöggjöf: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. 

Athugasemdir: 

Lokadagsetning: 30. júní 2022. 

UK Breska konungsríkið 

RO–bi–UK–1 

Efni: Ökutæki með hættulegan farm sem fara þvert yfir opinberan veg (N8). 

Tilvísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Viðaukar A og B.  
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Efni viðaukans við tilskipunina: Kröfur varðandi flutning á hættulegum farmi á opinberum vegum. 

Efni landslöggjafarinnar: Reglurnar um flutning á hættulegum farmi gilda ekki á athafnasvæðum í einkaeigu, sem eru 

aðskilin með vegi. Fyrir flokk 7 gildir þessi undanþága ekki um nein ákvæði sem er að finna í reglugerðunum frá 2002 um 

geislavirk efni (flutningar á vegum). 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); 

Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b). 

Athugasemdir: Sú staða getur auðveldlega komið upp að vörur eru fluttar milli athafnasvæða í einkaeigu, sem staðsett eru 

beggja vegna vegar. Slíkt fellur ekki undir flutning á hættulegum farmi á opinberum vegum í venjulegum skilningi 

hugtaksins og ætti ekkert ákvæði í reglunum um hættulegan farm að gilda í slíku tilviki. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–UK-2 

Efni: Undanþága frá banni við því að ökumaður eða aðstoðarmaður hans opni umbúðir með hættulegum farmi í 

svæðisbundnum dreifingarkeðjum við flutning frá svæðisbundinni dreifingarmiðstöð til smásala eða endanlegs notanda og 

frá smásala til endanlegs notanda (nema fyrir flokk 7) (N11). 

Tilvísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 8.3.3. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Bann við því að ökumaður eða aðstoðarmaður hans opni umbúðir með hættulegum farmi. 

Efni landslöggjafarinnar: Banninu við því að umbúðir séu opnaðar er breytt með ákvæðinu„nema stjórnandi ökutækisins 

heimili það“. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12(3). 

Athugasemdir: Bókstafleg túlkun bannsins í viðaukanum getur valdið smásöludreifingu miklum erfiðleikum. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–UK-3 

Efni: Önnur ákvæði að því er varðar flutning á viðartunnum sem innihalda UN 3065 í pökkunarflokki III. 

Tilvísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 1.4, 4.1, 5.2 og 5.3. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Kröfur um umbúðir og merkingar. 

Efni landslöggjafarinnar: Heimilar flutning á áfengum drykkjum, sem hafa meira en 24% styrkleika miðað við rúmmál en 

ekki meira en 70% (pökkunarflokkur III), í viðartunnum, sem eru ekki samþykktar í SÞ og án hættumerkja, með skilyrðum 

um strangari kröfur að því er varðar lestun og ökutækið. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 

Regulations 2004: Regulation 7(13) and (14). 

Athugasemdir: Þetta er verðmæt vara sem er háð opinberum vörugjöldum og flytja þarf milli áfengisgerðarinnar og 

tollvörugeymsla í öruggum, innsigluðum ökutækjum sem bera opinbert tollinnsigli. Til að tryggja öryggi er tillit tekið til 

tilslökunar á kröfum varðandi umbúðir og merkingar í viðbótarkröfunum. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021.  
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RO–bi–UK-4 

Efni: Samþykkt á RO–bi–SE–12 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 

Regulations 2007 Part 1. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–UK-5 

Efni: Söfnun notaðra rafhlaðna til förgunar eða endurvinnslu. 

Tilvísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Viðaukar A og B. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Sérákvæði 636. 

Efni landslöggjafarinnar: Heimilar eftirfarandi önnur skilyrði í staðinn fyrir sérákvæði 636 í kafla 3.3: 

Notaðar litíumhlöður og -rafhlöður (UN 3090 og UN 3091) sem sóttar eru og fluttar til förgunar frá söfnunarsvæði 

neytenda til millistigsvinnslustöðva, ásamt öðrum hlöðum og rafhlöðum, sem ekki innihalda litíum (UN 2800 og UN 3028), 

þurfa ekki að uppfylla önnur ákvæði ADR-samningsins ef þær uppfylla eftirfarandi kröfur: 

— Þær skulu innpakkaðar í IH2-tunnur eða 4H2-kassa sem uppfylla prófunarkröfurnar fyrir pökkunarflokk II fyrir föst 

efni. 

— Í hverjum pakka má mest vera 5% af litíum rafhlöðum og litíumjónuðum rafhlöðum. 

— Hámarksheildarmassi hvers pakka skal ekki fara yfir 25 kg. 

— Heildarmagn pakkninga á flutningseiningu skal ekki fara yfir 333 kg. 

— Það má ekki flytja annan hættulegan farm. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 

2007 part 1. 

Athugasemdir: Safnstöðvar fyrir neytendur eru oftast á smásölustöðum og það borgar sig ekki að þjálfa upp fjölda fólks við 

að flokka og pakka notuðum rafhlöðum samkvæmt ákvæðum ADR-samningsins. Kerfið í Bretlandi myndi starfa eftir 

viðmiðunarreglum úr bresku áætluninni „Waste and Resources Action Programme“ og myndi fela í sér útvegun á 

viðeigandi umbúðum sem uppfylla ADR-kröfur og viðeigandi leiðbeiningar. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021.” 

2) Í stað þáttar II.3 í II. viðauka komi eftirfarandi: 

„II.3. Landsbundnar undanþágur 

Undanþágur aðildarríkjanna fyrir flutning á hættulegum farmi á eigin yfirráðasvæði á grundvelli 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 

2008/68/EB. 

Númerakerfi undanþága: RA-a/bi/bii-MS-nn 

RA = Járnbraut 

a/bi/bii = 2. mgr. 6. gr. (a-liður, i. og ii. liður b-liðar) 

MS = Skammstöfun fyrir aðildarríki (e. member state) 

nn = númer pöntunar  
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Á grundvelli a-liðar 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 2008/68/EB 

DE Þýskaland 

RA–a–DE–2 

Efni: Heimild fyrir sampökkun. 

Með vísun í þátt II.1 í II. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 4.1.10.4 MP2. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Bann við sampökkun. 

Efni landslöggjafarinnar: Flokkur 1.4S, 2, 3 og 6.1: heimild fyrir sampökkun hluta í flokki 1.4S (hylki fyrir handvopn), 

úðaefni (flokkur 2) og hreinsi- og meðhöndlunarefni í flokki 3 og 6.1 (skráð UN-númer), í setti sem selja á í litlu magni í 

sampökkunarumbúðum í pökkunarflokki II. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), 

Ausnahme 21. 

Athugasemdir: Listi númer 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

FR Frakkland 

RA–a–FR–3 

Efni: Eigin flutningur járnbrautarfyrirtækis. 

Með vísun í þátt II.1 í II. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.4.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Upplýsingar um hættuleg efni sem tilgreina skal í farmbréfinu. 

Efni landslöggjafarinnar: Eigin flutningur járnbrautarfyrirtækis sem er innan þeirra marka sem ákvörðuð eru í lið 1.1.3.6 

fellur ekki undir kröfuna um hleðsluvottorð. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin 

de fer — Article 20.2. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RA–a–FR-4 

Efni: Undanþága fyrir tiltekna póstvagna frá kröfunni um merkingar. 

Með vísun í þátt II.1 í II. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.3.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Skylda að festa hættumerkingar á hliðar vagnanna. 

Efni landslöggjafarinnar: Einungis þarf að festa hættumerkingu á póstvagna, sem flytja yfir 3 tonn af efni í sama flokki  

(á ekki við um flokk 1, 6.2 eða 7). 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin 

de fer — Article 21.1. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021.  
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SE Svíþjóð 

RA–a–SE–1 

Efni: Ekki er nauðsynlegt að merkja járnbrautarvagn, sem flytur hættulegan farm með hraðflutningi, með hættumerkingum. 

Með vísun í þátt II.1 í II. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.3.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Nauðsynlegt er að merkja járnbrautarvagna, sem flytja hættulegan farm, með hæt-

tumerkingum. 

Efni landslöggjafarinnar: Ekki er nauðsynlegt að merkja járnbrautarvagn, sem flytur hættulegan farm með hraðflutningi, 

með hættumerkingum. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i 

terräng. 

Athugasemdir: Í RID-reglunum eru magntakmarkanir fyrir vörur sem leyfilegt er að flytja með hraðflutningi. Því er um að 

ræða álitaefni er varðar lítið magn. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

UK Breska konungsríkið 

RA–a–UK–1 

Efni: Flutningur hluta, sem innihalda tiltekin tiltölulega hættulaus, geislavirk efni, t.d. klukkur, úr, reykskynjarar, átta-

vitaskífur. 

Með vísun í þátt II.1 í II. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Flestallar kröfur RID-reglnanna. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Kröfur er varða flutning á efni í flokki 7. 

Efni landslöggjafarinnar: Tilteknar verslunarvörur, sem innihalda geislavirk efni í takmörkuðu magni, eru algerlega 

undanþegnar ákvæðunum í landbundnu reglunum. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 

1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999). 

Athugasemdir: Þessi undanþága er skammtímaráðstöfun sem verður ekki lengur nauðsynleg þegar sambærilegar breytingar 

á reglum Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar hafa verið teknar upp í RID-reglurnar. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RA–a–UK-2 

Efni: Tilslökun á takmörkunum um flutning á mismunandi sprengiefnum og sprengiefnum sem eru lestuð með öðrum 

tegundum af hættulegum farmi í vögnum, ökutækjum og gámum (N4/5/6). 

Með vísun í þátt II.1 í II. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 7.5.2.1 og 7.5.2.2. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Takmarkanir á tilteknum tegundum af samlestun. 

Efni landslöggjafarinnar: Landslöggjöf er ekki eins takmarkandi að því er varðar samlestun sprengiefna að því tilskildu að 

engin hætta stafi af slíkum flutningum.  
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Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 

1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999). 

Athugasemdir: Breska konungsríkið óskar eftir því að heimila nokkur frávik frá reglunum um samlestun sprengiefna og 

annarra sprengiefna og um samlestun sprengiefna og annars hættulegs farms. Öll frávik munu fela í sér magntakmarkanir á 

einum eða fleiri hlutum farmsins og eru einungis heimiluð ef „allar viðeigandi og mögulegar ráðstafanir hafa verið gerðar 

til að varna því að sprengiefni komist í tæri við slíkan farm eða stefni í hættu eða sé stefnt í hættu af öllum slíkum farmi.“ 

Dæmi um frávik sem Breska konungsríkið gæti viljað heimila: 

1. Sprengiefni, sem flokkast undir UN-númer 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 

0290, 0331, 0332, 0360 eða 0361, má flytja í sama ökutæki og hættulegur farmur sem flokkast undir UN-númer 1942. 

Takmarka skal það magn af UN 1942 sem heimilað er að flytja með því að líta á það sem sprengiefni í flokki 1.1D. 

2. Sprengiefni, sem flokkast undir UN-númer 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 eða 0453 má flytja í sama ökutæki og 

hættulegan farm (að eldfimum lofttegundum, smitandi efnum og eiturefnum undanskildum) í flutningaflokki 2 eða 

hættulegan farm í flutningaflokki 3, eða einhverja samsetningu þeirra, að því tilskildu að heildarþyngd eða -magn 

hættulegs farms í flutningaflokki 2 fari ekki yfir 500 kg eða lítra og heildarnettóþyngd slíkra sprengiefna fari ekki yfir 

500 kg. 

3. Flytja má sprengiefni í flokki 1.4G með eldfimum vökvum og eldfimum lofttegundum í flutningaflokki 2 eða með 

óeldfimum, óeitruðum lofttegundum í flutningaflokki 3, eða einhverja samsetningu þeirra, í sama ökutæki að því 

tilskildu að heildarþyngd eða -magn hættulegs farms fari ekki yfir 200 kg eða lítra og heildarnettóþyngd sprengiefna 

fari ekki yfir 20 kg. 

4. Sprengifimir hlutir, sem flokkast undir UN-númer 0106, 0107 eða 0257, má flytja með sprengifimum hlutum í 

aðskilnaðarflokki D, E eða F sem þau eru íhlutir fyrir. Heildarmagn sprengiefna með UN-númer 0106, 0107 eða 0257 

skal að hámarki vera 20 kg. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021 

RA–a–UK-3 

Efni: Að heimila mismunandi hámarksheildarmagn á hverja flutningseiningu fyrir varning í flokki, 1 í undirflokki 1 og 2, í 

töflunni í lið 1.1.3.1. 

Með vísun í þátt II.1 í II. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 1.1.3.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Undanþágur varðandi tegund flutningastarfsemi. 

Efni landslöggjafarinnar: Að mæla fyrir um reglur um undanþágur að því er varðar takmarkað magn og samlestun sprengi-

efna. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 

Regulations 2004: Regulation 3(7)(b). 

Athugasemdir: Að heimila mismunandi mörk fyrir takmarkað magn og margföldunarstuðla fyrir samlestun fyrir varning í 

flokki 1, nánar tiltekið „50“ fyrir undirflokk 1 og „500“ fyrir undirflokk 2. Í þeim tilgangi að reikna út samlestun skal nota 

margföldunarstuðulinn „20“ fyrir flutningsflokk 1 og margföldunarstuðulinn „2“ fyrir flutningsflokk 2. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RA–a–UK-4 

Efni: Samþykkt RA–a–FR–6. 

Með vísun í þátt II.1 í II. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.3.1.3.2.  
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Efni viðaukans við tilskipunina: Tilslakanir á kröfum um viðvörunarmerkingar fyrir flutning á opnum járnbrautarvögnum. 

Efni landslöggjafarinnar: Krafan um viðvörunarmerkingar gildir ekki ef viðvörunarmerkingar ökutækisins sjást greinilega. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 

Regulations 2004: Regulation 7(12). 

Athugasemdir: Þetta hefur alltaf verið landsákvæði í Breska konungsríkinu. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RA–a–UK-5 

Efni: Dreifing á vörum í innri umbúðum til smásala eða notenda (að undanskildum vörum sem tilheyra flokki 1, 4.2, 6.2  

og 7) frá svæðisbundnum dreifingarmiðstöðvum til smásala eða notenda og frá smásölum til endanlegra notenda. 

Með vísun í þátt II.1 í II. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 6.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Kröfur varðandi hönnun og prófun á umbúðum. 

Efni landslöggjafarinnar: Umbúðir þurfa ekki að vera með RID/ADR- eða UN-merkingu. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 

Regulations 2007: Regulation 26. 

Athugasemdir: Kröfur RID-reglnanna eru óhentugar fyrir lokastig flutnings frá dreifingarmiðstöð til smásala eða notanda 

eða frá smásala til endanlegs notanda. Tilgangurinn með þessari undanþágu er að heimila að innri ílát fyrir vörur til 

smásöludreifingar séu flutt á járnbrautarleið svæðisbundinnar dreifingar án ytri umbúða. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

Á grundvelli i. liðar b-liðar 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 2008/68/EB: 

DE Þýskaland 

RA–bi–DE–2 

Efni: Flutningur á hættulegum úrgangi í umbúðum. 

Með vísun í þátt II.1 í II. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 1 til 5 

Efni viðaukans við tilskipunina: Flokkun, umbúðir og merking. 

Efni landslöggjafarinnar: Flokkar 2 til 6.1, 8 og 9: Sampökkun og flutningur á hættulegum úrgangi í umbúðum og  

IBC-umbúðum. Úrgangur verður að vera í innri umbúðum (við innsöfnun) og honum raðað í sérstakan úrgangshóp (til að 

komast hjá hættulegum efnahvörfum innan úrgangshóps). Notkun sérstakra skriflegra fyrirmæla varðandi úrgangshópa og 

sem farmbréf. Söfnun heimilisúrgangs eða úrgangs frá rannsóknarstofu, o.s.frv. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), 

Ausnahme 20. 

Athugasemdir: Listi nr. 6*. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021.  
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RA–bi–DE-3 

Efni: Svæðisbundnir flutningar á UN 1381 (fosfór, gulur, í vatni), flokkur 4.2, pökkunarflokkur I, í járnbrautartankvögnum. 

Með vísun í þátt II.1 í II. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 6.8, 6.8.2.3. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Ákvæði fyrir smíði á tönkum og tankvögnum. Í undirlið 6.8.2.3 í kafla 6.8 er krafist 

gerðarviðurkenningar fyrir tanka sem flytja UN 1381 (fosfór, gulur, í vatni). 

Efni landslöggjafarinnar: Svæðisbundnir flutningar á UN 1381 (fosfór, gulur í vatni), flokkur 4.2, pökkunarflokkur I, á 

stuttum vegalengdum (frá Sassnitz-Mukran til Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz og Bitterfeld) í járnbrautartankvögnum 

sem eru smíðaðir samkvæmt rússneskum stöðlum. Flutningur á farminum er háður viðbótarrekstrarákvæðum sem lögbær 

öryggisyfirvöld mæla fyrir um. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92. 

Lokadagsetning: 30. janúar 2020 (leyfi framlengt). 

DK Danmörk 

RA–bi–DK-1 

Efni: Flutningur á hættulegum farmi í göngum. 

Með vísun í þátt II.1 í II. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 7.5. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Lestun, losun og öryggisfjarlægðir. 

Efni landslöggjafarinnar: Löggjöfin kveður á um önnur ákvæði en þau sem kveðið er á um í þætti II.1 í II. viðauka við 

tilskipun 2008/68/EB varðandi flutning í gegnum járnbrautargöngin í fastri tengingu yfir Stórabelti. Þessi framangreindu 

ákvæði eiga aðeins við um umfang farms og fjarlægðar á milli hættulegs farms. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og 

Øresund, 15. febrúar 2005. 

Athugasemdir: 

Lokadagsetning: 30. júní 2022. 

RA–bi–DK-2 

Efni: Flutningur á hættulegum farmi í göngum. 

Með vísun í þátt II.1 í II. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 7.5. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Lestun, losun og öryggisfjarlægðir. 

Efni landslöggjafarinnar: Löggjöfin kveður á um önnur ákvæði en þau sem kveðið er á um í þætti II.1 í II. viðauka við 

tilskipun 2008/68/EB varðandi flutning í gegnum járnbrautargöngin í fastri tengingu yfir Eyrarsund. Þessi framangreindu 

ákvæði eiga aðeins við um umfang farms og fjarlægðar á milli hættulegs farms. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og 

Øresund, 15. febrúar 2005. 

Athugasemdir: 

Lokadagsetning: 28. febrúar 2022.  
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SE Svíþjóð 

RA–bi–SE–1 

Efni: Flutningur á hættulegum úrgangi til förgunarstöðva fyrir hættulegan úrgang. 

Með vísun í þátt II.1 í II. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Hlutar 5 og 6. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Kröfur varðandi hönnun og prófun á umbúðum. 

Efni landslöggjafarinnar: Flutningur á umbúðum, sem innihalda hættulegan farm í formi úrgangs, skal fara fram í samræmi 

við ákvæðin í þessari tilskipun og einungis eru leyfðar fáeinar undanþágur. Undanþágur eru ekki leyfðar fyrir allar tegundir 

efna og vara. 

Helstu undanþágur eru eftirfarandi: 

Litlum umbúðum (undir 30 kg), sem innihalda hættulegan farm í formi úrgangs, má pakka í umbúðir, þ.m.t. IBC-umbúðir 

og stórar umbúðir, án þess að uppfylla ákvæðin í undirliðum 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 og 6.6.5.4.3 

í þætti II.1 í II. viðauka við þessa tilskipun. Ekki er nauðsynlegt að prófa umbúðir, sem eru tilbúnar fyrir flutning, þ.m.t. 

IBC-umbúðir og stórar umbúðir, með dæmigerðu úrtaki af litlum innri umbúðum. 

Þetta er heimilt að því tilskildu: 

— að umbúðir, IBC-umbúðir og stórar umbúðir eru í samræmi við gerð sem hefur verið prófuð og samþykkt samkvæmt 

pökkunarflokki I eða II í viðeigandi ákvæðum í lið 6.1, 6.5 eða 6.6 í þætti II.1 í II. viðauka við þessa tilskipun, 

— að litlar umbúðir séu pakkaðar með íseygu efni sem heldur í sér vökva sem gæti lekið inn á ytri umbúðirnar,  

IBC-umbúðirnar eða stóru umbúðirnar meðan á flutningi stendur, og 

— að umbúðirnar, IBC-umbúðirnar eða stóru umbúðirnar, sem eru tilbúnar fyrir flutning, hafi brúttómassa sem er ekki 

meiri en leyfður brúttómassi, sem tilgreindur er á UN-merkingunni fyrir pökkunarflokk I eða II, fyrir umbúðirnar,  

IBC-umbúðirnar eða stóru umbúðirnar og 

— að eftirfarandi setningu sé bætt við í flutningsskjalið „Pakkað samkvæmt 16. hluta í RID-S“ 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Viðbætir S — Sérstakar reglur fyrir innanlandsflutninga á hættulegum farmi á 

járnbrautum sem gefnar eru út í samræmi við lögin um flutning á hættulegum farmi á vegum. 

Athugasemdir: Erfitt er að beita undirliðum 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 og 6.6.5.4.3 í þætti II.1 í II. 

viðauka við þessa tilskipun vegna þess að prófa á umbúðir, IBC-umbúðir og stórar umbúðir með dæmigerðu úrtaki af 

úrganginum, sem erfitt er að spá um fyrirfram. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021 

Á grundvelli ii. liðar í b-lið 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 2008/68/EB: 

DE Þýskaland 

RA-bii-DE- 1 

Efni: Staðbundnir flutningar á UN 1051 (blásýra, gerð stöðug, í fljótandi formi, með vatnsinnihald upp á 1% eða minna 

miðað við massa) í járnbrautartankvögnum, með undanþágu frá 1. undirlið í þætti II.1 í II. viðauka við tilskipun 2008/ 

68/EB. 

Tilvísun í þátt II.1 í II. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 3.2, 4.3.2.1.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Bann við flutningi á UN 1051 (blásýra, gerð stöðug, í fljótandi formi, með vatnsinnihald 

upp á 1% eða minna miðað við massa, í járnbrautartankvögnum, (RID-tönkum)). 
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Efni landslöggjafarinnar: Svæðisbundnir flutningar með járnbrautarlest á sérleiðum, sem eru liður í skilgreindu iðnaðarferli 

og undir ströngu eftirliti við vel skilgreind skilyrði. Tankvagnar, sem notaðir eru við flutninga, hafa til þess sérstök leyfi og 

smíði þeirra og útbúnaður er aðlöguð að staðaldri í samræmi við nýjustu öryggiskröfur. Ítarlegar reglur eru settar um 

flutningsferlið með viðbótarákvæðum um notkunaröryggi í samráði við viðeigandi öryggisyfirvöld og lögbær yfirvöld á 

sviði neyðarþjónustu og eftirlit með þeim er í höndum viðeigandi eftirlitsyfirvalda. 

Upphafleg tilvísun í innlend lagaákvæði: Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, No E 1/97. 

Lok gildistíma: 1. janúar 2023. 

RA–bii–DE-2 

Efni: Svæðisbundnir flutningar á sérleiðum á UN 1402 (kalsíumkarbíð), pökkunarflokkur I, í gámum á vögnum. 

Með vísun í þátt II.1 í II. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 3.2, 7.3.1.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Almenn ákvæði varðandi flutning í búlkum. Samkvæmt töflu A í kafla 3.2 er ekki leyfilegt 

að flytja kalsíumkarbíð í búlkum. 

Efni landslöggjafarinnar: Svæðisbundnir flutningar með járnbrautarlest á sérleiðum á UN 1402 (kalsíumkarbíð), pökkunar-

flokkur I, sem eru liður í skilgreindu iðnaðarferli og undir ströngu eftirliti við vel skilgreind skilyrði. Farmurinn er fluttur í 

sérsmíðuðum gámum á vögnum. Flutningur á farminum er háður viðbótarrekstrarákvæðum sem lögbær öryggisyfirvöld 

mæla fyrir um. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10. 

Lokadagsetning: 15. janúar 2024.” 

 __________  
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/969 

frá 9. júlí 2018 

um breytingu á V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar 

kröfur um að fjarlægja sérstök áhættuefni úr smáum jórturdýrum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 frá 22. maí 2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, 

eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar (1), einkum fyrstu málsgrein 23. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (EB) nr. 999/2001 eru settar reglur um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu smitandi svampheilakvilla 

[áður smitandi heilahrörnun] í dýrum. Hún gildir um framleiðslu lifandi dýra og afurða úr dýraríkinu og setningu þeirra 

á markað og, í tilteknum sértilvikum, um útflutning þeirra. 

2) Í reglugerð (EB) nr. 999/2001 er sérstakt áhættuefni skilgreint sem þeir vefir sem eru tilgreindir í V. viðauka við hana og 

kveðið á um að sérstakt áhættuefni skuli fjarlægt og því fargað í samræmi við V. viðauka við fyrrgreinda reglugerð og 

við reglugerð (EB) nr. 1069/2009 (2). Fjarlæging sérstaks áhættuefnis er ráðstöfun sem er ætlað að bregðast við áhættu í 

tengslum við kúariðu í nautgripum, sauðfé og geitum. Mælt er fyrir um skrána yfir sérstök áhættuefni í sauðfé og geitum 

í b-lið 1. liðar V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001. 

3) Tilmæli Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar varðandi kúariðu, sem sett eru fram í kafla 11.4 í heilbrigðisreglum 

Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr (3), eiga einungis við um smitefni kúariðu í nautgripum. Að því er 

varðar sauðfé og geitur hefur Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunin því ekki skilgreint neina skrá yfir vefi sem ekki ætti að 

eiga viðskipti með vegna áhættu í tengslum við kúariðu. 

4) Í áætlunarskjali framkvæmdastjórnarinnar um smitandi svampheilakvilla fyrir árin 2010–2015 (4) er gert ráð fyrir þeim 

möguleika að endurskoða núgildandi skrá yfir sérstök áhættuefni á grundvelli vísindaþekkingar og að teknu tilliti til 

þróunar á faraldsfræðilegri stöðu kúariðu. Ástandið í Sambandinu, að því er varðar kúariðu, hefur batnað umtalsvert. Á 

árinu 2016 var tilkynnt um fimm tilvik kúariðu í nautgripum í Sambandinu samanborið við 2166 tilkynnt tilvik á árinu 

2001. Þessi framför í Sambandinu að því er varðar kúariðuástandið endurspeglast í þeirri staðreynd að nú eru  

24 aðildarríki og tvö svæði aðildarríkis viðurkennd sem ríki eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er 

óveruleg í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/453/EB (5), á grundvelli viðurkenningar Alþjóðadýra-

heilbrigðisstofnunarinnar á stöðu áhættu í tengslum við kúariðu. 

5) Að því er varðar sérstakt áhættuefni úr smáum jórturdýrum er í áætlunarskjali framkvæmdastjórnarinnar um smitandi 

svampheilakvilla fyrir árin 2010–2015 greint frá áhættumati, sem stóð yfir á þeim tíma, um mikilvægi skrárinnar yfir 

sérstök áhættuefni í smáum jórturdýrum. Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) 

birti þetta áhættumat 2. desember 2010 í vísindalegu áliti um smitvirkni kúariðu/smitandi svampheilakvilla í vefum 

smárra jórturdýra (hér á eftir nefnt álit Matvælaöryggisstofnunarinnar frá 2010) (6). Í því áliti áætlaði Matvæla-

öryggisstofnunin að fjöldi smárra jórturdýra, sem væru smituð af kúariðu og gætu komið inn í fæðukeðjuna í 

Sambandinu á hverju ári, væri mjög takmarkaður og staðfesti að þessar áætlanir mæla gegn víðtækum kúariðufaraldri í 

stofni smárra jórturdýra í Sambandinu. Þessar niðurstöður Matvælaöryggisstofnunarinnar gilda fyrir allt Sambandið 

óháð stöðu áhættu í tengslum við kúariðu í aðildarríkjum.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 174, 10.7.2018, bls. 12. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 226/2018 

frá 5. desember 2018 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 frá 21. október 2009 um heilbrigðisreglur að því er varðar aukaafurðir úr dýrum 

og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (Stjtíð ESB L 300, 14.11.2009, 

bls. 1). 

(3) http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_bse.htm 

(4) Orðsending framkvæmdastjórnarinnar til Evrópuþingsins og ráðsins — Leiðabók 2 vegna smitandi svampheilakvilla — Áætlunarskjal um 

smitandi svampheilakvilla fyrir árin 2010–2015, COM(2010) 384 lokagerð. 

(5) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/453/EB frá 29. júní 2007 um að ákvarða stöðu aðildarríkja, þriðju landa eða tiltekinna svæða 

innan þeirra með tilliti til kúariðu út frá áhættu á sjúkdómnum (Stjtíð. ESB L 172, 30.6.2007, bls. 84). 

(6) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2010 8(12), 1875 [92 bls.]. 

2019/EES/6/03 
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6) Eins og um getur í sameiginlegu vísindalegu áliti um hugsanlegt faraldsfræðilegt eða sameindalegt samband á milli 

smitandi svampheilakvilla í dýrum og í mönnum, sem Matvælaöryggisstofnunin og Sóttvarnastofnun Evrópu samþykktu 

9. desember 2010 (1), hefur einungis verið tilkynnt um tvö tilvik kúariðu við náttúrulegar aðstæður í geitum á heimsvísu 

og ekkert tilvik kúariðu við náttúrulegar aðstæður í sauðfé hefur verið tilkynnt. Bæði tilvikin um kúariðu við 

náttúrulegar aðstæður greindust í geitum sem fæddust áður en bannið um fóðrun alidýra á unnu dýraprótíni var innleitt 

og á þeim tíma þegar kúariðufaraldurinn í nautgripum var að ná hámarki. 

7) Hinn 5. ágúst 2015 birti Matvælaöryggisstofnunin vísindalegt álit á beiðni um endurskoðun á vísindalegri útgáfu 

varðandi getu príóna úr riðuveiku sauðfé til að berast í menn (hér á eftir nefnt álit Matvælaöryggisstofnunarinnar frá 

2015) (2). Í því áliti komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að engar vísbendingar væru um orsakatengsl 

milli riðuveiki og smitandi svampheilakvilla í mönnum og staðfesti að eina smitefni smitandi svampheilakvilla sem gæti 

borist í menn væri smitefni dæmigerðrar kúariðu. Enn fremur lagði Matvælaöryggisstofnunin áherslu á að engar 

faraldsfræðilegar vísbendingar gæfu til kynna að riðuveiki bærist í menn, einkum þar eð einstök tilvik Creutzfeldt-

Jakobs-sjúkdómsins í mönnum eru álíka tíð í löndum með fá tilvik riðuveiki og í löndum með mörg tilvik riðuveiki. 

8) Því er rétt að breyta núgildandi kröfum um að fjarlægja sérstök áhættuefni úr smáum jórturdýrum þannig að aðeins þeir 

vefir, sem hafa mestu smitvirkni kúariðu í smituðu smáu jórturdýri, séu tilgreindir sem sérstakt áhættuefni. Samkvæmt 

áliti Matvælaöryggisstofnunarinnar frá 2010 sýna tilraunagögn að mesta smitvirknin í sauðfé sem er sýkt af kúariðu 

finnst í heilanum og mænunni. 

9) Með tilliti til erfiðleika í framkvæmd við að tryggja að smit berist ekki í bein hauskúpunnar úr heilavefjum skal 

hauskúpa úr sauðfé og geitum, sem eru eldri en 12 mánaða eða eru komin með fullorðinsframtönn sem er komin upp úr 

gómnum, áfram tilgreind sem sérstakt áhættuefni í V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001. 

10) Því ætti aðeins að líta á hauskúpu, þ.m.t. heili og augu, og mænu úr dýrum, sem eru eldri en 12 mánaða eða eru komin 

með fullorðinsframtönn sem er komin upp úr gómnum, sem sérstakt áhættuefni í sauðfé og geitum. 

11) Vegna sérstöðu sauðfjár- og geitaræktunar er sjaldan mögulegt að fastsetja nákvæman fæðingardag þessara dýra og því 

eru slík gögn ekki höfð með í skrá bús sem krafist er í samræmi við reglugerð ráðsins (EB) nr. 21/2004 (3). Því er þess 

krafist sem stendur að fjarlægja skuli heila, hauskúpu og augu úr sauðfé og geitum ef viðkomandi dýr er eldra en  

12 mánaða eða er komið með fullorðinsframtönn sem er komin upp úr gómnum. 

12) Einungis er unnt að áætla aldur sauðfjár og geita á grundvelli tannsetningar þar eð skeikað getur nokkrum mánuðum á 

dagsetningunni þegar fyrsta fullorðinsframtönnin kemur upp í sauðfé eða geitum. Aðrar aðferðir til að meta hvort sauðfé 

og geitur, sem eru send til slátrunar, séu eldri en 12 mánaða geta veitt jafngildar ábyrgðir varðandi aldur dýranna. Þar eð 

slíkar aðferðir geta verið háðar sérstökum starfsvenjum við slátrun á sauðfé og geitum á landsvísu ætti lögbært yfirvald 

aðildarríkisins, þar sem slátrunin fer fram, að meta áreiðanleika slíkra aðferða. Því ætti að breyta b-lið 1. liðar  

V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 til að kveða á um möguleikann á að meta hvort dýr sé eldra en 12 mánaða 

með aðferð sem lögbært yfirvald aðildarríkisins, þar sem slátrunin fer fram, samþykkir. 

13) Breyta ætti V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 til samræmis við það. 

14) 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. 

Í stað b-liðar 1. liðar í V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 komi eftirfarandi: 

„b) að því er varðar sauðfé og geitur: hauskúpa, þ.m.t. heili og augu, og mæna úr dýrum, sem eru eldri en 12 mánaða eða 

eru komin með fullorðinsframtönn sem er komin upp úr gómnum, eða eldri en 12 mánaða samkvæmt mati með aðferð 

sem lögbært yfirvald aðildarríkisins, þar sem slátrunin fer fram, samþykkir.“ 

  

(1) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2011 9(1), 1945 [111 bls.]. 

(2) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2015 13(8), 4197 [58 bls.]. 

(3) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 21/2004 frá 17. desember 2003 um að koma á kerfi fyrir auðkenningu og skráningu sauðfjár og geita og 

breytingu á reglugerð (EB) nr. 1782/2003 og tilskipunum 92/102/EBE og 64/432/EBE (Stjtíð. ESB L 5, 9.1.2004, bls. 8). 
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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 9. júlí 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  



Nr. 6/50 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 24.1.2019 

 

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/192 

frá 8. febrúar 2018 

um breytingu á VII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 að því er varðar 

tilvísunarrannsóknarstofur ESB á sviði aðskotaefna í fóðri og matvælum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 frá 29. apríl 2004 um opinbert eftirlit til að staðfesta að 

lög um fóður og matvæli og reglur um heilbrigði og velferð dýra séu virt (1), einkum 5. og 6. mgr. 32. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (EB) nr. 882/2004 er mælt fyrir um almenn verkefni og kröfur sem varða tilvísunarrannsóknarstofur 

Evrópusambandsins (hér á eftir nefndar tilvísunarrannsóknarstofur ESB) fyrir matvæli og fóður og fyrir heilbrigði dýra. 

Í samræmi við þá reglugerð bera tilvísunarrannsóknarstofur ESB einkum ábyrgð á að útvega landsbundnum tilvísunar-

rannsóknarstofum upplýsingar varðandi greiningaraðferðir og á samræmdri notkun slíkra aðferða. Tilvísunar-

rannsóknarstofur ESB fyrir matvæli og fóður eru tilgreindar í I. hluta VII. viðauka við þá reglugerð. Á sviði aðskotaefna 

í fóðri og matvælum hafa verið tilnefndar tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir rannsóknir á þungmálmum í fóðri og 

matvælum, tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir rannsóknir á sveppaeitri, tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir rannsóknir 

á fjölhringa, arómatískum vetniskolefnum og tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir rannsóknir á díoxínum og PCB-efnum 

í fóðri og matvælum. 

2) Sameiginleg rannsóknarmiðstöð framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, sem hefur frá árinu 2006 hýst tilvísunar-

rannsóknarstofu ESB fyrir rannsóknir á þungmálmum í fóðri og matvælum, tilvísunarrannsóknarstofu ESB fyrir 

rannsóknir á fjölhringa, arómatískum vetniskolefnum og tilvísunarrannsóknarstofu ESB fyrir rannsóknir á sveppaeitri í 

fóðri og matvælum, hefur upplýst stjórnarsvið fyrir heilbrigði og matvælaöryggi að hún muni, frá og með  

1. janúar 2018, ekki lengur hýsa þessar þrjár tilvísunarrannsóknarstofur ESB. 

3) Á þessum sviðum er skilvirkni opinbers eftirlits og annarrar eftirlitsstarfsemi háð gæðum, samræmi og áreiðanleika 

greiningaraðferða opinberra rannsóknarstofa og niðurstaðna úr greiningu og áfram er þörf á að stuðla að samræmdum 

starfsháttum við notkun greiningaraðferða. Nauðsynlegt er að viðhalda tilvísunarrannsóknarstofu ESB á þessum sviðum 

og þar af leiðandi nauðsynlegt að tilnefna nýjar tilvísunarrannsóknarstofur ESB. Auk þess er nauðsynlegt að rýmka 

gildissvið starfsemi og verkefna þessara nýju tilvísunarrannsóknarstofa ESB, sem verða tilnefndar, þar eð ný 

forgangsröðun var ákvörðuð á sviði málma, köfnunarefnissambanda, aðskotaefna úr vinnslu og plöntueiturs. 

4) Rýmka ætti því gildissvið starfsemi og verkefna núverandi tilvísunarrannsóknarstofu ESB fyrir rannsóknir á þungmálm-

um í fóðri og matvælum svo það nái yfir alla málma og köfnunarefnissambönd í fóðri og matvælum, núverandi 

tilvísunarrannsóknarstofu ESB fyrir rannsóknir á fjölhringa, arómatískum vetniskolefnum svo það nái yfir öll 

aðskotaefni úr vinnslu og núverandi tilvísunarrannsóknarstofu ESB fyrir rannsóknir á sveppaeitri í fóðri og matvælum 

svo það nái yfir sveppaeitur og plöntueitur í fóðri og matvælum. 

5) Af þessum sökum auglýsti framkvæmdastjórnin 23. janúar 2017 eftir umsóknum til að velja og tilnefna tilvísunar-

rannsóknarstofu ESB fyrir framangreind svið. Tilnefna ætti völdu rannsóknarstofuna Fødevareinstituttet, Danmarks 

Tekniske Universitet (Danmörk) sem tilvísunarrannsóknarstofu ESB fyrir rannsóknir á málmum og köfnunarefn-

issamböndum í fóðri og matvælum, rannsóknarstofuna Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (Danmörk) 

sem tilvísunarrannsóknarstofu ESB fyrir rannsóknir á aðskotaefnum úr vinnslu og rannsóknarstofuna RIKILT (Stichting 

Wageningen Research) (Hollandi) sem tilvísunarrannsóknarstofu ESB fyrir rannsóknir á sveppaeitri og plöntueitri í 

fóðri og matvælum. 

6) Þar eð klóruð þrávirk aðskotaefni önnur en PCB-efni og díoxín, brómuð þrávirk aðskotaefni og flúoruð þrávirk aðskota-

efni verða sífellt mikilvægari fyrir öryggi fóðurs og matvæla er einnig viðeigandi að rýmka gildissvið 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 36, 9.2.2018, bls. 15. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 228/2018 frá 

5. desember 2018 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og 

vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 165, 30.4.2004, bls. 1. 

2019/EES/6/04 
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tilvísunarrannsóknarstofu ESB fyrir rannsóknir á díoxínum og PCB-efnum í fóðri og matvælum svo það nái yfir öll 

halógenuð þrávirk, lífræn mengunarefni í fóðri og matvælum. Því ætti að breyta heiti tilvísunarrannsóknarstofu ESB 

fyrir rannsóknir á díoxínum og PCB-efnum í fóðri og matvælum í tilvísunarrannsóknarstofu ESB fyrir rannsóknir á 

halógenuðum þrávirkum, lífrænum mengunarefnum í fóðri og matvælum til að endurspegla þessa rýmkun á 

gildissviðinu. 

7) Því ætti að breyta I. hluta VII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 882/2004 til samræmis við það. 

8) 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. 

Ákvæðum I. hluta VII. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 882/2004 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

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 8. febrúar 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Í stað 18.–21. liðar í I. hluta VII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 882/2004 komi eftirfarandi: 

„18. Tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir rannsóknir á málmum og köfnunarefnissamböndum í fóðri og matvælum 

Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet 

Kaupmannahöfn 

Danmörk 

 19. Tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir rannsóknir á sveppaeitri og plöntueitri í fóðri og matvælum 

RIKILT (Stichting Wageningen Research) 

Wageningen 

Holland 

 20. Tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir rannsóknir á aðskotaefnum úr vinnslu 

Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet 

Kaupmannahöfn 

Danmörk 

 21. Tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir rannsóknir á halógenuðum þrávirkum, lífrænum mengunarefnum í fóðri og 

matvælum 

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg 

Freiburg 

Þýskaland“ 

 __________  
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/415 

frá 16. mars 2018 

um frekari skyldur og verkefni fyrir tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins fyrir rannsóknir á 

afríkuhrossapest og um breytingu á II. viðauka við tilskipun ráðsins 92/35/EBE, II. viðauka við tilskipun 

ráðsins 2000/75/EB og VII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 92/35/EBE frá 29. apríl 1992 varðandi reglur um eftirlit með og ráðstafanir gegn 

Afríkuhrossapest (1), einkum 18. gr., 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2000/75/EB frá 20. nóvember 2000 um sérstök ákvæði um eftirlit með og útrýmingu blátungu 

(2), einkum annarri málsgrein 19. gr., 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 frá 29. apríl 2004 um opinbert eftirlit til að staðfesta að 

lög um fóður og matvæli og reglur um heilbrigði og velferð dýra séu virt (3), einkum 5. og 6. mgr. 32. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 15. gr. tilskipunar 92/35/EBE er kveðið á um að tilvísunarrannsóknarstofa Evrópusambandsins fyrir rannsóknir á 

afríkuhrossapest sé tilgreind í II. viðauka við hana og hlutverk hennar og skyldur tilgreind í III. viðauka. 

2) Í 16. gr. tilskipunar 2000/75/EB er kveðið á um að tilvísunarrannsóknarstofa Evrópusambandsins fyrir rannsóknir á 

blátungu sé tilgreind í A-hluta II. viðauka við hana og verkefni hennar tilgreind í B-hluta II. viðauka. 

3) Í 2. mgr. 32. gr. reglugerðar (EB) nr. 882/2004 er mælt fyrir um skyldur tilvísunarrannsóknarstofa Evrópusambandsins í 

dýraheilbrigðisgeiranum. Tilvísunarrannsóknarstofur Evrópusambandsins fyrir rannsóknir á heilbrigði dýra og lifandi 

dýrum eru tilgreindar í II. hluta VII. viðauka við þá reglugerð, þ.m.t. tilvísunarrannsóknarstofur Evrópusambandsins 

fyrir rannsóknir á afríkuhrossapest og fyrir rannsóknir á blátungu. 

4) Sem afleiðing af tilkynningu Bretlands í samræmi við 50. gr. sáttmálans um Evrópusambandið þarf rannsóknarstofan 

sem um getur í A-hluta II. viðauka við tilskipun 2000/75/EB að hætta að gegna hlutverki sínu sem tilvísunarrann-

sóknarstofa Evrópusambandsins fyrir rannsóknir á blátungu. 

5) Í ljósi samlegðaráhrifa tækniþekkingar, afkastagetu rannsóknarstofa og tengslamyndunar við landsbundnar tilvísunar-

rannsóknarstofur vegna erfðafræðilegs og faraldsfræðilegs skyldleika afríkuhrossapestar og blátungu ætti 

tilvísunarrannsóknarstofa Evrópusambandsins fyrir rannsóknir á afríkuhrossapest, sem um getur í II. viðauka við 

tilskipun 92/35/EBE, einnig að taka að sér skyldur tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins fyrir rannsóknir á 

blátungu. 

6) Laboratorio Central de Veterinaria — Área de Sanidad Animal, Madrid, Spáni, hjá ráðuneyti landbúnaðar, sjávarútvegs 

og matvæla á Spáni, sem gegnir hlutverki tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins fyrir rannsóknir á 

afríkuhrossapest, ætti áfram að gegna hlutverki hennar og skyldum í samræmi við tilskipun 92/35/EBE og ætti að auki 

að taka við verkefnum tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins fyrir rannsóknir á blátungu, eins og kveðið er á um 

í tilskipun 2000/75/EB. 

7) Auk þess er, í kjölfar breytingar á tilteknum samskiptaupplýsingum tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins fyrir 

rannsóknir á afríkuhrossapest í Laboratorio Central de Veterinaria — Área de Sanidad Animal, Madrid, Spáni, 

nauðsynlegt að breyta II. viðauka við tilskipun 92/35/EBE til samræmis við það. 

8) Heiti rannsóknarstofunnar, sem tekur við skyldum tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins fyrir rannsóknir á 

afríkuhrossapest og blátungu, ætti einnig að vera tilgreint sem tilvísunarrannsóknarstofa Evrópusambandsins fyrir 

rannsóknir á blátungu. Breyta ætti A-hluta II. viðauka við tilskipun 2000/75/EB til samræmis við það. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 75, 19.3.2018, bls. 18. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 230/2018 frá 

5. desember 2018 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og 

vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. EB L 157, 10.6.1992, bls. 19. 

(2) Stjtíð. EB L 327, 22.12.2000, bls. 74. 

(3) Stjtíð. ESB L 165, 30.4.2004, bls. 1. 
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9) Breyta ætti VII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 882/2004 þannig að hann vísi til tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusam-

bandsins fyrir rannsóknir á afríkuhrossapest og blátungu. 

10) Til að koma í veg fyrir röskun á starfsemi tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins fyrir rannsóknir á blátungu og 

til að gefa nýtilnefndri tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins nægilegan tíma til að verða að fullu starfhæf þykir 

rétt að ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, gildi frá og með 1. janúar 2019. 

11) 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. 

Laboratorio Central de Veterinaria — Área de Sanidad Animal, Madrid, Spáni skal sinna skyldum og verkefnum 

tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins fyrir rannsóknir á afríkuhrossapest og blátungu eins og sett er fram, eftir því sem 

við á, í III. viðauka við tilskipun 92/35/EBE og í B-hluta II. viðauka við tilskipun 200/75/EB. 

2. gr. 

Ákvæðum II. viðauka við tilskipun 92/35/EBE er breytt í samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð. 

3. gr. 

Ákvæðum A-hluta II. viðauka við tilskipun 2000/75/EB er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð. 

4. gr. 

Ákvæðum VII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 882/2004 er breytt í samræmi við III. viðauka við þessa reglugerð. 

5. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta 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 16. mars 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

Í stað heitis og samskiptaupplýsinga rannsóknarstofunnar í II. viðauka við tilskipun 92/35/EBE komi eftirfarandi: 

„Laboratorio Central de Veterinaria — Área de Sanidad Animal 

Ctra. M-106, P.K. 1,4 

28110 Algete (Madrid) 

ESPAÑA“. 

 _____   
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II. VIÐAUKI 

Í stað heitis og samskiptaupplýsinga rannsóknarstofunnar í A-hluta II. viðauka við tilskipun 2000/75/EB komi eftirfarandi: 

„Laboratorio Central de Veterinaria — Área de Sanidad Animal 

Ctra. M-106, P.K. 1,4 

28110 Algete (Madrid) 

ESPAÑA“. 

 _____   
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III. VIÐAUKI 

Ákvæðum II. hluta VII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 882/2004 er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæði 2. og 9. liðar falli brott. 

2) Eftirfarandi 21. liður bætist við: 

„21. Tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir rannsóknir á afríkuhrossapest og blátungu 

Laboratorio Central de Veterinaria — Área de Sanidad Animal 

Ctra. M-106, P.K. 1,4 

28110 Algete (Madrid) 

ESPAÑA“. 

 __________  
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/455 

frá 16. mars 2018 

um frekari skyldur og verkefni fyrir tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins fyrir rannsóknir á  

fisk- og krabbadýrasjúkdómum og um breytingu á VII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 882/2004 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 frá 29. apríl 2004 um opinbert eftirlit til að staðfesta að 

lög um fóður og matvæli og reglur um heilbrigði og velferð dýra séu virt (1), einkum 5. og 6. mgr. 32. gr., 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2006/88/EB frá 24. október 2006 um heilbrigðiskröfur að því er varðar lagareldisdýr og 

afurðir þeirra og um forvarnir og varnir gegn tilteknum sjúkdómum í lagardýrum (2), einkum 1. mgr. 55. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (EB) nr. 882/2004 er mælt fyrir um almenn verkefni, skyldur og kröfur sem varða tilvísunarrannsóknarstofur 

Evrópusambandsins fyrir matvæli og fóður og fyrir heilbrigði dýra. Tilvísunarrannsóknarstofur ESB fyrir rannsóknir á 

heilbrigði dýra og lifandi dýrum eru tilgreindar í II. hluta VII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 882/2004. Í 15. lið II. hluta 

þess viðauka er Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth, Bretlandi, skráð sem 

tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir rannsóknir á krabbadýrasjúkdómum. 

2) Í tilskipun 2006/88/EB er mælt fyrir um kröfur um heilbrigði dýra við setningu lagareldisdýra og afurða þeirra á markað 

og innflutning þeirra og umflutning um Sambandið og tilteknar lágmarksforvarnar- og varnarráðstafanir vegna tiltekinna 

sjúkdóma í þeim dýrum. Í 1. mgr. 55. gr. tilskipunar 2006/88/EB er kveðið á um tilnefningu á tilvísunarrann-

sóknarstofum ESB fyrir rannsóknir á lagardýrasjúkdómum sem skipta máli fyrir þá tilskipun. 

3) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 737/2008 (3) var Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture 

Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Bretlandi tilnefnd sem tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir rannsóknir á 

krabbadýrasjúkdómum frá 1. júlí 2008 til 30. júní 2018. Í 3. mgr. 55. gr. tilskipunar 2006/88/EB er kveðið á um 

endurskoðun á verkefnum þeirrar rannsóknarstofu. 

4) Sem afleiðing af tilkynningu Bretlands í samræmi við 50. gr. sáttmálans um Evrópusambandið getur Cefas ekki gegnt 

áfram hlutverki sínu sem tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir rannsóknir á krabbadýrasjúkdómum á tímabilinu sem hefst 

1. júlí 2018. 

5) Í ljósi samlegðaráhrifa tækniþekkingar, afkastagetu rannsóknarstofa og tengslamyndunar við landsbundnar tilvísunar-

rannsóknarstofur ætti tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir rannsóknir á fisksjúkdómum einnig að taka að sér verkefni og 

hlutverk tilvísunarrannsóknarstofu ESB fyrir rannsóknir á krabbadýrasjúkdómum. 

6) Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab — Fiskesygdomme,  

2800 Kgs. Lyngby, Danmörku, sem hefur verið tilnefnd sem tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir rannsóknir á 

fisksjúkdómum, ætti því að taka að sér verkefni og hlutverk tilvísunarrannsóknarstofu ESB fyrir rannsóknir á 

krabbadýrasjúkdómum. 

7) Tilgreina ætti DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab — Fiskesygdomme, sem tekur við 

skyldum tilvísunarrannsóknarstofu ESB fyrir rannsóknir á fisk- og krabbadýrasjúkdómum, sem tilvísunarrann-

sóknarstofu ESB fyrir rannsóknir á krabbadýrasjúkdómum frá 1. júlí 2018 til 30. júní 2023. Auk þess ætti hún að vera á 

skrá í II. hluta VII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 882/2004. Því ætti að breyta II. hluta VII. viðauka við reglugerð (EB) 

nr. 882/2004 til samræmis við það. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 77, 20.3.2018, bls. 4. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 230/2018 frá 

5. desember 2018 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og 

vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 165, 30.4.2004, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 328, 24.11.2006, bls. 14. 

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 737/2008 frá 28. júlí 2008 um tilnefningu á tilvísunarrannsóknarstofum Bandalagsins fyrir 

sjúkdóma í krabbadýrum, hundaæði og berkla í nautgripum, um frekari skyldur og verkefni tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins fyrir 

hundaæði og berkla í nautgripum og um breytingu á VII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 (Stjtíð. ESB 

L 201, 30.7.2008, bls. 29). 
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8) Til að tryggja snurðulausa samfelldni í starfsemi tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir rannsóknir á krabbadýra-

sjúkdómum þykir rétt að kveða á um tiltekna dagsetningu þegar ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 

koma til framkvæmda. 

9) 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. 

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab — Fiskesygdomme, 2800 Kgs. 

Lyngby, Danmörku skal sinna skyldum og verkefnum tilvísunarrannsóknarstofu ESB fyrir rannsóknir á krabbadýrasjúkdómum 

frá 1. júlí 2018 til 30. júní 2023. 

2. gr. 

Ákvæðum II. hluta VII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 882/2004 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað 6. liðar komi eftirfarandi: 

„6. Tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir rannsóknir á fisk- og krabbadýrasjúkdómum 

Danmarks Tekniske Universitet 

Veterinærinstituttet 

Afdeling for Diagnostik og Beredskab — Fiskesygdomme, Kemitorvet, Bygning 202 

2800 Kgs. Lyngby 

Danmörk“ 

2) Ákvæði 15. liðar falli brott. 

3. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi 1. júlí 2018. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 16. mars 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/781 

frá 29. maí 2018 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 847/2000 að því er varðar skilgreiningu á hugtakinu „samsvarandi lyf“ (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 141/2000 frá 16. desember 1999 um lyf við fátíðum sjúkdómum 

(1), einkum 4. mgr. 8. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Reglugerð (EB) nr. 141/2000 var samþykkt til að stuðla að rannsóknum á sviði sjaldgæfra sjúkdóma. Með henni býðst 

fyrirtækjum sem þróa lyf við fátíðum sjúkdómum möguleiki á því að fá einkarétt á markaði í tiltekinn fjölda ára. 

2) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 847/2000 (2) er gefin skilgreining á hugtakinu „samsvarandi lyf“ sem 

inniheldur sértæk dæmi sem skilgreina hvers konar vörur skuli teljast samsvarandi að því er varðar beitingu 8. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 141/2000. Uppfæra ætti þá skilgreiningu í ljósi nýrrar vísinda- og tækniþekkingar, einkum vegna 

umfangsmikillar þróunar á sviði líffræðilegra lyfja og sér í lagi hátæknimeðferðarlyfja, og í ljósi reynslu fenginnar af 

tilnefningu lyfja við fátíðum sjúkdómum og reglusetningar um þau. 

3) Að auki er þörf á skýrri skilgreiningu á hugtakinu „sameindabygging í höfuðatriðum“ sem er notað í skilgreiningunni á 

hugtakinu „samsvarandi virkt efni“ sem er síðan notað í skilgreiningunni á hugtakinu „samsvarandi lyf“. Að því er 

varðar líffræðileg lyf skal skilgreiningin á „sameindabyggingu í höfuðatriðum“ ná til tiltekinna breytinga á 

sameindabyggingu sem eru stór hluti af starfrænum eiginleikum virka efnisins sem myndu hafa áhrif á hvort vörurnar 

teljist vera samsvarandi. Að því er varðar hátæknimeðferðarlyf er hins vegar ekki hægt að tilgreina höfuðatriði 

sameindabyggingarinnar að fullu. Því ætti að meta líkindi með tveimur virkum efnum á grundvelli líffræðilegra og 

starfrænna eiginleika ef um er að ræða hátæknimeðferðarlyf. 

4) Þar sem framkvæmdastjórninni er ekki falið vald til þess að skilgreina hugtakið „virkt efni“ í 4. mgr. 8. gr. reglugerðar 

(EB) nr. 141/2000 ætti að fella skilgreininguna á „virku efni“ brott. Hugtakið „virkt efni“ er löglega skilgreint í a-lið  

3. mgr. 1. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB (3) og gildissvið og tilgangur 3. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(EB) nr. 847/2000 tengjast skilgreiningunum á hugtökunum „samsvarandi lyf“ og „klínískir yfirburðir“.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 132, 30.5.2018, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 238/2018 frá 

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

(1) Stjtíð. EB L 18, 22.1.2000, bls. 1. 

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 847/2000 frá 27. apríl 2000 þar sem mælt er fyrir um beitingu viðmiðana sem lyf þurfa að 

uppfylla til að nefnast lyf við fátíðum sjúkdómum og skilgreiningar á hugtökunum „samsvarandi lyf“ og „klínískir yfirburðir“ (Stjtíð. EB  

L 103, 28.4.2000, bls. 5). 

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB frá 6. nóvember 2001 um Bandalagsreglur um lyf sem ætluð eru mönnum (Stjtíð. EB  

L 311, 28.11.2001, bls. 67). 
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5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um mannalyf. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Í stað inngangsmálsliðar og a-, b- og c- liðar 3. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 847/2000 komi eftirfarandi: 

„Að því er varðar beitingu 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 141/2000 um lyf við fátíðum sjúkdómum gilda eftirfarandi 

skilgreiningar: 

a) felldur brott, 

b) „samsvarandi lyf“: lyf sem í er eitt eða fleiri samsvarandi virk efni og eru í lyfi við fátíðum sjúkdómum sem þegar 

hefur verið leyft og sem er ætlað fyrir sömu ábendinguna, 

c) „samsvarandi virkt efni“: sams konar virkt efni eða virkt efni með sömu sameindabyggingu í höfuðatriðum (en ekki 

endilega sömu sameindabygginguna í öllum atriðum) og sem hefur sama verkunarhátt. Ef hins vegar er um að ræða 

hátæknimeðferðarlyf með höfuðatriði í sameindabyggingu sem er ekki hægt að skilgreina að fullu ætti að meta líkindi 

með tveimur virkum efnum á grundvelli líffræðilegra og starfrænna eiginleika. 

Við beitingu c-liðar hér á undan gildir eftirfarandi fyrir: 

1) Efnafræðileg lyf 

Höfuðatriði sameindabyggingar eru mikilvægustu byggingarefni virks efnis. Þau geta verið sameindin öll eða hluti 

af henni. Greint er hvort höfuðatriði sameindabyggingar séu hin sömu í tveimur eða fleiri sameindum með 

samanburði á byggingu þeirra. 

1.1) Hverfur, blanda hverfna, flókar, estrar, etrar, sölt og afleiður upprunalega virka efnisins eða virkt efni sem er 

ólíkt upprunalega virka efninu einungis að því er varðar minniháttar breytingar í sameindabyggingunni, eins 

og efni með hliðstæða byggingu, skulu teljast samsvarandi. 

1.2) Tilbúin fjölnúkleótíð, ein- eða tvíþátta, úr tveimur eða fleiri sérstökum núkleótíðum, ef: 

— ekki er mikill munur á núkleótíðröð púrín- og pýrimídínbasanna eða afleiða þeirra, skulu teljast 

samsvarandi. Efni sem eru andþáttaraðir eða inngripsnúkleótíð eru því yfirleitt talin samsvarandi svo 

fremi hreyfifræði þáttatengingar við markröðina sé ekki marktækt háð því að viðbót, útskipting eða 

brottfall verði á núkleótíðum, 

— sá munur á byggingu þeirra sem tengist breytingum á grind ríbósasykru eða deoxýribósasykru eða því að 

sykrum á grindinni er skipt út fyrir tilbúin hliðstæð efni leiðir að jafnaði til þess að efni teljist 

samsvarandi. Efni sem eru andþáttaraðir eða inngripsnúkleótíð eru yfirleitt talin samsvarandi ef 

breytingar á (deoxý-)ríbósa hafa ekki umtalsverð áhrif á hreyfifræði þáttatengingar við markröð. 

2) Líffræðileg lyf (önnur en hátæknimeðferðarlyf) 

Höfuðatriði sameindabyggingar eru þau byggingarefni virks efnis sem skipta máli fyrir starfræna eiginleika 

efnisins. Höfuðatriði sameindabyggingar geta verið samsett úr virkum hluta eða virkum hluta í samsetningu með 

viðbótarbyggingareiningu, eða -einingum, sem hefur umtalsverð áhrif á starfræna eiginleika virka efnisins. 

Þess háttar viðbótarbyggingareining, eða -einingar, getur verið afleiða virka hlutans, samrunnin eða tengd honum 

með öðrum hætti eða verið stækkun á prótíngrindinni í virka hlutanum með viðbótaramínósýrum. Ef notaðar eru 

samsvarandi breytingaraðferðir eða afleiðslutækni fyrir efni leiðir það að jafnaði til samsvarandi efna. 

Líffræðilega virk efni sem eru aðeins frábrugðin upprunalega líffræðilega efninu að því er varðar minniháttar 

breytingar á sameindabyggingu skulu teljast samsvarandi.  
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2.1) Prótínkennd efni: 

Efni skulu að jafnaði talin samsvarandi ef munur á byggingu þeirra er vegna atburða eftir þýðingu (eins og 

mismunandi glýkósýlunarmynsturs). Hins vegar geta breytingar eftir þýðingu í sérstökum undantekn-

ingartilvikum leitt til efnis sem ekki er samsvarandi ef þær hafa umtalsverð áhrif á starfræna eiginleika 

efnisins. 

Efni skulu að jafnaði teljast samsvarandi ef munur á amínósýruröðinni er ekki meiriháttar. Því ættu tvö 

lyfjafræðilega skyld prótínkennd efni í sama flokki (til dæmis með mismun sem tengist t.d. meþíóníni með 

amínóenda, náttúrulega útdregnum prótínum á móti prótínum fengnum með raðbrigða-DNA eða öðrum 

lítilsháttar afbrigðum) að jafnaði teljast vera samsvarandi. Viðbót byggingarþáttar getur hins vegar valdið því 

að efni teljist ekki vera samsvarandi ef hún hefur umtalsverð áhrif á starfræna eiginleika efnisins. 

Einstofna mótefni sem bindast við sömu markvakaeiningu ættu að jafnaði að teljast samsvarandi. Hins vegar 

gæti verið ákvarðað að tvær einstofna mótefnaafleiður eða samrunaprótín séu ekki samsvarandi ef annaðhvort 

er munur á sértækni ákvarðandi svæðis í röðum mótefnisins eða viðbótarbyggingarþáttur einstofna 

mótefnisafleiðunnar er öðruvísi. 

2.2) Fjölsykrur: 

Ef efnin hafa endurteknar eins sykrueiningar skulu þau að jafnaði teljast samsvarandi, jafnvel þótt fjöldi 

eininganna sé breytilegur. 

Afleitt fjölsykrubóluefni telst ekki vera samsvarandi efni í samanburði við fjölsykrubóluefni sem er ekki 

afleitt og inniheldur sama ónæmisvaka. 

3) Hátæknimeðferðarlyf 

3.1) Hátæknimeðferðarlyf að stofni til úr frumum: Tvö skyld lyf sem eru að stofni til úr frumum eru ekki 

samsvarandi ef: 

— það er munur á upphafsefnum eða endanlegri samsetningu lyfsins sem hefur umtalsverð áhrif á 

líffræðilega eiginleika og/eða lífvirkni sem skipta máli fyrir fyrirhugaða lækningaverkun og/eða 

öryggiseigindir lyfsins. Mismunandi uppruni upphafsefnanna (til dæmis ef um er að ræða samgena 

hátæknimeðferðarlyf) nægir ekki til að styðja fullyrðingu um að tvö lyf séu ekki samsvarandi eða 

— það er munur á framleiðslutækni sem hefur umtalsverð áhrif á líffræðilega eiginleika og/eða lífvirkni sem 

skipta máli fyrir fyrirhugaða lækningaverkun og/eða öryggiseigindir lyfsins. 

3.2) Genalyf: Tvö genalyf skulu ekki teljast samsvarandi ef það er munur á læknandi röðinni, veirugenaferju, 

flutningskerfi, stýriröð eða framleiðslutækni sem hefur umtalsverð áhrif á líffræðilega eiginleika og/eða 

lífvirkni sem skipta máli fyrir fyrirhugaða lækningaverkun og/eða öryggiseigindir lyfsins. 

Munur á læknandi röðinni sem hefur ekki umtalsverð áhrif á fyrirhugaða lækningaverkun er ekki nægilegur 

til að styðja fullyrðingu um að genalyfin séu ekki samsvarandi. 

3.3) Erfðabreyttar frumur Atriðin í liðum 3.1 og 3.2 gilda. 

4) Geislavirk lyf 

Sama virka efni í geislavirku lyfi, eða efni sem er ólíkt upprunalega efninu að því er varðar geislavirka 

kjarnategund, bindil, merkingarset eða það gangvirki sem tengir saman sameindina og geislavirku kjarnategundina, 

skal teljast samsvarandi efni að því tilskildu að um sama verkunarhátt sé að ræða.“ 

2. gr. 

Gildistaka og beiting 

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 29. maí 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti 

 __________  
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/895 

frá 22. júní 2018 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 340/2008 um þóknanir og gjöld sem greiða ber til Efnastofnunar Evrópu(*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfis-

veitingu 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 (1), einkum 1. mgr. 74. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 skal samsetning og fjárhæð þóknana, sem kveðið er á um í þeirri reglugerð, 

ráðast af því starfi sem nauðsynlegt er að Efnastofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Efnastofnunin) og lögbær yfirvöld inni 

af hendi og skal vera svo há að tryggt sé að tekjurnar af þeim, ásamt öðrum tekjuliðum Efnastofnunar Evrópu, nægi fyrir 

kostnaðinum við veitta þjónustu. 

2) Fengin reynsla Efnastofnunarinnar og áhættumatsnefndarinnar og nefndarinnar um félagshagfræðilega greiningu við að 

meta umsóknir um leyfi hefur sýnt að umfang þeirrar vinnu sem felst í slíku mati ræðst af fjölda tegunda notkunar sem 

sótt er um í einni umsókn frekar en fjölda umsækjanda sem hefur lagt fram sameiginlega umsókn. Því ætti þóknunin 

fyrir tiltekna umsókn að vera sú sama, óháð fjölda umsækjenda; ekki ætti að innheimta viðbótarþóknun fyrir hvern 

umsækjanda sem bætist við. Sami rökstuðningur á einnig við um gjöld vegna framlagningar endurskoðunarskýrslu. 

Breytingar á þóknunum og gjöldum til samræmis við það gætu gert það kleift að létta á fjárhagslegu álagi á smærri 

rekstraraðila, s.s. lítil og meðalstór fyrirtæki. 

3) Ef lögð er fram sameiginleg umsókn um leyfi ætti að skipta þóknunum og gjöldum milli umsækjanda á sanngjarnan og 

gagnsæjan hátt án mismununar, einkum að því er varðar lítil og meðalstór fyrirtæki. Taka ætti núgildandi lækkun 

þóknana og gjalda fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki með í reikninginn við skiptingu á samanlögðum þóknunum og 

gjöldum. 

4) Ef fyrirtæki, sem hafa lagt fram sameiginlega umsókn um leyfi, tilheyra mismunandi stærðarflokkum sem myndu heyra 

undir mismunandi grunnþóknanir ætti að innheimta hæstu þóknunina. 

5) Í kjölfar endurskoðunar á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 340/2008 (2), sem fram fór 2015, og í ljósi 

fenginnar reynslu af meðhöndlun leyfisumsókna er enn fremur rétt að aðlaga leyfisþóknanir og -gjöld til að endurspegla 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 160, 25.6.2018, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 240/2018 frá 

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

(1) Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1. 

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 340/2008 frá 16. apríl 2008 um þóknanir og gjöld sem greiða ber til Efnastofnunar Evrópu 

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

(efnareglurnar (REACH)) (Stjtíð. ESB L 107, 17.4.2008, bls. 6) eins og henni var síðast breytt með framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/864 (Stjtíð. ESB L 139, 5.6.2015, bls. 1). 

2019/EES/6/08 
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vinnuálag Efnastofnunarinnar. Í því skyni ættu viðbótarþóknanir og -gjöld fyrir hverja viðbótarnotkun einungis að vera 

eilítið lægri en grunnþóknunin eða -gjaldið. Því ætti að hækka þessar viðbótarþóknanir eða -gjöld fyrir hverja 

viðbótarnotkun. 

6) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 340/2008 til samræmis við það. 

7) Vegna réttarvissu ætti þessi reglugerð ekki að gilda um umsóknir sem lagðar eru fram fyrir gildistökudag þessarar 

reglugerðar. 

8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót skv. 

133. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Reglugerð (EB) nr. 340/2008 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað 2. mgr. 8. gr. komi eftirfarandi: 

„2. Efnastofnunin skal innheimta grunnþóknun fyrir hverja umsókn um leyfi fyrir efni, eins og sett er fram í VI. viðauka. 

Grunnþóknunin skal taka til umsóknar um leyfi fyrir eitt efni og eina tegund notkunar. 

Efnastofnunin skal innheimta viðbótarþóknun, eins og sett er fram í VI. viðauka við þessa reglugerð, fyrir hverja 

viðbótarnotkun og fyrir hvert viðbótarefni sem fellur undir skilgreininguna á flokki efna, eins og hann er skilgreindur í lið 

1.5. í XI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006, og sem umsóknin tekur til. Ekki skal innheimta viðbótarþóknun ef 

fleiri en einn umsækjandi eru aðilar að umsókninni um leyfi. 

Ef umsækjendur, sem eru aðilar að sameiginlegri umsókn um leyfi, eru mismunandi að stærð skal innheimta hæstu 

þóknunina, sem á við um einhvern þessara umsækjanda, fyrir þá umsókn. 

Ef lögð er fram sameiginleg umsókn um leyfi skulu umsækjendurnir leggja sig fram um að skipta þóknuninni með sér á 

sanngjarnan og gagnsæjan hátt án mismununar, einkum að því er varðar lítil og meðalstór fyrirtæki. 

Efnastofnunin skal gefa út einn reikning sem nær yfir grunnþóknunina og allar viðeigandi viðbótarþóknanir.“ 

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

„2. Efnastofnunin skal innheimta grunngjald fyrir hverja endurskoðunarskýrslu sem lögð er fram, eins og sett er fram í 

VII. viðauka. Grunngjaldið skal taka til framlagningar endurskoðunarskýrslu fyrir eitt efni og eina tegund notkunar. 

Efnastofnunin skal innheimta viðbótargjald, eins og sett er fram í VII. viðauka við þessa reglugerð, fyrir hverja 

viðbótarnotkun og fyrir hvert viðbótarefni sem fellur undir skilgreininguna á flokki efna, eins og hann er skilgreindur í lið 

1.5. í XI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006, og sem endurskoðunarskýrslan tekur til. Ekki skal innheimta 

viðbótargjald ef fleiri en einn umsækjandi eru aðilar að endurskoðunarskýrslunni. 

Ef aðilar að sameiginlegri endurskoðunarskýrslu eru mismunandi að stærð skal innheimta hæstu þóknunina, sem á við um 

einhvern þessara umsækjanda, fyrir þá framlagningu. 

Ef lögð er fram sameiginleg endurskoðunarskýrsla skulu leyfishafarnir leggja sig fram um að skipta gjaldinu með sér á 

sanngjarnan og gagnsæjan hátt án mismununar, einkum að því er varðar lítil og meðalstór fyrirtæki. 

Efnastofnunin skal gefa út einn reikning sem nær yfir grunngjaldið og öll viðeigandi viðbótargjöld.“ 

3) Í stað VI. og VII. viðauka komi textinn í viðaukanum við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð (EB) nr. 340/2008, eins og henni var síðast breytt með framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/864 (1), gildir um 

umsóknir sem eru lagðar fram fyrir 15. júlí 2018. 

  

(1) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/864 frá 4. júní 2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 340/2008 um 

þóknanir og gjöld sem greiða ber til Efnastofnunar Evrópu samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um 

skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)) (Stjtíð. ESB L 139, 5.6.2015, bls. 1). 
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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 22. júní 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

„VI. VIÐAUKI 

Þóknanir fyrir umsóknir um leyfisveitingu skv. 62. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 

Tafla 1 

Staðlaðar þóknanir 

Grunnþóknun 54 100 evrur 

Viðbótarþóknun fyrir hvert efni 10 820 evrur 

Viðbótarþóknun fyrir hverja notkun 48 690 evrur 

Tafla 2 

Lægri þóknanir fyrir meðalstór fyrirtæki 

Grunnþóknun 40 575 evrur 

Viðbótarþóknun fyrir hvert efni 8 115 evrur 

Viðbótarþóknun fyrir hverja notkun 36 518 evrur 

Tafla 3 

Lægri þóknanir fyrir lítil fyrirtæki 

Grunnþóknun 24 345 evrur 

Viðbótarþóknun fyrir hvert efni 4 869 evrur 

Viðbótarþóknun fyrir hverja notkun 21 911 evrur 

Tafla 4 

Lægri þóknanir fyrir örfyrirtæki 

Grunnþóknun 5 410 evrur 

Viðbótarþóknun fyrir hvert efni 1 082 evrur 

Viðbótarþóknun fyrir hverja notkun 4 869 evrur 

VII. VIÐAUKI 

Gjöld fyrir endurskoðun á leyfisveitingu skv. 61. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 

Tafla 1 

Stöðluð gjöld 

Grunngjald 54 100 evrur 

Viðbótargjald fyrir hvert efni 10 820 evrur 

Viðbótargjald fyrir hverja notkun 48 690 evrur 
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Tafla 2 

Lægri gjöld fyrir meðalstór fyrirtæki 

Grunngjald 40 575 evrur 

Viðbótargjald fyrir hvert efni 8 115 evrur 

Viðbótargjald fyrir hverja notkun 36 518 evrur 

Tafla 3 

Lægri gjöld fyrir lítil fyrirtæki 

Grunngjald 24 345 evrur 

Viðbótargjald fyrir hvert efni 4 869 evrur 

Viðbótargjald fyrir hverja notkun 21 911 evrur 

Tafla 4 

Lægri gjöld fyrir örfyrirtæki 

Grunngjald 5 410 evrur 

Viðbótargjald fyrir hvert efni 1 082 evrur 

Viðbótargjald fyrir hverja notkun 4 869 evrur“ 
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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 (*) 

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 hryðjuverkastarfsemi, 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 að til staðar sé skilvirkt verndarfyrirkomulag fyrir allan innri markaðinn í því skyni að 

auka réttarvissu rekstraraðila og hagsmunaaðila almennt í samskiptum þeirra við lögsögu þriðju landa. Heilindum 

fjármálamarkaða og eðlilegri starfsemi innri markaðarins í heild stafar veruleg ógn af lögsögum með annmarka í stefnu 

hvað varðar landsbundinna ramma þeirra um baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Fjármálakerfi 

Sambandsins stafar veruleg ógn af þessum lögsögum með ófullnægjandi laga- og stofnanaramma og veik viðmið til að 

stýra flæði fjármagns. 

2) Allir tilkynningarskyldir aðilar í Sambandinu samkvæmt tilskipun (ESB) 2015/849 ættu að framkvæma aukna 

áreiðanleikakönnun í samskiptum sínum við einstaklinga eða lögaðila með staðfestu í áhættusömum þriðju löndum, og 

tryggja með því að sambærilegar kröfur séu gerðar til markaðsaðila innan Sambandsins. 

3) Ákvæði 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849 mælir fyrir um þau viðmið sem mat framkvæmdastjórnarinnar á að byggjast á 

og heimilar henni að auðkenna áhættusöm þriðju lönd með hliðsjón af þeim viðmiðum. 

4) Auðkenningu áhættusamra þriðju landa verður að byggja á skýru og hlutlægu mati þar sem áhersla er lögð á að 

viðkomandi lögsaga fari eftir þeim viðmiðum sem mælt er fyrir um í tilskipun (ESB) 2015/849 að því er varðar 

lagalegan og stofnanalegan ramma í tengslum við baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (AML/CFT), 

valdheimildir og málsmeðferðarreglur lögbærra yfirvalda í baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og 

skilvirkni kerfa til að takast á við peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka viðkomandi þriðja lands. 

5) Allar niðurstöður, sem liggja til grundvallar ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar um að tilgreina lögsögu á lista yfir 

áhættusöm þriðju lönd, ættu að vera skjalfestar með traustum, sannreynanlegum og uppfærðum upplýsingum.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 254, 20.9.2016, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 249/2018 frá 

5. desember 2018 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 141, 5.6.2009, bls. 73. 
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6) Nauðsynlegt er að framkvæmdastjórnin viðurkenni að fullu það mikilvæga starf sem þegar hefur verið innt af hendi á 

alþjóðavettvangi við að auðkenna áhættusöm þriðju lönd, einkum starf fjármálaaðgerðahópsins (e. Financial Action 

Task Force (FATF). Til að tryggja heilindi alþjóðlega fjármálakerfisins er afar mikilvægt að listinn yfir þriðju lönd sem 

mælt er fyrir um á vettvangi Sambandsins samræmist, eftir því sem við á, alþjóðlega viðurkenndum listum. Með því að 

hvetja til samræmdrar alþjóðlegrar aðferðarfræði stuðlar Sambandið að því að auka fjármálaleg heilindi í heiminum og 

vernda þar með alþjóðlega fjármálakerfið betur gegn áhættusömum löndum. Tilgangur slíkrar samræmdrar 

aðferðarfræði er að tryggja sambærilegar aðstæður fyrir tilkynningarskylda aðila og komast hjá skaðvænlegum áhrifum 

á hið alþjóðlega fjármálakerfi. 

7) Í samræmi við þau viðmið sem sett eru fram í tilskipun (ESB) 2015/849 tók framkvæmdastjórnin tillit til allra tiltækra 

sérfræðiálita á þáttum sem stuðla að því að gera land eða lögsögu sérstaklega berskjaldaða gagnvart peningaþvætti, 

fjármögnun hryðjuverka eða annarri ólöglegri fjármálastarfsemi. Framkvæmdastjórnin tók einkum tillit til, eftir því sem 

við á, nýjustu opinberra yfirlýsinga fjármálaaðgerðahópsins, skjala fjármálaaðgerðahópsins (um að efla baráttuna gegn 

peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka á alþjóðavísu, viðvarandi ferli (e. Improving Global AML/CFT Compliance: 

on-going process)), skýrslna fjármálaaðgerðahópsins um rýni alþjóðlegrar samvinnu og gagnkvæmrar matsskýrslu í 

samantekt svæðisbundinna aðila fjármálaaðgerðahópsins og sambærilegra hópa hvað varðar áhættu sem stafar af 

einstökum þriðju löndum í samræmi við 4. mgr. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849. 

8) Að teknu tilliti til víðtækrar samþættingar alþjóðlega fjármálakerfisins, náinna tengsla markaðsaðila, mikils umfangs 

viðskipta yfir landamæri til og frá ESB, sem og aðgengi að innri markaðnum er það metið sem svo að öll ógn sem hinu 

alþjóðlega fjármálakerfi stafar af peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sé einnig ógn við fjármálakerfi ESB. 

9) Í samræmi við nýjustu viðeigandi upplýsingar er það niðurstaða greiningar framkvæmdastjórnarinnar að Afganistan, 

Bosnía og Hersegóvína, Gvæjana, Írak, Laoska alþýðulýðveldið, Sýrland, Úganda, Vanúatú og Jemen eigi að teljast 

lögsögur þriðju landa 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 kröfurnar sem mælt er fyrir um í tilskipun (ESB) 

2015/849. 

10) Í samræmi við nýjustu viðeigandi upplýsingar er það jafnframt niðurstaða greiningar framkvæmdastjórnarinnar að líta 

eigi á Íran sem lögsögu þriðja lands með annmarka í stefnu hvað varðar fyrirkomulag þess í baráttunni gegn 

peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, sem fjármálakerfi Sambandsins stafar veruleg ógn af. Þetta land, sem 

auðkennt er í opinberri yfirlýsingu fjármálaaðgerðahópsins, hefur sett fram pólitíska skuldbindingu háttsettra aðila til að 

taka á hinum tilgreindu annmörkum og hefur ákveðið að fara fram á tækniaðstoð við að hrinda aðgerðaáætlun 

fjármálaaðgerðahópsins í framkvæmd, sem ætti að gera þeim kleift að uppfylla þær kröfur sem mælt er fyrir um í 

tilskipun (ESB) 2015/849. 

11) Í samræmi við nýjustu viðeigandi upplýsingar er það jafnframt niðurstaða greiningar framkvæmdastjórnarinnar að líta 

eigi á Alþýðulýðveldið Kóreu (DPRK) sem lögsögu 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. Í þessu landi sem auðkennt er í opinberri yfirlýsingu fjármálaaðgerðahópsins er viðvarandi og veruleg 

hætta á peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka þar sem því hefur ítrekað mistekist að ráða bót á hinum greindu 

annmörkum. 

12) Nauðsynlegt er að framkvæmdastjórnin bjóði lögsögum áhættusamra þriðju landa að hafa fullt samstarf við 

framkvæmdastjórnina og alþjóðlega aðila með það fyrir augum að sammælast um og framkvæma með fullnægjandi 

hætti ráðstafanir til að ráða bót á annmörkum í stefnu hvað varðar fyrirkomulag þeirra í baráttunni gegn peningaþvætti 

og fjármögnun hryðjuverka. 

13) Mikilvægt er að framkvæmdastjórnin fylgist stöðugt með þróun í mati á laga- og stofnanarömmum sem eru við lýði í 

þriðju löndum, valdheimildum og málsmeðferðarreglum lögbærra yfirvalda og skilvirkni þess fyrirkomulags sem þau 

beita í baráttunni gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, með það í huga að uppfæra lista yfir áhættusöm þriðju 

lönd með annmarka í stefnu. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Í viðaukanum er mælt fyrir um lista yfir lögsögur þriðju landa með verulega annmarka í stefnu sinni hvað varðar baráttu gegn 

peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sem fjármálakerfi Sambandsins stafar veruleg ógn af („áhættusöm þriðju lönd“). 
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2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar í samræmi við 

sáttmálana. 

Gjört í Brussel 14. júlí 2016. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 Jean-Claude JUNCKER 

 forseti. 

 _____   
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VIÐAUKI 

Áhættusöm þriðju lönd 

I. Áhættusöm þriðju lönd sem hafa sett fram skriflega, pólitíska skuldbindingu háttsettra aðila til að ráða bót á greindum 

annmörkum og hafa útbúið aðgerðaáætlun með fjármálaaðgerðahópnum. 

Nr. Áhættusamt þriðja land 

1 Afganistan 

2 Bosnía og Hersegóvína 

3 Gvæjana 

4 Írak 

5 Laoska alþýðulýðveldið 

6 Sýrland 

7 Úganda 

8 Vanúatú 

9 Jemen 

II.  Áhættusöm þriðju lönd sem hafa sett fram skriflega, pólitíska skuldbindingu háttsettra aðila til að ráða bót á greindum 

annmörkum og hafa ákveðið að fara fram á tækniaðstoð við að innleiða aðgerðaáætlun fjármálaaðgerðahópsins, og sem eru 

auðkennd í opinberri yfirlýsingu fjármálaaðgerðahópsins. 

Nr. Þriðja land með mikla áhættu 

1 Íran 

III.  Áhættusöm þriðju lönd þar sem er viðvarandi og veruleg hætta á peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og sem hefur 

ítrekað mistekist að ráða bót á greindum annmörkum, og sem auðkennd eru í opinberri yfirlýsingu fjármálaaðgerða-

hópsins. 

Nr. Áhættusamt þriðja land 

1 Alþýðulýðveldið Kórea 
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REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2015/847 

frá 20. maí 2015 

um upplýsingar sem fylgja skulu við millifærslu fjármuna og niðurfellingu reglugerðar (EB) 

nr. 1781/2006 (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 114. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin, 

með hliðsjón af áliti Seðlabanka Evrópu (1), 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins (2), 

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (3), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Flæði ólöglega fengins fjár með millifærslum fjármuna getur skaðað heilindi, stöðugleika og orðspor fjármálamarkaða-

rins og ógnað innri markaði Sambandsins, sem og þróun á alþjóðavettvangi. Peningaþvætti, fjármögnun hryðjuverka og 

skipulögð brotastarfsemi eru enn verulegt vandamál sem fjalla ætti um á vettvangi Sambandsins. Heilbrigði, 

trúverðugleika og stöðugleika kerfisins til að millifæra fjármuni, sem og trausti á fjármálakerfinu í heild, gæti verið 

stefnt í verulega hættu fyrir tilstuðlan brotamanna og samstarfsmanna þeirra til að fela uppruna ávinnings af 

brotastarfsemi eða millifæra fé til notkunar í brotastarfsemi eða eða við framkvæmd hryðjuverka. 

2) Ef engar ráðstafanir eru gerðar til samræmingar innan Sambandsins er líklegt að aðilar sem stunda peningaþvætti og 

fjármögnun hryðjuverka nýti sér frelsi til fjármagnsflutninga, sem hið samþætta fjármálasvæði Sambandsins felur í sér, í 

því skyni að auðvelda brotastarfsemi sína. Alþjóðleg samvinna innan ramma fjármálaaðgerðahópsins (e. Financial 

Action Task Force (FATF) og hnattræn framkvæmd tilmæla hans miðar að því að koma í veg fyrir peningaþvætti og 

fjármögnun hryðjuverka við millifærslu fjármuna. 

3) Vegna umfangs og áhrifa þeirra aðgerða sem grípa þarf til ætti Sambandið að tryggja að framkvæmd alþjóðlegra staðla 

um að berjast gegn peningaþvætti og fjármögnun og útbreiðslu hryðjuverka, sem fjármálaaðgerðahópurinn samþykkti 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 141, 5.6.2015, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 250/2018 frá 

5. desember 2018 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB C 166, 12.6.2013, bls. 2. 

(2) Stjtíð. ESB C 271, 19.9.2013, bls. 31. 

(3) Afstaða Evrópuþingsins frá 11. mars 2014 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og afstaða ráðsins eftir fyrstu umræðu frá 

20. apríl 2015 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum). Afstaða Evrópuþingsins frá 20. maí 2015 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindunum). 
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16. febrúar 2012 (endurskoðuð tilmæli fjármálaaðgerðahópsins), og, einkum 16. tilmæla fjármálaaðgerðahópsins um 

rafrænar millifærslur (16. tilmæli fjármálaaðgerðahópsins) og endurskoðaðar athugasemdar um túlkun um framkvæmd 

þeirra, sé með samræmdum hætti alls staðar í Sambandinu, einkum að hvorki sé um mismunun né ósamræmi að ræða 

milli innlendra greiðslna innan aðildarríkis annars vegar og greiðslna yfir landamæri milli aðildarríkja hins vegar. 

Ósamræmdar aðgerðir aðildarríkja sem starfa hvert í sínu lagi á sviði millifærslna fjármuna yfir landamæri gætu haft 

veruleg áhrif á snurðulausa starfsemi greiðslukerfa á vettvangi Sambandsins og gætu því skaðað innri markaðinn á sviði 

fjármálaþjónustu. 

4) Til að stuðla að samræmdri nálgun í alþjóðlegu samhengi og til að auka skilvirkni í baráttunni gegn peningaþvætti og 

fjármögnun hryðjuverka ættu frekari aðgerðir Sambandsins að taka mið af þróun á alþjóðavettvangi, einkum 

endurskoðaðra tilmæla fjármálaaðgerðahópsins. 

5) Framkvæmd og framfylgd þessarar reglugerðar, þ.m.t. 16. tilmæli fjármálaaðgerðahópsins, er viðeigandi og skilvirk 

aðferð til að koma í veg fyrir og berjast gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. 

6) Þessari reglugerð er hvorki ætlað að leggja óþarfa byrðar né kostnað á greiðsluþjónustuveitendur eða aðila sem nota 

þjónustu þeirra. Hvað þetta varðar ætti forvarnarstarf að vera markvisst og hæfilegt og ætti að vera í fullu samræmi við 

frjálsa fjármagnsflutninga sem eru tryggðir í öllu Sambandinu. 

7)Í endurskoðaðri stefnuáætlun Sambandsins um fjármögnun hryðjuverka frá 17. júlí 2008 („endurskoðaða áætlunin“) er bent á 

að áfram skuli kappkostað að koma í veg fyrir fjármögnun hryðjuverka og hafa eftirlit með því hvort grunaðir 

hryðjuverkamenn nota eigið fjármagn. Viðurkennt er að fjármálaaðgerðahópurinn leitast stöðugt við að bæta tilmæli sín 

og vinnur að sameiginlegu samkomulagi um það hvernig eigi að framkvæma þau. Tekið er fram í endurskoðuðu 

stefnuáætluninni að framkvæmd allra aðila fjármálaaðgerðahópsins, og samsvarandi svæðisbundinna aðila á 

endurskoðuðum tilmælum fjármálaaðgerðahópsins, sé metin með reglulegu millibili og að sameiginleg nálgun 

aðildarríkja á framkvæmdinni sé því mikilvæg. 

8) Til að koma í veg fyrir fjármögnun hryðjuverka hafa verið gerðar ráðstafanir í þeim tilgangi að frysta fjármuni og 

fjármagn tiltekinna einstaklinga, hópa og aðila, þ.m.t. reglugerðir ráðsins (EB) nr. 2580/2001 (1), (EB) nr. 881/2002 (2) 

og (ESB) nr. 356/2010 (3). Með sama markmið í huga hafa einnig verið gerðar ráðstafanir í þeim tilgangi að vernda 

fjármálakerfið gegn því að fjármunum og fjármagni sé beint um það í þágu hryðjuverka. Tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2015/849 (4) inniheldur ýmsar slíkar ráðstafanir. Þessar ráðstafanir koma þó ekki að fullu í veg fyrir að 

hryðjuverkamenn eða aðrir brotamenn hafi aðgang að greiðslukerfum til að millifæra fjármuni sína. 

9) Fullur rekjanleiki á millifærslum fjármuna getur verið sérstaklega mikilvægt og gagnlegt úrræði til að koma í veg fyrir, 

greina og rannsaka peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og til að framkvæma takmarkandi ráðstafanir, einkum þær 

sem lagðar eru á með reglugerðum (EB) nr. 2580/2001, (EB) nr. 881/2002 og ESB nr. 356/2010 og sem eru í samræmi 

við reglugerðir Sambandsins sem eru til framkvæmdar slíkum ráðstöfunum. Það er því viðeigandi, til að tryggja miðlun 

upplýsinga í gegnum allt greiðsluferlið, að kveða á um kerfi sem gerir greiðsluþjónustuveitendum skylt að láta 

upplýsingar um greiðanda og viðtakanda greiðslu fylgja með millifærslu fjármuna. 

10) Þessi reglugerð ætti að gilda með fyrirvara um takmarkandi ráðstafanir sem lagðar eru á með reglugerðum sem byggðar 

eru á 215. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins (SUSE), s.s. reglugerðum (EB) nr. 2580/2001, (EB) 

nr. 881/2002 og ESB nr. 356/2010, sem geta útheimt að greiðsluþjónustuveitendur greiðenda og viðtakenda greiðslna, 

sem og greiðsluþjónustumiðlarar, geri viðeigandi ráðstafanir til að frysta tiltekna fjármuni eða að þeir fylgi viðeigandi 

takmörkunum að því er varðar tilteknar millifærslur fjármuna.  

  

(1) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2580/2001 frá 27. desember 2001 um sérstakar þvingunaraðgerðir sem er beint gegn tilteknum aðilum og 

rekstrareiningum í þeim tilgangi að berjast gegn hryðjuverkastarfsemi (Stjtíð EB L 344, 28.12.2001, bls. 70). 

(2) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 881/2002 frá 27. maí 2002 sem leggur á tilteknar, sérstakar, takmarkandi ráðstafanir sem beint er að tilteknum 

einstaklingum og aðilum sem tengjast Al-Qaida-samtökunum (Stjtíð. EB L 139, 29.5.2002, bls. 9). 

(3) Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 356/2010 frá 26. apríl 2010 um að leggja á tilteknar, sérstakar þvingunaraðgerðir sem beint er að tilteknum 

einstaklingum eða lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum í ljósi ástandsins í Sómalíu (Stjtíð. ESB L 105, 27.4.2010, bls. 1). 

(4) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/849 frá 20. maí 2015 um ráðstafanir gegn því að fjármálakerfið sé notað til 

peningaþvættis eða til fjármögnunar hryðjuverkastarfsemi, 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 (Stjtíð. ESB L 141, 

5.6.2015, bls. 1). 
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11) Þessi reglugerð ætti einnig að gilda með fyrirvara um landslöggjöf sem lögleiðir tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

95/46/EB (1). Til dæmis ætti ekki að vinna frekar úr persónuupplýsingum sem safnað hefur verið, í þeim tilgangi að fara 

að þessari reglugerð, þannig að það samræmist ekki tilskipun 95/46/EB. Einkum ætti að banna stranglega frekari vinnslu 

persónuupplýsinga í viðskiptaskyni. Öll aðildarríkin viðurkenna að baráttan gegn peningaþvætti og fjármögnun 

hryðjuverka teljist til almannahagsmuna. Við framkvæmd þessarar reglugerðar ætti því að heimila miðlun persónuupp-

lýsinga til þriðja lands, sem tryggir ekki fullnægjandi vernd í samræmi við 25. gr. tilskipunar 95/46/EB, í samræmi við 

26. gr. þeirrar reglugerðar. Mikilvægt er að ekki sé komið í veg fyrir að greiðsluþjónustuveitendur, sem stunda starfsemi 

í fjölda lögsagnarumdæma í formi útibúa eða dótturfélaga utan Sambandsins, sendi upplýsingar um grunsamleg 

viðskipti innan sömu stofnunar eða fyrirtækis, að því tilskildu að þeir geri fullnægjandi varúðarráðstafanir. Þar að auki 

ættu greiðsluþjónustuveitendur greiðanda og viðtakanda greiðslu, og greiðsluþjónustumiðlarar, að hafa fullnægjandi 

tækniráðstafanir og ferla til að varna því að persónuupplýsingar glatist fyrir slysni, þeim breytt, þær birtar óleyfilega eða 

að óheimill aðgangur fáist að þeim. 

12) Aðilar sem einungis umbreyta pappírsskjölum í rafræn gögn og samkvæmt samningi við greiðsluþjónustuveitanda, og 

aðilar sem eingöngu láta greiðsluþjónustuveitanda í té samskiptakerfi eða önnur stoðkerfi vegna millifærslu fjár eða 

færsluvísunar- og uppgjörskerfi, falla ekki undir gildissvið þessarar reglugerðar. 

13) Millifærslur fjármuna sem samsvara þjónustu sem um getur í a- til m-lið og o-lið 3. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og 

ráðsins 2007/64/EB (2) falla ekki undir gildissvið þessarar reglugerðar. Einnig þykir rétt að undanskilja millifærslur 

fjármuna, þar sem lítil hætta er á peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka, frá gildissviði reglugerðarinnar. Slíkar 

undanþágur ættu að ná yfir greiðslukort, rafeyrisbúnað, farsíma eða aðra rafræna tækni eða upplýsingatækni með 

samsvarandi eiginleika, sem felur í sér fyrirframgreiðslu eða eftirágreiðslu, ef notkunin er eingöngu í þeim tilgangi að 

kaupa vöru eða þjónustu og númer kortsins, gerningsins eða búnaðarins fylgir öllum færslum. Notkun greiðslukorts, 

rafeyrisbúnaðar, farsíma eða annarrar rafrænnar tækni eða upplýsingatækni með samsvarandi eiginleika sem felur í sér 

fyrirframgreiðslu eða eftirágreiðslu í þeim tilgangi að færa fjármuni frá einstaklingi til einstaklings fellur þó undir 

gildissvið þessarar reglugerðar. Að auki ætti að undanskilja frá gildissviði þessarar reglugerðar úttektir úr hraðbönkum, 

skattgreiðslur, sektir eða aðrar álögur, millifærslur fjármuna sem framkvæmdar eru með skiptum á myndum af 

ávísunum, þ.m.t. ávísanir sem gerðar eru upp rafrænt, eða víxlum og millifærslur fjármuna þar sem bæði greiðandi og 

viðtakandi greiðslu eru greiðsluþjónustuveitendur sem koma fram fyrir eigin hönd. 

14) Til að endurspegla sérstaka eiginleika innlendra greiðslukerfa, og að því tilskildu að ávallt sé mögulegt að rekja 

millifærslu fjármuna aftur til greiðanda, ættu aðildarríki að geta undanskilið frá gildissviði þessarar reglugerðar tilteknar 

innlendar lágar millifærslur, þ.m.t. rafrænar gírógreiðslur, sem eru gerðar í þeim tilgangi að kaupa vörur og þjónustu. 

15) Greiðsluþjónustuveitendur ættu að sjá til þess að upplýsingar um greiðanda og viðtakanda greiðslu vanti ekki eða séu 

ófullnægjandi. 

16) Til að skaða ekki skilvirkni greiðslukerfa og til að draga úr hættu á því að millifærslur fari framhjá opinberum leiðum 

vegna of strangra krafna um auðkenningu, vegna mögulegrar hryðjuverkaógnar sem stafar af millifærslum á lágum 

fjárhæðum ætti, ef um er að ræða millifærslur fjármuna þar sem sannprófun hefur ekki enn verið gerð, aðeins að gera 

kröfu um að kanna hvort upplýsingar um greiðanda eða viðtakanda greiðslu séu nákvæmar að því er varðar stakar 

millifærslur fjármuna sem eru hærri en 1000 evrur, nema millifærslan virðist vera tengd öðrum millifærslum sem 

samtals myndu vera yfir 1000 evrum, tekið hafi verið við fjármununum eða þeir greiddir út í reiðufé eða nafnlausum 

rafeyri, eða ef gild ástæða er til að gruna að um peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka sé að ræða. 

17) Vegna millifærslna fjármuna þar sem sannprófun er talin hafa farið fram ætti ekki að krefjast þess að greiðsluþjó-

nustuveitendur staðfesti upplýsingar um greiðanda eða viðtakanda greiðslu sem fylgja hverri millifærslu fjármuna, að 

því tilskildu að þær skuldbindingar sem mælt er fyrir um í tilskipun (ESB) 2015/849 séu uppfylltar.  

  

(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) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/64/EB frá 13. nóvember 2007 um greiðsluþjónustu á innri markaðnum, um breytingu á 

tilskipunum 97/7/EB, 2002/65/EB, 2005/60/EB og 2006/48/EB og niðurfellingu tilskipunar 97/5/EB (Stjtíð. ESB L 319, 5.12.2007, bls. 1). 
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18) Í ljósi löggjafar Sambandsins að því er varðar greiðsluþjónustu, nánar tiltekið reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 924/2009 (1), reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 260/2012 (2) og tilskipun 2007/64/EB ætti að vera 

fullnægjandi að veita aðeins einfaldaðar upplýsingar með millifærslum fjármuna innan Sambandsins, s.s. númer 

greiðslureikninga eða sérstakt auðkenni færslu. 

19) Til að gera yfirvöldunum sem bera ábyrgð á baráttunni gegn peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka í þriðju löndum 

kleift að rekja uppruna fjármuna sem notaðir eru í þessum tilgangi ættu millifærslur fjármuna út úr Sambandinu til ríkja 

utan þess að innihalda fullnægjandi upplýsingar um greiðanda og viðtakanda greiðslu. Veita ætti þessum yfirvöldum 

aðgang að öllum upplýsingum um greiðanda og viðtakanda greiðslu í þeim tilgangi einum að koma í veg fyrir, greina og 

rannsaka peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. 

20) Yfirvöld aðildarríkis, sem bera ábyrgð á baráttunni gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, og viðeigandi 

dóms- og löggæslustofnanir í aðildarríkjunum ættu að auka samvinnu sín á milli og við viðeigandi yfirvöld þriðju landa, 

þ.m.t. yfirvöld í þróunarlöndum, til að auka gagnsæi, upplýsingaskipti og bestu starfsvenjur enn frekar. 

21) Að því er varðar millifærslur fjármuna frá einum greiðanda til margra viðtakenda greiðslna, sem senda á í bunkaskrá og 

innihalda einstakar greiðslur út úr Sambandinu til ríkja utan þess, ætti að kveða á um að slíkum stökum greiðslum fylgi 

aðeins númer greiðslureiknings greiðanda eða sérstakt auðkenni færslu auk fullnægjandi upplýsinga um viðtakanda 

greiðslu, að því tilskildu að bunkaskráin innihaldi sannprófaðar fullnægjandi upplýsingar um greiðanda og fullnægjandi 

rekjanlegar upplýsingar um viðtakanda greiðslu. 

22) Til að kanna hvort tilskildar upplýsingar um greiðanda og viðtakanda greiðslu fylgi millifærslu fjármuna, og til að 

aðstoða við að greina grunsamleg viðskipti, ætti greiðsluþjónustuveitandi viðtakanda greiðslu og greiðsluþjó-

nustumiðlari að hafa skilvirkt ferli til að greina hvort upplýsingar um viðtakanda greiðslu séu til staðar eða séu 

ófullnægjandi. Ferlið ætti að fela í sér eftiráeftirlit eða rauntímaeftirlit þar sem við á. Lögbær yfirvöld ættu að tryggja að 

greiðsluþjónustuveitendur láti tilskildar upplýsingar um færslu fylgja með millifærslu eða tengd skilaboð í gegnum allt 

greiðsluferlið. 

23) Vegna mögulegrar hættu á peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sem stafar af nafnlausum millifærslum þykir rétt 

að krefjast þess að greiðsluþjónustuveitendur fari fram á upplýsingar um greiðanda og viðtakanda greiðslu. Í samræmi 

við áhættumiðaða aðferð fjármálaaðgerðahópsins þykir rétt að tilgreina svið þar sem er mikil og lítil áhætta í þeim 

tilgangi að taka með markvissari hætti á hættu á peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Greiðsluþjónustuveitandi 

viðtakanda greiðslu og greiðsluþjónustumiðlari ættu, til samræmis við framangreint, að hafa skilvirkt áhættumiðað 

verklag sem á við um millifærslu fjármuna þar sem viðeigandi upplýsingar um greiðanda eða viðtakanda greiðslu eru 

ekki til staðar til að gera þeim kleift að taka ákvörðun um hvort framkvæma skuli, hafna eða fresta millifærslunni og til 

að taka ákvörðun um viðeigandi framhaldsaðgerð. 

24) Greiðsluþjónustuveitandi viðtakanda greiðslu og greiðsluþjónustumiðlari ættu að sýna sérstaka aðgát við mat á áhættu, 

verði þeir varir við að upplýsingar um greiðanda eða viðtakanda greiðslu séu ekki til staðar eða séu ófullnægjandi, og 

ættu að tilkynna um grunsamlegar færslur til lögbærra yfirvalda í samræmi við tilkynningarskyldu samkvæmt tilskipun 

(ESB) 2015/849 og ákvæði landslaga sem innleiða framangreinda tilskipun. 

25) Ákvæði um millifærslur fjármuna, þar sem upplýsingar um greiðanda eða viðtakanda greiðslu eru ekki til staðar eða eru 

ófullnægjandi, gilda með fyrirvara um skuldbindingar greiðsluþjónustuveitenda og greiðsluþjónustumiðlara til að fresta 

og/eða hafna millifærslum fjármuna sem brjóta gegn ákvæðum einkamála-, stjórnsýslu- eða refsiréttar. 

26) Með það að markmiði að aðstoða greiðsluþjónustuveitendur við að koma á skilvirku verklagi til að greina millifærslur 

fjármuna þar sem upplýsingar um greiðanda eða viðtakanda greiðslu eru ekki til staðar eða eru ófullnægjandi, og við að 

grípa til framhaldsaðgerða, ætti Evrópska eftirlitsstofnunin (Evrópska bankaeftirlitsstofnunin) (EBA), sem komið var á 

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 924/2009 frá 16. september 2009 um greiðslur yfir landamæri í Bandalaginu og um 

niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 2560/2001 (Stjtíð. ESB L 266, 9.10.2009, bls. 11). 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 260/2012 frá 14. mars 2012 um að koma á tæknilegum og viðskiptalegum kröfum fyrir 

millifærslur fjármuna og beingreiðslur í evrum og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 924/2009 (Stjtíð. ESB L 94, 30.3.2012, bls. 22). 
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fót með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010 (1), Evrópska eftirlitsstofnunin (Evrópska 

vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin) (EIOPA), sem komið var á fót með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 1094/2010 (2), og Evrópska eftirlitsstofnunin (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin) (ESMA), sem 

komið var á fót með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 (3), að gefa út viðmiðunarreglur. 

27) Til að hægt sé að grípa til skjótra aðgerða í baráttunni gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka ættu greiðsluþjó-

nustuveitendur að bregðast skjótt við kröfum þeirra yfirvalda, sem bera ábyrgð á baráttunni gegn peningaþvætti eða 

fjármögnun hryðjuverka í aðildarríkinu þar sem viðkomandi greiðsluþjónustuveitendur hafa staðfestu, um upplýsingar 

um greiðanda og viðtakanda greiðslu. 

28) Fjöldi vinnudaga í því aðildarríki sem greiðsluþjónustuveitandi greiðanda hefur staðfestu ákvarðar fjölda daga sem hann 

hefur til þess að bregðast við beiðni um upplýsingar um greiðanda. 

29) Þar sem það getur verið ómögulegt við sakamálarannsóknir að greina hvaða gagna þarf að afla og hvaða einstaklingar 

eru viðriðnir millifærslur, mörgum mánuðum, eða jafnvel árum, eftir að millifærsla fór fram, og til að tryggja aðgang að 

nauðsynlegum sönnunargögnum í tengslum við rannsóknir, er viðeigandi að krefjast þess að greiðsluþjónustuveitendur 

varðveiti gögn um greiðanda og viðtakanda greiðslu í tiltekinn tíma til að koma í veg fyrir, greina og rannsaka 

peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.. Takmarka ætti það tímabil við fimm ár en eftir það ætti að eyða öllum 

persónuupplýsingum nema landslög kveði á um annað. Ef nauðsynlegt er í þeim tilgangi að koma í veg fyrir, greina eða 

rannsaka peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, að undangengnu mati á nauðsyn og meðalhófi, ættu aðildarríki að 

geta heimilað eða farið fram á frekari varðveislu gagna, sem ekki skal vara lengur en fimm ár, með fyrirvara um 

innlendan refsirétt um sönnunargögn sem eiga við um áframhaldandi rannsókn sakamála og málaferli. 

30) Til þess að kröfum þessarar reglugerðar sé betur fylgt, og í samræmi við orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar frá 

9. desember 2010 sem ber heitið „Efling fyrirkomulags um viðurlög á sviði fjármálaþjónustu“, ætti að auka vald-

heimildir lögbærra yfirvalda til að samþykkja eftirlitsráðstafanir og til að leggja á viðurlög. Kveða ætti á um stjórnsý-

sluviðurlög og -ráðstafanir og aðildarríki ættu, vegna mikilvægis baráttunnar gegn peningaþvætti og fjármögnun 

hryðjuverka, að mæla fyrir um viðurlög og ráðstafanir sem eru skilvirk, í réttu hlutfalli við brot og letjandi. Aðildarríki 

ættu að tilkynna framkvæmdastjórninni og sameiginlegri nefnd Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar, Evrópsku 

vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunarinnar og Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar („Evrópsku 

eftirlitsstofnanirnar“) um það. 

31) Til að tryggja samræmda framkvæmd V. kafla þessarar reglugerðar ætti að fela framkvæmdastjórninni framkvæm-

darvald. Þessu valdi ætti að beita í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011 (4). 

32) Nokkur lönd og yfirráðasvæði, sem eru ekki hluti af yfirráðasvæði Sambandsins, eru í myntbandalagi með aðildarríki, 

mynda hluta af myntsvæði aðildarríkis eða hafa undirritað myntskuldbindingu gagnvart Sambandinu, fyrir milligöngu 

aðildarríkis sem kemur fram fyrir hönd Sambandsins, og hafa greiðsluþjónustuveitendur sem taka beinan eða óbeina þátt 

í greiðslu- og uppgjörskerfi þess aðildarríkis. Til að komast hjá því að beiting þessarar reglugerðar vegna millifærslu 

fjármuna milli hlutaðeigandi aðildarríkja og þessara landa eða yfirráðasvæða hafi veruleg neikvæð áhrif á efnahag 

þessara landa eða yfirráðasvæða þykir rétt að kveða á um möguleikann á að meðhöndla slíkar millifærslur sem 

millifærslur fjármuna innan hlutaðeigandi aðildarríkja.  

  

(1) 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). 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1094/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska 

vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmda-

stjórnarinnar 2009/79/EB (Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 48). 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópsku eftirlitsyfirvaldi (Evrópska 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2009/77/EB (Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84). 

(4) 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 framkvæmdarvaldi sínu (Stjtíð. ESB L 55, 28.2.2011, bls. 13). 



Nr. 6/78 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 24.1.2019 

 

33) Vegna fjölda breytinga sem þyrfti að gera á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1781/2006 (1) samkvæmt 

þessari reglugerð ætti að fella þá reglugerð niður fyrir skýrleika sakir. 

34) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiðum þessarar reglugerðar, en þeim verður betur náð á vettvangi 

Sambandsins vegna umfangs og áhrifa aðgerðarinnar, er Sambandinu heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi við 

nálægðarregluna eins og kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans um Evrópusambandið (TEU). Í samræmi við meðalhófs-

regluna, eins og hún er sett fram í þeirri grein, er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í þessari reglugerð til að ná 

þessum markmiðum. 

35) Reglugerð þessi virðir grundvallarréttindi og meginreglur sem viðurkenndar eru í sáttmála Evrópusambandsins um 

grundvallarréttindi, einkum rétt til friðhelgi einkalífs og fjölskyldu (7. gr.), rétt til verndar persónuupplýsingum (8. gr.), 

rétt til skjótrar og réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómi (47. gr.) og meginreglu um bann við tvöfaldri refsingu. 

36) Til að tryggja snurðulausa innleiðingu á regluverki um baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka þykir rétt 

að reglugerð þessi komi til framkvæmda sama dag og tilskipun (ESB) 2015/849 er innleidd. 

37) Haft var samráð við Evrópsku persónuverndarstofnunina í samræmi við 2. mgr. 28. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (2) (EB) nr. 45/2001 og skilaði hún áliti 4. júlí 2013 (3). 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

I. KAFLI 

EFNI, GILDISSVIÐ OG SKILGREININGAR 

1. gr. 

Efni 

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um reglur um upplýsingar um greiðendur og viðtakendur greiðslna sem fylgja millifærslum 

fjármuna, í öllum gjaldmiðlum, í þeim tilgangi að koma í veg fyrir, greina og rannsaka peningaþvætti og fjármögnun 

hryðjuverka, ef a.m.k. einn þeirra greiðsluþjónustuveitenda sem tengist millifærslu fjármuna hefur staðfestu í Sambandinu. 

2. gr. 

Gildissvið 

1.  Reglugerð þessi gildir um millifærslur fjármuna, í hvaða gjaldmiðli sem er, sem eru sendar eða mótteknar af greiðsluþjó-

nustuveitanda, eða greiðsluþjónustumiðlara, sem hefur staðfestu í Sambandinu. 

2.  Reglugerð þessi gildir ekki um þjónustu sem skráð er í a- til m-lið og o-lið 3. gr. tilskipunar 2007/64/EB. 

3.  Reglugerð þessi gildir ekki um millifærslur fjármuna sem framkvæmdar eru með greiðslukorti, rafeyrisbúnaði eða farsíma 

eða annars konar rafrænum búnaði eða upplýsingatæknibúnaði, sem er fyrirfram- eða eftirágreiddur og hefur samsvarandi 

eiginleika, ef eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt: 

a)  kortið eða búnaðurinn er eingöngu notaður til að greiða fyrir vörur og þjónustu og 

b)  númer kortsins eða búnaðarins fylgir öllum millifærslum sem leiða af færslunni.  

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1781/2006 frá 15. nóvember 2006 um upplýsingar um greiðanda sem fylgja skulu við 

millifærslu fjármuna (Stjtíð. ESB L 345, 8.12.2006, bls. 1). 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 45/2001 frá 18. desember 2000 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplý-

singa, sem stofnanir og aðilar Bandalagsins hafa unnið, og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (Stjtíð. EB L 8, 12.1.2001, bls. 1). 

(3) Stjtíð. ESB C 32, 4.2.2014, bls. 9. 
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Reglugerð þessi gildir þó um notkun greiðslukorts, rafeyrisbúnaðar, farsíma eða annars rafræns tækni- eða upplýsingatæk-

nibúnaðar, sem felur í sér fyrirframgreiðslu eða eftirágreiðslu, með samsvarandi eiginleika, í þeim tilgangi að færa fjármuni frá 

einstaklingi til einstaklings. 

4.  Reglugerð þessi gildir ekki um aðila sem hafa eingöngu það hlutverk að umbreyta pappírsskjölum í rafræn gögn sam-

kvæmt samningi við greiðsluþjónustuveitanda eða um aðila sem einungis láta greiðsluþjónustuveitendum í té samskiptakerfi 

eða önnur stoðkerfi vegna millifærslu fjármuna eða færsluvísunar- og uppgjörskerfi. 

Reglugerð þessi gildir ekki um millifærslu fjármuna: 

a)  sem felur í sér úttekt greiðanda á reiðufé af eigin greiðslureikningi, 

b)  sem felur í sér millifærslu fjármuna til opinbers yfirvalds til að greiða skatta, sektir eða aðrar álögur innan aðildarríkis, 

c)  ef bæði greiðandi og viðtakandi greiðslu eru greiðsluþjónustuveitendur sem koma fram fyrir eigin hönd, 

d)  sem eru framkvæmdar með skiptum á myndum af ávísunum, þ.m.t. ávísanir sem eru gerðar upp rafrænt. 

5.  Aðildarríki getur ákveðið að beita ekki þessari reglugerð þegar um er að ræða millifærslur fjármuna innan yfirráðasvæðis 

þess á greiðslureikning viðtakanda greiðslu og eingöngu er um að ræða greiðslu fyrir vörur eða þjónustu þar sem öll eftirfarandi 

skilyrði eru uppfyllt: 

a)  greiðsluþjónustuveitandi viðtakanda greiðslu fellur undir tilskipun (ESB) 2015/849, 

b)  greiðsluþjónustuveitandi viðtakanda greiðslu getur, fyrir milligöngu viðtakanda rakið, með sérstöku auðkenni færslu, 

millifærslu fjármuna frá þeim aðila sem hefur gert samkomulag við viðtakanda um veitingu vöru eða þjónustu, 

c)  fjárhæð millifærslu fjármuna er ekki hærri en 1000 evrur. 

3. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

1) „fjármögnun hryðjuverka“: fjármögnun hryðjuverka eins og skilgreint er í 5. mgr. 1. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849, 

2) „peningaþvætti“: starfsemi tengd peningaþvætti sem um getur í 3. og 4. mgr. 1. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849, 

3) „greiðandi“: aðili sem á greiðslureikning og heimilar millifærslu fjármuna af þeim reikningi eða, ef ekki er um 

greiðslureikning að ræða, gefur fyrirmæli um millifærslu fjármuna, 

4) „viðtakandi greiðslu“: aðili sem er fyrirhugaður viðtakandi millifærslu fjármuna, 

5) „greiðsluþjónustuveitandi“: þeir flokkar greiðsluþjónustuveitenda sem um getur í 1. mgr. 1. gr. tilskipunar 2007/64/EB, 

einstaklingar eða lögaðilar sem hafa fengið undanþágu skv. 26. gr. hennar og lögaðilar, sem hafa fengið undanþágu skv. 

9. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/110/EB (1), sem veita þjónustu á sviði millifærslu fjármuna, 

6) „greiðsluþjónustumiðlari“: greiðsluþjónustuveitandi sem er hvorki greiðsluþjónustuveitandi greiðanda né viðtakanda 

greiðslu og móttekur og sendir millifærslu fjármuna fyrir hönd greiðsluþjónustuveitanda greiðanda eða viðtakanda 

greiðslu eða annars greiðsluþjónustumiðlara, 

7) „greiðslureikningur“: greiðslureikningur eins og hann er skilgreindur í 14. lið 4. gr. tilskipunar 2007/64/EB, 

8) „fjármunir“: fjármunir eins og þeir eru skilgreindir í 15. lið 4. gr. tilskipunar 2007/64/EB,  

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/110/EB frá 16. september 2009 um stofnun og rekstur rafeyrisstofnana og varfærniseftirlit með 

þeim, breytingu á tilskipunum 2005/60/EB og 2006/48/EB og um niðurfellingu á tilskipun 2000/46/EB (Stjtíð. ESB L 267, 10.10.2009, 

bls. 7). 
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9) „millifærsla fjármuna“: hvers konar færsla sem er a.m.k. að hluta til framkvæmd rafrænt fyrir hönd greiðanda fyrir 

milligöngu greiðsluþjónustuveitanda, í þeim tilgangi að gera fjármuni aðgengilega viðtakanda, án tillits til þess hvort 

greiðandi og viðtakandi greiðslu séu sami aðili og án tillits til þess hvort greiðsluþjónustuveitandi greiðanda og viðtakanda 

greiðslu séu sami aðili, þ.m.t.: 

a)  millifærsla fjármuna eins og hún eru skilgreind í 1. lið 2. gr. reglugerðar (ESB) nr. 260/2012, 

b)  beingreiðsla eins og hún eru skilgreind í 2. lið 2. gr. reglugerðar (ESB) nr. 260/2012, 

c)  peningasending eins og hún er skilgreind í 13. lið 4. gr. tilskipunar 2007/64/EB, hvort sem hún er innan lands eða yfir 

landamæri, 

d)  millifærsla sem framkvæmd er með greiðslukorti, rafeyrisbúnaði eða farsíma eða annars konar rafrænum búnaði eða 

upplýsingatæknibúnaði, sem er fyrirfram- eða eftirágreidd og hefur samsvarandi eiginleika, 

10) „millifærsla bunkaskrár“: margar stakar millifærslur fjármuna sem safnað er saman til sendingar, 

11) „sérstakt auðkenni færslu“: samsetning bókstafa, tölustafa eða tákna sem greiðsluþjónustuveitandi ákvarðar, í samræmi 

við samskiptareglur greiðslu- og uppgjörskerfa eða samskiptakerfa sem notuð eru til að millifæra fjármuni, sem gerir 

kleift að rekja færsluna til greiðanda og viðtakanda greiðslu, 

12) „millifærsla fjármuna milli einstaklinga“: færsla milli einstaklinga sem eru neytendur, þegar millifærsla fer fram í öðrum 

tilgangi en vegna viðskipta, atvinnustarfsemi eða starfsgreinar. 

II. KAFLI 

SKYLDUR GREIÐSLUÞJÓNUSTUVEITENDA 

1. ÞÁTTUR 

Skyldur greiðsluþjónustuveitanda greiðanda 

4. gr. 

Upplýsingar sem fylgja millifærslu fjármuna 

1.  Greiðsluþjónustuveitandi greiðanda skal sjá til þess að eftirfarandi upplýsingar um greiðanda fylgi með millifærslum 

fjármuna: 

a)  nafn greiðanda, 

b)  greiðslureikningsnúmer greiðanda og 

c)  heimilisfang greiðanda, númer á persónulegu opinberu skjali, viðskiptavinarnúmer eða fæðingardagur og -staður. 

2.  Greiðsluþjónustuveitandi greiðanda skal sjá til þess að eftirfarandi upplýsingar um viðtakanda greiðslu fylgi með millifæ-

rslum fjármuna: 

a)  nafn viðtakanda greiðslu og 

b)  greiðslureikningsnúmer viðtakanda greiðslu. 

3.  Þrátt fyrir b-lið 1. mgr. og b-lið 2. mgr. skal greiðsluþjónustuveitandi greiðanda, ef um er að ræða millifærslu sem ekki er 

af eða inn á greiðslureikning, sjá til þess að millifærslu fjármuna fylgi sérstakt auðkenni færslu frekar en númer greiðslureik-

nings. 

4.  Áður en fjármunir eru millifærðir skal greiðsluþjónustuveitandi greiðanda sannprófa nákvæmni þeirra upplýsinga sem um 

getur í 1. mgr. á grundvelli skjala, gagna eða upplýsinga frá áreiðanlegri og óháðri heimild. 

5.  Sannprófun eins og um getur í 4. mgr. telst hafa farið fram ef: 

a)  deili á greiðanda hafa verið staðfest í samræmi við 13. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849 og upplýsingar samkvæmt þeirri 

staðfestingu hafa verið vistaðar í samræmi við 40. gr. þeirrar tilskipunar eða 

b)  ákvæði 5. mgr. 14. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849 gilda um greiðandann.  
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6.  Þrátt fyrir undanþágurnar sem kveðið er á um í 5. og 6. gr. skal greiðsluþjónustuveitandi greiðanda ekki framkvæma 

millifærslu fjármuna fyrr en hann hefur tryggt að ákvæði þessarar greinar séu uppfyllt. 

5. gr. 

Millifærslur fjármuna innan Sambandsins 

1.  Þrátt fyrir 1. og 2. mgr. 4. gr. skal, ef allir greiðsluþjónustuveitendur sem koma að greiðsluferlinu hafa staðfestu í 

Sambandinu, a.m.k. númer greiðslureiknings bæði greiðanda og viðtakanda greiðslu eða, ef 3. mgr. 4. gr. gildir, sérstakt 

auðkenni færslu fylgja millifærslum fjármuna, án þess að hafa áhrif á kröfur um upplýsingar sem mælt er fyrir um í reglugerð 

(ESB) nr. 260/2012, eftir atvikum. 

2.  Þrátt fyrir 1. mgr. skal greiðsluþjónustuveitandi greiðanda, innan þriggja virkra daga frá móttöku beiðni um upplýsingar 

frá greiðsluþjónustuveitanda viðtakanda greiðslu, eða greiðsluþjónustumiðlara: 

a)  þegar um er að ræða millifærslur fjármuna sem eru hærri en 1000 evrur, hvort sem þessar millifærslur eru framkvæmdar 

með einni færslu eða í mörgum færslum sem virðast vera tengdar, veita upplýsingarnar um greiðanda eða viðtakanda 

greiðslu í samræmi við 4. gr., 

b)  þegar um er að ræða millifærslur fjármuna sem eru ekki hærri en 1000 evrur, sem virðast ekki vera tengdar öðrum 

millifærslum fjármuna sem, ásamt umræddri millifærslu, eru hærri en 1000 evrur, veita a.m.k. upplýsingar um: 

i. nafn greiðanda og viðtakanda greiðslu og 

ii. númer greiðslureiknings greiðanda og viðtakanda greiðslu eða, ef 3. mgr. 4. gr. gildir, sérstakt auðkenni færslunnar. 

3.  Þrátt fyrir 4. mgr. 4. gr. þarf greiðsluþjónustuveitandi greiðanda, ef um er að ræða millifærslur fjármuna sem um getur í  

b-lið 2. mgr. þessarar greinar, ekki að sannprófa upplýsingar um greiðanda nema greiðsluþjónustuveitandi greiðanda: 

a)  hafi tekið við fjármunum sem skal millifæra í reiðufé eða í nafnlausum rafeyri eða 

b)  hafi gilda ástæðu til að gruna að um peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka sé að ræða. 

6. gr. 

Millifærsla fjármuna út fyrir Sambandið 

1.  Ef um er að ræða millifærslu á bunkaskrá á greiðslum sem stafa frá einum greiðanda og greiðsluþjónustuveitandi 

greiðanda hefur staðfestu utan Sambandsins eiga ákvæði 1. mgr. 4. gr. ekki við um hverja einstaka greiðslu að því tilskildu að 

bunkaskráin innihaldi þær upplýsingar sem kveðið er á um í 1., 2. og 3. mgr. 4. gr., upplýsingarnar hafi verið sannprófaðar í 

samræmi við 4. og 5. mgr. 4. gr. og að hver einstök greiðsla innihaldi númer greiðslureiknings greiðanda eða, ef 3. mgr. 4. gr. á 

við, sérstakt auðkenni greiðslu. 

2.  Þrátt fyrir 1. mgr. 4. gr., og þar sem við á, að teknu tilliti til þeirra upplýsinga sem kveðið er á um í reglugerð (ESB)  

nr. 260/2012, skulu, ef greiðsluþjónustuveitandi viðtakanda greiðslu hefur staðfestu utan Sambandsins, við millifærslur 

fjármuna sem eru ekki hærri en 1000 evrur og sem ekki virðast vera tengdar öðrum millifærslum fjármuna sem ásamt umræddri 

millifærslu er hærri en 1000 evrur, a.m.k. eftirfarandi upplýsingar fylgja millifærslum fjármuna: 

a)  nafn greiðanda og viðtakanda greiðslu og 

b)  númer greiðslureiknings greiðanda og viðtakanda greiðslu eða, ef 3. mgr. 4. gr. gildir, sérstakt auðkenni færslunnar. 

Þrátt fyrir 4. mgr. 4. gr. þarf greiðsluþjónustuveitandi greiðanda ekki að sannprófa upplýsingarnar um greiðanda, sem um getur 

í þessari málsgrein, nema greiðsluþjónustuveitandi greiðanda: 

a)  hafi tekið við fjármununum sem skal millifæra í reiðufé eða í nafnlausum rafeyri eða 

b)  hafi gilda ástæðu til að gruna að um peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka sé að ræða.  
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2. ÞÁTTUR 

Skyldur greiðsluþjónustuveitanda viðtakanda greiðslu 

7. gr. 

Greining upplýsinga sem vantar um greiðanda eða viðtakanda greiðslu 

1.  Greiðsluþjónustuveitandi viðtakanda greiðslu skal koma á skilvirku verklagi til að sannreyna hvort viðeigandi upplýsingar 

um greiðanda og viðtakanda greiðslu hafi verið fylltar út í samskipta- eða greiðsluuppgjörskerfinu sem er notað til að millifæra 

fjármuni, með því að nota þau rittákn eða innslátt sem viðkomandi kerfi heimila. 

2.  Greiðsluþjónustuveitandi viðtakanda greiðslu skal koma á skilvirku verklagi, þ.m.t. eftir því sem við á, eftiráeftirlit eða 

rauntímaeftirlit, til að sannreyna hvort eftirfarandi upplýsingar um greiðanda eða viðtakanda greiðslu vanti: 

a)  upplýsingar sem um getur í 5. gr. að því er varðar millifærslur fjármuna þar sem greiðsluþjónustuveitandi greiðanda hefur 

staðfestu í Sambandinu, 

b)  upplýsingar sem um getur í 1. og 2. mgr. 4. gr. að því er varðar millifærslur fjármuna þar sem greiðsluþjónustuveitandi 

greiðanda hefur staðfestu utan Sambandsins, 

c)  upplýsingar sem um getur í 1. og 2. mgr. 4. gr. að því er varðar millifærslu bunkaskrár að því er varðar millifærslur 

fjármuna í bunkaskrá þar sem greiðsluþjónustuveitandi greiðanda hefur staðfestu utan Sambandsins. 

3.  Ef um er að ræða millifærslur fjármuna sem eru hærri en 1000 evrur, hvort sem þessar millifærslur eru framkvæmdar með 

einni færslu eða mörgum færslum sem virðast vera tengdar, skal greiðsluþjónustuveitandi viðtakanda greiðslu, áður en hann 

færir greiðslu til tekna á reikning viðtakanda eða gerir honum fjármunina aðgengilega, sannprófa nákvæmni upplýsinga um 

viðtakanda greiðslu, sem um getur í 2. mgr. þessarar greinar, á grundvelli skjala, gagna eða upplýsinga frá áreiðanlegri og 

óháðri heimild, án þess að hafa áhrif á kröfurnar sem mælt er fyrir um í 69. og 70. gr. tilskipunar 2007/64/EB. 

4.  Ef um er að ræða millifærslur fjármuna sem eru ekki hærri en 1000 evrur og virðast ekki tengjast öðrum millifærslum 

fjármuna sem, ásamt umræddri millifærslu, eru hærri en 1000 evrur, þarf greiðsluþjónustuveitandi viðtakanda greiðslu ekki að 

sannprófa nákvæmni upplýsinga um viðtakanda greiðslu nema greiðsluþjónustuveitandi viðtakanda greiðslu: 

a)  hafi áhrif á útgreiðslu fjármuna í reiðufé eða nafnlausum rafeyri eða 

b)  hafi gilda ástæðu til að gruna að um peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka sé að ræða. 

5.  Sannprófun eins og um getur í 3. og 4. mgr. telst hafa farið fram ef: 

a)  deili á viðtakanda greiðslu hafa verið staðfest í samræmi við 13. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849 og upplýsingar sem fást 

samkvæmt þeirri sannprófun hafa verið vistaðar í samræmi við 40. gr. þeirrar tilskipunar eða 

b)  ákvæði 5. mgr. 14. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849 gilda um viðtakanda greiðslu. 

8. gr. 

Millifærsla fjármuna þar sem upplýsingar vantar eða þar sem upplýsingar um greiðanda eða viðtakanda greiðslu eru 

ófullnægjandi 

1.  Greiðsluþjónustuveitandi viðtakanda greiðslu skal koma á skilvirku áhættumiðuðu verklagi, þ.m.t. verklagi á grundvelli 

áhættumats sem um getur í 13. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849, til að ákvarða hvort hann eigi að framkvæma, hafna eða fresta 

millifærslu fjármuna þar sem tilskildar upplýsingar um greiðanda og viðtakanda greiðslu eru ekki fyrir hendi og til að grípa til 

viðeigandi framhaldsaðgerða. 

Verði greiðsluþjónustuveitandi viðtakanda greiðslu þess var, þegar hann tekur við millifærslum fjármuna, að upplýsingar sem 

um getur í 4. gr. (1. eða 2. mgr.), 5. gr. (1. mgr.) eða 6. gr. vanti eða séu ófullnægjandi, eða ekki hafi verið fyllt út með þeim 

rittáknum eða innslætti sem heimill er í viðkomandi samskipta- eða greiðsluuppgjörskerfi skv. 1. mgr. 7. gr., skal greiðsluþjó-

nustuveitandi viðtakanda greiðslu í samræmi við áhættumat hafna millifærslunni eða óska eftir því að viðeigandi upplýsingar 

um greiðanda og viðtakanda greiðslu verði gerðar aðgengilegar áður eða eftir að greiðsla er tekjufærð á greiðslureikning 

viðtakanda eða fjármunir eru honum aðgengilegir.  
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2.  Ef greiðsluþjónustuveitandi vanrækir ítrekað að veita tilskildar upplýsingar um greiðanda eða viðtakanda greiðslu skal 

greiðsluþjónustuveitandi viðtakanda greiðslu gera ráðstafanir, sem geta í fyrstu falið í sér að gefa út viðvaranir og setja fresti, 

áður en hann annaðhvort hafnar frekari millifærslum fjármuna frá viðkomandi greiðsluþjónustuveitanda eða takmarkar eða 

slítur viðskiptatengslum við hann. 

Greiðsluþjónustuveitandi viðtakanda greiðslu skal skýra lögbæru yfirvaldi, sem ber ábyrgð á eftirliti með fylgni við ákvæði um 

baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, frá því ef upplýsingarnar eru ekki veittar og frá þeim aðgerðum sem 

hann hefur gripið til. 

9. gr. 

Mat og skýrslugjöf 

Greiðsluþjónustuveitandi viðtakanda greiðslu skal taka tillit til þess hvort upplýsingar um greiðanda eða viðtakanda greiðslu 

vanti eða hvort þær séu ófullnægjandi þegar hann metur hvort millifærsla fjármuna, eða tengd færsla, sé grunsamleg og hvort 

tilkynna skuli um hana til skrifstofu fjármálagreininga lögreglu (FIU) í samræmi við tilskipun (ESB) 2015/849. 

3. ÞÁTTUR 

Skyldur greiðsluþjónustumiðlara 

10. gr. 

Varðveisla upplýsinga um greiðanda og viðtakanda greiðslu 

Greiðsluþjónustumiðlarar skulu sjá til þess að allar upplýsingar sem þeir taka við um greiðanda og viðtakanda greiðslu, sem 

fylgja millifærslu fjármuna, séu varðveittar með millifærslunni. 

11. gr. 

Greining upplýsinga sem vantar um greiðanda eða viðtakanda greiðslu 

1.  Greiðsluþjónustumiðlari skal koma á skilvirku verklagi til að sannreyna hvort búið sé að fylla út í upplýsingareitina sem 

varða greiðanda og viðtakanda greiðslu í því samskipta- eða greiðsluuppgjörskerfi sem notað er til að millifæra fjármuni, með 

því að nota rittáknin eða innsláttinn sem viðkomandi kerfi heimilar. 

2.  Greiðsluþjónustumiðlari skal koma á skilvirku verklagi, þ.m.t., eftir því sem við á, eftiráeftirliti eða rauntímaeftirliti, til að 

sannreyna hvort eftirfarandi upplýsingar um greiðanda eða viðtakanda greiðslu vanti: 

a)  upplýsingar sem um getur í 5. gr. að því er varðar millifærslur fjármuna þar sem greiðsluþjónustuveitandi greiðanda og 

viðtakanda greiðslu hafa staðfestu í Sambandinu, 

b)  upplýsingar sem um getur í 1. og 2. mgr. 4. gr. að því er varðar millifærslur fjármuna þar sem greiðsluþjónustuveitandi 

greiðanda eða viðtakanda greiðslu hefur staðfestu utan Sambandsins, 

c)  upplýsingar sem um getur í 1. og 2. mgr. 4. gr. að því er varðar millifærslur fjármuna í bunkaskrá þar sem greiðsluþjó-

nustuveitandi greiðanda eða viðtakanda greiðslu hefur staðfestu utan Sambandsins. 

12. gr. 

Millifærslur fjármuna þar sem upplýsingar um greiðanda eða viðtakanda greiðslu eru ekki fyrir hendi 

1.  Greiðsluþjónustumiðlari skal koma á skilvirku áhættumiðuðu verklagi til að ákvarða hvort hann skuli framkvæma, hafna 

eða fresta millifærslu fjármuna ef tilskildar upplýsingar um greiðanda eða viðtakanda greiðslu eru ekki fyrir hendi og til að 

grípa til viðeigandi framhaldsaðgerða.  
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Verði greiðsluþjónustumiðlari þess var, er hann tekur við millifærslum fjármuna, að upplýsingar, sem um getur í 4. gr. (1. eða 

2. mgr.) 5. gr. (1. mgr.) eða 6. gr., vanti eða að þær hafi ekki verið færðar inn með þeim rittáknum eða innslætti sem heimill er í 

viðkomandi samskipta- eða greiðsluuppgjörskerfi sem um getur í 1. mgr. 7. gr. skal hann, í samræmi við áhættumat, hafna 

millifærslunni eða óska eftir tilskildum upplýsingum um greiðanda og viðtakanda greiðslu verði gerðar aðgengilegar fyrir eða 

eftir millufærslu fjármuna. 

2.  Ef greiðsluþjónustuveitandi vanrækir ítrekað að veita tilskildar upplýsingar um greiðanda eða viðtakanda greiðslu skal 

greiðsluþjónustumiðlari gera ráðstafanir, sem geta í fyrstu falið í sér að gefa út viðvaranir og setja fresti, áður en hann 

annaðhvort hafnar frekari millifærslum fjármuna frá viðkomandi greiðsluþjónustuveitanda eða takmarkar eða slítur við-

skiptatengslum við hann. 

Greiðsluþjónustumiðlari skal skýra lögbæru yfirvaldi, sem ber ábyrgð á eftirliti með fylgni við ákvæði um baráttu gegn 

peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, frá því ef upplýsingarnar eru ekki veittar og frá þeim aðgerðum sem hann hefur 

gripið til. 

13. gr. 

Mat og skýrslugjöf 

Greiðsluþjónustumiðlari skal taka tillit til þess hvort upplýsingar um greiðanda eða viðtakanda greiðslu vanti þegar hann metur 

hvort millifærsla fjármuna, eða tengd færsla, sé grunsamleg og hvort skuli tilkynna um hana til skrifstofu fjármálgreininga 

lögreglu í samræmi við tilskipun (ESB) 2015/849. 

III. KAFLI 

UPPLÝSINGAR, GAGNAVERND OG VARÐVEISLA SKRÁA 

14. gr. 

Tilhögun upplýsingamiðlunar 

Í samræmi við þá málsmeðferð sem mælt er fyrir um í landslögum viðkomandi aðildarríkis skulu greiðsluþjónustuveitendur 

svara að fullu og án tafar, þ.m.t. fyrir milligöngu miðlægs tengiliðs í samræmi við 9. mgr. 45. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849 ef 

slíkur tengiliður hefur verið tilnefndur, fyrirspurnum frá yfirvöldum sem bera ábyrgð á því að berjast gegn peningaþvætti eða 

fjármögnun hryðjuverka í aðildarríki, að því er varðar upplýsingar sem krafist er samkvæmt þessari reglugerð. 

15. gr. 

Gagnavernd 

1.  Vinnsla persónuupplýsinga samkvæmt þessari reglugerð fellur undir tilskipun 95/46/EB, eins og hún er leidd í landslög. 

Persónuupplýsingar sem framkvæmdastjórnin eða evrópsku eftirlitsstofnanirnar vinna samkvæmt þessari reglugerð falla undir 

reglugerð (EB) nr. 45/2001. 

2.  Greiðsluþjónustuveitendur skulu aðeins vinna persónuupplýsingar samkvæmt þessari reglugerð í þeim tilgangi að koma í 

veg fyrir peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og skulu ekki vinna þær frekar á þann hátt sem er ósamrýmanlegur 

framangreindu. Banna skal vinnslu persónuupplýsinga á grundvelli þessarar reglugerðar í viðskiptaskyni. 

3.  Greiðsluþjónustuveitendur skulu veita nýjum viðskiptamönnum upplýsingar sem krafist er skv. 10. gr. tilskipunar 

95/46/EB áður en stofnað er til viðskiptatengsla eða einstök viðskipti eru framkvæmd. Upplýsingarnar skulu einkum fela í sér 

almenna tilkynningu um lagalegar skuldbindingar greiðsluþjónustuveitenda sem krafist er samkvæmt þessari reglugerð við 

vinnslu persónuupplýsinga í þeim tilgangi að koma í veg fyrir peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. 

4.  Greiðsluþjónustuveitendur skulu tryggja að trúnaður upplýsinganna sem unnar eru sé virtur.  
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16. gr. 

Varðveisla gagna 

1.  Ekki skal varðveita upplýsingar um greiðanda og viðtakanda greiðslu lengur en þörf krefur. Greiðsluþjónustuveitendur 

greiðanda og viðtakanda greiðslu skulu varðveita þær upplýsingar sem um getur í 4.–7. gr. í fimm ár. 

2.  Þegar varðveislutímabilinu sem um getur í 1. mgr. lýkur skulu greiðsluþjónustuveitendur sjá til þess að persónuupplý-

singunum sé eytt, nema kveðið sé á um annað í landslögum, sem skulu ákvarða við hvaða aðstæður greiðsluþjónustuveitendur 

geta eða skulu varðveita gögnin áfram. Aðildarríki geta heimilað eða farið fram á frekari varðveislu eftir að hafa framkvæmt 

ítarlegt mat á nauðsyn og meðalhófi frekari varðveislu og telji þau að það sé nauðsynlegt til að koma í veg fyrir, greina eða 

rannsaka peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka. Viðbótarvarðveislutími skal ekki vera lengri en fimm ár. 

3.  Ef málaferlum sem ætlað er að koma í veg fyrir, greina, rannsaka eða saksækja vegna grunaðs peningaþvættis eða 

fjármögnunar hryðjuverka, er ólokið í aðildarríki 25. júní 2015 og greiðsluþjónustuveitandi býr yfir upplýsingum eða gögnum 

sem tengjast þessum málaferlum er honum heimilt að varðveita þessar upplýsingar eða gögn, í samræmi við landslög, í fimm ár 

frá 25. júní 2015. Til að koma í veg fyrir, greina, rannsaka eða saksækja vegna grunaðs peningaþvættis eða fjármögnunar 

hryðjuverka geta aðildarríki, að teknu tilliti til þeirra reglna sem gilda að landsrétti um sönnunargögn við rannsókn og málsmeð-

ferð í sakamálum, heimilað eða farið fram á varðveislu upplýsinga eða gagna í fimm ár til viðbótar ef nauðsyn og meðalhóf 

fyrir frekari varðveislu hefur verið staðfest. 

IV. KAFLI 

VIÐURLÖG OG EFTIRLIT 

17. gr. 

Stjórnsýsluviðurlög og -ráðstafanir 

1.  Með fyrirvara um rétt aðildarríkja til að kveða á um og beita refsiviðurlögum skulu aðildarríkin setja reglur um stjórnsýs-

luviðurlög og -ráðstafanir vegna brota á ákvæðum þessarar reglugerðar og gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að 

þeim sé framfylgt. Viðurlög og ráðstafanir sem kveðið er á um skulu vera skilvirk, í réttu hlutfalli við brotið og letjandi og 

samræmast VI. kafla 4. þáttar tilskipunar (ESB) 2015/849. 

Aðildarríkjum er heimilt að ákveða að mæla ekki fyrir um reglur um stjórnsýsluviðurlög eða -ráðstafanir gegn brotum á þessari 

reglugerð sem þegar falla undir refsiviðurlög samkvæmt landslögum. Þegar svo háttar til skulu aðildarríki tilkynna framkvæm-

dastjórninni um viðkomandi refsiákvæði. 

2.  Aðildarríki skulu tryggja í löggjöf sinni að hægt sé að beita stjórnendur og aðra einstaklinga, sem bera ábyrgð á brotum 

greiðsluþjónustuveitanda á skyldum sínum samkvæmt þessari reglugerð, viðurlögum eða -ráðstöfunum. 

3.  Aðildarríki skulu eigi síðar en 26. júní 2017 tilkynna framkvæmdastjórninni og hinni sameiginlegu nefnd evrópsku 

eftirlitsstofnananna um þær reglur sem um getur í 1. mgr. Þau skulu tilkynna framkvæmdastjórninni og hinni sameiginlegu 

nefnd evrópsku eftirlitsstofnananna án tafar um hvers konar síðari breytingar á reglunum. 

4.  Lögbær yfirvöld skulu, í samræmi við 4. mgr. 58. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849, hafa allar þær eftirlitsheimildir og það 

rannsóknarvald sem þeim er nauðsynlegt til að gegna starfi sínu. Lögbær yfirvöld skulu hafa náið samstarf þegar þau nýta 

heimildir sínar til að beita stjórnsýsluviðurlögum og -ráðstöfunum til að tryggja að þessi stjórnsýsluviðurlög eða -ráðstafanir 

beri tilætlaðan árangur og samræma aðgerðir sínar þegar um er að ræða mál sem ná yfir landamæri.  
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5.  Aðildarríki skulu tryggja að lögaðilar geti sætt ábyrgð fyrir brot sem um getur í 18. gr. og framin eru í þeirra þágu af 

einstaklingi eða hópi innan lögaðilans sem gegnir stjórnunarstöðu innan hans, á grundvelli hvers sem er af eftirtöldu: 

a)  heimildar til að koma fram fyrir hönd lögaðilans, 

b)  heimildar til að taka ákvarðanir fyrir hönd lögaðilans eða 

c)  heimildar til að fara með stjórn mála innan lögaðilans. 

6.  Aðildarríki skulu einnig tryggja að lögaðilar geti sætt ábyrgð ef skortur á eftirliti eða umsjón af hálfu einstaklings, sem um 

getur í 5. mgr. þessarar greinar, hefur gert einstaklingi á vegum lögaðilans kleift að fremja eitt þeirra brota, sem um getur í 

18. gr., í þágu hans. 

7.  Lögbær yfirvöld skulu nota heimildir sínar til að beita stjórnsýsluviðurlögum og -ráðstöfunum í samræmi við þessa 

reglugerð með einhverjum eftirfarandi hætti: 

a)  beint, 

b)  í samstarfi við önnur yfirvöld, 

c)  á eigin ábyrgð með framsali til annarra sambærilegra yfirvalda, 

d)  með því að leita til lögbærra dómsyfirvalda. 

Lögbær yfirvöld skulu hafa náið samstarf þegar þau nýta heimildir sínar til að beita stjórnsýsluviðurlögum og -ráðstöfunum til 

að tryggja að þessi stjórnsýsluviðurlög eða -ráðstafanir beri tilætlaðan árangur og samræma aðgerðir sínar þegar um er að ræða 

mál sem ná yfir landamæri. 

18. gr. 

Sértæk ákvæði 

Aðildarríki skulu sjá til þess að stjórnsýsluviðurlög og -ráðstafanir þeirra innihaldi að lágmarki þá þætti sem mælt er fyrir um í 

2. og 3. mgr. 59. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849 ef um er að ræða eftirfarandi brot á þessari reglugerð: 

a)  endurtekin eða kerfisbundin vanræksla greiðsluþjónustuveitanda við að láta tilskildar upplýsingar um greiðanda eða 

viðtakanda greiðslu fylgja, sem er brot gegn 4., 5. eða 6. gr., 

b)  endurtekin, kerfisbundin eða alvarleg vanræksla greiðsluþjónustuveitanda við að halda skrár, sem er brot gegn 16. gr., 

c)  vanræksla greiðsluþjónustuveitanda við að koma á skilvirku verklagi á grundvelli áhættu, sem er brot gegn 8. eða 12. gr., 

d)  alvarleg vanræksla greiðsluþjónustumiðlara við að fara að 11. eða 12. gr. 

19. gr. 

Birting viðurlaga og ráðstafana 

Lögbær yfirvöld skulu, í samræmi við 1., 2. og 3. mgr. 60. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849, birta stjórnsýsluviðurlög og  

-ráðstafanir sem beitt er í tilvikunum sem um getur í 17. og 18. gr. þessarar reglugerðar án ótilhlýðilegrar tafar, þ.m.t. 

upplýsingar um tegund og eðli brots og deili á þeim aðilum sem bera ábyrgð á brotinu, ef þörf er á og ef það veldur ekki 

hlutaðeigandi aðilum tjóni sem ekki er í eðlilegu samræmi við það brot sem um ræðir, samkvæmt mati hverju sinni. 

20. gr. 

Beiting lögbærra yfirvalda á viðurlögum og ráðstöfunum 

1.  Við ákvörðun á beitingu stjórnsýsluviðurlaga eða -ráðstafana og fjárhæðum stjórnsýsluviðurlaga skulu lögbær yfirvöld 

taka tillit til allra viðeigandi aðstæðna, þ.m.t. þeirra sem tilgreindar eru í 4. mgr. 60. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849.  
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2.  Ákvæði 62. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849 á við um stjórnsýsluviðurlög og –ráðstafanir sem beitt er í samræmi við þessa 

reglugerð. 

21. gr. 

Tilkynning um brot 

1.  Aðildarríki skulu koma á skilvirku fyrirkomulagi til að hvetja til þess að lögbærum yfirvöldum sé tilkynnt um brot á 

þessari reglugerð. 

Slíkt fyrirkomulag skal a.m.k. innihalda þá þætti sem um getur í 2. mgr. 61. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849. 

2.  Greiðsluþjónustuveitendur, í samstarfi við lögbær yfirvöld, skulu að teknu tilliti til eðlis og stærðar starfseminnar koma á 

viðeigandi innra verklagi til að starfsmenn, eða aðilar í sambærilegri stöðu geti tilkynnt um brot með öruggum, óháðum hætti 

undir nafnleynd. 

22. gr. 

Eftirlit 

1.  Aðildarríki skulu krefjast þess að lögbær yfirvöld hafi skilvirkt eftirlit og geri þær ráðstafanir sem þörf er á til að tryggja 

að farið sé að þessari reglugerð og hvetja, með skilvirku fyrirkomulagi, til þess að brot á ákvæðum þessarar reglugerðar séu 

tilkynnt til lögbærra yfirvalda. 

2.  Eftir að aðildarríki hafa tilkynnt um þær reglur, sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar, til framkvæmdastjórnarinnar og 

hinnar sameiginlegu nefndar evrópsku eftirlitsstofnananna í samræmi við 3. mgr. 17. gr., skal framkvæmdastjórnin leggja 

skýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið um beitingu IV. kafla, einkum að því er varðar tilvik sem ná yfir landamæri. 

V. KAFLI 

FRAMKVÆMDARVALD 

23. gr. 

Nefndarmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar um baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka („nefndin“). 

Þessi nefnd skal vera nefnd í skilningi reglugerðar (ESB) nr. 182/2011. 

2.  Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 182/2011. 

VI. KAFLI 

UNDANÞÁGUR 

24. gr. 

Samningar við lönd og yfirráðasvæði sem eru ekki hluti af yfirráðasvæði Sambandsins 

1.  Framkvæmdastjórnin getur heimilað aðildarríki að gera samning við þriðja land eða yfirráðasvæði utan lögsögu 

sáttmálans um Evrópusambandið og sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins eins og um getur í 355. gr. sáttmálans um 

starfshætti Evrópusambandsins („hlutaðeigandi land eða yfirráðasvæði“), sem inniheldur undanþágur frá þessari reglugerð, í því 

skyni að heimila að millifærsla fjármuna milli þess lands eða yfirráðasvæðis og hlutaðeigandi aðildarríkis sé meðhöndluð sem 

millifærsla fjármuna innan þess aðildarríkis.  
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Eingöngu má heimila slíka samninga að uppfylltum öllum eftirfarandi skilyrðum: 

a)  hlutaðeigandi land eða yfirráðasvæði er í myntbandalagi með hlutaðeigandi aðildarríki, er hluti af gjaldmiðlasvæði þess 

aðildarríkis eða hefur gert myntsamning við Sambandið, sem aðildarríki er í fyrirsvari fyrir, 

b)  greiðsluþjónustuveitendur í hlutaðeigandi landi eða á hlutaðeigandi yfirráðasvæði taka beinan eða óbeinan þátt í greiðslu- 

og uppgjörskerfunum í því aðildarríki, og 

c)  hlutaðeigandi land eða yfirráðasvæði gerir þær kröfur að greiðsluþjónustuveitendur innan lögsögu þess beiti sömu reglum 

og komið er á samkvæmt þessari reglugerð. 

2.  Aðildarríki, sem óskar eftir að gera samning eins og um getur í 1. mgr. skal senda beiðni til framkvæmdastjórnarinnar og 

láta henni í té allar nauðsynlegar upplýsingar til að meta beiðnina. 

3.  Þegar framkvæmdastjórnin hefur veitt slíkri beiðni viðtöku skal til bráðabirgða meðhöndla millifærslur fjármuna milli 

þess aðildarríkis og hlutaðeigandi lands eða yfirráðasvæðis sem millifærslur fjármuna innan þess aðildarríkis þar til ákvörðun 

hefur verið tekin í samræmi við þessa grein. 

4.  Ef framkvæmdastjórnin telur, innan tveggja mánaða frá viðtöku beiðninnar, að hún hafi ekki allar nauðsynlegar 

upplýsingar til að meta beiðnina skal hún hafa samband við hlutaðeigandi aðildarríki og tilgreina þær viðbótarupplýsingar sem 

vantar. 

5.  Innan eins mánaðar frá viðtöku allra upplýsinga sem framkvæmdastjórnin telur nauðsynlegar til að leggja mat á beiðnina 

skal hún tilkynna það aðildarríkinu sem leggur fram beiðnina og senda afrit af beiðninni til annarra aðildarríkja. 

6.  Innan þriggja mánaða frá tilkynningu sem um getur í 5. mgr. þessarar greinar skal framkvæmdastjórnin ákvarða, í 

samræmi við 2. mgr. 23. gr., hvort heimila skuli hlutaðeigandi aðildarríki að gera umræddan samning. 

Framkvæmdastjórnin skal í öllum tilvikum samþykkja ákvörðun eins og um getur í fyrstu undirgrein innan 18 mánaða frá 

viðtöku beiðninnar. 

7.  Aðildarríki sem hafa fengið heimild til að gera samninga við hlutaðeigandi land eða yfirráðasvæði samkvæmt fram-

kvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/43/ESB (1), ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/259/ESB (2), 

ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/853/EB (3) eða ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/982/EB (4) skulu, eigi síðar 

en 26. mars 2017, veita framkvæmdastjórninni uppfærðar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að framkvæma mat samkvæmt 

c-lið annarrar undirgreinar 1. mgr. 

Framkvæmdastjórnin skal, innan þriggja mánaða frá viðtöku slíkra upplýsinga, yfirfara veittar upplýsingar til að tryggja að 

hlutaðeigandi land eða yfirráðasvæði geri þá kröfu að greiðsluþjónustuveitendur innan lögsögu þess beiti sömu reglum og þeim 

sem komið er á samkvæmt þessari reglugerð. Ef framkvæmdastjórnin telur, eftir slíka yfirferð, að þau skilyrði sem mælt er fyrir 

um í c-lið annarrar undirgreinar 1. mgr. séu ekki lengur uppfyllt skal hún fella úr gildi viðkomandi ákvörðun framkvæmda-

stjórnarinnar eða framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar. 

  

(1) Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/43/ESB frá 25. janúar 2012 um að heimila Danmörku að gera samninga við 

Grænland og Færeyjar um að meðhöndla millifærslur fjármuna milli Danmerkur og þessara yfirráðasvæða sem millifærslur fjármuna innan 

Danmerkur, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1781/2006 (Stjtíð. ESB L 24, 27.1.2012, bls. 12). 

(2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/259/ESB frá 4. maí 2010 um að heimila Frakklandi að gera samning við Furstadæmið Mónakó 

um að meðhöndla millifærslur fjármuna milli Frakklands og Furstadæmisins Mónakó sem millifærslur fjármuna innan Frakklands, 

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1781/2006 (Stjtíð. ESB L 112, 5.5.2010, bls. 23). 

(3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/853/EB frá 26. nóvember 2009 um að heimila Frakklandi að gera samning við Saint-Pierre-et-

Miquelon, Mayotte, Nýju-Kaledóníu, Frönsku Pólýnesíu og Wallis- og Fútúnaeyjar, eftir því sem við á, um að meðhöndla millifærslur 

fjármuna milli Frakklands og þessara yfirráðasvæða sem millifærslur fjármuna innan Frakklands, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 1781/2006 (Stjtíð. ESB L 312, 27.11.2009, bls. 71). 

(4) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/982/EB frá 8. desember 2008 um að heimila Bretlandi að gera samning við fógetaumdæmið 

Jersey, fógetaumdæmið Guernsey og Mön um að meðhöndla millifærslur fjármuna milli Bretlands og þessara yfirráðasvæða sem 

millifærslur fjármuna innan Bretlands, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1781/2006 (Stjtíð. ESB L 352, 

31.12.2008, bls. 34). 
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25. gr. 

Viðmiðunarreglur 

Evrópsku eftirlitsstofnanirnar skulu, eigi síðar en 26. júní 2017, gefa út viðmiðunarreglur til lögbærra yfirvalda og greiðsluþjó-

nustuveitenda í samræmi við 16. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1093/2010, reglugerðar (ESB) nr. 1094/2010 og reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010 um ráðstafanir sem skal gera í samræmi við þessa reglugerð, einkum að því er varðar framkvæmd á 7., 8., 11. og 

12. gr. 

VII. KAFLI 

LOKAÁKVÆÐI 

26. gr. 

Niðurfelling reglugerðar (EB) nr. 1781/2006 

Reglugerð (EB) nr. 1781/2006 er felld úr gildi. 

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu reglugerðina sem tilvísanir í þessa reglugerð og skulu þær lesnar með hliðsjón af samsvöru-

nartöflunni í viðaukanum. 

27. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 26. júní 2017. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Strassborg 20. maí 2015. 

 Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

 M. SCHULZ Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA 

 forseti. forseti. 

 _____   
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VIÐAUKI 

SAMSVÖRUNARTAFLA 

Reglugerð (EB) nr. 1781/2006 Þessi reglugerð 

1. gr. 1. gr. 

2. gr. 3. gr. 

3. gr. 2. gr. 

4. gr. 1. mgr. 4. gr. 

5. gr. 4. gr. 

6. gr. 5. gr. 

7. gr. 7. gr. 

8. gr. 7. gr. 

9. gr. 8. gr. 

10. gr. 9. gr. 

11. gr. 16. gr. 

12. gr. 10. gr. 

— 11. gr. 

— 12. gr. 

— 13. gr. 

13. gr. — 

14. gr. 15. gr. 

15. gr. 17.–22. gr. 

16. gr. 23. gr. 

17. gr. 24. gr. 

18. gr. — 

19. gr. — 

— 26. gr. 

20. gr. 27. gr. 
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