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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/170 

frá 2. febrúar 2018 

um samræmdar ítarlegar forskriftir fyrir gagnasöfnun og -greiningu til að fylgjast  

með og meta virkni EURES-netsins (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/589 frá 13. apríl 2016 um vinnumiðlunarnet Evrópu (EURES-

netið), aðgang launafólks að þjónustu vegna hreyfanleika og frekari samþættingu vinnumarkaða, og breytingu á reglugerðum 

(ESB) nr. 492/2011 og (ESB) nr. 1296/2013 (1), einkum 3. mgr. 32. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 1. mgr. 32. gr. reglugerðar (ESB) 2016/589 er sett fram krafa um að aðildarríkin komi á verklagi við söfnun gagna um 

starfsemi EURES-netsins sem fram fer á innlendum vettvangi. 

2) Til þess að meta frammistöðu og starfsemi EURES-netsins með nákvæmum og samkvæmum hætti er nauðsynlegt að 

koma á sameiginlegum ramma yfir hugtök og málsmeðferð og skilgreina vísa og þau lágmarksgögn sem afla skal. 

3) Þessi rammi yfir hugtök og málsmeðferð ætti að koma að notum við að meta árangurinn sem náðst hefur í ljósi 

markmiðanna fyrir EURES-netið sem sett eru samkvæmt reglugerð (ESB) 2016/589. 

4) Til þess að meta frammistöðu EURES-netsins með heildstæðum hætti og ná fram besta mögulega mati á virkni þess ætti 

ramminn að taka til tveggja viðbótarþátta, auk þeirra þriggja þátta sem varða stoðþjónustu við einstakt launafólk og 

vinnuveitendur sem um getur í 1. mgr. 32. gr. reglugerðar (ESB) 2016/589, þ.e. upplýsinga og leiðbeininga, árangurs í 

atvinnumálum og ánægju viðskiptavina. Þessir tveir viðbótarþættir í starfsemi EURES-netsins eru þverlægi 

stuðningurinn sem veittur er, s.s. menntun, og samskipti, samvinna og starfsemi sem beinist að því að vekja áhuga út á 

við, s.s. ráðningarviðburðir og ráðstafanir til að tryggja gagnsæi upplýsinga um vinnumarkaðinn. Samþætting þessara 

tveggja viðbótarþátta við frammistöðumatskerfi EURES-netsins gerir það mögulegt að takast á við ýmsar 

upplýsingakröfur reglugerðar (ESB) 2016/589 og gerir frammistöðumatskerfi EURES-netsins samrýmanlegt öðrum 

skýrslugjafarkerfum sem tilgreind eru í sömu reglugerð. Þetta getur því hámarkað mögulegan ávinning af EURES-

netinu og dregið á sama tíma úr skýrslugjafarbyrði aðildarríkjanna. 

5) Til að auðvelda gagnasöfnun og -greiningu og til að komast hjá tvíverknaði ætti ramminn að byggja á fyrirliggjandi 

starfsvenjum í aðildarríkjunum, einkum á starfsvenjum innan opinberra vinnumiðlana. 

6) Ramminn þarf að vera nógu sveigjanlegur til að hægt sé að nota aðrar gagnalindir eða aðferðir við söfnun í þeim 

tilfellum þar sem erfitt getur reynst að mæla beinan árangur sértækra aðgerða, s.s. ráðningar og atvinnumiðlunar, með 

beinum hætti. 

7) Nýta ætti öll hugsanleg samlegðaráhrif af fyrirkomulagi og ferli við árlega áætlanagerð, eftirlit og mat á starfsemi 

EURES-netsins skv. 31. gr. reglugerðar (ESB) 2016/589, einkum svo að hægt sé að taka tillit til greiningar á 

frammistöðumatinu við gerð þeirra landsbundnu vinnuáætlana sem á eftir koma. 

8) Ramminn ætti að gera það mögulegt að stjórna starfsemi EURES-netsins á skilvirkan hátt á landsvísu og á vettvangi 

Sambandsins og hjálpa til við að meta hvenær þörf er á stefnumótandi eða rekstrartengdum breytingum. Hann ætti að 

styðja við þróun frammistöðumatsmenningar innan EURES-netsins með árangursmiðaðri stefnumörkun, 

kostnaðarhagkvæmni og ábyrgð varðandi útgjöld sem lykilþætti.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 31, 3.2.2018, bls. 104. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 302/2019 frá 

13. desember 2019 um breytingu á V. viðauka (Frelsi launþega til flutninga) og Bókun 31 (um samvinnu á sérstökum sviðum utan marka 

fjórþætta frelsisins) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 14, 5.3.2020, bls. 52. 

(1) Stjtíð. ESB L 107, 22.4.2016, bls. 1. 

2022/EES/26/01 
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9) Ramminn ætti að vera tæki til að afla samanburðarhæfra megindlegra og eigindlegra gagna til að meta þá starfsemi 

EURES-netsins sem fellur þar undir en öll greining og túlkun verður að vera gerð með fullu tilliti til þátta sem lúta að 

samhengi á innlendum vettvangi, svo sem aðstæðna á vinnumarkaði, stjórnskipulags og almennrar stefnu að því er 

varðar hreyfanleika. Af þessum sökum ættu aðildarríki að bera ábyrgð á greiningum á innlendum vettvangi sínum. 

10) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit EURES-nefndarinnar. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Efni, gildissvið og skilgreiningar 

1. Með þessari ákvörðun er komið á fót samræmdum ítarlegum forskriftum fyrir gagnasöfnun og -greiningu til að fylgjast 

með og meta virkni EURES-netsins — frammistöðumatskerfi EURES-netsins — með því að skilgreina þá þætti 

frammistöðunnar sem leggja skal mat á, frammistöðuvísa, mögulegar gagnalindir og ferla vegna gagnasöfnunar og -greiningar. 

2. Frammistöðumatskerfi EURES-netsins skal m.a. notað til að: 

a) safna, deila og greina sameiginlega upplýsingar sem um getur í 30. gr. reglugerðar (ESB) 2016/589, 

b) íhuga ráðstöfun fjárveitinga og forgangsröðun við áætlanagerð fyrir starfsemi EURES-netsins sem um getur í 31. gr. 

reglugerðar (ESB) 2016/589, 

c) íhuga viðskiptalíkön og skipulag EURES-netsins og önnur mikilvæg innlegg í starfsskýrslurnar til meginstofnana 

Sambandsins og eftirámatsskýrsluna sem um getur í 33. og 35. gr. reglugerðar (ESB) 2016/589, eftir því sem við á. 

3. Í ákvörðun þessari er merking eftirfarandi hugtaka eins og hér segir: 

a) „frammistöðuþættir“: eftirfarandi svið starfsemi EURES-netsins sem mæld skulu með vísum: 

1) upplýsingar og leiðbeiningar, 

2) árangur í atvinnumálum, 

3) ánægja viðskiptavina, 

4) samskipti, samvinna og starfsemi sem beinist að því að vekja áhuga út á við og 

5) þverlægur stuðningur, 

b) „frammistöðuvísar“: eftirfarandi vísar sem tengjast starfsemi EURES-netsins og samstarfi innan þess með beinum hætti: 

1) „kjarnavísar“: sem tengjast starfsemi EURES-netsins sem fram fer í hverju aðildarríki að því er varðar stoðþjónustu 

fyrir launafólk og vinnuveitendur í samræmi við 1. mgr. 32. gr. reglugerðar (ESB) 2016/589, 

2) „netvísar“: sem tengjast heildarstarfsemi EURES-netsins, þ.m.t. gögnum sem krafist er samkvæmt öðrum ákvæðum 

reglugerðar (ESB) 2016/589 og þeim sem evrópska samráðsskrifstofan safnar, 

c) „samhengisvísar“: vísar sem tengjast vinnumarkaði, atvinnustefnum og stjórnskipulagi EURES-netsins og sem kunna að 

eiga rætur að rekja til annarra gagnalinda en þeirra sem eru undir stjórn EURES-netsins, 

d) „samskipti“: hvers konar stök samskipti milli starfsfólks aðila að EURES-netinu og samstarfsaðila þess og viðskiptavinar 

(launamaður eða vinnuveitandi) sem er hreyfanlegt vinnuafl innan ESB, 

e) „viðburður“: hvers konar fyrirhugaður atburður sem aðilar að EURES-netinu eða samstarfsaðilar þess skipuleggja eða taka 

þátt í til að veita upplýsingar um hreyfanleika vinnuafls innan ESB eða til að greiða fyrir ráðningum og atvinnumiðlunum, 

s.s. eins og atvinnumessur (e. job fairs), ráðstefnur og upplýsingafundir,  
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f) „atvinnumiðlun“: árangurinn af ferlinu við að ráða í laust starf, eins og það er skilgreint í 3. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB) 

2016/589, þ.m.t. möguleikar á lærlings- og starfsnemastöðum, 

g) „atvinnuumsókn“: skjal eða skjöl sem umsækjandi sendir vinnuveitanda eða vinnumiðlun sem er þáttur í því ferli að 

upplýsa vinnuveitandann um að umsækjandi sé laus til vinnu og hafi hug á að gegna tilteknu starfi eða stöðu. 

2. gr. 

Almennar meginreglur 

1. Sérhvert aðildarríki skal koma á fót kerfi til að safna þeim gögnum sem tilgreind eru í þessari ákvörðun frá viðkomandi 

landsbundnum aðilum að EURES-netinu og samstarfsaðilum þess og frá öllum öðrum gagnalindum sem gætu veitt þau gögn 

sem þörf er á. 

2. Gögn sem safnað hefur verið og sannreynd skal senda til evrópsku samráðsskrifstofunnar á venjulegu sniðmáti og í 

samræmi við ferlana sem settir eru fram í 7. gr. 

3. Aðildarríki skulu, eftir því sem við á, tryggja að í þeim tilfellum þar sem gögn eru ekki auðveldlega aðgengileg skuli aðrar 

gagnalindir eða aðferðir við söfnun notaðar og þeim lýst á viðeigandi hátt. 

4. Aðildarríki skulu gera sitt ítrasta til að starfa hvert með öðru og með framkvæmdastjórninni til að tryggja bestu mögulegu 

gæði ílagsgagna og einkum tilgreina alla auðkennda tvítalningu þegar þau leggja gögnin fram og greina þau. 

5. Í kjölfarið á gagnasöfnuninni í tengslum við frammistöðumatskerfi EURES-netsins skal fylgja árleg gagnagreining á 

niðurstöðunum á landsvísu, í nánum tengslum við árlegt áætlunargerðarferli fyrir starfsemi EURES-netsins á landsvísu, eins og 

kveðið er á um í 31. gr. reglugerðar (ESB) 2016/589. Nota skal frammistöðumatskerfi EURES-netsins til að auðkenna árangur 

af starfseminni sem fyrirhuguð var og fram fór á næstliðnu almanaksári, sem skal greina og nota við þróun á nýjum 

landsbundum vinnuáætlunum fyrir næsta almanaksár. 

6. Gagnagreiningin sem um getur í 5. mgr. skal styðja við framsetningu þeirra gagna sem safnað hefur verið með því að 

tilgreina þau skilyrði sem niðurstöðurnar fengust við, hvers konar takmarkanir á aðferðafræðinni við gagnaöflunina og hvers 

konar takmarkanir á getu gagnanna til að mæla raunverulega starfsemi sem hefur átt sér stað. Hvert aðildarríki skal bera ábyrgð 

á eigin gagnagreiningum og tryggja að gögnin megi skilja og leggja fram í viðeigandi innlendu samhengi. 

7. Gagnagreiningin sem um getur í 5. mgr. skal stuðla að betri skilningi á gögnum og niðurstöðum sem fást í því tiltekna 

innlenda samhengi. Gagnagreiningin skal enn fremur stuðla að því að skilgreina megi styrkleika og veikleika að því er varðar 

starfsemi EURES-netsins í hlutaðeigandi aðildarríki til lengri tíma og styðja þannig við vöktun, mat og, eftir því sem við á, 

ákvarðanatöku varðandi stefnumótandi og rekstrarlegar breytingar á landsvísu. 

8. Framkvæmdastjórnin skal styðja greiningarferli einstakra aðildarríkja með því að taka saman landsgögnin, veita  

ESB samanlagðar heildarupplýsingar, deila upplýsingum innan EURES-netsins, miðla upplýsingum í samræmi við 8. gr. og 

með því að beina athyglinni að samlegðaráhrifum og sameiginlegum málum. 

3. gr. 

Hlutverk og ábyrgðarsvið landsbundinna samræmingarskrifstofa 

Landsbundnu samræmingarskrifstofurnar skulu, hver í sínu aðildarríki, bera ábyrgð á því að: 

a) safna gögnum frá aðilum að EURES-netinu og samstarfsaðilum þess og, eftir því sem við á, frá öðrum gagnalindum,  

b) tryggja að gögn sem berast frá aðilum að EURES-netinu og samstarfsaðilum þess séu samræmd og uppfylli þá gæðastaðla 

sem samkomulag er um milli landsbundnu samræmingarskrifstofunnar og hlutaðeigandi aðilum að EURES-netinu og 

samstarfsaðilum þess, 

c) senda gögnin sem safnað hefur verið og sannreynd með þessum hætti til evrópsku samráðsskrifstofunnar, í samræmi  

við 7. gr., með hliðsjón af vísunum sem um getur í 9. gr., 

d) láta fara fram greiningu á vísunum á landsvísu, 

e) gerðar séu allar nauðsynlegar og viðeigandi ráðstafanir sem byggja á niðurstöðum þessarar greiningar.  
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4. gr. 

Hlutverk og ábyrgðarsvið evrópsku samráðsskrifstofunnar 

1. Evrópska samráðsskrifstofan skal bera ábyrgð á að styðja við söfnun og greiningu á gagnavísum, einkum með því að:  

a) koma á fót og viðhalda sérstökum hluta í gestaneti EURES-vefgáttarinnar til að landsbundnu samræmingarskrifstofurnar 

geti haft aðgang að: 

i. rafrænu útgáfunni af skránni yfir vísa og mögulegar gagnalindir, sem um getur í 9. gr., 

ii. því sniðmáti fyrir gagnasendingar sem um getur í 2. mgr. 2. gr. og tengdum upplýsingum um útfyllingu og 

framlagningu sniðmátsins, 

iii. þeim tækjum, skjölum og leiðbeiningum sem nauðsynlegar eru til að skiptast á og greina gögn, 

b) styðja við samræmi milli beitingar aðildarríkja á 31. og 32. gr. reglugerðar (ESB) 2016/589, 

c) greiða fyrir miðlun bestu starfsvenja, 

d) skilgreina samlegðaráhrif og sameiginleg aðgerðasvið, 

e) taka saman landsgögn til að veita ESB samantekin gögn, 

f) láta í té vísa og upplýsingar um strauma og mynstur með tilliti til hreyfanleika vinnuafls á evrópskum vettvangi í samræmi 

við 29. gr. reglugerðar (ESB) 2016/589.  

2. Evrópska samráðsskrifstofan skal deila niðurstöðum frammistöðumatskerfis EURES-netsins innan EURES-netsins og 

miðla þeim í samræmi við 8. gr. 

5. gr. 

Hlutverk og ábyrgðarsvið aðila að EURES-netinu og samstarfsaðila þess 

Aðilar að EURES-netinu og samstarfsaðilar þess skulu leggja sitt af mörkum til frammistöðumatskerfis EURES-netsins með 

því að veita sannprófuð gögn um starfsemi sína innan viðeigandi frammistöðuþátta og með þeim vísum og þeirri tíðni sem 

landsbundna samræmingarskrifstofan sem ber ábyrgð kallar eftir. 

6. gr. 

Hlutverk og ábyrgðarsvið samræmingarhópsins 

1. Samræmingarhópurinn skal fylgjast náið með beitingu 32. gr. reglugerðar (ESB) 2016/589 og vera vettvangur 

skoðanaskipta og bestu starfsvenja í því skyni að bæta virkni frammistöðumatskerfis EURES-netsins. 

2. Samræmingarhópurinn skal taka beitingu þessarar ákvörðunar til endurskoðunar einu sinni á ári. Þessi endurskoðun 

verður framlag samræmingarhópsins til skýrslna framkvæmdastjórnarinnar um starfsemina og eftirámatið, í samræmi við 33. og 

35. gr. reglugerðar (ESB) 2016/589. 

3. Allar breytingar á skránum, sniðmátunum, tækjunum, skjölunum og leiðbeiningunum sem um getur í a-lið 1. mgr. 4. gr. 

skulu samþykktar í samræmingarhópnum áður en hægt er að beita þeim. 

4. Samræmingarhópurinn skal ákveða aðferð við miðlun á niðurstöðum frammistöðumatskerfis EURES-netsins. 

7. gr. 

Ferlar 

1. Landsbundnu samræmingarskrifstofurnar skulu senda evrópsku samráðsskrifstofunni gögnin sem safnað hefur verið í 

samræmi við ákvörðun þessa nema annað sé tekið fram í skránni yfir vísana, sem um getur í 9. gr. Gögnin skulu send í ágúst 

fyrir tímabilið frá janúar til júní og í febrúar fyrir tímabilið frá júlí til desember á fyrra almanaksári. 
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2. Framkvæma skal greiningu á gögnunum árlega á þremur fyrstu mánuðum ársins sem kemur á eftir árinu sem gögnunum 

var safnað um. Greina skal frá niðurstöðum greiningarinnar í tengslum við skýrsluna um framkvæmd starfseminnar, sem mælt 

er fyrir um í landsbundnu vinnuáætluninni eins og um getur í 3. gr. framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/1256 (1). 

8. gr. 

Samnýting og miðlun upplýsinga 

1. Gögnunum sem safnað er og greining á þeim skal gerð aðgengileg landsbundnu samræmingarskrifstofunum og aðilum að 

EURES-netinu og samstarfsaðilum þess í sérstökum hluta gestanets EURES-vefgáttarinnar. 

2. Evrópska samráðsskrifstofan skal notast við viðeigandi gögn úr frammistöðumatskerfi EURES-netsins sem framlag 

EURES-netsins til skýrslna framkvæmdastjórnarinnar um starfsemi innri markaðarins. 

3. Öll frekari miðlun skal falla undir gildissvið miðlunaraðferðarinnar sem samræmingarhópurinn kemur sér saman um. 

9. gr. 

Skrá yfir vísa 

Landsbundna samræmingarskrifstofan skal safna gögnum og greina þau og senda til evrópsku samráðsskrifstofunnar í samræmi 

við skrána yfir vísa og mögulegar gagnalindir sem er að finna í viðaukanum. 

10. gr. 

Gildistaka 

Ákvörðun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Skyldan til að láta í té gögn í samræmi við þessa ákvörðun skal koma til framkvæmda frá og með viðmiðunarárinu 2018. 

Gjört í Brussel 2. febrúar 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  

  

(1) Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1256 frá 11. júlí 2017 um sniðmát og verklagsreglur vegna skipta á 

upplýsingum um landsbundnar vinnuáætlanir EURES-netsins á vettvangi Sambandsins (Stjtíð. ESB L 179, 12.7.2017, bls. 24). 
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VIÐAUKI 

SKRÁ YFIR VÍSA SEM NOTA SKAL TIL AÐ VEITA FRAMMISTÖÐUMATSKERFI EURES-NETSINS GÖGN 

Rafræn útgáfa þessarar skrár og síðari samsteyptar og breyttar útgáfur af henni verða aðgengilegar landsbundnu samræm-

ingarskrifstofunum á gestaneti EURES-vefgáttarinnar. 

I. Kjarnavísar 

1. Atvinnuumsóknir sem hafa verið afgreiddar og unnar 

— Mæling: Fjöldi atvinnuumsókna launafólks, bæði í landinu og frá öðrum löndum, valkvætt sundurliðað eftir kyni. 

Þessi vísir mælir fjölda atvinnuumsókna sem afgreiddur er og unninn af starfsfólki aðila að EURES-netinu og 

samstarfsaðila þess í því skyni að styðja pörun einstaks launamanns og atvinnumiðlunar innan ESB.  

— Mögulegar gagnalindir: Aðilar að EURES-netinu og samstarfsaðilar þess, kannanir, önnur stjórnsýslugögn um 

aðgerðir, önnur stjórnsýslugögn eða tölfræðileg gögn. 

— Frammistöðuþáttur: Árangur í atvinnumálum. 

— Gagnaöflunartímabil: Tvisvar á ári. 

2. Lausar stöður sem hafa verið afgreiddar og unnar 

— Mæling: Lausar stöður hjá vinnuveitendum, bæði í landinu og frá öðrum löndum. 

Þessi vísir mælir fjölda lausra staða sem starfsfólk aðila að EURES-netinu og samstarfsaðila þess hefur afgreitt og 

unnið í því skyni að styðja pörun einstaks vinnuveitanda og starfa og ráðningarferlis innan ESB. 

— Mögulegar gagnalindir: Aðilar að EURES-netinu og samstarfsaðilar þess, kannanir, önnur stjórnsýslugögn um 

aðgerðir, önnur stjórnsýslugögn eða tölfræðileg gögn. 

— Frammistöðuþáttur: Árangur í atvinnumálum. 

— Gagnaöflunartímabil: Tvisvar á ári. 

3. Atvinnumiðlun sem komið var til leiðar vegna ráðningar- og atvinnumiðlunarstarfsemi 

— Mæling: Fjöldi innlendra atvinnuleitenda sem fann vinnu erlendis og fjöldi erlendra atvinnuleitenda sem fann vinnu 

innanlands, valkvætt sundurliðað eftir kyni. 

Þessi vísir mælir árangur sem fenginn er með ráðningar- og atvinnumiðlunarstarfsemi EURES-netsins á grundvelli 

fjölda atvinnumiðlana sem komið var til leiðar vegna stuðningsþjónustu sem starfsfólk aðila að EURES-netinu og 

samstarfsaðila þess veitti. 

Þennan vísi verður að greina í samhengi við afrakstur kjarnavísa 1 og 2 varðandi fjölda lausra staða annars vegar og 

hins vegar atvinnuumsóknir sem hafa verið afgreiddar og unnar. 

Til að forðast mögulega tvítalningu í ólíkum framlögum ætti að veita aðskildar upplýsingar um fjölda starfa sem 

verður til með markvissum ráðningarverkefnum milli landa. 

— Mögulegar gagnalindir: Aðilar að EURES-netinu og samstarfsaðilar þess, kannanir, önnur stjórnsýslugögn um 

aðgerðir, önnur stjórnsýslugögn eða tölfræðileg gögn. 

— Frammistöðuþáttur: Árangur í atvinnumálum. 

— Gagnaöflunartímabil: Tvisvar á ári. 

4. Upplýsingar og leiðbeiningar veittar launafólki og vinnuveitendum 

— Mæling: 

a) Fjöldi tilvika þar sem átt er í samskiptum við launafólk, 

b) Fjöldi tilvika þar sem átt er í samskiptum við vinnuveitendur.  
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Þessir vísar mæla umfang og eðli samskipta við viðskiptavini og þ.a.l. hversu mikið samband er milli starfsfólks aðila 

að EURES-netinu og samstarfsaðila þess og launafólks og vinnuveitenda, eftir því sem við á. 

Fjölda einstakra tengiliða fyrir launafólk og vinnuveitendur ætti að sundurliða eftir uppruna og umfjöllunarefni: 

„almennar upplýsingar um EURES-netið“, „ráðningar / atvinnumiðlun“, „lífskjör og starfsskilyrði / almanna-

tryggingar / menntun og þjálfun“ eða „starfsemi sem nær yfir landamæri“. 

— Mögulegar gagnalindir: Aðilar að EURES-netinu og samstarfsaðilar þess, kannanir, önnur stjórnsýslugögn um 

aðgerðir, önnur stjórnsýslugögn eða tölfræðileg gögn. 

— Frammistöðuþáttur: Upplýsingar og leiðbeiningar. 

— Gagnaöflunartímabil: Tvisvar á ári. 

5. Ánægja viðskiptavina viðkomandi eða vegna stuðningsþjónustu 

— Mæling: Þessi vísir mælir ánægjustig viðskiptavina í tengslum við upplýsingar og leiðbeiningar, ráðningar og aðstoð 

við atvinnuleit sem starfsfólk aðila að EURES-netinu og samstarfsaðila þess býður launafólki og vinnuveitendum. 

— Mögulegar gagnalindir: Aðilar að EURES-netinu og samstarfsaðilar þess, önnur stjórnsýslugögn um aðgerðir, 

kannanir landsbundinna samræmingarskrifstofa eða aðila að EURES-netinu og samstarfsaðila þess. 

— Frammistöðuþáttur: Ánægja viðskiptavina. 

— Gagnaöflunartímabil: Árlega. 

II. Netvísar 

1. Þjálfunarstarfsemi til aðstoðar starfsfólki stofnana og fyrirtækja sem taka þátt í EURES-netinu 

— Mæling: 

a) Fjöldi fólks sem hlotið hefur undirbúningsþjálfun vegna EURES-netsins á landsbundnum vettvangi, 

b) Fjöldi fólks sem hlotið hefur þjálfun vegna EURES-netsins á evrópskum vettvangi. 

Þessir vísar mæla þekkingu innan EURES-netsins og skuldbindingu til að tryggja tilskilið hæfi starfsfólks. 

Undirbúningsþjálfun varðar alla starfsemi sem undirbýr starfsfólk aðila að EURES-netinu og samstarfsaðila þess 

vegna framkvæmdar á stuðningsþjónustu EURES-netsins (í samræmi við 3. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) 2016/589) 

en þjálfun á evrópskum vettvangi lýtur að þjálfunarnámskeiðum og viðburðum EURES-netsins sem evrópska 

samráðsskrifstofan samræmir (í samræmi við 1. mgr. 8. gr. reglugerðar (ESB) 2016/589). 

— Mögulegar gagnalindir: Landsbundnar samræmingarskrifstofur vegna undirbúningsþjálfunar, evrópska samráðs-

skrifstofan vegna þjálfunar á evrópskum vettvangi. 

— Frammistöðuþáttur: Þverlægur stuðningur. 

— Gagnaöflunartímabil: Tvisvar á ári. 

2. Ánægja viðskiptavina með þjónustuver á netinu fyrir notendur EURES-vefgáttarinnar 

— Mæling: Þessir vísir mælir ánægju viðskiptavina að því er varðar beiðnir sem þjónustuverið meðhöndlar og varða 

tæknilegt hlutverk EURES-vefgáttarinnar og heildarskilning á EURES-netinu og EURES-vefgáttinni. Notendur 

EURES-vefgáttarinnar eru m.a. launafólk, vinnuveitendur, landsbundnar samræmingarskrifstofur, aðilar að EURES-

netinu og samstarfsaðilar þess. 

— Leiðbeinandi helsta gagnalind: Evrópska samráðsskrifstofan. 

— Frammistöðuþáttur: Þverlægur stuðningur / Ánægja viðskiptavina. 

— Gagnaöflunartímabil: Árlega.  
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3. Árangur á samfélagsmiðlum 

— Mæling: Fjöldi færslna, fjöldi aðdáenda / fylgjenda, umfang / áhrif og þátttaka á hverjum samfélagsmiðli. 

Þessir vísar mæla sýnileika EURES-netsins á samfélagsmiðlum og frammistöðu ólíkra samfélagsmiðla. 

— Mögulegar gagnalindir: Aðilar að EURES-netinu og samstarfsaðilar þess, evrópska samráðsskrifstofan. 

— Frammistöðuþáttur: Samskipti, samvinna og starfsemi sem beinist að því að vekja áhuga út á við. 

— Gagnaöflunartímabil: Tvisvar á ári. 

4. Lausar stöður sem aðilar að EURES-netinu og samstarfsaðilar þess birta og gera öllum aðgengilegar í EURES-

vefgáttinni 

— Mæling: 

a) Heildarfjöldi lausra staða hjá aðilum að EURES-netinu og samstarfsaðilum þeirra, 

b) Heildarfjöldi lausra staða sem aðilar að EURES-netinu og samstarfsaðilar þess gera öllum aðgengilegan, 

c) Fjöldi lausra staða sem gerður er aðgengilegur í EURES-vefgáttinni í gegnum samræmdu rásina. 

Þessir vísar mæla fjölda lausra staða sem aðilar að EURES-netinu og, þar sem við á, samstarfsaðilar EURES-netsins, 

gera aðgengilegan á EURES-vefgáttinni í samanburði við fjölda lausra staða sem gerður er öllum aðgengilegur og 

fjölda lausra staða hjá þessum stofnunum og fyrirtækjum. Að meginreglu til ætti að birta allar lausar stöður sem eru 

aðgengilegar öllum. Örfáar undanþágur eru hins vegar mögulegar skv. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 2016/589. 

— Mögulegar gagnalindir: Aðilar og samstarfsaðilar að EURES-netinu, evrópska samráðsskrifstofan, önnur 

stjórnsýslugögn eða tölfræðileg gögn. 

— Frammistöðuþáttur: Samskipti, samvinna og starfsemi sem beinist að því að vekja áhuga út á við / Árangur í 

atvinnumálum. 

— Gagnaöflunartímabil: Árlega. 

5. Markaðshlutdeild aðila að EURES-netinu og, þar sem við á, samstarfsaðila þess á markaðnum fyrir lausar stöður á 

landsvísu 

— Mæling: 

a) Fjöldi lausra staða sem gerður er aðgengilegur í EURES-vefgáttinni í gegnum samræmdu rásina, 

b) Heildarfjöldi lausra staða í aðildarríkjunum. 

Þessir vísar bera saman fjölda lausra staða sem gerður er aðgengilegur á EURES-vefgáttinni við heildarfjölda lausra 

staða í boði í landinu. Þetta gefur vísbendingu um það hvaða hluta EURES-netið nær yfir innan alls vinnumarkaðarins 

og að hve miklu leyti EURES-netið veitir gagnsæi á vinnumarkaðnum.  

Vísarnir taka til ákvæða c-liðar 2. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) 2016/589. 

— Mögulegar gagnalindir: Aðilar að EURES-netinu og samstarfsaðilar þess, Hagstofa Evrópusambandsins, evrópska 

samráðsskrifstofan, önnur stjórnsýslugögn eða tölfræðileg gögn. 

— Frammistöðuþáttur: Samskipti, samvinna og starfsemi sem beinist að því að vekja áhuga út á við / Árangur í 

atvinnumálum. 

— Gagnaöflunartímabil: Árlega. 

6. Þátttaka í viðburðum og einstaklingar sem náðst hefur til á viðburðum 

— Mæling: Þessir vísar veita upplýsingar um fjölda ráðningar- eða upplýsingaviðburða sem aðilar að EURES-netinu og 

samstarfsaðilar þess taka þátt í, sem og um fjölda einstaklinga sem þeir náðu til á þessum viðburðum. 

— Mögulegar gagnalindir: Aðilar að EURES-netinu og samstarfsaðilar þess, önnur stjórnsýslugögn um aðgerðir.  
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— Frammistöðuþáttur: Samskipti, samvinna og starfsemi sem beinist að því að vekja áhuga út á við. 

— Gagnaöflunartímabil: Tvisvar á ári. 

7. Umfang samskipta við önnur lönd innan alls netsins í heild 

— Mæling: 

a) Fjöldi landa sem aðilar að EURES-netinu og samstarfsaðilar þess hafa unnið með í tengslum við ráðningar-

starfsemi EURES-netsins, 

b) Fjöldi samstarfsverkefna sem unninn er vegna ráðninga. 

Þessir vísar mæla umfang samskipta innan EURES-netsins með því að safna upplýsingum um tíðni samstarfs aðila að 

EURES-netinu og samstarfsaðila þeirra milli landa (fjöldi ráðningarverkefna með stofnunum eða fyrirtækjum í öðrum 

löndum). 

— Mögulegar gagnalindir: Aðilar að EURES-netinu og samstarfsaðilar þess, áætlanagerðarferill, samstarf yfir 

landamæri og aðstoðarþegar markvissra hreyfanleikaáætlana. 

— Frammistöðuþáttur: Samskipti, samvinna og starfsemi sem beinist að því að vekja áhuga út á við. 

— Gagnaöflunartímabil: Tvisvar á ári. 

8. Stakar heimsóknir í EURES-vefgáttina 

— Mæling: Þessi vísir mælir fjölda stakra heimsókna í EURES-vefgáttina og gefur vísbendingu um hversu hentugar 

netþjónustuleiðirnar sem eru aðgengilegar í EURES-vefgáttinni eru. 

— Leiðbeinandi helsta gagnalind: Evrópska samráðsskrifstofan. 

— Frammistöðuþáttur: Samskipti, samvinna og starfsemi sem beinist að því að vekja áhuga út á við. 

— Gagnaöflunartímabil: Tvisvar á ári. 

9. Upplýsingasíður atvinnuleitenda sem skráðir eru í EURES-vefgáttinni 

— Mæling: 

a) Fjöldi upplýsingasíðna atvinnuleitenda sem skráður er í gegnum sjálfsafgreiðsluna í EURES-vefgáttinni, 

b) Fjöldi upplýsingasíðna atvinnuleitenda sem fluttur er inn í EURES-vefgáttina um samræmdu rásina. 

Þessi vísar mæla fjölda launafólks sem hefur annað hvort ákveðið með virkum hætti að búa sér sjálft til 

upplýsingasíðu í EURES-vefgáttinni og notast beint við sjálfsafgreiðsluaðgerð vefgáttarinnar eða hefur gefið 

samþykki sitt fyrir því að upplýsingagögn þeirra í landsbundnum gáttum eða öðrum upplýsingatæknikerfum séu gerð 

aðgengileg í samræmi við 1. og 3. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) 2016/589. Fjöldi virkra upplýsingasíðna sem aflað 

er með þessum hætti gefur vísbendingu um hversu heppileg EURES-vefgáttin er sem pörunar/miðlunar tæki og 

eftirspurn einstaks launafólks eftir stuðningsþjónustu EURES-netsins. 

— Leiðbeinandi helsta gagnalind: Evrópska samráðsskrifstofan. 

— Frammistöðuþáttur: Samskipti, samvinna og starfsemi sem beinist að því að vekja áhuga út á við. 

— Gagnaöflunartímabil: Tvisvar á ári. 

10. Vinnuveitendur sem skráðir eru í EURES-vefgáttinni 

— Mæling: Þessi vísir mælir fjölda vinnuveitenda sem notar sjálfsafgreiðsluaðgerð EURES-vefgáttarinnar. Hann veitir 

vísbendingar um þörf fyrir vinnuafl sem getur hugsanlega verið mætt með hreyfanleika vinnuafls innan ESB og um 

ánægju viðskiptavina með virkni og upplýsingar í EURES-vefgáttinni. 

— Leiðbeinandi helsta gagnalind: Evrópska samráðsskrifstofan. 

— Frammistöðuþáttur: Samskipti, samvinna og starfsemi sem beinist að því að vekja áhuga út á við. 

— Gagnaöflunartímabil: Tvisvar á ári. 
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11. Ánægja viðskiptavina með virkni og upplýsingar í EURES-vefgáttinni 

— Mæling: Þessi vísir mælir ánægju viðskiptavina úr röðum launafólks og vinnuveitenda á mismunandi tímapunktum 

notkunar á EURES-vefgáttinni. 

— Leiðbeinandi helsta gagnalind: Evrópska samráðsskrifstofan. 

— Frammistöðuþáttur: Samskipti, samvinna og starfsemi sem beinist að því að vekja áhuga út á við / Ánægja viðskiptavina. 

— Gagnaöflunartímabil: Árlega. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2020/248 

frá 21. febrúar 2020 

um tæknilegar viðmiðunarreglur um skoðanir í samræmi við 17. gr. tilskipunar  

Evrópuþingsins og ráðsins 2006/21/EB 

(tilkynnt með númeri C(2020) 889) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/21/EB frá 15. mars 2006 um meðhöndlun úrgangs frá námuiðnaði og 

um breytingu á tilskipun ráðsins 2004/35/EB (1), einkum c-lið 1. mgr. 22. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt 17. gr. tilskipunar 2006/21/EB er gerð krafa um skoðanir á öllum úrgangsstöðvum sem falla undir  

7. gr. þeirrar tilskipunar til að tryggja að þær uppfylli viðeigandi skilyrði í leyfinu. Til að þessar skoðanir séu skilvirkar 

og árangursríkar ættu lögbær yfirvöld að búa yfir viðeigandi tilföngum, vera óháð rekstraraðilum viðkomandi 

úrgangsstöðva, hafa vald til nauðsynlegra aðgerða og heimildir og eiga rétt á aðstoð frá rekstraraðilum. 

Skoðunarstarfsemi ætti einnig að fela í sér samvinnu og samræmingu milli landsyfirvalda sem bera ábyrgð á að tryggja 

að úrgangsstöðvar í þeirra lögsögu fari að ákvæðum sem sett eru fram í tilskipun 2006/21/EB. 

2) Til að skoðanir séu skilvirkar og fyrirbyggjandi þykir rétt að þær séu skipulagðar fyrirfram með skoðunaráætlunum sem 

endurspegla áhættuna sem stafar af viðkomandi úrgangsstöðvum. 

3) Þar eð úrgangsstöðvar sem falla undir 7. gr. tilskipunar 2006/21/EB taka til úrgangsstöðva sem ættu að hafa leyfi og þar 

eð kveðið er á um í 7. gr. að engin úrgangsstöð ætti að vera starfrækt án leyfis er nauðsynlegt að í skoðunaráætlunum 

séu teknar til greina þær úrgangsstöðvar sem ættu að hafa leyfi en hafa það ekki. 

4) Aðildarríkin ættu að halda svigrúmi til að taka eigin ákvarðanir við beitingu viðmiðunarreglna um skoðanir, með 

hliðsjón af mismunandi aðstæðum hverrar úrgangsstöðvar, til að tryggja að skoðanir séu í réttu hlutfalli við viðeigandi 

umhverfis- og öryggisáhættu sem stafar af hverri úrgangsstöð. 

5) Til að taka á mismunandi aðstæðum þar sem hugsanlega er ekki farið að tilskildum ákvæðum um leyfi ætti að fastsetja 

ákvæði um bæði kerfisbundnar skoðanir og ókerfisbundnar skoðanir til að bregðast við alvarlegum kvörtunum, slysum, 

tilvikum og atvikum þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum. Við framkvæmd skoðana ættu skoðunarmenn einnig 

að hafa hliðsjón af niðurstöðum skoðana, sem eru framkvæmdar samkvæmt annarri gildandi löggjöf ESB, að því marki 

sem þessar niðurstöður geta einnig gefið til kynna möguleg vandamál varðand kröfurnar fyrir leyfinu skv. 7. gr. 

tilskipunar 2006/21/EB. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 51, 25.2.2020, bls. 4. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 80/2021 frá  

5. febrúar 2021 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 102, 11.4.2006, bls. 15. 

2022/EES/26/02 
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6) Til að tryggja skilvirkni skoðana er nauðsynlegt að tiltekinn hluti skoðunarstarfsemi, einkum vettvangsheimsóknir, sé 

fyrirvaralaus. 

7) Til að gera það kleift að draga ályktanir af skoðunarstarfsemi, einkum vettvangsheimsóknum, og til að skapa 

reynslubundinn grundvöll fyrir framtíðarskoðanir og aðrar tengdar ráðstafanir er mikilvægt að öll skoðunarstarfsemi sé 

skjalfest á tilhlýðilegan hátt, þ.m.t. með reglulegum skýrslum um vettvangsheimsóknir. 

8) Til að tryggja á skilvirkan hátt að farið sé að skilyrðum fyrir leyfinu er mikilvægt að skoðanir auðveldi og geri kleift að 

gera frekari ráðstafanir til að bregðast við tilvikum sem koma í ljós þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum. 

9) Nauðsynlegt er að tæknilegu viðmiðunarreglurnar innihaldi ítarleg ákvæði varðandi mismunandi lífsferla úrgangsstöðva 

sem falla undir 7. gr. tilskipunar 2006/21/EB þar eð áhættan er mismunandi eftir því á hvaða stigi viðkomandi 

úrgangsstöðvar eru. 

10) Þar eð úrgangsstöðvar í A-flokki skapa hugsanlega meiri áhættu er nauðsynlegt að tæknilegu viðmiðunarreglurnar 

innihaldi sértæk ákvæði að því er varðar slíkar stöðvar. 

11) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót í 

samræmi við 2. mgr. 23. gr. tilskipunar 2006/21/EB. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Tæknilegar viðmiðunarreglur um skoðanir á úrgangsstöðvum í samræmi við 17. gr. tilskipunar 2006/21/EB, sem settar eru fram 

í viðaukanum við þessa ákvörðun, eru samþykktar. 

2. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 21. febrúar 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Virginijus SINKEVIČIUS 

framkvæmdastjóri. 

 _____  
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VIÐAUKI 

TÆKNILEGAR VIÐMIÐUNARREGLUR UM SKOÐANIR Á ÚRGANGSSTÖÐVUM 

A-HLUTI 

Markmið 

Í þessum viðmiðunarreglum eru settir fram þeir þættir sem taka skal tillit til við skoðanir á úrgangsstöðvum, sem falla undir  

7. gr. tilskipunar 2006/21/EB, sem lögbær yfirvöld eiga að inna af hendi í samræmi við 17. gr. þeirrar tilskipunar. Slíkar 

skoðanir miða að því að tryggja að sérhver úrgangsstöð hafi fengið nauðsynlegt leyfi og að farið sé að viðeigandi skilyrðum 

fyrir leyfinu. Skoðanirnar tengjast mismunandi lífsferlum úrgangsstöðvanna. 

Í þessum viðmiðunarreglum er fjallað um almennan ramma um framkvæmd skoðana (C-hluti), þungamiðju skoðana fyrir hvern 

mismunandi lífsferil úrgangsstöðvanna (D-hluti) og sérstaka þætti sem skipta máli við skoðun á stöðvum í A-flokki (E-hluti). 

B-HLUTI 

Skilgreining 

Að því er varðar þessar viðmiðunarreglur merkir „skoðun“ öll starfsemi sem lögbært yfirvald tekst á hendur eða sem fer fram 

fyrir hönd þess til að tryggja að úrgangsstöðvar, sem falla undir 7. gr. tilskipunar 2006/21/EB, uppfylli skilyrðin í leyfinu sem 

þær verða að afla. Þessi starfsemi getur einkum falið í sér: 

— mat á viðeigandi umhverfis- og öryggismálum og áhættu sem stafar af úrgangsstöðvum, 

— framkvæmd vettvangsheimsókna til að athuga athafnasvæði, aðstæður á staðnum, viðeigandi búnað, þ.m.t. hvort honum er 

viðhaldið á fullnægjandi hátt, viðeigandi skjöl og rafræn gögn, innri ráðstafanir og kerfi og vinnsluferli, 

— viðtöl við starfsfólk sem starfar í úrgangsstöðinni, 

— styrkingu á þekkingu rekstraraðilanna á viðeigandi lagakröfum og umhverfisáhrifum af starfsemi þeirra, 

— töku sýna, 

— notkun á jarðfjarkönnunaraðferðum og fjareftirliti í öðru formi, þ.m.t. þær sem fela í sér skynjara á staðnum, eftir því sem 

við á, 

— sannprófun á eigin eftirliti rekstraraðila, 

— athugun á skjölum og rafrænum gögnum, þ.m.t. skýrslur rekstraraðila, með öðru móti en með vettvangsheimsóknum, 

— athugun á innri ráðstöfunum rekstraraðila og kerfum og vinnsluferlum með öðru móti en með vettvangsheimsóknum, 

— athugun á fjárhagslegum tryggingum eða ígildi þeirra, 

— skráningu á staðreyndaupplýsingum um tilvik þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum, 

— greiningu á ástæðum tilviks sem kom í ljós þar sem ekki var farið að tilskildum ákvæðum og mögulegar tegundir áhrifa af 

slíkum tilvikum, þar sem ekki var farið að tilskildum ákvæðum, á umhverfið og heilbrigði manna, 

— lýsingu á tilviki sem kom í ljós þar sem ekki var farið að tilskildum ákvæðum, einkum aðstæðunum (þ.m.t. aðilar) sem 

leiddu til tilviksins þar sem ekki var farið að tilskildum ákvæðum, til að greina, eins og framast er unnt, hvaða aðgerða er 

þörf til að tryggja að farið sé að tilskildum ákvæðum og gera það kleift, þ.m.t. með samvinnu og með því að deila 

niðurstöðum skoðana með öðrum viðkomandi lögbærum yfirvöldum. 

Skoðanir, þ.m.t. vettvangsheimsóknir, geta verið kerfisbundnar, þ.e. framkvæmdar sem hluti af heild reglulegrar starfsemi, og 

ókerfisbundnar, þ.e. framkvæmdar til að bregðast við alvarlegum kvörtunum eða til að rannsaka alvarleg slys, tilvik og önnur 

atvik þar sem ekki var farið að tilskildum ákvæðum. 

C-HLUTI 

Framkvæmd nákvæmra athugana, rannsókna og upplýsingaöflunar 

1. Lögbær yfirvöld 

Taka skal tillit til eftirfarandi:  
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a) tiltækileika lögbærra yfirvalda, sem eru ábyrg fyrir skoðunum, fyrir allt yfirráðasvæði aðildarríkisins og fyrir allar 

úrgangsstöðvar sem falla undir 7. gr. tilskipunar 2006/21/EB, 

b) sjálfstæðis lögbærra yfirvalda og getu þeirra til að sinna öllum verkefnum sem eru nauðsynleg til að framkvæma 

skoðanirnar, 

c) heimilda lögbærra yfirvalda til að framkvæma skoðanir, þ.m.t. réttur þeirra til að fara inn í stöðvar og skoða viðeigandi 

efnislegar eignir, skjöl og rafræn gögn, 

d) hvort nægileg tilföng, starfsfólk og búnaður eru til reiðu fyrir lögbær yfirvöld til að framkvæma skoðanir, 

e) ráðstafana sem lögbær yfirvöld hafa gert vegna samvinnu og samræmingar starfsemi sinnar við önnur viðeigandi yfirvöld, 

einkum önnur yfirvöld sem bera ábyrgð í tengslum við að farið sé að tilskildum ákvæðum varðandi leyfi sem krafist er 

samkvæmt landsbundinni umhverfislöggjöf eða umhverfislöggjöf Sambandsins sem gildir um eða varðar stöðvar sem falla 

undir 7. gr. tilskipunar 2006/21/EB, 

f) stig þekkingar, reynslu og hæfni sem skoðunarmenn verða að búa yfir til að framkvæma skoðanir, einkum að því er varðar 

hönnun, byggingu, starfsemi og lokun úrgangsstöðva, 

g) skipulagningar á þjálfun til að uppfæra þekkingu skoðunarmanna, 

h) nauðsynlegrar aðstoðar sem rekstraraðilar verða að veita lögbærum yfirvöldum til að gera þeim kleift að framkvæma 

skoðanir, þ.m.t. vettvangsheimsóknir, sýnatökur og upplýsingaöflun sem er nauðsynleg til að þeir geti innt skyldur sínar af 

hendi skv. 17. gr. tilskipunar 2006/21/EB. 

Við framkvæmd skoðana geta lögbær yfirvöld notið aðstoðar óháðra sérfræðinga og geta falið þeim skoðunarverkefni í 

samræmi við landslöggjöf að því tilskildu að sérfræðingarnir starfi undir eftirliti lögbæra yfirvaldsins. Lögbært yfirvald skal 

ákvarða lágmarksréttindi og hæfi sérfræðinga og meta hvort þessi réttindi og hæfi séu uppfyllt. Lögbært yfirvald skal einnig 

sannreyna að sérfræðingarnir hafi enga persónulega hagsmuni af því hver niðurstaða skoðunarinnar verður. 

2. Skipulag skoðana 

2.1. Skoðunaráæt lan i r  

Taka skal tillit til eftirfarandi: 

a) fyrirframskipulagningar á skoðunum með áætlun eða áætlunum, sem eru samdar á viðeigandi stjórnsýslustigi, sem byggjast 

á almennu mati á viðeigandi umhverfis- og öryggismálum og áhættu í tengslum við úrgangsstöðvar, og, ef upplýsingar um 

fylgni við tilskilin ákvæði eru þegar tiltækar, heildarmats á stöðu fylgni við tilskilin ákvæði fyrir úrgangsstöðvar sem starfa 

innan svæðisins sem áætlunin nær yfir. Slíkar áætlanir er unnt að samþætta eða sameina við aðrar skoðunaráætlanir ef það 

er talið viðeigandi, 

b) reglubundinnar endurskoðunar og eftir því sem við á uppfærslu á skoðunaráætluninni eða -áætlununum, 

c) hvernig fjallað er um hverja úrgangsstöð skv. 7. gr. tilskipunar 2006/21/EB í skoðunaráætlun eða -áætlunum, 

d) að eftirfarandi komi fram í hverri skoðunaráætlun: 

i. almennt mat á viðeigandi umhverfis- og öryggismálum og áhættu, 

ii. hvaða landfræðilegt svæði skoðunaráætlunin nær yfir, 

iii. yfirlit yfir úrgangsstöðvar, sem falla undir skoðunaráætlunina, sem eru með leyfi, 

iv. leiðir til að tryggja sanngreiningu úrgangsstöðva, sem falla undir 7. gr. tilskipunar 2006/21/EB, sem eru starfræktar 

án leyfis, 

v. verklag við framkvæmd kerfisbundinna skoðana, 

vi. verklag við framkvæmd ókerfisbundinna skoðana, 

vii. verklag við framkvæmd tilkynntra og fyrirvaralausra vettvangsheimsókna, 

viii. ef nauðsyn krefur, ráðstafanir varðandi samvinnu og samræmingu milli mismunandi lögbærra yfirvalda sem eru 

ábyrg fyrir skoðunum og á milli þessara yfirvalda og annarra yfirvalda sem hafa hlutverki að gegna við að framfylgja 

leyfum sem krafist er samkvæmt landsbundinni umhverfislöggjöf eða umhverfislöggjöf Sambandsins sem gildir um 

eða á við um úrgangsstöðvar sem falla undir 7. gr. tilskipunar 2006/21/EB, 

ix. upplýsingar um mannauð, fjármagn og önnur tilföng sem lögbært yfirvald þarfnast til að koma skoðunaráætluninni til 

framkvæmda.  
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2.2. Ker f i sbundnar  skoðani r  

Taka skal tillit til eftirfarandi: 

a) framkvæmdar kerfisbundinna skoðana með reglulegu millibili, byggt á viðeigandi áhættumati á viðkomandi úrgangsstöð, 

b) fullnægjandi tíðni vettvangsheimsókna, byggt á viðeigandi áhættumati á viðkomandi úrgangsstöð, sem endurspeglar einnig 

mögulega aukna áhættu af stöðvum í A-flokki, 

c) beitingar eftirfarandi viðmiðana fyrir áhættumat á úrgangsstöðvum: 

i. möguleg og raunveruleg áhrif viðkomandi stöðva á heilbrigði manna og umhverfið með tilliti til umfangs og gerðar 

losunar, næmni umhverfisins á staðnum og áhættu á slysum, eins og nánar er tilgreint í bestu aðgengilegu tækni (BAT 

5), tilvísunarskjali um bestu aðgengilegu tækni um meðhöndlun úrgangs frá námuiðnaði (MWEI BREF) (1), 

ii. fyrri reglufylgni, 

iii. þátttaka rekstraraðila úrgangsstöðvarinnar í umhverfisstjórnunarkerfinu (EMS) eins og nánar er tilgreint í bestu 

aðgengilegu tækni 1 í tilvísunarskjali um bestu aðgengilegu tækni um meðhöndlun úrgangs frá námuiðnaði (MWEI 

BREF), 

d) hvort skoðunarmaðurinn getur um viðeigandi niðurstöður skoðana, eftir því sem við á, sem voru framkvæmdar samkvæmt 

annarri gildandi löggjöf Sambandsins, 

e) hvort rekstraraðilinn, þegar vettvangsheimsóknir eru tilkynntar fyrirfram, fái heimsóknaráætlunina og nánari útlistun á 

upplýsingum og allri annarri aðstoð sem farið er fram á að rekstraraðilinn láti í té, 

f) framkvæmdar rannsóknar og, eins og við á, að niðurstöðum sé deilt með öðrum yfirvöldum ef í ljós kemur að ekki var farið 

að tilskildum ákvæðum eða ef áhætta er á að ekki verði farið að tilskildum ákvæðum, einkum með það í huga að: 

i. gefa lýsingu á tilvikinu þar sem ekki var farið að tilskildum ákvæðum eða áhættunni á að ekki væri farið að tilskildum 

ákvæðum, skýra nánar orsakir þess og áhrif á umhverfið og heilbrigði manna og einkum að skýra nánar þær aðstæður 

(þ.m.t. aðilar) sem leiddu til þess að ekki var farið að tilskildum ákvæðum, 

ii. til verði staðreyndagrunnur til að auðvelda og gera kleift að bregðast við á viðeigandi hátt til að taka á tilviki sem kom í 

ljós þar sem ekki var farið að tilskildum ákvæðum og til að koma í veg fyrir frekari tilvik í framtíðinni þar sem ekki er 

farið að tilskildum ákvæðum, þ.m.t., eins og við á, viðbótarskoðanir, ráðstafanir rekstraraðila til úrbóta, uppfærsla á 

skilyrðunum fyrir leyfinu, leyfið fellt tímabundið úr gildi eða viðurlögum beitt, 

g) ef starfsemi úrgangsstöðvar var stöðvuð tímabundið vegna þess að ekki var farið að skilyrðum fyrir leyfinu: ráðist var í 

frekari skoðunarstarfsemi með það í huga að ná þeim umhverfislegu niðurstöðum og öðrum niðurstöðum sem skilyrðunum 

fyrir leyfinu var ætlað að tryggja. 

2.3. Óker f i sbundnar  skoðan i r  

Taka skal tillit til eftirfarandi: 

a) framkvæmdar ókerfisbundinna skoðana, þ.m.t. vettvangsheimsóknir, eins skjótt og auðið er eftir að lögbært yfirvald fær 

alvarlegar kvartanir um að ekki hafi verið farið að kröfunum fyrir leyfinu eða verður á annan hátt vart við alvarleg slys, 

tilvik eða atvik þar sem ekki var farið að tilskildum ákvæðum, án tillits til þess hvort tilkynna þarf um slíka atburði  

skv. 3. mgr. 11. gr. eða 6. mgr. 12. gr. tilskipunar 2006/21/EB, einkum með það í huga að: 

i. skýra nánar orsakir atburðarins, áhrif hans á umhverfið og heilbrigði manna og einkum að skýra nánar þær aðstæður 

(þ.m.t. aðilar) sem leiddu til þess að ekki var farið að tilskildum ákvæðum, 

ii. til verði staðreyndagrunnur til að auðvelda og gera kleift að bregðast við á viðeigandi hátt til að taka á tilviki sem kom í 

ljós þar sem ekki var farið að tilskildum ákvæðum og til að koma í veg fyrir slys, tilvik eða atvik í framtíðinni þar sem 

ekki er farið að tilskildum ákvæðum, þ.m.t., eins og við á, viðbótarskoðanir, ráðstafanir rekstraraðila til úrbóta, 

uppfærsla á skilyrðunum fyrir leyfinu, leyfið fellt tímabundið úr gildi eða viðurlögum beitt, 

b) hvort skoðunarmaðurinn getur um viðeigandi niðurstöður skoðana, eftir því sem við á, sem voru framkvæmdar samkvæmt 

annarri gildandi löggjöf Sambandsins, 

c) framkvæmdar kerfisbundinna skoðana eins skjótt og auðið er að því er varðar og, eftir því sem við á, fyrir endurskoðun eða 

uppfærslu leyfis. 

2.4. Fyr i rvaral ausar  vet tvangsh eimsó knir  

Taka skal tillit til eftirfarandi:  

  

(1) http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/jrc109657_mwei_bref_-_for_pubsy_online.pdf 
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a) að ráðist sé í viðeigandi fjölda fyrirvaralausra vettvangsheimsókna, einkum þar sem við á til að greina vandamál eða 

áhættustöðu eða þörf er á að bregðast við knýjandi aðstæðum, 

b) að í ákvörðunum um fyrirvaralausar vettvangsheimsóknir sé fjallað um, eftir því sem unnt er, sjónarmið er varða heilbrigði, 

umhverfi og öryggi og hugsanlega þörf á að starfsfólk á aðgerðasviði (e. operational staff) úrgangsstöðvarinnar sé á 

staðnum. 

3. Skjalfesting á skoðunum 

3.1. Skjal fes t ing á  skoðunars t a r fsemi ,  þ .m. t .  vet tvan gsh e imsó knir  

Taka skal tillit til eftirfarandi: 

a) viðeigandi skjalfestingar á allri skoðunarstarfsemi, 

b) samantektar skýrslu, eftir hverja vettvangsheimsókn til úrgangsstöðvar, um vettvangsheimsóknina sem er skráð skriflega og 

geymd á auðgreinanlegu sniði í gagnagrunni sem er auðveldlega aðgengilegur og viðhaldið á fullnægjandi hátt, 

c) í skýrslunni um vettvangsheimsóknina kemur fram tilgangurinn með skoðuninni, gögn, upplýsingar og niðurstöður sem 

safnað er, mat á því og ályktun um hvort úrgangsstöðin uppfylli viðeigandi skilyrði í leyfinu og hvort frekari aðgerð ætti að 

fylgja, 

d) lokið er við skýrsluna um vettvangsheimsóknina innan tveggja mánaða frá vettvangsheimsókninni nema alvarlegri ágallar 

hafi komið í ljós við vettvangsheimsóknina en í því tilviki er e.t.v. þörf á að veita annan frest, 

e) möguleika rekstraraðila á að fá tækifæri til að senda athugasemdir fyrir eða eftir lok skýrslunnar um vettvangsheimsóknina, 

eftir því sem við á, 

f) aðgengi almennings að niðurstöðum vettvangsheimsóknar og, og eins og við á, annarrar skoðunarstarfsemi í samræmi við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/4/EB (2). 

D-HLUTI 

Þungamiðja skoðana eftir mismunandi lífsferlum úrgangsstöðvanna 

1. Skoðanir á nýjum úrgangsstöðvum áður en afsetning úrgangs hefst 

Að því er varðar skoðunina skal taka tillit til eftirfarandi: 

a) framkvæmdar ráðstafana sem gripið er til í þeim tilgangi að lágmarka umhverfisáhrif meðan starfsemi stendur yfir og eftir 

lokun, þ.m.t., ef þörf krefur, meðhöndlun mengaðs vatns og sigvatns, 

b) hvort staðsetning, hönnun og bygging úrgangsstöðvarinnar eru í samræmi við þá öryggis- og umhverfisþætti sem koma 

fram í leyfinu, 

c) innihalds, tiltækileika og virkni kerfisins til eigin eftirlits til reglulegrar vöktunar og sjálfskoðunar rekstraraðila og til 

áætlaðrar skýrslugjafar um vöktunargögn til lögbærs yfirvalds, 

d) framkvæmdar á ráðstöfunum til stjórnunar, viðhalds og gæslu sem eru skipulagðar til að eðlisrænn stöðugleiki stöðvarinnar 

sé tryggður og til að koma í veg fyrir mengun eða smitun jarðvegs, andrúmslofts, yfirborðsvatns eða grunnvatns til skamms 

og langs tíma sem og til að draga úr mögulegum skaða á landslagi eins og framast er unnt, 

e) hvort nægur mannauður er tiltækur og hæfni starfsfólks sem er ábyrgt fyrir umhverfisstjórnun og öryggi úrgangs-

stöðvarinnar, 

f) hvort áætlunin um lokun, sem um getur í f-lið 3. mgr. 5. gr. tilskipunar 2006/21/EB, er fullnægjandi, 

g) hvort fjárhagsleg trygging eða jafngildi hennar er fullnægjandi að því er varðar fjárhæð og form þegar lögbært yfirvald 

krefst fjárhagslegrar tryggingar eða jafngildis hennar; hvort þörf er á að endurskoða og sannreyna flokkun úrgangs-

stöðvarinnar sem stöðvar í A-flokki eða stöðvar sem er ekki í A-flokki, 

h) hvort önnur skilyrði fyrir leyfinu eru uppfyllt og allar aðrar viðeigandi kröfur sem settar eru fram í tilskipun 2006/21/EB.  

  

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/4/EB frá 28. janúar 2003 um almennan aðgang að upplýsingum um umhverfismál og 

niðurfellingu á tilskipun ráðsins 90/313/EBE (Stjtíð. ESB L 41, 14.2.2003, bls. 26). 
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2. Skoðanir á úrgangsstöðvum í rekstri 

Að því er varðar skoðunina skal taka tillit til eftirfarandi: 

a) skaðlegra áhrifa á umhverfið og heilbrigði manna frá úrgangsstöðinni og ráðstafana sem gripið er til í þeim tilgangi að 

lágmarka umhverfisáhrif; einkum hentugleika byggingarinnar, stjórnun og viðhald úrgangsstöðvarinnar til að tryggja 

eðlisrænan stöðugleika hennar og til að koma í veg fyrir mengun eða smitun jarðvegs, andrúmslofts, yfirborðsvatns eða 

grunnvatns til skamms og langs tíma sem og til að draga úr mögulegum skaða á landslagið eins og framast er unnt og 

hvernig þessi áhrif samræmast skilyrðum fyrir leyfinu og upplýsingum í mati á umhverfisáhrifum, ef slíks mats er krafist, 

b) hvort magn, eiginleikar og flokkun úrgangs sem er afsettur í úrgangsstöðinni eru í samræmi við þá þætti sem koma fram í 

leyfinu, 

c) hvort áætluð myndun sigvatns, þ.m.t. innihald mengunarefna í sigvatninu, í afsetta úrganginum og vatnsjöfnuður úrgangs-

stöðvarinnar eru í samræmi við þá þætti sem koma fram í leyfinu, 

d) breytinga á skipulagi og starfsemi úrgangsstöðvar: athugun á 1) vatnsstjórnun, 2) gæðum jarðtæknilegrar byggingar-

starfsemi (t.d. reist stífla/fyrirhleðsla), 3) stjórnun jarðtæknilegra öryggiskerfa (t.d. yfirborðsefni, vöktun á stöðugleika og 

öryggi), 4) magni og eiginleikum úrgangs sem er afsettur samanborið við framreikninga í úrgangsstjórnunaráætluninni, 5) 

myndun sigvatns, þ.m.t. innihald mengunarefna í sigvatninu samanborið við framreikninga í úrgangsstjórnunaráætluninni, 

6) vatnsjöfnuði úrgangsstöðvar samanborið við framreikninga í úrgangsstjórnunaráætluninni og 7) tækni sem er notuð við 

umhverfis- og öryggisstjórnun og umhverfisvöktun og hversu fullnægjandi hún er, 

e) samþykkt ráðstafana sem mælt er með eða lagðar eru á eftir fyrri skoðanir, 

f) skýrslna og yfirlýsinga um umhverfis- og öryggisúttektir, ef þess er krafist í leyfinu, 

g) niðurstaðna, heildstæðni, stjórnunar og virkni áætlunar til eigin eftirlits að því er varðar reglulega vöktun og skýrslugjöf um 

öll vöktunargögn (ef við á) til lögbærs yfirvalds, 

h) sýnilegra frávika á staðnum, 

i) hvort sýnataka og greining á eiginleikum úrgangs frá námuvinnslu er dæmigerð, 

j) hlutverka, ábyrgðar og hæfni starfsfólks sem er ábyrgt fyrir umhverfis- og öryggisstjórnun úrgangsstöðvarinnar sem og 

hvort nægur mannauður er fyrir hendi og hvort starfsfólk fær þjálfun, 

k) verklags við að tilkynna lögbæru yfirvaldi um alla atburði sem líklegt er að hafi áhrif á stöðugleika úrgangsstöðvarinnar og 

öll umtalsverð, neikvæð umhverfisáhrif sem koma í ljós þegar eftirlits- og vöktunaraðferðum er beitt, 

l) hvort áætlunin um lokun, sem um getur í f-lið 3. mgr. 5. gr. tilskipunar 2006/21/EB, er fullnægjandi og samræmi við hvers 

kyns stigvaxandi lokunarráðstafanir sem tilgreindar eru í áætluninni, 

m) hvort upphæð og form fjárhagslegrar tryggingar eða jafngildis hennar er fullnægjandi að því er varðar útreiknaðan kostnað 

við skuldbindingar rekstraraðilans samkvæmt leyfinu, þ.m.t. fyrirkomulag við lokun og eftir lokun og endurmótun lands 

sem varð fyrir áhrifum, ef lögbært yfirvald krefst fjárhagslegrar tryggingar eða jafngildis hennar, 

n) flokkunar úrgangsstöðvarinnar sem stöðvar í A-flokki eða stöðvar sem er ekki í A-flokki, 

o) hvort önnur skilyrði fyrir leyfinu eru uppfyllt og allar aðrar viðeigandi kröfur sem settar eru fram í tilskipun 2006/21/EB. 

3. Lokaskoðun úrgangsstöðvar á staðnum í samræmi við 3. mgr. 12. gr. tilskipunar 2006/21/EB 

Að því er varðar skoðunina skal taka tillit til eftirfarandi: 

a) skaðlegra áhrifa á umhverfið og heilbrigði manna frá úrgangsstöðinni og ráðstafana sem gripið er til í þeim tilgangi að 

lágmarka slík áhrif eftir lokun, þ.m.t., ef þörf krefur, meðhöndlun mengaðs vatns og sigvatns, 

b) hvort framkvæmd áætlunarinnar um lokun, sem um getur í f-lið 3. mgr. 5. gr. tilskipunar 2006/21/EB, er fullnægjandi, 

c) endurmótunar lands sem varð fyrir áhrifum af úrgangsstöðinni, 

d) hvort áætlun og fyrirkomulag fyrir viðhald, vöktun, eftirlit og ráðstafanir til úrbóta í fasanum eftir lokun úrgangs-

stöðvarinnar eru fullnægjandi, þ.m.t. virkni búnaðar til vöktunar, gæslu og eftirlits og hvort hann er fullnægjandi,  
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e) hvort upphæð og form fjárhagslegrar tryggingar eða jafngildis hennar er fullnægjandi að því er varðar útreiknaðan kostnað 

við skuldbindingar rekstraraðilans samkvæmt leyfinu, þ.m.t. að ljúka fyrirkomulaginu við lokun og eftir lokun og 

eftirstandandi endurmótun lands sem varð fyrir áhrifum, ef lögbært yfirvald krefst fjárhagslegrar tryggingar eða jafngildis 

hennar, 

f) flokkunar úrgangsstöðvarinnar sem stöðvar í A-flokki eða stöðvar sem er ekki í A-flokki, 

g) hvort önnur skilyrði fyrir leyfinu eru uppfyllt og allar aðrar viðeigandi kröfur sem settar eru fram í tilskipun 2006/21/EB. 

4. Skoðanir á úrgangsstöðvum eftir lokun, að því er varðar stöðvar sem var lokað eftir 1. maí 2008 

Að því er varðar skoðunina skal taka tillit til eftirfarandi: 

a) skaðlegra áhrifa á umhverfið og heilbrigði manna frá úrgangsstöðinni og ráðstafana sem gripið er til í þeim tilgangi að 

lágmarka slík áhrif eftir lokun, þ.m.t., ef þörf krefur, meðhöndlun mengaðs vatns og sigvatns, 

b) samræmis á milli skaðlegra áhrifa, sem um getur í a-lið, annars vegar og skilyrðanna fyrir leyfinu og upplýsinganna í 

matinu á umhverfisáhrifum hins vegar, ef gerð er krafa um slíkt, 

c) hvort myndun sigvatns, þ.m.t. innihald mengunarefna í sigvatninu, í afsetta úrganginum og vatnsjöfnuður úrgangs-

stöðvarinnar og, ef þörf krefur, meðhöndlun mengaðs vatns og sigvatns eru í samræmi við þá þætti sem koma fram í 

leyfinu, 

d) hvort framkvæmd áætlunarinnar um lokun, sem um getur í f-lið 3. mgr. 5. gr. tilskipunar 2006/21/EB, er fullnægjandi, 

e) hvort áætlunin um lokun, sem um getur í f-lið 3. mgr. 5. gr. tilskipunar 2006/21/EB, er fullnægjandi, einkum að því er 

varðar þörfina fyrir viðbótarráðstafanir varðandi lokun og endurmótun sem byggja á mati á umhverfisáhættu og 

umhverfisáhrifum, 

f) endurmótunar lands sem varð fyrir áhrifum af úrgangsstöðinni; hvort áætlunin og fyrirkomulagið við viðhald, vöktun, 

eftirlit og ráðstafanir til úrbóta í fasanum eftir lokun úrgangsstöðvarinnar eru fullnægjandi, þ.m.t. virkni búnaðar til 

vöktunar, gæslu og eftirlits og hvort hann er fullnægjandi, og skýrslugjöf um öll vöktunargögn til lögbærs yfirvalds, 

g) verklags við að tilkynna lögbæru yfirvaldi um alla atburði eða þróun sem líklegt er að hafi áhrif á stöðugleika 

úrgangsstöðvarinnar og öll umtalsverð, neikvæð umhverfisáhrif sem koma í ljós þegar eftirlits- og vöktunaraðferðum er 

beitt, 

h) hvort upphæð og form fjárhagslegrar tryggingar eða jafngildis hennar sé fullnægjandi að því er varðar útreiknaðan kostnað 

við skuldbindingar samkvæmt leyfinu, þ.m.t. að ljúka fyrirkomulaginu eftir lokun, aðgerðir til úrbóta og endurmótun lands 

sem varð fyrir áhrifum, ef lögbær yfirvöld krefjast fjárhagslegrar tryggingar eða jafngildis hennar, 

i) flokkunar úrgangsstöðvarinnar sem stöðvar í A-flokki eða stöðvar sem er ekki í A-flokki, 

j) hvort önnur skilyrði fyrir leyfinu eru uppfyllt og allar aðrar viðeigandi kröfur sem settar eru fram í tilskipun 2006/21/EB. 

E-HLUTI 

Viðbótarþættir við skoðanir á úrgangsstöðvum í A-flokki 

1. Skoðanir á stíflum í úrgangsstöðvum í A-flokki sem innihalda úrkast 

Til viðbótar við viðeigandi þætti sem tilgreindir eru í D-hluta skal skoðunarmaðurinn taka tillit til eftirfarandi þegar skoðunin 

varðar stíflur í úrgangsstöðvum í A-flokki sem innihalda úrkast: 

a) tegundar og ástands verndar gegn rofi, 

b) hvort vatnafræðileg hönnun er fullnægjandi, s.s. vatnsjöfnuður, tiltækt fríborð (e. free-board) (lóðrétt fjarlægð (hæð) milli 

hámarksvatnsborðs eins og það er venjulega í vatnsgryfjunni og hæsta hluta stíflunnar), 

c) samsetningar, ástands og heilleika burðarvirkis afsetningarsvæðisins (e. beach), s.s. hvort lægðir eru fyrir hendi, þéttleiki 

úrkasts, stjórn á ryki, 

d) breytingar á hæsta hluta stíflunnar og halla þegar núverandi ástand er borin saman við hönnunina, 

e) virkni og ástand frárennsliskerfisins og staða þess og jarðtæknileg burðarvirki (s.s. himnur og dúkar til jarðtæknilegra nota, 

stíflur) og búnaður (s.s. vöktun stíflumannvirkis), 

f) leka- og sytursvæði og magn efnis sem hefur lekið, 
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g) skaði sem komið hefur í ljós, 

h) tré og gróður við stífluna. 

2. Skoðanir á losunaraðstöðu í úrgangsstöð í A-flokki sem inniheldur úrkast 

Til viðbótar við viðeigandi þætti sem tilgreindir eru í D-hluta skal skoðunarmaðurinn taka tillit til eftirfarandi þegar skoðunin 

varðar losunaraðstöðu í úrgangsstöð í A-flokki sem inniheldur úrkast og virkni slíkrar losunaraðstöðu: 

a) hvort aðgangur að losunarlínum og losunarstöðum er fullnægjandi, 

b) skemmda á byggingar- og eftirlitsbúnaði, 

c) leka gegnum og umhverfis losunaraðstöðu, 

d) rofs í útrennslisopinu meðstreymis (e downstream outlet), 

e) gróðurs í eða nálægt losunaraðstöðu, 

f) búnaðar til að stjórna losun, 

g) neyðarlosunaraðstöðu, 

h) varaaflgjafa, 

i) hraða aukningar á losun í vatnsgryfju undir úrkast og tengdan hraða aukningar á yfirborðshæð vatnsgryfjunnar (mælt í 

metrum/árum), 

j) kerfi til að losa úrkast, 

k) vatnsstjórnunarkerfi. 

3. Skoðanir á úrgangsstöðvum í A-flokki sem innihalda úrgangsgrjót 

Til viðbótar við viðeigandi þætti sem tilgreindir eru í D-hluta skal skoðunarmaðurinn taka tillit til eftirfarandi þegar skoðunin 

varðar úrgangsstöðvar í A-flokki sem innihalda úrgangsgrjót: 

a) veðrunar grjótsins, 

b) gæða og magns syturvatns, 

c) hvort ráðstafanirnar sem gripið er til í þeim tilgangi að lágmarka umhverfisáhrif stöðva sem innihalda úrgangsgrjót eru 

fullnægjandi, 

d) réttleika og skilvirkni starfsemi við endurræktun, byggt á viðkomandi lagalegum skuldbindingum. 

 __________  
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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/1705 

frá 14. júlí 2021 

um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2020/692 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og  

ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um komu sendinga af tilteknum dýrum, kímefni og  

afurðum úr dýraríkinu inn í Sambandið og um tilflutning þeirra og meðhöndlun eftir komu (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 frá 9. mars 2016 um smitandi dýrasjúkdóma og um 

breytingu og niðurfellingu á tilteknum gerðum á sviði dýraheilbrigðis (lög um dýraheilbrigði) (1), einkum 234. gr. (2. mgr.), 

237. gr. (4. mgr.), 239. gr. (2. mgr.) og 279. gr. (2. mgr.), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 (2) bætir við dýraheilbrigðisreglurnar sem mælt er fyrir 

um í reglugerð (ESB) 2016/429 að því er varðar komu sendinga af tilteknum dýrum, kímefnum og afurðum úr 

dýraríkinu inn í Sambandið og tilflutning þeirra og meðhöndlun eftir komu. 

2) Eftir birtingu framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692 3. júní 2020 í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins komu í ljós 

tiltekin minni háttar mistök eða úrfellingar í ákvæðum þessarar framseldu reglugerðar. Leiðrétta ætti þessi mistök og 

úrfellingar og því ætti að breyta framseldri reglugerð (ESB) 2020/692 til samræmis við það. 

3) Að auki ætti að breyta tilteknum reglum sem mælt er fyrir um í framseldri reglugerð (ESB) 2020/692 til að tryggja að 

þær séu í samræmi við reglur sem mælt er fyrir um í öðrum framseldum gerðum sem eru samþykktar samkvæmt 

reglugerð (ESB) 2016/429 og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 (3). 

4) Einnig er nauðsynlegt að breyta framseldri reglugerð (ESB) 2020/692 til að hún nái yfir tilteknar aðstæður, sem var 

upphaflega sleppt undir gildissviði þeirrar gerðar, og til að hún nái yfir tiltekna möguleika sem kveðið er á um í gerðum 

Sambandsins sem voru samþykktar á undan reglugerð (ESB) 2016/429 og sem ætti að viðhalda innan ramma 

reglugerðar (ESB) 2016/429. Þetta er mikilvægt til að tryggja snurðulaus umskipti frá kröfunum sem mælt er fyrir um í 

þessum fyrri gerðum Sambandsins og varða komu dýra, kímefna og afurða úr dýraríkinu inn í Sambandið eða til að 

skýra nánar um hvaða tegundir og flokka dýra og afurða úr dýraríkinu tilteknar kröfur ættu að gilda eða ekki að gilda.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 339, 24.9.2021, bls. 40. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 46/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 84, 31.3.2016, bls. 1. 

(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 frá 30. janúar 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um komu sendinga af tilteknum dýrum, kímefni og afurðum úr dýraríkinu inn í Sambandið og um 

tilflutning þeirra og meðhöndlun eftir komu (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 379). 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 frá 15. mars 2017 um opinbert eftirlit og aðra opinbera starfsemi sem miðar að því 

að tryggja að lögum um matvæli og fóður og reglum um heilbrigði og velferð dýra, plöntuheilbrigði og plöntuverndarvörur sé beitt og um 

breytingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001, (EB) nr. 396/2005, (EB) nr. 1069/2009, (EB) nr. 1107/2009, (ESB) 

nr. 1151/2012, (ESB) nr. 652/2014, (ESB) 2016/429 og (ESB) 2016/2031, reglugerðum ráðsins (EB) nr. 1/2005 og (EB) nr. 1099/2009 og 

tilskipunum ráðsins 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB og 2008/120/EB og um niðurfellingu á reglugerðum 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 og (EB) nr. 882/2004, tilskipunum ráðsins 89/608/EBE, 89/662/EBE, 90/425/EBE, 

91/496/EBE, 96/23/EB, 96/93/EB og 97/78/EB og ákvörðun ráðsins 92/438/EBE (reglugerð um opinbert eftirlit) (Stjtíð. ESB L 95, 

7.4.2017, bls. 1). 
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5) Framseld reglugerð (ESB) 2020/692 ætti einnig að tryggja snurðulaus umskipti frá kröfunum sem mælt er fyrir um í 

fyrri gerðum Sambandsins og varða komu lagardýra og lagardýraafurða inn í Sambandið þar eð þær hafa reynst 

árangursríkar. Þess vegna ætti að viðhalda markmiði og megininntaki þessara gildandi reglna í þeirri framseldu 

reglugerð en aðlaga þær svo þær henti nýja lagarammanum sem komið var á fót með reglugerð (ESB) 2016/429. 

6) Að auki ættu dýraheilbrigðiskröfurnar, sem mælt er fyrir um í framseldri reglugerð (ESB) 2020/692, ekki að gilda um 

afurðir úr lagardýrum, aðrar en lifandi lagardýr, að undanskildum þeim sem eru ætlaðar til frekari vinnslu í Sambandinu, 

í ljósi þess að það eru engar marktækar ástæður sem tengjast heilbrigði dýra til að fella slíkar afurðir undir gildissvið 

þeirrar framseldu reglugerðar. Því ætti að breyta 6. mgr. 1. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692 þar sem 

gildissvið þeirrar gerðar er fastsett. 

7) Skilgreiningin á svíni, eins og nú er mælt fyrir um í 8. lið 2. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692, á einungis við 

vegna komu þessara dýra inn í Sambandið. Í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/686 (4), þar 

sem mælt er fyrir um reglur um tilflutninga á kímefnum innan Sambandsins, er kveðið á um aðra skilgreiningu á svínum 

sem er viðeigandi fyrir gjafa kímefna. Þess vegna ætti að breyta skilgreiningunni á svínum í framseldri reglugerð (ESB) 

2020/692 til að hún nái bæði yfir komu svína og kímefna úr svínum inn í Sambandið. 

8) Skilgreiningin á „brunnbátur“, sem er sem stendur mælt fyrir um í 48. lið 2. gr. framseldrar reglugerð (ESB) 2020/692, 

er ekki í samræmi við skilgreininguna á „brunnbátur“ sem sett er fram í 2. lið 2. gr. framseldrar reglugerðar fram-

kvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/990 (5). Til að tryggja samræmi í reglum Sambandsins ætti að breyta skilgreiningunni 

í 48. lið 2. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692 til að samræma hana við skilgreininguna sem sett er fram í 

framseldri reglugerð (ESB) 2020/990. 

9) Í framseldri reglugerð (ESB) 2020/692 er mælt fyrir um kröfur í tengslum við skoðun landdýra fyrir sendingu þeirra til 

Sambandsins sem ná einnig, að því er varðar alifugla, yfir upprunahóp þeirra. Þó ætti að skýra nánar að þessar kröfur 

gilda ekki um upprunahóp dagsgamalla unga í samræmi við kröfurnar sem gilda til 21. apríl 2021 sem mælt er fyrir um í 

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008 (6). Því ætti að breyta 1. mgr. 13. gr. framseldrar reglugerðar 

(ESB) 2020/692 til samræmis við það. 

10) Framseld reglugerð (ESB) 2020/692, sem gildir frá 21. apríl 2021, ætti að tryggja snurðulaus umskipti frá kröfunum sem 

mælt er fyrir um í fyrri gerðum Sambandsins og varða komu landdýra og kímefna og afurða úr landdýrum inn í 

Sambandið þar eð þær hafa reynst árangursríkar. Þess vegna ætti að viðhalda markmiði og megininntaki þessara reglna í 

þeirri framseldu reglugerð en aðlaga þær svo þær henti nýja lagarammanum sem komið var á fót með reglugerð (ESB) 

2016/429. Í 1. mgr. 11. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 206/2010 (7) er kveðið á um að í kjölfar 

aðflutnings sendinga af hóf- og klaufdýrum, öðrum en hóf- og klaufdýrum sem eru ætluð fyrir lokaðar starfsstöðvar, inn 

í Sambandið eigi þau að vera á búinu, sem er ákvörðunarstaður þeirra, í a.m.k. 30 daga nema þau séu send beint til 

sláturhúss. Framseld reglugerð (ESB) 2020/692 felldi reglugerð (ESB) nr. 206/2010 úr gildi. Í framseldri reglugerð 

(ESB) 2020/692 er þó ekki kveðið á um þann möguleika að tilflytja hóf- og klaufdýr í sláturhús á 30 daga tímabilinu 

eftir komu þeirra inn í Sambandið. Því ætti að breyta 26. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692 til að kveða á um 

þann möguleika þar eð tilflutningar á þessu tímabili leiða ekki til verulegra dýraheilbrigðisvandamála.  

  

(4) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/686 frá 17. desember 2019 um viðbót við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2016/429 að því er varðar samþykki fyrir kímefnamiðstöðvum og kröfur varðandi rekjanleika og dýraheilbrigði vegna tilflutninga 

innan Sambandsins á kímefni úr tilteknum landdýrum í haldi (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 1). 

(5) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/990 frá 28. apríl 2020 um viðbót við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2016/429 að því er varðar dýraheilbrigðiskröfur og vottunarkröfur vegna tilflutninga á lagardýrum og lagardýraafurðum innan 

Sambandsins (Stjtíð. ESB L 221, 10.7.2020, bls. 42). 

(6) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008 frá 8. ágúst 2008 um skrá yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf, þaðan 

sem leyfður er innflutningur til Bandalagsins og umflutningur um Bandalagið á alifuglum og alifuglaafurðum, og um kröfur vegna 

heilbrigðisvottorða fyrir dýr og dýraafurðir (Stjtíð. ESB L 226, 23.8.2008, bls. 1). 

(7) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 206/2010 frá 12. mars 2010 um skrár yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði eða hluta þeirra, þaðan 

sem leyfður er aðflutningur á tilteknum dýrum og nýju kjöti til Evrópusambandsins, og um kröfur varðandi heilbrigðisvottorð fyrir dýr og 

dýraafurðir (Stjtíð. ESB L 73, 20.3.2010, bls. 1). 
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11) Að auki ætti að rýmka undanþáguna frá kröfunni er varðar 30 daga dvalartíma á viðtökustarfsstöðinni eftir komu inn í 

Sambandið, sem kveðið er á um í 26. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692, sem gildir sem stendur einungis um 

dýr af hestaætt sem eru ætluð til kappreiða, keppni og menningarviðburða, þannig að hún nái yfir öll dýr af hestaætt og 

breyta ætti þeirri grein til samræmis við það. 

12) Í framseldri reglugerð (ESB) 2020/692 er kveðið á um undanþágu frá kröfum sem mælt er fyrir um í þeirri gerð vegna 

komu sendinga af alifuglum og útungunareggjum alifugla inn í Sambandið ef um er að ræða sendingar með færri en  

20 alifuglum, öðrum en strútfuglum, og sendingar með færri en 20 útungunareggjum alifugla, annarra en strútfugla. Þó 

ættu tilteknar kröfur í tengslum við flutningatæki, gáma sem þær eru fluttar í til Sambandsins, bólusetningu gegn 

alvarlegri fuglainflúensu og sótthreinsun, sem gilda um alifugla og útungunaregg, einnig að gilda um komu sendinga 

með færri en 20 alifuglum, öðrum en strútfuglum, og færri en 20 útungunareggjum alifugla, annarra en strútfugla, inn í 

Sambandið. Því ætti að breyta 49. og 101. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692 til samræmis við það. 

13) Í framseldri reglugerð (ESB) 2020/692 er kveðið á um að allir fuglar í haldi sem eru sendir til Sambandsins skuli vera 

bólusettir gegn sýkingu af völdum Newcastle-veikiveiru. Þetta er þó ekki verklega mögulegt og stangast á við kröfur 

vegna komu inn í aðildarríki sem eru með þá stöðu að vera laus við sýkingu af völdum Newcastle-veikiveiru án 

bólusetningar. Því ætti að breyta 57. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692 til að skýra nánar að kröfurnar, að því 

er varðar bóluefnin sem eru notuð gegn sýkingu af völdum Newcastle-veikiveiru, gilda þegar fuglar í haldi hafa verið 

bólusettir gegn þeim sjúkdómi. 

14) Keppnisdúfur falla undir skilgreininguna á „fuglar í haldi“ sem mælt er fyrir um í 10. lið 4. gr. reglugerðar (ESB) 

2016/429. Þess vegna gilda sértækar dýraheilbrigðiskröfur vegna fugla í haldi, sem mælt er fyrir um í 2. kafla 3. bálks 

II. hluta framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692, einnig um þessi dýr. Þessar kröfur takmarka þó möguleikann á komu 

keppnisdúfa inn í Sambandið frá þriðja landi, yfirráðasvæði eða svæði þess með það í hyggju að þær fljúgi aftur til 

viðkomandi þriðja lands eða yfirráðasvæðis eða svæðis. Enn fremur skapa keppnisdúfur, sem komið er með inn í 

Sambandið með það í hyggju að þær fljúgi aftur til þriðja upprunalands eða -yfirráðasvæðis eða -svæðis þess, ekki sömu 

áhættu fyrir heilbrigði dýra og aðrir fuglar í haldi. Því ætti að breyta framseldri reglugerð (ESB) 2020/692 til að kveða á 

um undanþágu frá sértækum dýraheilbrigðiskröfum vegna fugla í haldi vegna komu keppnisdúfna inn í Sambandið frá 

þriðja landi eða yfirráðasvæði eða svæði þess, þar sem þær eru að jafnaði í haldi, með það í hyggju að þeim verði 

tafarlaust sleppt og þess vænst að þær fljúgi aftur til viðkomandi þriðja lands eða yfirráðasvæðis eða svæðis þess. 

15) Í 74. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692 er mælt fyrir um kröfur um auðkenningu vegna komu hunda, katta og 

fretta inn í Sambandið. Að því er varðar kröfurnar um auðkenningu þeirra er vísað í framkvæmdargerðir sem 

framkvæmdastjórnin samþykkti skv. 120. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429. Slíkar framkvæmdargerðir hafa þó enn ekki 

verið samþykktar þar eð í 277. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 er kveðið á um að reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 576/2013 (8) eigi að gilda áfram til 21. apríl 2026 að því er varðar tilflutninga, sem eru ekki viðskiptalegs 

eðlis, á gæludýrum af þessum tegundum. Því ætti að breyta 74. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692 til að vísa til 

krafnanna í reglugerð (ESB) nr. 576/2013. 

16) Vegna úrfellingar eru engin ákvæði í framseldri reglugerð (ESB) 2020/692 sem varða skoðun á sendingum af kímefnum 

fyrir sendingu þeirra til Sambandsins. Til að tryggja að sendingar af kímefnum uppfylli kröfurnar í framseldri reglugerð 

(ESB) 2020/692, áður en þær fá heimild til að koma inn í Sambandið, ætti því að breyta þessari framseldu reglugerð á 

þann hátt að í henni verði mælt fyrir um reglur sem tengjast nauðsynlegum skoðunum og athugunum á þessum 

sendingum. 

17) Í 86. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692 er kveðið á um að sendingar af eggfrumum og fósturvísum nautgripa 

ættu að fá heimild til komu inn í Sambandið ef gjafadýr kemur frá starfsstöð sem er laus við smitandi hvítblæði í 

nautgripum. Í 2. mgr. 87. gr. þeirrar framseldu reglugerðar er kveðið á um undanþágu fyrir starfsstöð sem er ekki laus 

við smitandi hvítblæði í nautgripum með þeim skilyrðum að gjafadýrin séu yngri en tveggja ára og að engin klínísk 

tilvik smitandi hvítblæðis í nautgripum hafi komið upp a.m.k. undanfarin 3 ár. Sú undanþága ætti að gilda um nautgripi, 

  

(8) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 576/2013 frá 12. júní 2013 um gæludýraflutninga, sem ekki eru viðskiptalegs eðlis, og um 

niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 998/2003 (Stjtíð. ESB L 178, 28.6.2013, bls. 1). 
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sem eru gjafadýr, óháð aldri þeirra. Því ætti að breyta 2. mgr. 87. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692 til 

samræmis við það. 

18) Í framseldri reglugerð (ESB) 2020/692 er kveðið á um að útungunaregg alifugla verði að koma úr hópum sem voru settir 

í klíníska skoðun innan sólarhrings fyrir fermingu sendingarinnar af útungunareggjunum til sendingar til Sambandsins. 

Þriðju lönd og hagsmunaaðilar hafa þó bent á að þessi krafa eykur stjórnsýsluálagið fyrir lögbær yfirvöld og 

rekstraraðila á óréttlætanlegan hátt og skapar áhættu fyrir smitvarnir í starfsstöðvunum. Með það í huga að þessi egg eru 

upprunnin í samþykktum starfsstöðvum sem beita ströngum reglum um smitvarnir þykir rétt að heimila rýmri 

tímaramma fyrir klíníska skoðun á upprunahópi útungunareggjanna, í líkingu við það sem kveðið er á um í framseldri 

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/688, (9), vegna tilflutnings á þessum afurðum milli aðildarríkja. Því 

ætti að breyta 107. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692 til samræmis við það. 

19) Í 4. kafla 2. bálks III. hluta framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692 er mælt fyrir um kröfur vegna komu eggja sem eru 

laus við tiltekna sjúkdómsvalda inn í Sambandið, þ.m.t. kröfur í tengslum við upprunastarfsstöð þessara eggja. Breyta 

ætti framseldri reglugerð (ESB) 2020/692 til að kveða á um að þessar starfsstöðvar í þriðju löndum séu samþykktar í 

samræmi við þær reglur sem gilda um þessar starfsstöðvar í Sambandinu. 

20) Lagardýr, eins og þau eru skilgreind í 3. lið 4. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429, ná yfir dýr í haldi og villt dýr. Því er 

heimilt að leyfa innflutning á lagardýrum frá lagareldisstöðvum og frá villtum búsvæðum inn í Sambandið. Þar af 

leiðandi má senda þau frá „upprunastað“ eða frá „upprunastarfsstöð“. Heimila ætti þennan möguleika í framseldri 

reglugerð (ESB) 2020/692 og því ætti að breyta a- og d-lið 167. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692 til 

samræmis við það. 

21) Í 172. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692 er kveðið á um undanþágur fyrir tiltekna flokka lagardýra og afurða 

úr þeim frá þeirri kröfu að vera upprunnin í sjúkdómalausu þriðja landi, á yfirráðasvæði, svæði eða í hólfi. Í öllum 

tilvikum verða þó lagareldisdýr og afurðir úr þeim, sem falla undir gildissvið framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692, 

að vera upprunnin í starfsstöð sem er annaðhvort skráð eða samþykkt í samræmi við 1. kafla II. bálks IV. hluta 

reglugerðar (ESB) 2016/429. Því ætti að breyta 172. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692 með þessari reglugerð 

til að gera það ljóst að undanþágan, sem kveðið er á um í henni, á ekki við um 170. gr. heldur sérstaklega um 1. mgr. 

170. gr. þeirrar framseldu reglugerðar. 

22) Vegna úrfellingar ætti að breyta 3. mgr. 174. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692 þannig að vísað sé til iii. liðar 

a-liðar 1. mgr.170. gr. fremur en til iii. liðar a-liðar 170. gr. 

23) Í 3. mgr. 226. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 er kveðið á um að aðildarríki geti haft samþykktar landsráðstafanir vegna 

annars sjúkdóms en skráðs sjúkdóms sem um getur í d-lið 1. mgr. 9. gr. þeirrar reglugerðar. Því ætti að breyta 175. gr. 

framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692 og XXIX. viðauka við hana til að skýra nánar að aðildarríkjum er ekki einungis 

heimilt að gera slíkar ráðstafanir vegna óskráðra sjúkdóma heldur einnig vegna sjúkdóma sem eru tilgreindir í e-lið  

1. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.  

  

(9) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/688 frá 17. desember 2019 um viðbót við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2016/429 að því er varðar dýraheilbrigðiskröfur vegna tilflutninga á landdýrum og útungunareggjum innan Sambandsins (Stjtíð. 

ESB L 174, 3.6.2020, bls. 140). 
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24) Sökum þess hversu lengi er hægt að geyma sæði, eggfrumur og fósturvísa ætti að mæla fyrir um tilteknar 

umbreytingarráðstafanir í IV. hluta framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692 er varða kímefni sem er safnað, þau 

framleidd unnin og geymd í samræmi við tilskipanir ráðsins 88/407/EBE (10), 89/556/EBE (11), 90/429/EBE (12) og 

92/65/EBE (13). Þessar ráðstafanir ættu að varða samþykki fyrir sæðissöfnunarstöðvum, sæðisgeymslustöðvum, hópum 

sem annast söfnun á fósturvísum og hópum sem annast framleiðslu á fósturvísum samkvæmt þessum tilskipunum og 

merkingar á stráum og öðrum pakkningum sem sæði, eggfrumur eða fósturvísar eru settir í, geymdir og fluttir. Þessar 

ráðstafanir ættu einnig að varða kröfur um söfnun, framleiðslu, vinnslu og geymslu kímefna, um heilbrigði gjafadýra og 

um prófanir á rannsóknarstofu og aðrar prófanir sem eru gerðar á gjafadýrum og kímefnum samkvæmt þessum 

tilskipunum. Nauðsynlegt er að tryggja að engin röskun verði á viðskiptum með þessi kímefni vegna mikilvægis þeirra 

fyrir geira kynbóta á dýrum. Til að tryggja áframhaldandi komu sendinga af kímefnum inn í Sambandið, sem var safnað 

eða voru framleidd fyrir 21. apríl 2021, sem uppfylla kröfurnar sem mælt er fyrir um í tilskipunum 88/407/EBE, 

89/556/EBE, 90/429/EBE og 92/65/EBE, ætti að mæla fyrir um tiltekin umbreytingarákvæði í framseldri reglugerð 

(ESB) 2020/692. Breyta ætti þeirri framseldu reglugerð til samræmis við það. 

25) Í töflu 1 í III. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2020/692 er m.a. mælt fyrir um kröfur að því er varðar dvalartíma 

dýra af hestaætt fyrir komu þeirra inn í Sambandið. Einkum er mælt fyrir um tiltekna dvalartíma fyrir dýr af hestaætt, 

önnur en skráð dýr af hestaætt, skráð dýr af hestaætt og endurkomu skráðra hesta eftir tímabundinn útflutning. Þessir 

dvalartímar ættu að vera nákvæmari til að taka á þeirri áhættu sem skapast við komu dýra af hestaætt sem eru ekki ætluð 

til slátrunar, skráðra hesta og dýra af hestaætt sem eru ætluð til slátrunar sem og við endurkomu skráðra hesta eftir 

tímabundinn útflutning. Því ætti að breyta þeim viðauka til samræmis við það. 

26) Í töflu 2 í III. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2020/692 er mælt fyrir um kröfur að því er varðar dvalartíma 

alifugla fyrir komu þeirra inn í Sambandið. Einkum er mælt fyrir um tiltekna dvalartíma fyrir alifugla til framleiðslu á 

kjöti eða eggjum til neyslu og fyrir alifugla til framleiðslu til endurnýjunar veiðifuglastofna en ekki fyrir alifugla til 

framleiðslu á öðrum afurðum. Því ætti einnig að mæla fyrir um tiltekinn dvalartíma fyrir flokk alifugla til framleiðslu á 

öðrum afurðum. Því ætti að breyta þeim viðauka til samræmis við það. 

27) Í 2. lið XV. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2020/692 er mælt fyrir um dýraheilbrigðiskröfur vegna alifugla og 

útungunareggja sem eru upprunnin í þriðja landi eða á yfirráðasvæði eða svæði þess þar sem bóluefni, sem eru notuð 

gegn sýkingu af völdum Newcastle-veikiveiru, uppfylla ekki sértæku viðmiðanirnar sem settar eru fram í 1. lið þess 

viðauka. Þó ætti að gefa nánari útlistun á því hver þessara krafna gildir um alifugla, útungunaregg og upprunahóp þeirra. 

Því ætti að breyta þeim viðauka til samræmis við það. 

28) Reglurnar sem kveðið er á um í framseldri reglugerð (ESB) 2020/692 bæta við þær sem mælt er fyrir um í reglugerð 

(ESB) 2016/429. Þar eð þessar reglur tengjast innbyrðis er mælt fyrir um þær sameiginlega í einni gerð. Til glöggvunar 

og vegna skilvirkrar beitingar þeirra þykir rétt að einnig sé mælt fyrir um reglur til að breyta framseldri reglugerð (ESB) 

2020/692 í einni framseldri gerð sem inniheldur heildstæðar kröfur vegna komu dýra, kímefna og afurða úr dýraríkinu 

inn í Sambandið. 

29) Því ætti að breyta framseldri reglugerð (ESB) 2020/692 til samræmis við það. 

30) Framseld reglugerð (ESB) 2020/692 kemur til framkvæmda frá og með 21. apríl 2021. Í þágu réttarvissu ætti þessi 

reglugerð að öðlast gildi sem fyrst.  

  

(10) Tilskipun ráðsins 88/407/EBE frá 14. júní 1988 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem eiga við um viðskipti innan Bandalagsins og 

innflutning á djúpfrystu sæði húsdýra af nautgripakyni (Stjtíð. EB L 194, 22.7.1988, bls. 10). 

(11) Tilskipun ráðsins 89/556/EBE frá 25. september 1989 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á viðskipti innan Bandalagsins og 

innflutning frá þriðju löndum á fósturvísum húsdýra af nautgripakyni (Stjtíð. EB L 302, 19.10.1989, bls. 1). 

(12) Tilskipun ráðsins 90/429/EBE frá 26. júní 1990 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem eiga við um viðskipti innan Bandalagsins og 

innflutning á djúpfrystu sæði húsdýra af svínakyni (Stjtíð. EB L 224 18.8.1990, bls. 62). 

(13) Tilskipun ráðsins 92/65/EBE frá 13. júlí 1992 um dýraheilbrigðiskröfur varðandi viðskipti innan Bandalagsins og innflutning til 

Bandalagsins á dýrum, sæði, eggfrumum og fósturvísum sem dýraheilbrigðiskröfur í sérreglum Bandalagsins er um getur í I. hluta viðauka 

A við tilskipun 90/425/EBE gilda ekki um (Stjtíð. EB L 268, 14.9.1992, bls. 54). 
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Framseldri reglugerð (ESB) 2020/692 er breytt sem hér segir: 

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

a) Í stað inngangsorðanna í 6. mgr. kemur eftirfarandi: 

„6. Í V. hluta er mælt fyrir um dýraheilbrigðiskröfur vegna komu inn í Sambandið sem og um tilflutning og 

meðhöndlun eftir komu og undanþágur frá þessum kröfum er varða eftirtaldar tegundir lagardýra á öllum lífsstigum 

sem og afurðir þeirra, að undanskildum öðrum afurðum úr dýraríkinu en lifandi lagardýrum sem eru ætluð til beinnar 

neyslu og villtum lagardýrum og afurðum úr þessum villtu lagardýrum sem er landað úr fiskiskipum og ætluð til 

beinnar neyslu:“ 

b) Í stað 8. mgr. kemur eftirfarandi: 

„8. Í VII. hluta er mælt fyrir um umbreytingarákvæði og lokaákvæði.“ 

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

a) Í stað 8. liðar kemur eftirfarandi: 

„8. „svín“: dýr af tegund hóf- og klaufdýra, sem tilheyrir ættinni Suidae sem eru talin upp í III. viðauka við 

reglugerð (ESB) 2016/429 í þeim tilgangi að flytja dýr inn í Sambandið, eða dýr af tegundinni Sus scrofa í þeim 

tilgangi að flytja kímefni inn í Sambandið,“ 

b) Í stað 48. liðar kemur eftirfarandi: 

„48. „brunnbátur“: brunnbátur eins og hann er skilgreindur í 2. lið 2. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2020/990 (*), 

  

(*) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/990 frá 28. apríl 2020 um viðbót við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar dýraheilbrigðiskröfur og vottunarkröfur vegna 

tilflutninga á lagardýrum og lagardýraafurðum innan Sambandsins (Stjtíð. ESB L 221, 10.7.2020, bls. 42).“ 

3) Í stað i. liðar a-liðar 3. gr. kemur eftirfarandi: 

„i. ef um er að ræða landdýr, kímefni og afurðir úr dýraríkinu, þriðja landi eða yfirráðasvæði eða svæði þess sem er 

skráð vegna tiltekinna tegunda og flokka dýra, kímefna og afurða úr dýraríkinu“. 

4) Í stað annarrar undirgreinar 1. mgr. 13. gr. kemur eftirfarandi: 

„Ef um er að ræða alifugla, að undanskildum dagsgömlum ungum, og fugla í haldi skal skoðunin einnig ná yfir 

upprunahóp dýranna sem ætluð eru til sendingar til Sambandsins.“ 

5) Í stað 26. gr. kemur eftirfarandi: 

„26. gr. 

Tilflutningur og meðhöndlun á hóf- og klaufdýrum eftir komu þeirra inn í Sambandið 

Eftir komu hóf- og klaufdýra, að undanskildum dýrum af hestaætt, inn í Sambandið skulu þau vera áfram á viðtöku-

starfsstöðinni í a.m.k. 30 daga eftir komu þeirra á þá starfsstöð nema þau séu tilflutt til slátrunar.“ 

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

a) Í stað inngangsorðanna kemur eftirfarandi: 

„Þrátt fyrir 14. gr. (3. mgr.), 40 gr. og 43 til 48. gr. skal heimilt að flytja sendingar sem innihalda færri en 20 alifugla, 

aðra en strútfugla, inn í Sambandið að því tilskildu að slíkar sendingar uppfylli eftirfarandi kröfur:“  
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b) Í stað c-liðar kemur eftirfarandi: 

„c) að því er varðar bólusetningu gegn alvarlegri fuglainflúensu: 

i. alifuglarnir hafa ekki verið bólusettir gegn alvarlegri fuglainflúensu, 

ii. upprunahópur alifuglanna, að undanskildum dagsgömlum ungum, hefur ekki verið bólusettur gegn 

alvarlegri fuglainflúensu, 

iii. ef foreldrahópar dagsgömlu unganna hafa verið bólusettir gegn alvarlegri fuglainflúensu hefur þriðja 

upprunalandið eða -yfirráðasvæðið lagt fram ábyrgðir fyrir því að farið hafi verið að lágmarkskröfum um 

bólusetningaráætlanir og viðbótareftirlit sem settar eru fram í XIII. viðauka“. 

c) Í stað iii. liðar e-liðar kemur eftirfarandi: 

„iii. Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum ef um er að ræða Numida meleagris, Coturnix coturnix, 

Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.“ 

d) Eftirfarandi f-lið er bætt við: 

„f) dagsgömlu ungarnir koma úr útungunareggjum sem voru sótthreinsuð fyrir útungun í samræmi við leiðbeiningar 

lögbærs yfirvalds þriðja upprunalandsins eða -yfirráðasvæðisins.“ 

7) Í stað 57. gr. kemur eftirfarandi: 

„57. gr. 

Sértækar dýraheilbrigðiskröfur vegna fugla í haldi 

Einungis skal heimila komu sendinga af fuglum í haldi inn í Sambandið ef dýrin í sendingunni uppfylla eftirfarandi kröfur: 

a) þau hafa ekki verið bólusett gegn alvarlegri fuglainflúensu, 

b) ef þau hafa verið bólusett gegn sýkingu af völdum Newcastle-veikiveiru lagði lögbært yfirvald þriðja upprunalandsins 

eða -yfirráðasvæðisins fram ábyrgðir fyrir því að bóluefnin, sem voru notuð, uppfylli almennar og sértækar viðmiðanir 

fyrir bóluefni gegn sýkingu af völdum Newcastle-veikiveiru sem settar eru fram í 1. lið XV. viðauka, 

c) þau voru sett í veirugreiningarpróf fyrir alvarlegri fuglainflúensu og sýkingu af völdum Newcastle-veikiveiru, með 

neikvæðum niðurstöðum, á tímabilinu 7 til 14 dögum fyrir fermingu til sendingar til Sambandsins.“ 

8) Í 60. gr. er vi. liður b-liðar endurnúmeraður sem c-liður sem hér segir: 

„c) einungis sleppa fuglum í haldi úr sóttkvíun ef opinber dýralæknir gefur skriflega heimild fyrir því.“ 

9) Í stað 62. gr. kemur eftirfarandi: 

„62. gr. 

Undanþágur frá dýraheilbrigðiskröfum vegna komu fugla í haldi inn í Sambandið 

1. Þrátt fyrir kröfurnar sem mælt er fyrir um í 3. til 10. gr., að undanskildum i. lið a-liðar í 3. gr., í 11. til 19. gr. og í  

53. til 61. gr. skal heimilt að flytja sendingar af fuglum í haldi, sem uppfylla ekki þessar kröfur, inn í Sambandið ef þær 

eru upprunnar frá þriðju löndum eða yfirráðasvæðum sem eru sérstaklega skráð vegna innflutnings á fuglum í haldi inn í 

Sambandið á grundvelli jafngildra ábyrgða. 

2. Þrátt fyrir kröfurnar sem mælt er fyrir um í 11. gr. og 54. til 58. gr. skal heimilt að flytja sendingar af keppnisdúfum, 

sem koma inn í Sambandið frá þriðja landi eða yfirráðasvæði eða svæði þess, þar sem þær eru að jafnaði í haldi, með það í 

hyggju að þeim verði tafarlaust sleppt og þess vænst að þær fljúgi aftur til viðkomandi þriðja lands eða yfirráðasvæðis eða 

svæðis þess og sem uppfylla ekki þessar kröfur, inn í Sambandið ef þær uppfylla eftirfarandi kröfur: 

a) viðtökuaðildarríkið hefur ákveðið að keppnisdúfurnar megi koma inn á yfirráðasvæði þess frá þessu þriðja landi eða 

yfirráðasvæði eða svæði þess í samræmi við 2. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429,  
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b) þær koma frá skráðri starfsstöð þar sem alvarleg fuglainflúensa eða sýking af völdum Newcastle-veikiveiru hefur ekki 

komið upp innan 10 km radíuss umhverfis starfsstöðina sem, eftir atvikum, nær til yfirráðasvæðis nágrannalands, 

a.m.k. undanfarna 30 daga fyrir fermingu til sendingar til Sambandsins, 

c) þær hafa ekki verið bólusettar gegn alvarlegri fuglainflúensu, 

d) þær hafa verið bólusettar gegn sýkingu af völdum Newcastle-veikiveiru og lögbært yfirvald þriðja upprunalandsins 

eða -yfirráðasvæðisins hefur lagt fram ábyrgðir fyrir því að bóluefnin, sem voru notuð, uppfylli almennar og sértækar 

viðmiðanir fyrir bóluefni gegn sýkingu af völdum Newcastle-veikiveiru sem settar eru fram í 1. lið XV. viðauka, 

e) þær koma frá starfsstöð þar sem bólusetning gegn sýkingu af völdum Newcastle-veikiveiru er framkvæmd. 

3. Þrátt fyrir kröfurnar sem mælt er fyrir um í 59., 60. og 61. gr. er lögbæru yfirvaldi aðildarríkisins þar sem sendingin 

kemur inn í Sambandið heimilt að leyfa komu keppnisdúfna inn í Sambandið, sem verða ekki fluttar beint til 

sóttkvíunarstöðvar sem er samþykkt í samræmi við 14. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/2035, ef þær eru/þeim er: 

a) keppnisdúfur sem komu inn í Sambandið frá þriðja landi eða yfirráðasvæði eða svæði þess þar sem þær eru að jafnaði 

í haldi í samræmi við 2. mgr., 

b) tafarlaust sleppt, undir stjórn lögbærs yfirvalds, og þess vænst að þær fljúgi aftur til þriðja landsins eða yfirráða-

svæðisins eða svæðis þess.“ 

10) Í stað 1. mgr. 74. gr. kemur eftirfarandi: 

„1. Einungis skal heimila komu sendinga af hundum, köttum og frettum inn í Sambandið ef dýrin í sendingunni eru 

auðkennd hvert fyrir sig með stunguörmerki, eins og tilgreint er í e-lið III. viðauka við framselda reglugerð  

(ESB) 2019/2035, sem dýralæknir ígræddi og sem uppfyllir tæknilegu kröfurnar sem um getur í II. viðauka við reglugerð 

(ESB) nr. 576/2013.“ 

11) Í stað a-liðar 80. gr. kemur eftirfarandi: 

„a) voru, fyrir söfnunina, í þriðja landi eða á yfirráðasvæði eða svæði þess sem er skráð vegna innflutnings á þessum 

tilteknu tegundum og flokkum kímefna inn í Sambandið: 

i. ef um er að ræða nautgripi, sauðfé og geitur, í a.m.k. 6 mánuði, 

ii. ef um er að ræða svín og dýr af hestaætt, í a.m.k. 3 mánuði“. 

12) Í stað iii. liðar a-liðar 83. gr. kemur eftirfarandi: 

„iii. einkvæmt samþykkisnúmer kímefnamiðstöðvarinnar sem safnaði eða framleiddi, vann og geymdi þessi kímefni“. 

13) Eftirfarandi 85. gr. a er bætt við á eftir 85. gr.: 

„85. gr. a 

Skoðun á sendingum af kímefnum fyrir sendingu til Sambandsins 

Einungis skal heimila komu sendinga af sæði, eggfrumum og fósturvísum úr nautgripum, svínum, sauðfé, geitum og 

dýrum af hestaætt inn í Sambandið ef þessar sendingar fóru í sjónræna skoðun og sannprófun skjala, sem opinber 

dýralæknir í þriðja upprunalandinu eða á upprunayfirráðasvæðinu eða svæði þess innti af hendi innan 72 klst. fyrir 

sendingu til Sambandsins, sem hér segir: 

a) sjónræn skoðun á flutningagámnum til að sannreyna að kröfurnar, sem mælt er fyrir um í 84. gr., séu uppfylltar, 

b) sannprófun skjala á þeim gögnum sem dýralæknir stöðvarinnar eða dýralæknir hópsins leggur fram til að tryggja að: 

i. upplýsingarnar, sem á að votta, séu studdar af skrám sem eru haldnar í samræmi við: 

— ákvæði a-liðar 1. mgr. 8. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/686 og 

— ákvæði d-liðar 8. gr. þessarar reglugerðar,  
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ii. merking á stráum eða öðrum pakkningum, sem er sett á í samræmi við a-lið 83. gr., samsvari númerinu sem er 

gefið upp í dýraheilbrigðisvottorðinu og á ílátinu sem þau eru flutt í, 

iii. dýraheilbrigðiskröfurnar, sem um getur í 1. bálki III. hluta, hafi verið uppfylltar.“ 

14) Í stað 2. mgr. 87. gr. kemur eftirfarandi: 

„2. Þrátt fyrir iii. lið b-liðar 86. gr. skal heimilt að flytja sendingar af eggfrumum og fósturvísum úr nautgripum inn í 

Sambandið ef gjafadýrið kemur frá starfsstöð sem er ekki laus við smitandi hvítblæði í nautgripum að því tilskildu að 

opinberi dýralæknirinn, sem ber ábyrgð á upprunastarfsstöðinni, hafi vottað að engin klínísk tilvik smitandi hvítblæðis í 

nautgripum hafi komið upp á þessari starfsstöð a.m.k. undanfarin 3 ár.“ 

15) Í stað 91. gr. kemur eftirfarandi: 

„91. gr. 

Upprunastarfsstöð sauðfjár og geita sem eru gjafadýr 

Einungis skal heimila komu sendinga af sæði, eggfrumum og fósturvísum úr sauðfé og geitum inn í Sambandið ef þeim 

var safnað úr gjafadýrum sem komu frá starfsstöð sem var laus við sýkingu af völdum Brucella abortus, B. melitensis og 

B. suis og þar á undan höfðu þau aldrei verið í haldi í starfsstöð með lakara heilbrigðisástand.“ 

16) Í stað ii. liðar b-liðar 100. gr. kemur eftirfarandi: 

„ii. voru útungunareggin færð beint og eins fljótt og unnt var yfir í skip eða loftfar, sem uppfyllir kröfurnar sem mælt er 

fyrir um í a-lið 102. gr., til áframhaldandi ferðar til Sambandsins án þess að þau færu út fyrir athafnasvæði 

hafnarinnar eða flugvallarins“. 

17) Í stað inngangsorðanna í a-lið 102. gr. kemur eftirfarandi: 

„a) útungunareggin verða að hafa verið flutt í ökutækjum sem:“ 

18) Í stað f-liðar 107. gr. kemur eftirfarandi: 

„f) þeir voru: 

i. settir í klíníska skoðun, sem opinber dýralæknir í þriðja upprunalandinu eða á upprunayfirráðasvæðinu eða svæði 

þess innti af hendi innan 72 klst. fyrir fermingu sendingarinnar af útungunareggjunum til sendingar til 

Sambandsins, í þeim tilgangi að greina merki sem benda til sjúkdómstilvika, þ.m.t. viðkomandi skráðir 

sjúkdómar sem um getur í I. viðauka og nýtilkomnir sjúkdómar, og þau sýndu engin sjúkdómseinkenni eða 

ástæður til að gruna að einhver þessara sjúkdóma væri til staðar, 

eða 

ii. fengu 

— mánaðarlega klíníska skoðun, sem opinber dýralæknir í þriðja upprunalandinu eða á upprunayfir-

ráðasvæðinu eða svæði þess innti af hendi og sú nýjasta fór fram innan 31 dags fyrir fermingu 

sendingarinnar af útungunareggjunum til sendingar til Sambandsins, í þeim tilgangi að greina merki sem 

benda til sjúkdómstilvika, þ.m.t. viðkomandi skráðir sjúkdómar sem um getur í I. viðauka og nýtilkomnir 

sjúkdómar, og þau sýndu engin sjúkdómseinkenni eða ástæður til að gruna að einhver þessara sjúkdóma 

væri til staðar, 

— mat á núverandi heilbrigðisástandi, sem opinber dýralæknir í þriðja upprunalandinu eða á upprunayfir-

ráðasvæðinu eða svæði þess innti af hendi innan 72 klst. fyrir fermingu sendingarinnar af útungunar-

eggjunum til sendingar til Sambandsins, sem er metið eftir uppfærðum upplýsingum sem rekstraraðilinn 

lætur í té og með sannprófun skjala að því er varðar skrár um heilbrigði og framleiðslu sem eru geymdar á 

starfsstöðinni, í þeim tilgangi að greina merki sem benda til sjúkdómstilvika, þ.m.t. nýtilkomnir sjúkdómar 

og viðkomandi skráðir sjúkdómar sem um getur í I. viðauka.“  
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19) Ákvæðum 110. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað inngangsorðanna kemur eftirfarandi: 

„Þrátt fyrir 101. gr., 106. gr., 107. gr. og 108. gr. skal heimilt að flytja sendingar af færri en 20 útungunareggjum 

alifugla, annarra en strútfugla, inn í Sambandið ef þau uppfylla eftirfarandi kröfur:“ 

b) Í stað d-liðar kemur eftirfarandi: 

„d) þau koma úr hópum sem voru settir í klíníska skoðun, sem opinber dýralæknir í þriðja upprunalandinu eða á 

upprunayfirráðasvæðinu eða svæði þess innti af hendi innan sólarhrings fyrir fermingu sendinganna af 

útungunareggjunum til sendingar til Sambandsins, í þeim tilgangi að greina merki sem benda til sjúkdómstilvika, 

þ.m.t. viðkomandi skráðir sjúkdómar sem um getur í I. viðauka og nýtilkomnir sjúkdómar, og hóparnir sýndu 

engin sjúkdómseinkenni eða ástæður til að gruna að einhver þessara sjúkdóma væri til staðar“. 

c) Í stað þriðju undirgreinar í ii. lið e-liðar kemur eftirfarandi: 

„— Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum ef um er að ræða Numida meleagris, Coturnix coturnix, 

Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.“ 

d) Eftirfarandi f-lið er bætt við: 

„f) útungunareggin verða að hafa verið sótthreinsuð í samræmi við leiðbeiningar lögbærs yfirvalds þriðja 

upprunalandsins eða -yfirráðasvæðisins.“ 

20) Í stað iii. liðar a-liðar 111. gr. kemur eftirfarandi: 

„iii. var haldið samfellt í a.m.k. 6 vikur fyrir söfnun eggjanna til sendingar til Sambandsins í starfsstöðvum sem: 

— uppfylla skilyrðin sem lýst er í Evrópsku lyfjaskránni, 

— lögbært yfirvald þriðja upprunalandsins eða -yfirráðasvæðisins hefur samþykkt, í samræmi við kröfur sem eru 

a.m.k. jafngildar þeim sem mælt er fyrir um í 8. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/2035, og samþykkið 

fyrir þeim hefur hvorki verið fellt tímabundið úr gildi né afturkallað“. 

21) Eftirfarandi 119. gr. a er bætt við á eftir 119. gr.: 

„119. gr. a 

Skoðun á sendingum af kímefnum fyrir sendingu til Sambandsins 

Einungis skal heimila komu sendinga af sæði, eggfrumum og fósturvísum, sem um getur í 117. gr., inn í Sambandið ef 

þessar sendingar fóru í sjónræna skoðun og sannprófun skjala, sem opinber dýralæknir í þriðja upprunalandinu eða á 

upprunayfirráðasvæðinu eða svæði þess innti af hendi innan 72 klst. fyrir sendingu til Sambandsins, sem hér segir: 

a) sjónræn skoðun á flutningagámnum til að sannreyna að kröfurnar, sem mælt er fyrir um í 119. gr., séu uppfylltar, 

b) sannprófun skjala á þeim gögnum sem dýralæknir starfsstöðvarinnar, sem ber ábyrgð á þeirri starfsemi sem fer fram í 

lokuðu starfsstöðinni, leggur fram til að tryggja að: 

i. upplýsingarnar, sem á að votta, séu studdar af skrám sem eru geymdar á lokuðu starfsstöðinni, 

ii. merking á stráum eða öðrum pakkningum, sem er sett á í samræmi við a-lið 119. gr., samsvari númerinu sem er 

gefið upp í dýraheilbrigðisvottorðinu og á ílátinu sem þau eru flutt í, 

iii. dýraheilbrigðiskröfurnar, sem um getur í 3. bálki III. hluta, hafi verið uppfylltar.“ 

22) Í stað i-liðar c-liðar 125. gr. kemur eftirfarandi: 

„i. þau voru hreinsuð og sótthreinsuð með sótthreinsiefni, sem lögbært yfirvald þriðja upprunalandsins eða  

-yfirráðasvæðisins heimilaði, áður en skrokkarnir voru settir í þau til sendingar til starfsstöðvar sem meðhöndlar 

veiðidýr“.  
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23) Eftirfarandi 3. mgr. er bætt við í 154. gr.: 

„3. Ekki skal gerð krafa um að dýr, sem hrámjólk, broddur eða afurð, að stofni til úr broddi, sem eru ætluð til 

innflutnings inn í Sambandið eru úr, uppfylli kröfur um dvalartíma sem um getur í 2. mgr. að því tilskildu að þau hafi 

verið flutt inn í þriðja landið eða á yfirráðasvæðið eða svæði þess frá: 

a) öðru þriðja landi eða yfirráðasvæði eða svæði þess sem er skráð vegna innflutnings á hrámjólk, broddi eða afurð, að 

stofni til úr broddi, inn í Sambandið og dýrin voru þar í a.m.k. 3 mánuði áður en þau voru mjólkuð, eða 

b) aðildarríki.“ 

24) Ákvæðum 167. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað a- og b-liðar kemur eftirfarandi: 

„a) þau voru send beint frá upprunastaðnum til Sambandsins, 

b) þau voru ekki tekin úr gámnum þegar þau voru flutt loftleiðis, sjóleiðis, með lest eða á vegum og ekki var skipt 

um vatnið, sem þau voru flutt í, í þriðja landi eða á yfirráðasvæði eða svæði eða hólfi sem er ekki skráð vegna 

innflutnings á þessum tilteknu tegundum og flokkum lagardýra inn í Sambandið“. 

b) Í stað d-liðar kemur eftirfarandi: 

„d) frá fermingu á upprunastaðnum til komu inn í Sambandið mega þau ekki hafa verið flutt í sama vatni eða gámi 

eða brunnbát og lagardýr í lakara heilbrigðisástandi eða sem voru ekki ætluð til innflutnings inn í Sambandið“. 

25) Í stað b-liðar 3. mgr. 169. gr. kemur eftirfarandi: 

„b) læsilegi merkimiðinn, sem um getur í a-lið, verður einnig að innihalda eftirfarandi yfirlýsingar, eftir því sem við á: 

i. „fiskur sem eru ætlaður til manneldis eftir frekari vinnslu í Evrópusambandinu“, 

ii. „lindýr sem eru ætluð til manneldis eftir frekari vinnslu í Evrópusambandinu“, 

iii. „krabbadýr sem eru ætluð til manneldis eftir frekari vinnslu í Evrópusambandinu“.“ 

26) Í stað inngangsorðanna í 172. gr. kemur eftirfarandi: 

„Þrátt fyrir 1. mgr. 170. gr. skulu kröfurnar, sem mælt er fyrir um í þeirri grein, ekki gilda um eftirfarandi flokka 

lagardýra:“ 

27) Í stað b-liðar 173. gr. kemur eftirfarandi: 

„b) fisk, sem er ætlaður til manneldis eftir frekari vinnslu í Sambandinu, sem er slátrað og slægður fyrir sendingu til 

Sambandsins.“ 

28) Í stað 3. mgr. 174. gr. kemur eftirfarandi: 

„3. Lögbæru yfirvaldi aðildarríkis er einungis heimilt að veita leyfið, sem kveðið er á um í 2. mgr. þessarar greinar, ef 

slepping eða ísetning í náttúruleg vötn stofnar heilbrigðisástandi lagardýranna þar sem sleppingin eða ísetningin fer fram 

ekki í hættu og í öllum tilvikum skal slepping út í náttúruna vera í samræmi við kröfuna sem mælt er fyrir um í iii. lið  

a-liðar 1. mgr. 170. gr.“ 

29) Ákvæðum 175. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað fyrirsagnarinnar kemur eftirfarandi: 

„175. gr. 

Viðbótarkröfur um dýraheilbrigði til að takmarka áhrif sjúkdóma sem aðildarríkin eru með samþykktar 

landsráðstafanir gegn í samræmi við 3. mgr. 226. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429“  
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b) Í stað 1. mgr. kemur eftirfarandi: 

„1. Lögbær yfirvöld aðildarríkja sem eru með samþykktar landsráðstafanir, í samræmi við 3. mgr. 226. gr. 

reglugerðar (ESB) 2016/429, gegn öðrum sjúkdómum en skráðum sjúkdómum sem um getur í d-lið 1. mgr. 9. gr. 

þeirrar reglugerðar, skulu gera ráðstafanir til að koma í veg fyrir að þessir sjúkdómar berist þangað með því að setja 

viðbótarkröfur um dýraheilbrigði vegna komu sendinga af lagardýrum og lagardýraafurðum, annarra en lifandi 

lagardýra, af tegundum sem eru tilgreindar í öðrum dálki töflunnar í XXIX. viðauka við þessa reglugerð, inn í þessi 

aðildarríki.“ 

30) Ákvæðum VII. hluta er breytt sem hér segir: 

a) Í stað fyrirsagnar VII. hluta kemur eftirfarandi: 

„VII. HLUTI 

UMBREYTINGAR- OG LOKAÁKVÆÐI“ 

b) Eftirfarandi 182. gr. a er bætt við á eftir fyrirsögn VII. hluta og á undan 183. gr: 

„182. gr. a 

Umbreytingarráðstafanir 

1. Litið skal svo á að sæðissöfnunarstöðvar, sæðisgeymslustöðvar, hópar sem annast söfnun á fósturvísum og hópar 

sem annast framleiðslu á fósturvísum, sem hafa verið samþykkt fyrir 21. apríl 2021 í samræmi við tilskipanir ráðsins 

88/407/EBE (*), 89/556/EBE (**), 90/429/EBE (***) og 92/65/EBE (****) sem um getur í 6., 7., 8., og 12. undirlið 

2. mgr. 270. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429, séu samþykktar kímefnamiðstöðvar eins og um getur í 1. mgr. 82. gr. 

þessarar reglugerðar. 

Að öllu öðru leyti skulu þau falla undir reglurnar sem kveðið er á um í 2. mgr. 82. gr. þessarar reglugerðar og í  

233. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429. 

2. Koma sendinga af sæði, eggfrumum og fósturvísum, sem er safnað, þau framleidd, unnin og geymd fyrir  

21. apríl 2021, inn í Sambandið skal leyfð að því tilskildu að þau uppfylli kröfurnar sem mælt er fyrir um í 

tilskipunum 88/407/EBE, 89/556/EBE, 90/429/EBE og 92/65/EBE, eftir því sem við á um tegund gjafadýra, að því er 

varðar söfnun, framleiðslu, vinnslu og geymslu á kímefnum, dýraheilbrigðiskröfur um gjafadýr og prófanir á 

rannsóknarstofu og aðrar prófanir sem eru gerðar á gjafadýrum og kímefnum. 

3. Litið skal svo á að strá og aðrar pakkningar sem sæði, eggfrumur eða fósturvísar, einnig aðskilið í stökum 

skömmtum, eru sett í, geymd og flutt, sem eru merkt fyrir 21. apríl 2021 í samræmi við tilskipanir 88/407/EBE, 

89/556/EBE, 90/429/EBE og 92/65/EBE, eftir því sem við á um tegund gjafadýra, hafi verið merkt í samræmi við  

a-lið 83. gr. þessarar reglugerðar. 

  

(*) Tilskipun ráðsins 88/407/EBE frá 14. júní 1988 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem eiga við um viðskipti 

innan Bandalagsins og innflutning á djúpfrystu sæði húsdýra af nautgripakyni (Stjtíð. EB L 194,  

22.7.1988, bls. 10). 

(**) Tilskipun ráðsins 89/556/EBE frá 25. september 1989 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á 

viðskipti innan Bandalagsins og innflutning frá þriðju löndum á fósturvísum húsdýra af nautgripakyni  

(Stjtíð. EB L 302, 19.10.1989, bls. 1). 

(***) Tilskipun ráðsins 90/429/EBE frá 26. júní 1990 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem eiga við um viðskipti 

innan Bandalagsins og innflutning á djúpfrystu sæði húsdýra af svínakyni (Stjtíð. EB L 224 18.8.1990,  

bls. 62). 

(****) Tilskipun ráðsins 92/65/EBE frá 13. júlí 1992 um dýraheilbrigðiskröfur varðandi viðskipti innan Bandalagsins 

og innflutning til Bandalagsins á dýrum, sæði, eggfrumum og fósturvísum sem dýraheilbrigðiskröfur í 

sérreglum Bandalagsins er um getur í I. hluta viðauka A við tilskipun 90/425/EBE gilda ekki um (Stjtíð. EB  

L 268, 14.9.1992, bls. 54).“ 

c) Eftirfarandi fyrirsögn er bætt við í 184. gr.: 

„Gildistaka og framkvæmd“ 

31) Ákvæðum III., VIII., XV., XXVIII. og XXIX. viðauka er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 
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2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn 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 14. júlí 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Ákvæðum III., VIII., XV., XXVIII. og XXIX. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2020/692 er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæðum III. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað færslnanna í þriðju, fjórðu og fimmtu línu í töflu 1, fyrir dýr af hestaætt, önnur en skráð dýr af hestaætt, skráð dýr 

af hestaætt og skráða hesta sem koma aftur eftir tímabundinn útflutning vegna kappreiða, keppna eða 

menningarviðburða sem tengjast reiðmennsku, kemur eftirfarandi: 

Tegund og flokkur dýra 

Lágmarksdvalartími í þriðja 

upprunalandi eða á 

upprunayfirráðasvæði eða svæði þess 

eins og um getur í i. lið b-liðar 11. gr. 

Lágmarksdvalartími í upprunastarfsstöð 

eins og um getur í ii. lið b-liðar 11. gr. 

Lágmarkstími án 

snertingar við dýr í 

lakara heilbrigðisástandi 

eins og um getur í iii. lið 

b-liðar 11. gr. 

„Dýr af hestaætt sem 

ekki eru ætluð til 

slátrunar 

40 dagar eða frá fæðingu ef dýrin 

eru yngri en 40 daga gömul eða 

frá komu frá Sambandinu 

30 dagar (40 dagar frá 

áhættusvæðum fyrir 

afríkuhrossapest) eða frá fæðingu ef 

dýrin eru yngri en 30 daga  

(40 daga) gömul eða frá komu frá 

Sambandinu 

15 dagar 

Skráðir hestar 

40 dagar eða frá fæðingu ef dýrin 

eru yngri en 40 daga gömul eða 

frá komu frá Sambandinu eða 

tilteknum skráðum þriðju löndum 

30 dagar (40 dagar frá 

áhættusvæðum fyrir 

afríkuhrossapest) eða frá fæðingu ef 

dýrin eru yngri en 30 daga  

(40 daga) gömul eða frá komu frá 

Sambandinu eða tilteknum skráðum 

þriðju löndum 

15 dagar 

Skráðir hestar sem 

koma aftur eftir 

tímabundinn 

útflutning vegna 

kappreiða, keppna eða 

menningarviðburða 

sem tengjast 

reiðmennsku 

allt að 30 dagar eða allt að  

90 dagar ef um er að ræða 

sérstakar keppnir, kappreiðar eða 

menningarviðburði sem tengjast 

reiðmennsku 

Ekki tilgreint 

Á öllu tímabili 

tímabundins 

útflutnings 

Dýr af hestaætt sem 

eru ætluð til slátrunar 
90 dagar 

30 dagar (40 dagar frá 

áhættusvæðum fyrir 

afríkuhrossapest) 

30 dagar (40 dagar frá 

áhættusvæðum fyrir 

afríkuhrossapest)“ 

b) Töflu 2 er breytt sem hér segir: 

i. Í stað færslunnar í annarri línu, fyrir alifugla til framleiðslu á kjöti og eggjum til neyslu, kemur eftirfarandi: 

Flokkur fugla 
Dvalartíminn gildir 

um 

Lágmarksdvalartími í 

þriðja upprunalandi eða 

á upprunayfirráðasvæði 

eða svæði þess eins og 

um getur í i. lið b-liðar 

11. gr. 

Lágmarksdvalartími í 

upprunastarfsstöð eins 

og um getur í ii. lið b-

liðar 11. gr. 

Lágmarkstími án 

snertingar við dýr í 

lakara heilbrigðisástandi 

eins og um getur í iii. lið 

b-liðar 11. gr. 

„Alifuglar til 

framleiðslu á kjöti, 

eggjum til neyslu og 

öðrum afurðum 

DS 3 mánuðir eða frá 

útungun ef dýrin eru 

yngri en 3 mánaða 

6 vikur eða frá 

útungun ef dýrin eru 

yngri en 6 vikna 

6 vikur eða frá 

útungun ef dýrin eru 

yngri en 6 vikna“ 
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ii. Í stað færslunnar í fimmtu línu, fyrir dagsgamla unga, kemur eftirfarandi: 

Flokkur fugla 
Dvalartíminn gildir 

um 

Lágmarksdvalartími í 

þriðja upprunalandi eða 

á upprunayfirráðasvæði 

eða svæði þess eins og 

um getur í i. lið b-liðar 

11. gr. 

Lágmarksdvalartími í 

upprunastarfsstöð eins 

og um getur í ii. lið b-

liðar 11. gr. 

Lágmarkstími án 

snertingar við dýr í 

lakara heilbrigðisástandi 

eins og um getur í iii. lið 

b-liðar 11. gr. 

„Dagsgamlir ungar DS Frá útungun Frá útungun Frá útungun 

UH 3 mánuðir fyrir söfn-

un eggjanna sem 

dagsgömlu ungunum 

var ungað út úr 

6 vikur fyrir söfnun 

eggjanna sem dags-

gömlu ungunum var 

ungað út úr 

-“ 

2) Í stað neðanmálsgreinar (**) í 1. lið VIII. viðauka kemur eftirfarandi: 

„(**) Á ekki við ef dýrin eru upprunnin í þriðja landi, á yfirráðasvæði eða svæði þess, sem er viðurkennt sem laust við eða 

árstíðabundið laust við sjúkdóminn, sem er í skránni yfir þriðju lönd eða yfirráðasvæði eða svæði þeirra sem hafa 

heimild til að flytja sendingar af hóf- og klaufdýrum inn í Sambandið.“ 

3) Í stað 2. liðar XV. viðauka kemur eftirfarandi: 

„2. DÝRAHEILBRIGÐISKRÖFUR VEGNA ALIFUGLA OG ÚTUNGUNAREGGJA SEM ERU UPPRUNNIN Í ÞRIÐJA 

LANDI EÐA Á YFIRRÁÐASVÆÐI EÐA SVÆÐI ÞESS ÞAR SEM BÓLUEFNI, SEM ERU NOTUÐ GEGN SÝKINGU AF 

VÖLDUM NEWCASTLE-VEIKIVEIRU, UPPFYLLA EKKI SÉRTÆKU VIÐMIÐANIRNAR SEM SETTAR ERU FRAM Í 

1. LIÐ 

Alifuglar og útungunaregg, sem eru upprunnin í þriðja landi eða á yfirráðasvæði eða svæði þess þar sem bóluefni, sem 

eru notuð gegn sýkingu af völdum Newcastle-veikiveiru, uppfylla ekki sértæku viðmiðanirnar sem settar eru fram í lið 

1.2, verða að uppfylla kröfurnar sem settar eru fram hér á eftir: 

a) alifuglar, upprunahópur dagsgamalla unga og upprunahópur útungunareggja mega ekki hafa verið bólusettir með 

slíkum bóluefnum í a.m.k. 12 mánuði fyrir þann dag sem sendingin er fermd til sendingar til Sambandsins, 

b) upprunahópur alifugla og útungunareggja verður að hafa verið settur í veirueinangrunarprófun fyrir sýkingu af 

völdum Newcastle-veikiveiru í fyrsta lagi 2 vikum fyrir fermingardag sendingarinnar til sendingar til Sambandsins 

eða, ef um er að ræða útungunaregg, í fyrsta lagi 2 vikum áður en eggjunum var safnað. Prófunin verður að hafa 

verið framkvæmd á opinberri rannsóknarstofu á slembiúrtaki af stroksýnum, sem voru tekin úr þarfagangi a.m.k. 

60 fugla í hverju hópi, og þar sem ekki fundust paramyxóveirusýkingar með smithæfnistuðli í heila hærri en 0,4, 

c) alifuglum, að undanskildum dagsgömlum ungum, upprunahópi dagsgömlu unganna og upprunahópi útungunar-

eggjanna, verður að hafa verið haldið í einangrun undir opinberri vöktun á upprunastarfsstöðinni í þær tvær vikur 

sem um getur í b-lið, 

d) alifuglar, að undanskildum dagsgömlum ungum, upprunahópi dagsgömlu unganna og upprunahópi útungunar-

eggjanna, mega ekki hafa komist í snertingu við alifugla sem uppfylla ekki kröfurnar sem settar eru fram í a- og  

b-lið: 

i. ef um er að ræða alifugla, á næstliðnum 60 dögum fyrir þann dag sem sendingin er fermd til sendingar til 

Sambandsins, 

ii. ef um er að ræða útungunaregg, á næstliðnum 60 dögum fyrir söfnun eggjanna, 

e) útungunareggin sem dagsgömlu ungarnir komu úr mega ekki hafa komist í snertingu við alifugla eða útung-

unaregg, sem ekki uppfylla kröfurnar sem settar eru fram í a- til d-lið, á útungunarstöðinni eða í flutningi til 

útungunarstöðvarinnar.“  
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4) Í stað færslunnar í þriðju línu í töflunni í 1. lið XXVIII. viðauka, fyrir þurrkaða eggjahvítu, kemur eftirfarandi: 

Eggjaafurð 

Meðhöndlun  

Kjarnahiti (í gráðum á selsíus (°C)) 
Lengd meðhöndlunar (í sekúndum (sek.) 

eða klukkustundum (klst.)) 

„Þurrkuð eggjahvíta 67 °C 20 klst. 

54,4 °C 50,4 klst.“ 

5) Töflunni í XXIX. viðauka er breytt með því að fella textann hér á eftir inn í hana beint fyrir ofan línuna sem vísar til 

sjúkdómsins vorveiru í vatnakarpa (SVC) og smitnæmra tegunda hans: 

„Skjónakarpaherpesveiki Eins og sett er fram í 3. dálki töflunnar í viðaukanum við framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1882“ 
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/1008 

frá 21. júní 2021 

um breytingu á I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/620 að því er varðar  

sjúkdómslausa stöðu Króatíu og svæðis í Portúgal með tilliti til sýkingar af völdum Brucella abortus,  

B. melitensis og B. suis í nautgripastofnum, um breytingu á VIII. viðauka við hana að því er varðar  

sjúkdómslausa stöðu Litáens (Lietuva) og tiltekinna svæða í Þýskalandi, á Ítalíu og í Portúgal með tilliti  

til sýkingar af völdum blátunguveiru (sermigerðir 124) og um breytingu á XIII. viðauka við hana að  

því er varðar sjúkdómslausa stöðu Danmerkur og Finnlands með tilliti til iðradreps (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 frá 9. mars 2016 um smitandi dýrasjúkdóma og um 

breytingu og niðurfellingu á tilteknum gerðum á sviði dýraheilbrigðis (lög um dýraheilbrigði) (1), einkum 4. mgr. 36. gr. 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (ESB) 2016/429 er mælt fyrir um sjúkdómsbundnar reglur um sjúkdómana sem skráðir eru í samræmi við  

1. mgr. 5. gr. hennar (skráðir sjúkdómar) og í 9. gr. hennar er mælt fyrir um hvernig eigi að beita þessum reglum 

gagnvart mismunandi flokkum skráðra sjúkdóma. Í 36. gr. þeirrar reglugerðar er einnig kveðið á um samþykki 

framkvæmdastjórnarinnar fyrir sjúkdómalausri stöðu aðildarríkja eða svæða þeirra að því er varðar tiltekna skráða 

sjúkdóma sem um getur í b- og c-lið 1. mgr. 9. gr. reglugerðarinnar. 

2) Enn fremur er í 280. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 kveðið á um viðhald fyrirliggjandi sjúkdómalausrar stöðu 

aðildarríkja eða svæða eða hólfa þeirra, að því er varðar tiltekna skráða sjúkdóma, sem framkvæmdastjórnin samþykkti 

m.a. í samræmi við tilskipun ráðsins 64/432/EBE (2). Þar að auki kemur 84. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2020/689 (3) til viðbótar við reglurnar sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) 2016/429 að þessu 

leyti þar sem mælt er fyrir um umbreytingarráðstafanir varðandi tilteknar sjúkdómalausar stöður sem fyrir eru. Í þessu 

ákvæði er einkum kveðið á um að aðildarríki eða svæði þeirra, sem eru með samþykkta sjúkdómalausa stöðu fyrir þann 

dag þegar sú framselda reglugerð kom til framkvæmda, teljist vera með samþykkta sjúkdómalausa stöðu gagnvart 

sýkingu af völdum Brucella abortus, B. melitensis og B. suis í nautgripastofnum ef sjúkdómslaus staða þeirra vegna 

öldusóttar var veitt í samræmi við tilskipun 64/432/EBE. 

3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/467/EB (4) var samþykkt samkvæmt tilskipun 64/432/EBE og í henni eru 

m.a. tilgreind þau aðildarríki og svæði þeirra sem eru opinberlega laus við öldusótt að því er varðar nautgripahjarðir. 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/620 (5) felldi ákvörðun 2003/467/EB úr gildi og kom í 

hennar stað. Í þeirri framkvæmdarreglugerð er m.a. kveðið á um að aðildarríki eða svæði þeirra með sjúkdómalausa 

stöðu gagnvart sýkingu af völdum Brucella abortus, B. melitensis og B. suis í nautgripastofnum séu skráð í 1. kafla I. 

hluta I. viðauka við hana. Króatía var skráð í ákvörðun 2003/467/EB sem aðildarríki sem er með þá stöðu að vera laust 

við öldusótt að því er varðar nautgripahjarðir. Þess vegna ætti Króatía nú að vera skráð í 1. kafla I. hluta I. viðauka við 

framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/620 sem aðildarríki með þá stöðu að vera laust við sýkingu af völdum Brucella 

abortus, B. melitensis og B. suis í nautgripastofnum. Því ætti að breyta I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 

2021/620 til samræmis við það. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 222, 22.6.2021, bls. 12. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 47/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 84, 31.3.2016, bls. 1. 

(2) Tilskipun ráðsins 64/432/EBE frá 26. júní 1964 um vanda á sviði heilbrigðis dýra sem hefur áhrif á viðskipti innan Bandalagsins með 

nautgripi og svín (Stjtíð. EB 121, 29.7.1964, bls. 1977). 

(3) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/689 frá 17. desember 2019 um viðbót við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um eftirlit, útrýmingaráætlanir og sjúkdómalausa stöðu með tilliti til tiltekinna skráðra og 

nýtilkominna sjúkdóma (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 211). 

(4) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/467/EB frá 23. júní 2003 um að staðfesta að tiltekin aðildarríki eða héruð aðildarríkja séu 

opinberlega laus við berkla, öldusótt og smitandi hvítblæði í nautgripahjörðum (Stjtíð. ESB L 156, 25.6.2003, bls. 74). 

(5) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/620 frá 15. apríl 2021 um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins 

og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar samþykki fyrir sjúkdómalausri stöðu og bólusetningarlausri stöðu tiltekinna aðildarríkja eða 

svæða eða hólfa þeirra að því er varðar tiltekna skráða sjúkdóma og samþykki fyrir útrýmingaráætlunum vegna þessara skráðu sjúkdóma 

(Stjtíð. ESB L 131, 16.4.2021, bls. 78). 

2022/EES/26/04 
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4) Þar að auki hefur Portúgal lagt upplýsingar fyrir framkvæmdastjórnina þar sem sýnt er fram á að tiltekin svæði í því 

aðildarríki uppfylli kröfurnar sem mælt er fyrir um í framseldri reglugerð (ESB) 2020/689 í því skyni að þessi svæði 

verði viðurkennd sem sjúkdómalaus gagnvart sýkingu af völdum Brucella abortus, B. melitensis og B. suis í nautgripa-

stofnum. Því ætti að breyta 1. kafla I. hluta I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/620 til að bæta við 

þessum svæðum í Portúgal. 

5) Í framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/620 er einnig kveðið á um að aðildarríki eða svæði þeirra með sjúkdómalausa 

stöðu gagnvart sýkingu af völdum blátunguveiru (sermigerðir 1–24) séu skráð í I. hluta VIII. viðauka við hana. 

6) Litáen (Lietuva), að því er varðar allt yfirráðasvæði þess, og Þýskaland, Ítalía og Portúgal, að því er varðar nokkur 

svæði í þessum aðildarríkjum, hafa lagt upplýsingar fyrir framkvæmdastjórnina þar sem sýnt er fram á að skilyrðin fyrir 

viðurkenningu á sjúkdómalausri stöðu gagnvart sýkingu af völdum blátunguveiru, sem mælt er fyrir um í framseldri 

reglugerð (ESB) 2020/689, séu uppfyllt. Því ætti að breyta I. hluta VIII. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 

2021/620 til að bæta við öllu yfirráðasvæði Litáens (Lietuva) og einnig þessum svæðum í Þýskalandi, á Ítalíu og í 

Portúgal. 

7) Í framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/620 er einnig kveðið á um að aðildarríki eða svæði þeirra með sjúkdómalausa 

stöðu gagnvart iðradrepi séu skráð í I. hluta XIII. viðauka við hana. Allt yfirráðasvæði Danmerkur og Finnlands er sem 

stendur skráð í I. hluta þess viðauka með sjúkdómslausa stöðu gagnvart iðradrepi. Þó hafa þessi aðildarríki nýlega 

tilkynnt framkvæmdastjórninni um uppkomur iðradreps. Því ætti að breyta I. hluta XIII. viðauka við fram-

kvæmdarreglugerð (ESB) 2021/620 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., VIII. og XIII. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/620 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa 

reglugerð. 

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. 

Gjört í Brussel 21. júní 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Ákvæðum I., VIII. og XIII. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/620 er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæðum 1. kafla I. hluta I. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi færslu fyrir Króatíu er bætt við á eftir færslunni fyrir Frakkland og á undan færslunni fyrir Ítalíu: 

„Króatía Allt yfirráðasvæðið“ 

b) Í stað færslunnar fyrir Portúgal kemur eftirfarandi: 

„Portúgal Região Algarve: öll distritos 

Região Autónoma dos Açores: Ilhas de Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, São Jorge, Santa 

Maria, Terceira 

Região Centro: distritos Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco“ 

2) Ákvæðum I. hluta VIII. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað færslunnar fyrir Þýskaland kemur eftirfarandi: 

„Þýskaland Bundesland Baden-Württemberg 

— Landkreis Lörrach 

— Landkreis Waldshut 

— Landkreis Konstanz 

— Landkreis Tuttlingen 

— Landkreis Sigmaringen 

— Bodenseekreis 

— Landkreis Ravensburg 

— Landkreis Biberach 

— Alb-Donau-Kreis 

— Stadtkreis Ulm 

— Landkreis Göppingen 

— Landkreis Heidenheim 

— Ostalbkreis 

— Landkreis Schwäbisch Hall 

— Main-Tauber-Kreis 

— Eftirfarandi borgir og sveitarfélög í Landkreis Esslingen: Altbach, Altdorf, 

Baltmannsweiler, Bempflingen, Beuren, Bissingen a.d.Teck, Deizisau, Dettingen unter 

Teck, Erkenbrechtsweiler, Frickenhausen, Großbettlingen, Hochdorf, Holzmaden, 

Kirchheim unter Teck, Köngen, Kohlberg, Lichtenwald, Neidlingen, Neuffen, Notzingen, 

Nürtingen, Oberboihingen, Ohmden, Owen, Plochingen, Reichenbach a.d. Fils, 

Unterensingen, Weilheim a.d.Teck, Wendlingen am Neckar, Wernau (Neckar), Lenningen 

— Eftirfarandi borgir og sveitarfélög í Rems-Murr-Kreis: Alfdorf, Allmersbach im Tal, 

Althütte, Auenwald, Großerlach, Kaisersbach, Murrhardt, Plüderhausen, Rudersberg, 

Schorndorf, Sulzbach a.d. Murr, Urbach, Weissach im Tal, Welzheim, Winterbach, 

Berglen, Remshalden 

— Eftirfarandi borgir og sveitarfélög í Hohenlohekreis: Dörzbach, Ingelfingen, Krautheim, 

Künzelsau, Kupferzell, Mulfingen, Neuenstein, Niedernhall, Waldenburg, Weißbach 

— Eftirfarandi borgir og sveitarfélög í Neckar-Odenwald-Kreis: Hardheim, Höpfingen, 

Rosenberg, Ravenstein 

— Eftirfarandi borgir og sveitarfélög í Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: Auggen, 

Badenweiler, Feldberg, Friedenweiler, Lenzkirch, Löffingen, Müllheim, Schluchsee, 

Sulzburg 



21.4.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 26/39 

 

 — Eftirfarandi borgir og sveitarfélög í Schwarzwald-Baar-Kreis: Bad Dürrheim, Blumberg, 

Bräunlingen, Donaueschingen, Hüfingen, Tuningen, Brigachtal 

— Eftirfarandi borgir og sveitarfélög í Landkreis Reutlingen: Dettingen a.d. Erms, Eningen 

unter Achalm, Gomadingen, Grabenstetten, Grafenberg, Hayingen, Hülben, Mehrstetten, 

Metzingen, Münsingen, Pfronstetten, Pfullingen, Riederich, Trochtelfingen, Bad Urach, 

Zwiefalten, Gutsbez. Münsingen, Römerstein, Engstingen, Hohenstein, Sonnenbühl, 

Lichtenstein, Sankt Johann 

— Eftirfarandi borgir og sveitarfélög í Landkreis Zollernalbkreis: Bitz, Burladingen, Hausen 

am Tann, Jungingen, Meßstetten, Nusplingen, Obernheim, Straßberg, Winterlingen, 

Albstadt 

Bundesland Bayern 

Bundesland Berlin 

Bundesland Brandenburg 

Bundesland Bremen 

Bundesland Hamburg 

Bundesland Hessen: 

— Eftirfarandi sveitarfélög í Lahn-Dill-Kreis: Dietzhölztal, Eschenburg, Siegbach, Mittenaar, 

Hohenahr, Bischoffen, Lahnau 

— Eftirfarandi sveitarfélög í Landkreis Gießen: Stadt Allendorf, Biebertal, Buseck, 

Fernwald, Gießen, Grünberg, Heuchelheim, Hungen, Laubach, Lich, Linden, Lollar, 

Pohlheim, Rabenau, Reiskirchen, Staufenberg, Wettenberg 

— Eftirfarandi sveitarfélög í Main-Kinzig-Kreis: Bad Orb, Bad Soden-Salmünster, 

Biebergemünd, Birstein, Brachttal, Bruchköbel, Erlensee, Flörsbachtal, Freigericht, 

Gelnhausen, Gründau, Gutsbezirk Spessart, Hammersbach, Hasselroth, Jossgrund, 

Langenselbold, Linsengericht, Neuberg, Nidderau, Rodenbach, Ronneburg, Schöneck, 

Schlüchtern, Sinntal, Steinau an der Straße, Wächtersbach 

— Eftirfarandi sveitarfélög í Wetteraukreis: Altenstadt, Bad Nauheim, Büdingen, Echzell, 

Florstadt, Gedern, Glauburg, Hirzenhain, Kefenrod, Limeshain, Münzenberg, Nidda, 

Niddatal, Ortenberg, Ranstadt, Reichelsheim, Rockenberg, Wölfersheim, Wöllstadt 

— Landkreis Hersfeld-Rotenburg 

— Landkreis Kassel 

— Landkreis Fulda 

— Landkreis Waldeck-Frankenberg 

— Schwalm-Eder-Kreis 

— Stadt Kassel 

— Vogelsbergkreis 

— Werra-Meißner-Kreis 

— Landkreis Marburg Biedenkopf 

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern 

Bundesland Niedersachsen 

Bundesland Nordrhein-Westfalen: 

— Landkreis Borken, 

— Landkreis Coesfeld, 

— Ennepe-Ruhr-Kreis 

— Landkreis Gütersloh, 

— Stadt Hagen 

— Landkreis Herford, 

— Hochsauerlandkreis 

— Landkreis Höxter, 

— Eftirfarandi borgir og sveitarfélög í Landkreis Kleve: Bedburg-Hau, Emmerich am Rhein, 

Geldern, Goch, Issum, Kalkar, Kerken, Kevelaer, Kleve, Kranenburg, Rees, Rheurdt, 

Uedem, Weeze. 



21.4.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 26/40 

 

 — Landkreis Lippe, 

— Märkischer Kreis 

— Eftirfarandi sveitarfélög í Landkreis Mettmann: Heiligenhaus, Velbert, Wülfrath 

— Landkreis Minden-Lübbecke, 

— Eftirfarandi sveitarfélög í Oberbergischen Kreis: Bergneustadt, Radevormwald 

— Landkreis Olpe 

— Landkreis Paderborn, 

— Landkreis Recklinghausen, 

— Eftirfarandi sveitarfélög í Landkreis Siegen-Wittgenstein: Netphen, Kreuztal, 

Hilchenbach, Erndtebrüch, Bad Laasphe, Bad Berleburg 

— Landkreis Soest, 

— Landkreis Steinfurt, 

— Landkreis Unna, 

— Landkreis Warendorf, 

— Landkreis Wesel, 

— Stadt Bielefeld, 

— Stadt Bochum, 

— Stadt Bottrop, 

— Stadt Dortmund, 

— Stadt Duisburg, 

— Stadt Essen, 

— Stadt Gelsenkirchen, 

— Stadt Hamm, 

— Stadt Herne, 

— Stadt Mülheim an der Ruhr, 

— Stadt Münster (Westfalen), 

— Stadt Oberhausen 

Bundesland Sachsen 

Bundesland Sachsen-Anhalt 

Bundesland Schleswig-Holstein 

Bundesland Thüringen’ 

b) Í stað færslunnar fyrir Ítalíu kemur eftirfarandi: 

„Ítalía Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige 

Regione Valle d’Aosta 

Regione Friuli Venezia Giulia“ 

c) Eftirfarandi færslu fyrir Litáen (Lietuva) er bætt við á eftir færslunni fyrir Lettland og á undan færslunni fyrir 

Ungverjaland: 

„Litáen (Lietuva) Allt yfirráðasvæðið“ 

d) Eftirfarandi færslu fyrir Portúgal er bætt við á eftir færslunni fyrir Pólland og á undan færslunni fyrir Slóveníu: 

„Portúgal Allt yfirráðasvæðið nema Região Algarve“ 

3) Ákvæðum I. hluta XIII. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað færslunnar fyrir Danmörku kemur eftirfarandi: 

„Danmörk Allt yfirráðasvæðið nema vatnsöflunarsvæði Rohden Å, Sneum Å, Vidå, Lindenborg Å og 

Århus Å“ 
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b) Í stað færslunnar fyrir Finnland kemur eftirfarandi: 

„Finnland Allt yfirráðasvæðið nema: 

— hólf strandlengjunnar í Ii, Kuivaniemi, 

— hólf strandlengjunnar sem samanstendur af þeim hlutum sveitarfélaganna Föglö, 

Lumparland, Lemland og Vårdö sem eru innan hrings með 11,466 km radíus, með 

miðpunkt í WGS84-hnitunum Lat 60,013565060°, Lon 20,317617393° 

— vatnsöflunarsvæðin: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 svæði Saarijärvi og 4.41 

svæði Pielinen“ 
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2020/1772 

frá 26. nóvember 2020 

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/2469 um stjórnsýslu- og vísindakröfur  

vegna umsókna sem um getur í 10. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins  

(ESB) 2015/2283 um nýfæði (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 frá 25. nóvember 2015 um nýfæði, um breytingu á 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1169/2011 og um niðurfellingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 258/97 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1852/2001 (1), einkum 13. gr. og 3. mgr. 35. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (ESB) 2015/2283 er mælt fyrir um reglur um setningu nýfæðis á markað og notkun þess í Sambandinu. 

2) Í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2469 (2) er mælt fyrir um stjórnsýslu- og vísindakröfur 

vegna umsókna sem um getur í 1. mgr. 10. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2283. 

3) Reglugerð (EB) nr. 178/2002 (3) og reglugerð (ESB) 2015/2283 var breytt með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2019/1381 (4). Þessar breytingar miða að því að styrkja gagnsæi og sjálfbærni áhættumats ESB á öllum sviðum 

matvælakeðjunnar þar sem Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) leggur fram 

vísindalegt áhættumat, þ.m.t. á sviði nýfæðis. 

4) Að því er varðar setningu nýfæðis á markað voru innleidd ný ákvæði með breytingunum á reglugerð (EB) nr. 178/2002 

að því er varðar m.a. eftirfarandi atriði: almenn ráðgjöf fyrir framlagningu frá starfsfólki Matvælaöryggisstofnunarinnar 

að beiðni hugsanlegs umsækjanda og skylda til að tilkynna um rannsóknir sem rekstraraðilar láta framkvæma eða 

framkvæma til stuðnings umsókn og afleiðingarnar af því að uppfylla ekki þessa skyldu. Þar voru einnig innleidd 

ákvæði um að Matvælaöryggisstofnunin birti opinberlega öll vísindagögn, rannsóknir og aðrar upplýsingar til stuðnings 

umsóknum, að undanskildum trúnaðarupplýsingum, snemma í áhættumatsferlinu og því er fylgt eftir með samráði við 

þriðju aðila. Í breytingunum voru einnig settar fram sértækar kröfur um málsmeðferð varðandi framlagningu á beiðnum 

um trúnað og mat Matvælaöryggisstofnunarinnar á þeim, í tengslum við upplýsingarnar sem umsækjandinn lagði fram, 

ef framkvæmdastjórnin óskar eftir áliti frá Matvælaöryggisstofnuninni. 

5) Með reglugerð (ESB) 2019/1381 var einnig gerð breyting á reglugerð (ESB) 2015/2283 til að hún innihaldi ákvæði sem 

tryggja samræmi við breytingarnar á reglugerð (EB) nr. 178/2002 og að tekið sé tillit til sértækis innan geira að því er 

varðar trúnaðarupplýsingar. 

6) Með hliðsjón af gildissviði og beitingu allra þessara breytinga ætti að aðlaga framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/2469 

til að taka tillit til breytinga að því er varðar innihald, samningu og framlagningu umsókna sem um getur í 10. gr. 

reglugerðar (ESB) 2015/2283, ráðstafanir til að sannprófa gildi umsókna og upplýsingarnar sem eiga að fylgja í áliti 

Matvælaöryggisstofnunarinnar. Í framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/2469 ætti einkum að vísa til staðlaðra gagnasniða 

og gera þá kröfu að umsóknir innihaldi upplýsingar sem sýna fram á að tilkynningarskyldan, sem mælt er fyrir um í  

32. gr. b í reglugerð (EB) nr. 178/2002, sé uppfyllt. Þar ætti einnig að skýra nánar að mat á því hvort 

tilkynningarskyldan er uppfyllt sé hluti af sannprófuninni á gildi umsóknar.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 398, 27.11.2020, bls. 13. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 48/2022 

frá 18. mars 2022 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 327, 11.12.2015, bls. 1. 

(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2469 frá 20. desember 2017 um stjórnsýslu- og vísindakröfur vegna 

umsókna sem um getur í 10. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 um nýfæði (Stjtíð. ESB L 351, 30.12.2017,  

bls. 64). 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt lögum um 

matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1). 

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1381 frá 20. júní 2019 um gagnsæi og sjálfbærni áhættumats ESB í matvælakeðjunni og 

um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 178/2002, (EB) nr. 1829/2003, (EB) nr. 1831/2003, (EB) nr. 2065/2003, (EB) nr. 1935/2004, (EB) 

nr. 1331/2008, (EB) nr. 1107/2009 og (ESB) 2015/2283 og tilskipun 2001/18/EB (Stjtíð. ESB L 231, 6.9.2019, bls. 1). 

2022/EES/26/05 
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7) Að teknu tilliti til þess að Matvælaöryggisstofnunin ber ábyrgð á rekstri gagnagrunns fyrir rannsóknir, í samræmi við 

32. gr. b í reglugerð (EB) nr. 178/2002, ætti þar að auki einnig að gera framkvæmdastjórninni kleift að hafa samráð við 

Matvælaöryggisstofnunina, sem hluti sannprófunar á gildi umsókna, til að ganga úr skugga um að umsókn uppfylli 

viðkomandi kröfur sem mælt er fyrir um í þeirri grein. 

8) Ef haft er samráð við almenning meðan áhættumat stendur yfir, í samræmi við 2. mgr. 32. gr. c í reglugerð (EB)  

nr. 178/2002, ætti álit Matvælaöryggisstofnunarinnar einnig að innihalda niðurstöður úr því samráði, í samræmi við 

kröfur um gagnsæi sem Matvælaöryggisstofnunin fellur undir. 

9) Þessi reglugerð ætti að koma til framkvæmda frá og með 27. mars 2021 og gilda um umsóknir sem lagðar eru fram frá 

og með þeim degi sem er dagurinn þegar reglugerð (ESB) 2019/1381 kemur til framkvæmda. 

10) 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. 

Breytingar á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/2469 

Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/2469 er breytt sem hér segir: 

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

a) Í stað 1. mgr. kemur eftirfarandi: 

„1. Umsókn skal samanstanda af eftirfarandi: 

a) fylgibréf, 

b) tæknileg málsskjöl, 

c) samantekt úr málsskjölunum. 

Áður en stöðluð gagnasnið skv. 39. gr. f í reglugerð (EB) nr. 178/2002 eru samþykkt skal leggja umsóknina fram 

gegnum rafrænt framlagningarkerfi, sem framkvæmdastjórnin lætur í té, á rafrænu sniði sem gerir það kleift að hala 

niður skjölum, prenta þau út og leita í þeim. Eftir samþykkt á stöðluðum gagnasniðum skv. 39. gr. f í reglugerð (EB)  

nr. 178/2002 skal leggja umsóknina fram gegnum rafrænt framlagningarkerfi, sem framkvæmdastjórnin lætur í té, í 

samræmi við þessi stöðluðu gagnasnið.“ 

b) Í stað 5. mgr. kemur eftirfarandi: 

„5. Til viðbótar við upplýsingarnar, sem um getur í a-, b- og e-lið 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2283, skulu 

koma fram í samantektinni úr málsskjölunum, sem um getur í c-lið 1. mgr. þessarar greinar, ástæðurnar fyrir því af 

hverju notkunin á nýfæðinu er í samræmi við skilyrðin sem mælt er fyrir um í 7. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2283. 

Samantektin úr málsskjölunum skal ekki innihalda neinar upplýsingar sem falla undir beiðni um trúnaðarmeðferð skv. 

23. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2283 og 39. gr. a í reglugerð (EB) nr. 178/2002.“ 

2) Í stað 4. gr. kemur eftirfarandi: 

„4. gr. 

Kröfur um stjórnsýslugögn 

Til viðbótar við upplýsingarnar, sem settar eru fram í 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2283, skal umsóknin innihalda 

eftirtalin stjórnsýslugögn: 

a) heiti framleiðanda eða framleiðenda nýfæðisins, ef það er(u) ekki sá sami/þeir sömu og umsækjandi, heimilisfang og 

samskiptaupplýsingar, 

b) nafn, heimilisfang og samskiptaupplýsingar aðilans sem ber ábyrgð á málsskjölunum og hefur heimild til að hafa 

samskipti við framkvæmdastjórnina og Matvælaöryggisstofnunina fyrir hönd umsækjandans,  
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c) framlagningardagur málsskjalanna, 

d) efnisyfirlit málsskjalanna, 

e) ítarleg skrá yfir skjöl sem fylgja með málsskjölunum, þ.m.t. tilvísanir í titla, bindi og síður, 

f) ef umsækjandinn leggur fram beiðni, í samræmi við 23. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2283, um að tilteknir hlutar 

upplýsinganna í málsskjölunum séu meðhöndlaðir sem trúnaðarmál, þ.m.t viðbótarupplýsingar, skrá yfir þá hluta sem á 

að meðhöndla sem trúnaðarmál ásamt meðfylgjandi sannprófanlegum rökstuðningi þar sem sýnt er fram á hvernig 

birting slíkra upplýsinga gæti hugsanlega skaðað hagsmuni umsækjandans verulega, 

g) ef framleiðsluferlið inniheldur trúnaðargögn, samantekt um framleiðsluferlið sem trúnaður hvílir ekki á, 

h) aðskildar upplýsingar og skýringar sem renna stoðum undir það að umsækjandinn eigi rétt á að vísa til 

vísindaþekkingar eða vísindagagna, sem njóta einkaleyfisverndar, í samræmi við 26. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2283, 

i) skrá yfir rannsóknir sem lagðar voru fram til stuðnings umsókninni, þ.m.t. upplýsingar sem sýna fram á að farið sé að 

32. gr. b í reglugerð (EB) nr. 178/2002.“ 

3) Í stað 6. gr. kemur eftirfarandi: 

„6. gr. 

Sannprófun á gildi umsóknar 

1. Við móttöku umsóknar skal framkvæmdastjórnin tafarlaust staðfesta hvort umsóknin fellur undir gildissvið 

reglugerðar (ESB) 2015/2283 og hvort umsóknin uppfyllir kröfurnar sem settar eru fram í 10. gr. (2. mgr.) þeirrar 

reglugerðar, 3. til 5. gr. þessarar reglugerðar og í 32. gr. b í reglugerð (EB) nr. 178/2002. 

2. Framkvæmdastjórninni er heimilt að hafa samráð við Matvælaöryggisstofnunina um það hvort umsóknin uppfyllir 

viðkomandi kröfur sem um getur í 1. mgr. Matvælaöryggisstofnunin skal skýra framkvæmdastjórninni frá sjónarmiðum 

sínum innan 30 virkra daga. 

3. Framkvæmdastjórninni er heimilt að fara fram á viðbótarupplýsingar frá umsækjanda, að því er varðar gildi 

umsóknarinnar, og upplýsa umsækjandann um þann frest sem veittur er til að leggja þessar upplýsingar fram. 

4. Þrátt fyrir 1. mgr. þessarar greinar og með fyrirvara um 10. gr. (2. mgr.) reglugerðar (ESB) 2015/2283 og 4. og  

5. mgr. 32. gr. b í reglugerð (EB) nr. 178/2002 getur umsókn talist gild þó að hún innihaldi ekki alla þættina sem krafist er 

skv. 3. til 5. gr. þessarar reglugerðar, að því tilskildu að umsækjandi hafi lagt fram viðeigandi rökstuðning fyrir hvern þann 

þátt sem vantar. 

5. Framkvæmdastjórnin skal upplýsa umsækjandann, aðildarríkin og Matvælaöryggistofnunina um það hvort umsóknin 

teljist gild eða ekki. Ef umsóknin telst ekki gild skal framkvæmdastjórnin tilgreina ástæðurnar fyrir þeirri niðurstöðu.“ 

4) Eftirfarandi n-lið er bætt við í 1. mgr. 7. gr.: 

„n) niðurstöður úr samráði sem haft var meðan áhættumatsferlið stóð yfir í samræmi við 2. mgr. 32. gr. c í reglugerð (EB) 

nr. 178/2002.“ 

5) Í stað I. viðauka kemur viðaukinn við þessa reglugerð. 

6) Ákvæði II. viðauka falla brott. 

2. gr. 

Gildistaka og framkvæmd 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 27. mars 2021 og gildir um umsóknir sem eru lagðar fyrir framkvæmdastjórnina frá 

þeim degi. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 26. nóvember 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

„VIÐAUKI 

Sniðmát fylgibréfs sem fylgir umsókn um nýfæði 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 

Stjórnarsvið 

Skrifstofa 

Eining 

Dagsetning:  .....................................................................................................................................................................................  

Efni: Umsókn um leyfi fyrir nýfæði í samræmi við reglugerð (ESB) 2015/2283 

(Tilgreinið með því að merkja greinilega við í viðeigandi reit) 

☐ Umsókn um leyfi fyrir nýju nýfæði. 

☐ Umsókn um að bæta við, fjarlægja eða breyta skilyrðum fyrir notkun á nýfæði sem þegar hefur verið leyft. Tilgreina skal 

tilvísun í það leyfi. 

☐ Umsókn um að bæta við, fjarlægja eða breyta nákvæmum skilgreiningum fyrir nýfæði sem þegar hefur verið leyft. 

Tilgreina skal tilvísun í það leyfi. 

☐ Umsókn um að bæta við, fjarlægja eða breyta sértækum viðbótarkröfum varðandi merkingu á nýfæði sem þegar hefur verið 

leyft. Tilgreina skal tilvísun í það leyfi. 

☐ Umsókn um að bæta við, fjarlægja eða breyta kröfum um vöktun á nýfæði, sem þegar hefur verið leyft, eftir setningu á 

markað. Tilgreina skal tilvísun í það leyfi. 

Umsækjandi/umsækjendur eða fulltrúi/fulltrúar hans í Sambandinu 

(nafn/nöfn, heimilisfang/heimilisföng…) 

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

leggur/leggja þessa umsókn fram í því skyni að uppfæra skrá Sambandsins yfir nýfæði. 

Auðkenni nýfæðisins (tilgreina skal upplýsingar um auðkenni nýfæðis, allt eftir því undir hvaða flokk(a) nýfæðið fellur): 

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

Trúnaðarkvöð. Eftir því sem við á skal tilgreina hvort umsóknin inniheldur trúnaðargögn í samræmi við 23. gr. reglugerðar 

(ESB) 2015/2283: 

☐ Já 

☐ Nei 

Gagnavernd (*). Eftir því sem við á skal tilgreina hvort umsóknin inniheldur beiðni um vernd gagna sem njóta 

einkaleyfisverndar skv. 26. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2283: 

☐ Já 

☐ Nei  
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Matvælaflokkar, notkunarskilyrði og kröfur um merkingu 

Matvælaflokkur Sértæk notkunarskilyrði Sértækar viðbótarkröfur varðandi merkingu 

   

   

Virðingarfyllst, 

Undirritun  ........................................................................................................................................................................................  

Hjálagt: 

☐ Fullnaðarmálsskjöl 

☐ Samantekt úr málsskjölum (ekki bundin trúnaði) 

☐ Skrá yfir þá hluta málsskjalanna sem óskað er eftir að séu meðhöndlaðir sem trúnaðarmál ásamt meðfylgjandi 

sannprófanlegum rökstuðningi þar sem sýnt er fram á hvernig birting slíkra upplýsinga gæti hugsanlega skaðað hagsmuni 

umsækjandans verulega 

☐ Upplýsingar sem styðja vernd gagna sem njóta einkaleyfisverndar sem varða umsókn um nýfæði 

☐ Afrit af stjórnsýslugögnum um umsækjanda eða umsækjendur 

☐ Skrá yfir rannsóknir og allar upplýsingar sem varða tilkynningu um rannsóknirnar í samræmi við 32. gr. b í reglugerð (EB) 

nr. 178/2002“ 

  

(*) Umsækjandi skal tilgreina þann/þá hluta umsóknar sem inniheldur/innihalda gögn sem njóta einkaleyfisverndar, sem farið 

er fram á vernd fyrir, þar sem kafli/kaflar og blaðsíðunúmer koma skýrt fram. Umsækjandi skal leggja fram sann-

prófanlegan rökstuðning/yfirlýsingu vegna kröfu um einkaleyfisvernd. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2020/1773 

frá 26. nóvember 2020 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 429/2008 um nákvæmar reglur um framkvæmd reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 að því er varðar gerð og framsetningu umsókna og 

mat á aukefnum í fóðri og leyfi fyrir þeim (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri (1), einkum 

4. mgr. 7. gr., 

að höfðu samráði við Matvælaöryggisstofnun Evrópu, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 429/2008 (2) eru settar fram nákvæmar reglur um framkvæmd 

reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 að því er varðar gerð og framsetningu umsókna um leyfi fyrir fóðuraukefnum og mat á 

slíkum umsóknum. 

2) Með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1381 (3) er miðað að því að auka gagnsæi og sjálfbærni 

áhættumats ESB í matvælakeðjunni. Í þeim tilgangi var reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 (4) og 

reglugerð (EB) nr. 1831/2003 breytt með þeirri reglugerð með það fyrir augum að styrkja gagnsæi málsmeðferðar að því 

er varðar leyfi fyrir fóðuraukefnum. 

3) Í því skyni að taka tillit til sértækis geira er ákvæðum sem varða gagnsæi og trúnaðarkvöð, sem mælt er fyrir um í 

reglugerð (EB) nr. 1831/2003, breytt með reglugerð (ESB) 2019/1381 

4) Að því er varðar leyfi fyrir fóðuraukefnum hafa breytingarnar, sem gerðar voru á reglugerð (EB) nr. 178/2002 með 

reglugerð (ESB) 2019/1381, einnig bein áhrif á kröfurnar sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 429/2008 að því er 

varðar gerð og framsetningu umsóknargagna sem útheimtir að þessar kröfur verði aðlagaðar af ástæðum sem varða 

samræmi og réttarvissu. Breyta ætti reglugerð (EB) nr. 429/2008 til að mæla fyrir um nauðsynleg viðbótarákvæði 

varðandi gerð og framsetningu umsóknargagna. 

5) Einkum ætti að aðlaga ákvæðin í reglugerð (EB) nr. 429/2008 að því er varðar beiðnir um trúnað, snið upplýsinga og 

gagna til stuðnings umsóknum, sem ættu að vera á rafrænu formi og verða að vera í samræmi við stöðluð gagnasnið, 

hugtakið samantekt úr málsskjölum á grundvelli meginreglunnar um gagnsæi sem mælt er fyrir um í reglugerð  

(ESB) 2019/1381 og tilvísun í rannsóknir sem tilkynnt er um í samræmi við 32. gr. b í reglugerð (EB) nr. 178/2002. 

6) Þessi reglugerð ætti að koma til framkvæmda frá og með 27. mars 2021 og gilda um umsóknir og málsskjöl sem lögð 

eru fram frá og með þeim degi sem er dagurinn þegar reglugerð (ESB) 2019/1381 kemur til framkvæmda. 

7) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 429/2008 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. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 398, 27.11.2020, bls. 19. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 48/2022 

frá 18. mars 2022 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 268, 18.10.2003, bls. 29. 

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 429/2008 frá 25. apríl 2008 um nákvæmar reglur um framkvæmd reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 að því er varðar gerð og framsetningu umsókna og mat á aukefnum í fóðri og leyfi fyrir 

þeim (Stjtíð. ESB L 133, 22.5.2008, bls. 1). 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1381 frá 20. júní 2019 um gagnsæi og sjálfbærni áhættumats ESB í matvælakeðjunni og 

um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 178/2002, (EB) nr. 1829/2003, (EB) nr. 1831/2003, (EB) nr. 2065/2003, (EB) nr. 1935/2004, (EB) 

nr. 1331/2008, (EB) nr. 1107/2009 og (ESB) 2015/2283 og tilskipun 2001/18/EB (Stjtíð. ESB L 231, 6.9.2019, bls. 1). 

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt lögum um 

matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1). 
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingar á reglugerð (EB) nr. 429/2008 

Reglugerð (EB) nr. 429/2008 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað 2. mgr. 2. gr. kemur eftirfarandi: 

„2. Áður en stöðluð gagnasnið skv. 39. gr. f í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 (*) eru samþykkt 

skal leggja umsóknina og málsskjölin fram gegnum rafrænt framlagningarkerfi, sem framkvæmdastjórnin lætur í té, á 

rafrænu sniði sem gerir það kleift að hala niður skjölum, prenta þau út og leita í þeim. Eftir samþykkt á stöðluðum 

gagnasniðum skv. 39. gr. f í reglugerð (EB) nr. 178/2002 skal leggja umsóknina og málsskjölin fram gegnum rafrænt 

framlagningarkerfi, sem framkvæmdastjórnin lætur í té, í samræmi við þessi stöðluðu gagnasnið. 

  

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur 

samkvæmt lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis 

matvæla (Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1). 

2) Ákvæðum I. og II. viðauka er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Gildistaka og framkvæmd 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 27. mars 2021 og gildir um umsóknir og málsskjöl sem lögð eru fram frá þeim degi. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 26. nóvember 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Ákvæðum I. og II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 429/2008 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað liðar 1.5 í I. viðauka kemur eftirfarandi: 

„1.5. Hjálagt 

☐ fullnaðarmálsskjöl, 

☐ samantekt úr málsskjölunum í samræmi við h-lið 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, 

☐ vísindaleg samantekt úr málsskjölunum, 

☐ allar upplýsingar sem varða tilkynningu um rannsóknirnar í samræmi við 32. gr. b í reglugerð (EB) nr. 178/2002, 

☐ beiðni um trúnað í samræmi við 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, 

☐ afrit af stjórnsýslugögnum um umsækjanda eða umsækjendur, 

☐ þrjú sýni af aukefni í fóðri til tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins í samræmi við f-lið 3. mgr. 7. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, 

☐ til tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins: öryggisblað um efniviðinn, 

☐ til tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins: auðkennis- og greiningarvottorð og 

☐ staðfesting á því að þóknun hefur verið greidd til tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins (4. gr. reglugerðar 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 378/2005 (*)). 

  

(*) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 378/2005 frá 4. mars 2005 um nákvæmar reglur um framkvæmd 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 að því er varðar skyldur og verkefni 

tilvísunarrannsóknastofu Bandalagsins í tengslum við umsóknir um leyfi fyrir aukefnum í fóðri (Stjtíð. ESB L 59, 

5.3.2005, bls. 8).“ 

2) Ákvæðum II. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað næstsíðustu málsgreinar á undan fyrirsögninni „Öryggismat“ í hlutanum „Almenn atriði“ kemur eftirfarandi: 

„Í öllum málsskjölunum skulu vera samantekt og vísindaleg samantekt svo að unnt sé að sanngreina viðkomandi 

aukefni og lýsa eiginleikum þess.“ 

b) Í stað fyrirsagnarinnar í lið 1.1 í I. þætti kemur eftirfarandi: 

„1.1. Samantekt í samræmi við h-lið 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003“ 

c) Í stað d-liðar í lið 1.1.1 kemur eftirfarandi: 

„d rannsóknir á öryggi og verkun aukefnis ásamt öllum upplýsingum sem varða tilkynningu um rannsóknirnar í 

samræmi við 32. gr. b í reglugerð (EB) nr. 178/2002,“. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2020/1823 

frá 2. desember 2020 

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 234/2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins  

(EB) nr. 1331/2008 um sameiginlega málsmeðferð við leyfisveitingu fyrir aukefni í matvælum, ensím í  

matvælum og bragðefni í matvælum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1331/2008 frá 16. desember 2008 um sameiginlega málsmeðferð 

við leyfisveitingu fyrir aukefni í matvælum, ensím í matvælum og bragðefni í matvælum (1), einkum 1. mgr. 9. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (EB) nr. 1331/2008 er mælt fyrir um tilhögun við að uppfæra skrárnar yfir efni sem heimilt er að setja á 

markað í Sambandinu samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 (2), reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (EB) nr. 1332/2008 (3) og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1334/2008 (4) (hér á eftir 

nefnd sérlög um matvæli) [áður nefndar sérreglur um matvæli]. 

2) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 234/2011 (5) er mælt fyrir um ákvæði að því er varðar innihald, 

samningu og framlagningu umsókna um að uppfæra skrár Sambandsins samkvæmt sérlögum um matvæli á hverju sviði 

fyrir sig. Í þeirri reglugerð er kveðið á um ítarlegar ráðstafanir til að athuga gildi umsókna um matvælaaukefni, 

matvælaensím og matvælabragðefni og það hvers konar upplýsingar ættu að koma fram í áliti Matvælaöryggisstofnunar 

Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin). 

3) Reglugerð (EB) nr. 178/2002 (6) og reglugerð (EB) nr. 1331/2008 var breytt með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2019/1381 (7). Þessar breytingar miða að því að styrkja gagnsæi og sjálfbærni áhættumats ESB á öllum sviðum 

matvælakeðjunnar þar sem Matvælaöryggisstofnunin leggur fram vísindalegt áhættumat, þ.m.t. á sviði matvælaaukefna, 

matvælaensíma og matvælabragðefna. 

4) Að því er varðar setningu matvælaaukefna, matvælaensíma og matvælabragðefna og innihaldsefna, sem hafa 

bragðgefandi eiginleika, á markað til notkunar í og á matvæli voru innleidd ný ákvæði með breytingunum á reglugerð 

(EB) nr. 178/2002 að því er varðar m.a. eftirfarandi atriði: almenn ráðgjöf fyrir framlagningu frá starfsfólki 

Matvælaöryggisstofnunarinnar að beiðni hugsanlegs umsækjanda og skylda til að tilkynna um rannsóknir sem 

rekstraraðilar láta framkvæma eða framkvæma til stuðnings umsókn og afleiðingarnar af því að uppfylla ekki þessa 

skyldu. Þar voru einnig innleidd ákvæði um að Matvælaöryggisstofnunin birti opinberlega öll vísindagögn, rannsóknir 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 406, 3.12.2020, bls. 43. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 48/2022 frá 

18. mars 2022 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 354, 31.12.2008, bls. 1. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 frá 16. desember 2008 um aukefni í matvælum (Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, 

bls. 16). 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1332/2008 frá 16. desember 2008 um ensím í matvælum og um breytingu á tilskipun ráðsins 

83/417/EBE, reglugerð ráðsins (EB) nr. 1493/1999, tilskipun 2000/13/EB, tilskipun ráðsins 2001/112/EB og reglugerð (EB) nr. 258/97 

(Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 7). 

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1334/2008 frá 16. desember 2008 um bragðefni og tiltekin innihaldsefni matvæla, sem hafa 

bragðgefandi eiginleika, til notkunar í og á matvæli og um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1601/91, reglugerðum (EB) nr. 2232/96 

og (EB) nr. 110/2008 og tilskipun 2000/13/EB (Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 34). 

(5) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 234/2011 frá 10. mars 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins  

(EB) nr. 1331/2008 um sameiginlega málsmeðferð við leyfisveitingu fyrir aukefni í matvælum, ensím í matvælum og bragðefni í 

matvælum (Stjtíð. ESB L 64, 11.3.2011, bls. 15). 

(6) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt lögum um 

matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1). 

(7) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1381 frá 20. júní 2019 um gagnsæi og sjálfbærni áhættumats ESB í matvælakeðjunni og 

um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 178/2002, (EB) nr. 1829/2003, (EB) nr. 1831/2003, (EB) nr. 2065/2003, (EB) nr. 1935/2004, (EB) 

nr. 1331/2008, (EB) nr. 1107/2009 og (ESB) 2015/2283 og tilskipun 2001/18/EB (Stjtíð. ESB L 231, 6.9.2019, bls. 1). 
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og aðrar upplýsingar til stuðnings umsóknum, að undanskildum trúnaðarupplýsingum, snemma í áhættumatsferlinu og 

því er fylgt eftir með samráði við þriðju aðila. Í breytingunum voru einnig settar fram sértækar kröfur um málsmeðferð 

varðandi framlagningu á beiðnum um trúnað og mat Matvælaöryggisstofnunarinnar á þeim, í tengslum við 

upplýsingarnar sem umsækjandinn lagði fram, ef framkvæmdastjórnin óskar eftir áliti frá Matvælaöryggisstofnuninni. 

5) Með reglugerð (ESB) 2019/1381 var einnig gerð breyting á reglugerð (EB) nr. 1331/2008 til að hún innihaldi ákvæði 

sem tryggja samræmi við breytingarnar á reglugerð (EB) nr. 178/2002 og að tekið sé tillit til sértækis innan geira að því 

er varðar trúnaðarupplýsingar. 

6) Með hliðsjón af gildissviði og beitingu allra þessara breytinga ætti að aðlaga reglugerð (ESB) nr. 234/2011 til að taka 

tillit til breytinga að því er varðar innihald, samningu og framlagningu umsókna um að uppfæra skrár Sambandsins 

samkvæmt sérlögum um matvæli á hverju sviði fyrir sig, ráðstafanir til að athuga gildi umsókna og upplýsingarnar sem 

eiga að fylgja í áliti Matvælaöryggisstofnunarinnar. Í reglugerð (ESB) nr. 234/2011 ætti einkum að vísa til staðlaðra 

gagnasniða og gera þá kröfu að umsóknir innihaldi upplýsingar sem sýna fram á að tilkynningarskyldan, sem mælt er 

fyrir um í 32. gr. b í reglugerð (EB) nr. 178/2002, sé uppfyllt.Þar ætti einnig að skýra nánar að mat á því hvort 

tilkynningarskyldan er uppfyllt sé hluti af sannprófuninni á gildi umsóknar. 

7) Að teknu tilliti til þess að Matvælaöryggisstofnunin ber ábyrgð á rekstri gagnagrunns fyrir rannsóknir, í samræmi við 

32. gr. b í reglugerð (EB) nr. 178/2002, ætti þar að auki einnig að gera framkvæmdastjórninni kleift að hafa samráð við 

Matvælaöryggisstofnunina, sem hluti sannprófunar á gildi umsókna, til að ganga úr skugga um að umsókn uppfylli 

viðkomandi kröfur sem mælt er fyrir um í þeirri grein. 

8) Ef haft er samráð við almenning meðan áhættumat stendur yfir, í samræmi við 2. mgr. 32. gr. c í reglugerð (EB)  

nr. 178/2002, ætti álit Matvælaöryggisstofnunarinnar einnig að innihalda niðurstöður úr því samráði, í samræmi við 

kröfur um gagnsæi sem Matvælaöryggisstofnunin fellur undir. 

9) Þessi reglugerð ætti að koma til framkvæmda frá og með 27. mars 2021 og gilda um umsóknir sem lagðar eru fram frá 

og með þeim degi sem er dagurinn þegar reglugerð (ESB) 2019/1381 kemur til framkvæmda. 

10) 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. 

Breytingar á reglugerð (ESB) nr. 234/2011 

Reglugerð (ESB) nr. 234/2011 er breytt sem hér segir: 

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

a) Í stað 1. mgr. kemur eftirfarandi: 

„1. Umsóknin sem um getur í 1. gr. skal innihalda eftirfarandi: 

a) bréf, 

b) tæknileg málsskjöl, 

c) nákvæma samantekt og opinbera samantekt úr málsskjölunum.“ 

b) Í stað 3. mgr. kemur eftirfarandi: 

„3. Tæknilegu málsskjölin, sem um getur í b-lið 1. mgr. skulu innihalda: 

a) stjórnsýslugögn eins og kveðið er á um í 4. gr., 

b) gögn sem krafist er vegna áhættumats, eins og kveðið er á um í 5., 6., 8. og 10. gr., og upplýsingar sem varða 

tilkynningu um rannsóknir í samræmi við 32. gr. b í reglugerð (EB) nr. 178/2002 og 

c) gögn sem krafist er vegna áhættustjórnunar, eins og kveðið er á um í 7., 9. og 11. gr., og upplýsingar sem varða 

tilkynningu um rannsóknir í samræmi við 32. gr. b í reglugerð (EB) nr. 178/2002.“  
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c) Í stað 6. mgr. kemur eftirfarandi: 

„6. Samantekt úr málsskjölunum, sem um getur í c-lið 1. mgr. skal innihalda rökstudda yfirlýsingu þess efnis að 

notkun vörunnar sé í samræmi við skilyrðin sem mælt er fyrir um í: 

a) 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 1332/2008 eða 

b) 6., 7. og 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1333/2008 eða 

c) 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1334/2008. 

Opinber samantekt úr málsskjölunum skal ekki innihalda neinar upplýsingar sem falla undir beiðni um trúnaðarmeðferð 

skv. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 1331/2008 og 39. gr. a í reglugerð (EB) nr. 178/2002.“ 

2) Í stað 1. mgr. 3. gr. kemur eftirfarandi: 

„1. Áður en stöðluð gagnasnið skv. 39. gr. f í reglugerð (EB) nr. 178/2002 eru samþykkt skal leggja umsóknina fram 

gegnum rafrænt framlagningarkerfi, sem framkvæmdastjórnin lætur í té, á rafrænu sniði sem gerir það kleift að hala niður 

skjölum, prenta þau út og leita í þeim. Eftir samþykkt á stöðluðum gagnasniðum skv. 39. gr. f í reglugerð (EB) nr. 178/2002 

skal leggja umsóknina fram gegnum rafrænt framlagningarkerfi, sem framkvæmdastjórnin lætur í té, í samræmi við þessi 

stöðluðu gagnasnið. Umsækjandi skal taka tillit til hagnýtra leiðbeininga um framlagningu umsókna sem 

framkvæmdastjórnin (vefsetur stjórnarsviðs heilbrigðis og matvælaöryggis (*)) lætur í té. 

  

(*) https://ec.europa.eu/food/safety_en“ 

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

a) Í stað m-liðar kemur eftirfarandi: 

„m) ef umsækjandinn leggur fram beiðni, í samræmi við 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 1331/2008, um að tilteknir hlutar 

upplýsinganna í málsskjölunum séu meðhöndlaðir sem trúnaðarmál, þ.m.t viðbótarupplýsingar, skrá yfir þá hluta 

sem á að meðhöndla sem trúnaðarmál ásamt meðfylgjandi sannprófanlegum rökstuðningi þar sem sýnt er fram á 

hvernig birting slíkra upplýsinga gæti hugsanlega skaðað hagsmuni umsækjandans verulega,“ 

b) Eftirfarandi n-lið er bætt við: 

„n) skrá yfir rannsóknir sem lagðar voru fram til stuðnings umsókninni, þ.m.t. upplýsingar sem sýna fram á að farið 

sé að 32. gr. b í reglugerð (EB) nr. 178/2002.“ 

4) Í stað 12. gr. kemur eftirfarandi: 

„12. gr. 

Málsmeðferðarreglur 

1. Þegar framkvæmdastjórninni hefur borist umsókn skal hún sannreyna án tafar hvort matvælaaukefnið, 

matvælaensímið eða bragðefnið fellur undir gildissvið viðeigandi sérlaga um matvæli, hvort umsóknin inniheldur alla þá 

þætti sem krafist er skv. II. kafla og hvort hún uppfyllir kröfurnar sem settar eru fram í 32. gr. b í reglugerð (EB)  

nr. 178/2002. 

2. Framkvæmdastjórninni er heimilt að hafa samráð við Matvælaöryggisstofnunina um hentugleika gagnanna vegna 

áhættumatsins í samræmi við vísindalegu álitin um kröfur um gögn vegna mats á umsóknum um efni og um það hvort 

umsóknin uppfyllir kröfurnar sem settar eru fram í 32. gr. b í reglugerð (EB) nr. 178/2002. Matvælaöryggisstofnunin skal 

skýra framkvæmdastjórninni frá sjónarmiðum sínum innan 30 virkra daga. 

3. Ef framkvæmdastjórnin telur að umsóknin sé gild skal matstímabilið, sem um getur í 1. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) 

nr. 1331/2008, hefjast þann dag sem svar Matvælaöryggisstofnunarinnar, sem um getur í 2. mgr. þessarar greinar, berst. 

Í samræmi við a-lið annarrar undirgreinar 4. mgr. 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 1332/2008, ef um er að ræða samantekt skrár 

Evrópusambandsins yfir matvælaensím, skal þó 1. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1331/2008 ekki gilda. 

4. Ef um er að ræða umsókn um að uppfæra skrá Sambandsins yfir matvælaaukefni, matvælaensím eða bragðefni getur 

framkvæmdastjórnin krafið umsækjandann um viðbótarupplýsingar um málefni sem varða gildi umsóknarinnar og upplýst 

umsækjandann um þann frest sem er gefinn til að veita þessar upplýsingar. Ef um er að ræða umsóknir sem eru lagðar fram 

í samræmi við 2. mgr. 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 1332/2008 skal framkvæmdastjórnin ákvarða þennan frest ásamt 

umsækjanda. 
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5. Umsóknin skal ekki teljast gild ef: 

a) hún fellur ekki undir viðeigandi sérlög um matvæli, 

b) hún inniheldur ekki alla þættina sem krafist er skv. II. kafla, 

c) hún uppfyllir ekki ákvæði 32. gr. b í reglugerð (EB) nr. 178/2002 eða 

d) Matvælaöryggisstofnunin telur að gögnin fyrir áhættumatið henti ekki. 

Í slíkum tilvikum skal framkvæmdastjórnin upplýsa umsækjanda, aðildarríkin og Matvælaöryggisstofnunina um það og 

tilgreina ástæðurnar fyrir því að umsóknin telst ekki gild. 

6. Þrátt fyrir 5. mgr. og með fyrirvara um 4. og 5. mgr. 32. gr. b í reglugerð (EB) nr. 178/2002 getur umsókn talist gild 

þó að hún innihaldi ekki alla þættina sem krafist er skv. II. kafla, að því tilskildu að umsækjandi hafi lagt fram viðeigandi 

rökstuðning fyrir hvern þann þátt sem vantar.“ 

5) Eftirfarandi g-lið er bætt við í 1. mgr. 13. gr.: 

„g) niðurstöður úr samráði sem haft var meðan áhættumatsferlið stóð yfir í samræmi við 2. mgr. 32. gr. c í reglugerð (EB) 

nr. 178/2002.“ 

6) Í stað viðaukans kemur viðaukinn við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Gildistaka og framkvæmd 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 27. mars 2021 og gildir um umsóknir sem eru lagðar fyrir framkvæmdastjórnina frá 

þeim degi. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 2. desember 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

„VIÐAUKI 

FYRIRMYND AÐ BRÉFI SEM FYLGIR UMSÓKN UM LEYFI FYRIR MATVÆLAAUKEFNUM 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 

Stjórnarsvið 

Skrifstofa 

Deild 

Dagsetning: ……………… 

Efni: Umsókn um leyfi fyrir matvælaaukefni í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1331/2008. 

☐ Umsókn um leyfi fyrir nýju matvælaaukefni 

☐ Umsókn um breytingu á skilyrðum fyrir notkun á matvælaaukefni sem þegar hefur verið leyft 

☐ Umsókn um breytingu á nákvæmri skilgreiningu á matvælaaukefni sem þegar hefur verið leyft 

(Tilgreinið með því að merkja greinilega við í viðeigandi reit) 

Umsækjandi/umsækjendur og/eða fulltrúi/fulltrúar hans í Evrópusambandinu. 

(heiti, heimilisfang, ...) 

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

leggur/leggja fram þessa umsókn um leyfi fyrir matvælaaukefni/matvælaaukefnum. 

Heiti matvælaaukefnis: 

 .........................................................................................................................................................................................................  

ELINCS- eða EINECS númer (ef þau eru fyrir hendi): 

CAS-númer (ef við á): 

Virkniflokkur eða virkniflokkar matvælaaukefna (*): 

(skrá) 

 .........................................................................................................................................................................................................  

Matvælaflokkar og tilskilinn styrkur: 

Matvælaflokkur Eðlilegt notkunarmagn Hámarksmagn sem lagt er til að nota 

   

   

Virðingarfyllst, 

Undirskrift: ………………… 

Hjálagt: 

☐ Fullnaðarmálsskjöl 

☐ Opinber samantekt úr málsskjölunum (ekki bundin trúnaði) 

☐ Nákvæm samantekt úr málsskjölunum 

☐ Skrá yfir þá hluta málsskjalanna sem óskað er eftir að séu meðhöndlaðir sem trúnaðarmál ásamt meðfylgjandi 

sannprófanlegum rökstuðningi þar sem sýnt er fram á hvernig birting slíkra upplýsinga gæti hugsanlega skaðað hagsmuni 

umsækjandans verulega  
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☐ Skrá yfir rannsóknir og allar upplýsingar sem varða tilkynningu um rannsóknirnar í samræmi við 32. gr. b í reglugerð (EB) 

nr. 178/2002 

☐ Afrit af stjórnsýslugögnum um umsækjanda eða umsækjendur 

FYRIRMYND AÐ BRÉFI SEM FYLGIR UMSÓKN UM LEYFI FYRIR MATVÆLAENSÍMUM 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 

Stjórnarsvið 

Skrifstofa 

Deild 

Dagsetning: …………………… 

Efni: Umsókn um leyfi fyrir matvælaensími í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1331/2008 

☐ Umsókn um leyfi fyrir nýju matvælaensími 

☐ Umsókn um breytingu á skilyrðum fyrir notkun á matvælaensími sem þegar hefur verið leyft 

☐ Umsókn um breytingu á nákvæmri skilgreiningu á matvælaensími sem þegar hefur verið leyft 

(Tilgreinið með því að merkja greinilega við í viðeigandi reit) 

Umsækjandi/umsækjendur og/eða fulltrúi/fulltrúar hans í Evrópusambandinu 

(heiti, heimilisfang, ...) 

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

leggur/leggja fram þessa umsókn um leyfi fyrir matvælaensími/matvælaensímum. 

Heiti matvælaensíms: 

 .........................................................................................................................................................................................................  

Ensímflokkunarnúmer ensímnefndar Alþjóðasamtaka um lífefnafræði og sameindalíffræði: 

Grunnefni: 

 .........................................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Heiti Nákvæm skilgreining Matvæli Skilyrði fyrir notkun 

Takmarkanir á sölu 

matvælaensímsins til 

lokaneytenda 

Sértækar kröfur að því 

er varðar merkingar 

matvæla 

      

Virðingarfyllst, 

Undirskrift: …………………… 

Hjálagt: 

☐ Fullnaðarmálsskjöl 

☐ Opinber samantekt úr málsskjölunum (ekki bundin trúnaði) 

☐ Nákvæm samantekt úr málsskjölunum 

☐ Skrá yfir þá hluta málsskjalanna sem óskað er eftir að séu meðhöndlaðir sem trúnaðarmál ásamt meðfylgjandi 

sannprófanlegum rökstuðningi þar sem sýnt er fram á hvernig birting slíkra upplýsinga gæti hugsanlega skaðað hagsmuni 

umsækjandans verulega 

☐ Skrá yfir rannsóknir og allar upplýsingar sem varða tilkynningu um rannsóknirnar í samræmi við 32. gr. b í reglugerð (EB) 

nr. 178/2002 

☐ Afrit af stjórnsýslugögnum um umsækjanda eða umsækjendur  
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FYRIRMYND AÐ BRÉFI SEM FYLGIR UMSÓKN UM LEYFI FYRIR MATVÆLABRAGÐEFNUM 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 

Stjórnarsvið 

Skrifstofa 

Deild 

Dagsetning: …………………… 

Efni: Umsókn um leyfi fyrir matvælabragðefni samræmi við reglugerð (EB) nr. 1331/2008 

☐ Umsókn um leyfi fyrir nýju bragðefni 

☐ Umsókn um leyfi fyrir nýrri bragðefnablöndu 

☐ Umsókn um leyfi fyrir nýju bragðefnaforefni 

☐ Umsókn um leyfi fyrir nýju bragðefni sem er unnið með varmaferli 

☐ Umsókn um leyfi fyrir nýju annars konar bragðefni 

☐ Umsókn um leyfi fyrir nýju grunnefni 

☐ Umsókn um breytingu á skilyrðum fyrir notkun á matvælabragðefni sem þegar hefur verið leyft 

☐ Umsókn um breytingu á nákvæmri skilgreiningu á matvælabragðefni sem þegar hefur verið leyft 

(Tilgreinið með því að merkja greinilega við í viðeigandi reit) 

Umsækjandi/umsækjendur og/eða fulltrúi/fulltrúar hans í Evrópusambandinu 

(heiti, heimilisfang, ...) 

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

leggur/leggja fram þessa umsókn um leyfi fyrir matvælabragðefni/matvælabragðefnum. 

Heiti bragðefnis eða grunnefnis: 

 .........................................................................................................................................................................................................  

FL-, CAS-, JECFA-, CoE-númer (ef það er fyrir hendi): 

Skynmatseiginleikar bragðefnisins: 

 .........................................................................................................................................................................................................  

Matvælaflokkar og tilskilinn styrkur: 

Matvælaflokkur Eðlilegt notkunarmagn Hámarksmagn sem lagt er til að nota 

   

   

Virðingarfyllst, 

Undirskrift: ………………… 

Hjálagt: 

☐ Fullnaðarmálsskjöl 

☐ Opinber samantekt úr málsskjölunum (ekki bundin trúnaði) 

☐ Nákvæm samantekt úr málsskjölunum 

☐ Skrá yfir þá hluta málsskjalanna sem óskað er eftir að séu meðhöndlaðir sem trúnaðarmál ásamt meðfylgjandi 

sannprófanlegum rökstuðningi þar sem sýnt er fram á hvernig birting slíkra upplýsinga gæti hugsanlega skaðað hagsmuni 

umsækjandans verulega  
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☐ Skrá yfir rannsóknir og allar upplýsingar sem varða tilkynningu um rannsóknirnar í samræmi við 32. gr. b í reglugerð (EB) 

nr. 178/2002 

☐ Afrit af stjórnsýslugögnum um umsækjanda eða umsækjendur“ 

  

(*) Virkniflokkar matvælaaukefna í matvæli og matvælaaukefna í aukefni í matvælum og ensím í matvæli eru tilgreindir í I. 

viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008. Ef aukefnið fellur ekki undir neinn þeirra flokka sem getið hefur verið um er 

unnt að leggja til heiti og skilgreiningu á nýjum virkniflokki. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2020/1824 

frá 2. desember 2020 

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/2468 um stjórnsýslu- og vísindakröfur  

varðandi hefðbundin matvæli frá þriðju löndum í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins  

(ESB) 2015/2283 um nýfæði (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 frá 25. nóvember 2015 um nýfæði, um breytingu á 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1169/2011 og um niðurfellingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 258/97 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1852/2001 (1), einkum 20. gr. og 3. mgr. 35. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (ESB) 2015/2283 er mælt fyrir um reglur um setningu nýfæðis á markað og notkun þess í Sambandinu. 

2) Í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2468 (2) er mælt fyrir um stjórnsýslu- og vísindakröfur 

varðandi hefðbundin matvæli frá þriðju löndum. 

3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 (3) og reglugerð (ESB) 2015/2283 var breytt með reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1381 (4). Þessar breytingar miða að því að styrkja gagnsæi og sjálfbærni 

áhættumats ESB á öllum sviðum matvælakeðjunnar þar sem Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd 

Matvælaöryggisstofnunin) leggur fram vísindalegt áhættumat, þ.m.t. á sviði hefðbundinna matvæla frá þriðju löndum. 

4) Að því er varðar setningu hefðbundinna matvæla frá þriðju löndum á markað voru innleidd ný ákvæði með 

breytingunum á reglugerð (EB) nr. 178/2002 að því er varðar m.a. eftirfarandi atriði: almenn ráðgjöf fyrir framlagningu 

frá starfsfólki Matvælaöryggisstofnunarinnar að beiðni hugsanlegs umsækjanda eða tilkynnanda og skylda til að 

tilkynna um rannsóknir sem rekstraraðilar láta framkvæma eða framkvæma til stuðnings umsókn eða tilkynningu og 

afleiðingarnar af því að uppfylla ekki þessa skyldu. Þar voru einnig innleidd ákvæði um að Matvælaöryggisstofnunin 

birti opinberlega öll vísindagögn, rannsóknir og aðrar upplýsingar til stuðnings umsóknum, að undanskildum 

trúnaðarupplýsingum, snemma í áhættumatsferlinu og því er fylgt eftir með samráði við þriðju aðila. Í breytingunum 

voru einnig settar fram sértækar kröfur um málsmeðferð varðandi framlagningu á beiðnum um trúnað og mat 

Matvælaöryggisstofnunarinnar á þeim, í tengslum við upplýsingarnar sem umsækjandinn lagði fram, ef fram-

kvæmdastjórnin óskar eftir áliti frá Matvælaöryggisstofnuninni. 

5) Með reglugerð (ESB) 2019/1381 var einnig gerð breyting á reglugerð (ESB) 2015/2283 til að kveða á um að 

Matvælaöryggisstofnunin birti tilkynningar opinberlega þegar hún leggur fram tilhlýðilega rökstudd andmæli varðandi 

öryggi, sem og til að fella inn ákvæði sem tryggja samræmi við breytingarnar á reglugerð (EB) nr. 178/2002 og að tekið 

sé tillit til sértækis innan geira að því er varðar trúnaðarupplýsingar.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 406, 3.12.2020, bls. 51. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 48/2022 frá 

18. mars 2022 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 327, 11.12.2015, bls. 1. 

(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2468 frá 20. desember 2017 um stjórnsýslu- og vísindakröfur varðandi 

hefðbundin matvæli frá þriðju löndum í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 um nýfæði (Stjtíð.  

ESB L 351, 30.12.2017, bls. 55). 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt lögum um 

matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1). 

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1381 frá 20. júní 2019 um gagnsæi og sjálfbærni áhættumats ESB í matvælakeðjunni og 

um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 178/2002, (EB) nr. 1829/2003, (EB) nr. 1831/2003, (EB) nr. 2065/2003, (EB) nr. 1935/2004, (EB)  

nr. 1331/2008, (EB) nr. 1107/2009 og (ESB) 2015/2283 og tilskipun 2001/18/EB (Stjtíð. ESB L 231, 6.9.2019, bls. 1). 

2022/EES/26/08 
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6) Með hliðsjón af gildissviði og beitingu allra þessara breytinga ætti að aðlaga framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/2468 

til að taka tillit til breytinga að því er varðar innihald, samningu og framlagningu tilkynninga og umsókna, sem um getur 

í 14. og 16. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2283, ráðstafanir til að sannprófa gildi tilkynninganna og umsóknanna og 

upplýsingarnar sem eiga að fylgja í áliti Matvælaöryggisstofnunarinnar. Í framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/2468 ætti 

einkum að vísa til staðlaðra gagnasniða og gera þá kröfu að umsóknir innihaldi upplýsingar sem sýna fram á að 

tilkynningarskyldan, sem mælt er fyrir um í 32. gr. b í reglugerð (EB) nr. 178/2002, sé uppfyllt. Þar ætti einnig að skýra 

nánar að mat á því hvort tilkynningarskyldan er uppfyllt sé hluti af sannprófuninni á gildi umsóknar. 

7) Að teknu tilliti til þess að Matvælaöryggisstofnunin ber ábyrgð á rekstri gagnagrunns fyrir rannsóknir, í samræmi við  

32. gr. b í reglugerð (EB) nr. 178/2002, ætti þar að auki einnig að gera framkvæmdastjórninni kleift að hafa samráð við 

Matvælaöryggisstofnunina, sem hluti sannprófunar á gildi tilkynninga og umsókna, einkum til að ganga úr skugga um 

að tilkynning eða umsókn uppfylli viðkomandi kröfur sem mælt er fyrir um í þeirri grein. 

8) Ef haft er samráð við almenning meðan áhættumat stendur yfir, í samræmi við 2. mgr. 32. gr. c í reglugerð (EB)  

nr. 178/2002, ætti álit Matvælaöryggisstofnunarinnar einnig að innihalda niðurstöður úr því samráði, í samræmi við 

kröfur um gagnsæi sem Matvælaöryggisstofnunin fellur undir. 

9) Þessi reglugerð ætti að koma til framkvæmda frá og með 27. mars 2021 og gilda um tilkynningar og umsóknir sem 

lagðar eru fram frá og með þeim degi sem er dagurinn þegar reglugerð (ESB) 2019/1381 kemur til framkvæmda. 

10) 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. 

Breytingar á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/2468 

Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/2468 er breytt sem hér segir: 

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

a) Í stað 1. mgr. kemur eftirfarandi: 

„1 Tilkynning skal samanstanda af eftirfarandi: 

a) fylgibréf, 

b) tæknileg málsskjöl, 

c) samantekt úr málsskjölunum. 

Áður en stöðluð gagnasnið skv. 39. gr. f í reglugerð (EB) nr. 178/2002 eru samþykkt skal leggja tilkynninguna fram 

gegnum rafrænt framlagningarkerfi, sem framkvæmdastjórnin lætur í té, á rafrænu sniði sem gerir það kleift að hala 

niður skjölum, prenta þau út og leita í þeim. Eftir samþykkt á stöðluðum gagnasniðum skv. 39. gr. f í reglugerð (EB)  

nr. 178/2002 skal leggja tilkynninguna fram gegnum rafrænt framlagningarkerfi, sem framkvæmdastjórnin lætur í té, í 

samræmi við þessi stöðluðu gagnasnið.“ 

b) Í stað 5. mgr. kemur eftirfarandi: 

„5 Í samantektinni úr málsskjölunum, sem um getur í c-lið 1. mgr., skulu koma fram sannanir fyrir því að notkun 

hefðbundnu matvælanna frá þriðja landi sé í samræmi við skilyrðin sem mælt er fyrir um í 7. gr. reglugerðar 

(ESB) 2015/2283. Samantektin úr málsskjölunum skal ekki innihalda neinar upplýsingar sem falla undir beiðni 

um trúnaðarmeðferð skv. 23. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2283 og 39. gr. a í reglugerð (EB) nr. 178/2002.“ 

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

a) Í stað 1. mgr. kemur eftirfarandi: 

„1 Umsókn skal samanstanda af eftirfarandi: 

a) fylgibréf, 

b) tæknileg málsskjöl, 

c) samantekt úr málsskjölunum.  
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d) tilhlýðilega rökstudd andmæli varðandi öryggi sem um getur í 2. mgr. 15. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2283, 

e) svör umsækjanda við tilhlýðilega rökstuddum andmælum varðandi öryggi. 

Áður en stöðluð gagnasnið skv. 39. gr. f í reglugerð (EB) nr. 178/2002 eru samþykkt skal leggja umsóknina fram 

gegnum rafrænt framlagningarkerfi, sem framkvæmdastjórnin lætur í té, á rafrænu sniði sem gerir það kleift að hala 

niður skjölum, prenta þau út og leita í þeim. Eftir samþykkt á stöðluðum gagnasniðum skv. 39. gr. f í reglugerð (EB)  

nr. 178/2002 skal leggja umsóknina fram gegnum rafrænt framlagningarkerfi, sem framkvæmdastjórnin lætur í té, í 

samræmi við þessi stöðluðu gagnasnið.“ 

b) Í stað 5. mgr. kemur eftirfarandi: 

„5 Í samantektinni úr málsskjölunum, sem um getur í c-lið 1. mgr., skulu koma fram sannanir fyrir því að notkun 

hefðbundnu matvælanna frá þriðja landi sé í samræmi við skilyrðin sem mælt er fyrir um í 7. gr. reglugerðar 

(ESB) 2015/2283. Samantektin úr málsskjölunum skal ekki innihalda neinar upplýsingar sem falla undir beiðni 

um trúnaðarmeðferð skv. 23. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2283 og 39. gr. a í reglugerð (EB) nr. 178/2002.“ 

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

a) Í stað e-liðar kemur eftirfarandi: 

„e) ef umsækjandinn leggur fram beiðni, í samræmi við 23. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2283, um að tilteknir hlutar 

upplýsinganna í málsskjölunum séu meðhöndlaðir sem trúnaðarmál, þ.m.t viðbótarupplýsingar, skrá yfir þá hluta 

sem á að meðhöndla sem trúnaðarmál ásamt meðfylgjandi sannprófanlegum rökstuðningi þar sem sýnt er fram á 

hvernig birting slíkra upplýsinga gæti hugsanlega skaðað hagsmuni umsækjandans verulega,“ 

b) Eftirfarandi f-lið er bætt við: 

„f) skrá yfir rannsóknir sem lagðar voru fram til stuðnings tilkynningunni eða umsókninni, þ.m.t. upplýsingar sem 

sýna fram á að farið sé að 32. gr. b í reglugerð (EB) nr. 178/2002.“ 

4) Í stað 7. gr. kemur eftirfarandi: 

„7. gr. 

Sannprófun á gildi tilkynningar 

1. Við móttöku tilkynningar um hefðbundin matvæli frá þriðja landi skal framkvæmdastjórnin tafarlaust staðfesta hvort 

viðkomandi matvæli falli undir gildissvið reglugerðar (ESB) 2015/2283 og hvort tilkynningin uppfylli kröfurnar sem 

settar eru fram í 3., 5. og 6. gr. þessarar reglugerðar og í 32. gr. b í reglugerð (EB) nr. 178/2002. 

2. Framkvæmdastjórninni er heimilt að hafa samráð við aðildarríkin og Matvælaöryggisstofnunina um það hvort 

tilkynningin uppfylli kröfurnar sem um getur í 1. mgr. Aðildarríkin og Matvælaöryggisstofnunin skulu skýra 

framkvæmdastjórninni frá sjónarmiðum sínum innan 30 virkra daga. 

3. Framkvæmdastjórninni er heimilt að fara fram á viðbótarupplýsingar frá umsækjanda, að því er varðar gildi 

tilkynningarinnar, og upplýsa umsækjandann um þann frest sem er gefinn til að veita þessar upplýsingar. 

4. Þrátt fyrir 1. mgr. þessarar greinar og með fyrirvara um 14. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2283 og 32. gr. b (4. og  

5. mgr.) í reglugerð (EB) nr. 178/2002 getur tilkynning talist gild þó að hún innihaldi ekki alla þættina sem krafist er 

skv. 3., 5. og 6. gr. þessarar reglugerðar, að því tilskildu að umsækjandi hafi lagt fram viðeigandi rökstuðning fyrir 

hvern þann þátt sem vantar. 

5. Framkvæmdastjórnin skal upplýsa umsækjandann, aðildarríkin og Matvælaöryggistofnunina um það hvort 

tilkynningin teljist gild eða ekki. Ef tilkynningin telst ekki gild skal framkvæmdastjórnin tilgreina ástæðurnar fyrir 

þeirri niðurstöðu.“ 

5) Í stað 8. gr. kemur eftirfarandi: 

„8. gr. 

Sannprófun á gildi umsóknar 

1. Við móttöku umsóknar um leyfi fyrir hefðbundnum matvælum frá þriðja landi skal framkvæmdastjórnin án tafar 

sannprófa hvort umsóknin uppfylli kröfurnar í 4. til 6. gr. þessarar reglugerðar og í 32. gr. b í reglugerð (EB)  

nr. 178/2002. 
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2. Framkvæmdastjórninni er heimilt að hafa samráð við Matvælaöryggisstofnunina um það hvort umsóknin uppfyllir 

kröfurnar sem um getur í 1. mgr. Matvælaöryggisstofnunin skal skýra framkvæmdastjórninni frá sjónarmiðum sínum 

innan 30 virkra daga. 

3. Framkvæmdastjórnin getur krafið umsækjandann um viðbótarupplýsingar um málefni sem varða gildi umsóknarinnar 

og upplýst umsækjandann um þann frest sem er gefinn til að veita þessar upplýsingar 

4. Þrátt fyrir 1. mgr. þessarar greinar og með fyrirvara um 16. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2283 og 32. gr. b (4. og  

5. mgr.) í reglugerð (EB) nr. 178/2002 getur umsókn talist gild þó að hún innihaldi ekki alla þættina sem krafist er  

skv. 4. til 6. gr. þessarar reglugerðar, að því tilskildu að umsækjandi hafi lagt fram viðeigandi rökstuðning fyrir hvern 

þann þátt sem vantar. 

5. Framkvæmdastjórnin skal upplýsa umsækjandann, aðildarríkin og Matvælaöryggistofnunina um það hvort umsóknin 

teljist gild eða ekki. Ef umsóknin telst ekki gild skal framkvæmdastjórnin tilgreina ástæðurnar fyrir þeirri niðurstöðu.“ 

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

Eftirfarandi e-lið er bætt við: 

„e) niðurstöður úr samráði sem haft var meðan áhættumatsferlið stóð yfir í samræmi við 2. mgr. 32. gr. c í reglugerð (EB) 

nr. 178/2002.“ 

7) Í stað I. og II. viðauka kemur viðaukinn við þessa reglugerð. 

8) Ákvæði III. viðauka falla brott. 

2. gr. 

Gildistaka og framkvæmd 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 27. mars 2021 og gildir um tilkynningar og umsóknir sem eru lagðar fyrir fram-

kvæmdastjórnina frá þeim degi. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 2. desember 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Ákvæðum I. og II. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/2468 er skipt út sem hér segir: 

1) Í stað I. viðauka kemur eftirfarandi: 

„I. VIÐAUKI 

SNIÐMÁT FYLGIBRÉFS SEM FYLGIR TILKYNNINGU UM HEFÐBUNDIN MATVÆLI FRÁ ÞRIÐJA LANDI Í SAMRÆMI 

VIÐ 14. GR. REGLUGERÐAR (ESB) 2015/2283 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 

Stjórnarsvið 

Skrifstofa 

Eining 

Dagsetning: … 

Efni: Tilkynning um hefðbundin matvæli frá þriðja landi í samræmi við reglugerð (ESB) 2015/2283 

(Tilgreinið með því að merkja greinilega við í viðeigandi reit) 

☐ Tilkynning um leyfi fyrir nýjum hefðbundnum matvælum. 

☐ Tilkynning um að bæta við, fjarlægja eða breyta skilyrðum fyrir notkun á hefðbundnum matvælum sem þegar hafa verið 

leyfð. Tilgreina skal tilvísun í þá tilkynningu. 

☐ Tilkynning um að bæta við, fjarlægja eða breyta nákvæmum skilgreiningum fyrir hefðbundin matvæli sem þegar hafa verið 

leyfð. Tilgreina skal tilvísun í þá tilkynningu. 

☐ Tilkynning um að bæta við, fjarlægja eða breyta viðbótarkröfum varðandi merkingu á hefðbundnum matvælum sem þegar 

hafa verið leyfð. Tilgreina skal tilvísun í þá tilkynningu. 

☐ Tilkynning um að bæta við, fjarlægja eða breyta kröfum um vöktun á hefðbundnum matvælum, sem þegar hafa verið leyfð, 

eftir setningu á markað. Tilgreina skal tilvísun í þá tilkynningu. 

Umsækjandi/umsækjendur eða fulltrúi/fulltrúar hans í Sambandinu 

(nafn/nöfn, heimilisfang/heimilisföng…) 

… 

… 

… 

leggur/leggja þessa tilkynningu fram í því skyni að uppfæra skrá Sambandsins yfir nýfæði. 

Auðkenni hefðbundnu matvælanna: 

… 

… 

Trúnaðarkvöð. Eftir því sem við á skal tilgreina hvort umsóknin inniheldur trúnaðargögn í samræmi við 23. gr. reglugerðar 

(ESB) 2015/2283 

☐ Já 

☐ Nei  
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Matvælaflokkar, notkunarskilyrði og kröfur um merkingu 

Matvælaflokkur Sértæk notkunarskilyrði Sértækar viðbótarkröfur varðandi merkingu 

-   

   

Virðingarfyllst, 

Undirskrift … 

Hjálagt: 

☐ Fullgerð tæknileg málsskjöl 

☐ Samantekt úr málsskjölum (ekki bundin trúnaði) 

☐ Skrá yfir þá hluta málsskjalanna sem óskað er eftir að séu meðhöndlaðir sem trúnaðarmál ásamt meðfylgjandi sann-

prófanlegum rökstuðningi þar sem sýnt er fram á hvernig birting slíkra upplýsinga gæti hugsanlega skaðað hagsmuni 

umsækjandans verulega 

☐ Afrit af stjórnsýslugögnum um umsækjanda eða umsækjendur 

☐ Skrá yfir rannsóknir og allar upplýsingar sem varða tilkynningu um rannsóknirnar í samræmi við 32. gr. b í reglugerð (EB) 

nr. 178/2002“ 

2) Í stað II. viðauka kemur eftirfarandi: 

„II. VIÐAUKI 

SNIÐMÁT FYLGIBRÉFS SEM FYLGIR UMSÓKN UM LEYFI FYRIR HEFÐBUNDNUM MATVÆLUM FRÁ ÞRIÐJA LANDI 

Í SAMRÆMI VIÐ 16. GR. REGLUGERÐAR (ESB) 2015/2283 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 

Stjórnarsvið 

Skrifstofa 

Eining 

Dagsetning: … 

Efni: Umsókn um leyfi fyrir hefðbundnum matvælum frá þriðja landi í samræmi við 16. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2283. 

Umsækjandi/umsækjendur eða fulltrúi/fulltrúar hans innan Evrópusambandsins 

(nafn/nöfn, heimilisfang/heimilisföng…) 

… 

… 

… 

leggur/leggja þessa umsókn fram í því skyni að uppfæra skrá Sambandsins yfir nýfæði. 

Auðkenni hefðbundnu matvælanna: 

… 

…  
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Trúnaðarkvöð. Eftir því sem við á skal tilgreina hvort umsóknin inniheldur trúnaðargögn í samræmi við 23. gr. reglugerðar 

(ESB) 2015/2283 

☐ Já 

☐ Nei 

Matvælaflokkar, notkunarskilyrði og kröfur um merkingu 

Matvælaflokkur Sértæk notkunarskilyrði Sértækar viðbótarkröfur varðandi merkingu 

   

   

Virðingarfyllst, 

Undirskrift … 

Hjálagt: 

☐ Fullgerð umsókn 

☐ Samantekt úr umsókninni (ekki bundin trúnaði) 

☐ Skrá yfir þá hluta umsóknarinnar sem óskað er eftir að séu meðhöndlaðir sem trúnaðarmál ásamt meðfylgjandi 

sannprófanlegum rökstuðningi þar sem sýnt er fram á hvernig birting slíkra upplýsinga gæti hugsanlega skaðað hagsmuni 

umsækjandans verulega 

☐ Skjalfest gögn sem varða tilhlýðilega rökstudd andmæli varðandi öryggi 

☐ Afrit af stjórnsýslugögnum um umsækjanda eða umsækjendur 

☐ Skrá yfir rannsóknir og allar upplýsingar sem varða tilkynningu um rannsóknirnar í samræmi við 32. gr. b í reglugerð (EB) 

nr. 178/2002“ 

 __________  
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/148 

frá 8. febrúar 2021 

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 257/2010 um að koma á fót áætlun um endurmat á samþykktum 

aukefnum í matvælum í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 um 

aukefni í matvælum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 frá 16. desember 2008 um aukefni í matvælum (1), 

einkum 32. gr., 

að höfðu samráði við Matvælaöryggisstofnun Evrópu, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 257/2010 (2) var komið á fót áætlun um endurmat Matvælaör-

yggisstofnunar Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) á öryggi matvælaaukefna sem þegar voru leyfð í 

Sambandinu fyrir 20. janúar 2009. 

2) Reglugerð (EB) nr. 178/2002 (3) og reglugerð (EB) nr. 1331/2008 (4) var breytt með reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2019/1381 (5). Þessar breytingar miða að því að styrkja gagnsæi og sjálfbærni áhættumats ESB á öllum 

sviðum matvælakeðjunnar þar sem Matvælaöryggisstofnunin leggur fram vísindalegt áhættumat. 

3) Með breytingunum á reglugerð (EB) nr. 178/2002 voru innleidd ný ákvæði að því er varðar m.a. eftirfarandi atriði: 

almenn ráðgjöf fyrir framlagningu frá starfsfólki Matvælaöryggisstofnunarinnar að beiðni hugsanlegs umsækjanda og 

skylda til að tilkynna um rannsóknir sem rekstraraðilar láta framkvæma eða framkvæma til stuðnings umsókn eða 

tilkynningu og afleiðingarnar af því að uppfylla ekki þessa skyldu. Þar voru einnig innleidd ákvæði um að 

Matvælaöryggisstofnunin birti opinberlega öll vísindagögn, rannsóknir og aðrar upplýsingar til stuðnings umsóknum, að 

undanskildum trúnaðarupplýsingum, snemma í áhættumatsferlinu og því er fylgt eftir með samráði við þriðju aðila. Í 

breytingunum voru einnig settar fram sértækar kröfur um málsmeðferð varðandi framlagningu á beiðnum um trúnað og 

mat Matvælaöryggisstofnunarinnar á þeim, í tengslum við upplýsingarnar sem umsækjandinn lagði fram, ef 

framkvæmdastjórnin óskar eftir áliti frá Matvælaöryggisstofnuninni. 

4) Með reglugerð (ESB) 2019/1381 var einnig gerð breyting á reglugerð (EB) nr. 1331/2008 til að hún innihaldi ákvæði 

sem tryggja samræmi við breytingarnar á reglugerð (EB) nr. 178/2002 og að tekið sé tillit til sértækis innan geira að því 

er varðar trúnaðarupplýsingar. 

5) Reglugerð (ESB) 2019/1381 inniheldur ekki ákvæði varðandi málsmeðferð við endurmat á matvælaaukefnum sem voru 

fastsett í reglugerð (ESB) nr. 257/2010. Í reglugerð (ESB) 2019/1381 eru settar fram reglur varðandi umsóknir og 

tilkynningar en í reynd var ekki eingöngu rekstraraðilum, sem hafa hagsmuni af áframhaldandi samþykki fyrir 

matvælaaukefnum, veitt mikilvægt hlutverk með reglugerð (ESB) nr. 257/2010 heldur einnig öðrum hagsmunaaðilum, 

s.s. samtökum iðnaðarins eða neytendasamtökum. Þess vegna er ekki gerð krafa um að tiltekinn umsækjandi leggi fram 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 44, 9.2.2021, bls. 3. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 48/2022 frá  

18. mars 2022 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 354, 31.12.2008, bls. 16. 

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 257/2010 frá 25. mars 2010 um að koma á fót áætlun um endurmat á samþykktum 

aukefnum í matvælum í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 um aukefni í matvælum (Stjtíð  

ESB L 80, 26.3.2010, bls. 19). 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt lögum um 

matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1). 

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1331/2008 frá 16. desember 2008 um sameiginlega málsmeðferð við leyfisveitingu fyrir 

aukefni í matvælum, ensím í matvælum og bragðefni í matvælum (Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 1). 

(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1381 frá 20. júní 2019 um gagnsæi og sjálfbærni áhættumats ESB í matvælakeðjunni og 

um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 178/2002, (EB) nr. 1829/2003, (EB) nr. 1831/2003, (EB) nr. 2065/2003, (EB) nr. 1935/2004, (EB) 

nr. 1331/2008, (EB) nr. 1107/2009 og (ESB) 2015/2283 og tilskipun 2001/18/EB (Stjtíð. ESB L 231, 6.9.2019, bls. 1). 

2022/EES/26/09 
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umsókn um endurmat á matvælaaukefni og allir rekstraraðilar sem hafa hagsmuna að gæta og aðrir hagsmunaaðilar 

mega leggja fram gögn og upplýsingar í því skyni. 

6) Engu að síður virðist viðeigandi að kveða á um gagnsæi og trúnaðarkvöð í tengslum við þessa málsmeðferð sem eru 

sambærileg þeim sem gilda í tengslum við málsmeðferð vegna uppfærslu á skrá Evrópusambandsins yfir samþykkt 

matvælaaukefni, að teknu tilliti til sértækis málsmeðferðarinnar við endurmat. Einkum þykir rétt að kveða á um að 

tilteknar reglur, sem gilda um málsmeðferð vegna uppfærslu á skrá Evrópusambandsins yfir samþykkt matvælaaukefni, 

gildi einnig innan rammans um málsmeðferðina við endurmat en varði alla rekstraraðila sem hafa hagsmuna að gæta og 

aðra hagsmunaaðila. Þetta á við um möguleikann, sem kveðið er á um í 32. gr. a í reglugerð (EB) nr. 178/2002, á að fara 

þess á leit að starfsfólk Matvælaöryggisstofnunarinnar veiti ráðgjöf fyrir framlagningu þegar gerð er krafa um eða farið 

fram á að Matvælaöryggisstofnunin leggi fram álit, skylduna sem sett er fram í 32. gr. b í sömu reglugerð um að 

tilkynna Matvælaöryggisstofnuninni um viðeigandi rannsóknir, skyldurnar að því er varðar snið framlagninga sem sett 

er fram í 39. gr. f í reglugerð (EB) nr. 178/2002 og reglurnar um þagnarskyldu sem kveðið er á um í 39. gr. reglugerðar 

(EB) nr. 178/2002 og í 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 1331/2008. 

7) Að því er varðar skylduna um að tilkynna um viðeigandi rannsóknir er þó þörf á frekari aðlögun á málsmeðferðinni. 

Afleiðingar sem varða málsmeðferð sem kveðið er á um í 32. gr. b í reglugerð (EB) nr. 178/2002, ef um er að ræða að 

ekki er farið að ákvæðum reglugerðarinnar, leiða af sér tafir við mat á endurframlögðum umsóknum. Þar eð tafir við 

endurmat á matvælaaukefnum, sem þegar hafa verið samþykkt, þýða að þau geta verið lengur á markaði en þau gætu 

annars verið eiga þessar afleiðingar sem varða málsmeðferð þó ekki við í tengslum við málsmeðferð við endurmat á 

aukefnum og því ætti ekki að kveða á um slíkt. 

8) Þó svo að í 1. mgr. 38. gr. reglugerðar (EB) nr. 178/2002 sé nú þegar kveðið á um birtingu upplýsinganna og gagnanna 

sem lögð eru fram fyrir endurmat Matvælaöryggisstofnunarinnar á matvælaaukefnum, í því skyni að auka gagnsæi og 

skilvirkni málsmeðferðarinnar við endurmatið, þykir enn fremur rétt að kveða á um samráð við þriðju aðila, í líkingu við 

það sem kveðið er á um í 32. gr. c í reglugerð (EB) nr. 178/2002, til að komast að því hvort önnur vísindagögn eða 

rannsóknir, sem skipta máli, séu tiltæk varðandi matvælaaukefnið sem verið er að endurmeta. 

9) Endurmat á matvælaaukefnum ætti að gera Matvælaöryggisstofnuninni kleift að komast að niðurstöðu um öryggi 

viðkomandi matvælaaukefna, notkun þeirra, notkunarmagn og nákvæmar skilgreiningar. Reynslan hefur sýnt að gögn 

sem fást þegar Matvælaöryggisstofnunin kallar eftir gögnum eru ekki alltaf fullnægjandi til að Matvælaöryggis-

stofnuninni sé unnt að staðfesta öryggi tiltekinna matvælaaukefna, notkun þeirra, notkunarmagn og nákvæmar 

skilgreiningar án þess þó að greina meiri háttar öryggisvanda. Þar eð markmiðið með endurmatsáætluninni er að tryggja 

að unnt sé að endurmeta öryggi matvælaaukefna að fullu áður en ákvörðun er tekin um að halda þeim á eða fjarlægja 

þau af skrá Sambandsins þykir rétt að skýra nánar að grípa má til frekari ráðstafana, s.s. að kalla eftir frekari gögnum, 

sem eftirfylgni vegna álits Matvælaöryggisstofnunarinnar, til að ljúka endurmati á viðkomandi matvælaaukefni. Slíkir 

frekari ráðstafanir ættu þó ekki að lengja málsmeðferðina við endurmat umfram það sem er viðeigandi til að unnt sé að 

komast að niðurstöðu um öryggi viðkomandi matvælaaukefna, notkun þeirra, notkunarmagn og nákvæmar 

skilgreiningar. Því þykir einnig rétt að skýra nánar að ef upplýsingar eru ekki lagðar fram til að bregðast við þessum 

ráðstöfunum eða ef framlagðar upplýsingar eru ekki fullnægjandi er framkvæmdastjórninni heimilt að loka 

málsmeðferðinni við endurmat og taka ákvörðun um áhættustjórnun á grundvelli fyrirliggjandi álits Matvælaöryggis-

stofnunarinnar. Þar eð þessar beiðnir, sem gerðar eru sem eftirfylgni vegna fyrsta álits Matvælaöryggisstofnunarinnar, 

eru hluti af málsmeðferðinni við endurmat ættu sömu reglur að gilda að því er varðar málsmeðferðina og gagnsæi 

hennar og trúnaðarkvöð. 

10) Ekki er unnt að ná markmiðunum með reglugerð (ESB) 2019/1381 innan ramma málsmeðferðarinnar við endurmat á 

matvælaaukefnum ef litið er svo á að endurmatsáætlunin, sem komið var á fót með reglugerð (ESB) nr. 257/2010, sé 

beiðni um vísindalegar niðurstöður þar sem dagsetning beiðnar ræður hvaða reglur gilda um gagnsæi og trúnaðarkvöð. 

Til að tryggja skilvirkni reglugerðar (ESB) 2019/1381 ætti því þessi reglugerð að gilda frá og með þeim degi þegar sú 

reglugerð kemur til framkvæmda og um gögn og upplýsingar, sem lögð eru fram í tengslum við málsmeðferð við 

endurmat sem Matvælaöryggisstofnunin hefur komið af stað með skilvirkum hætti eftir þann dag, og um ráðstafanir sem 

gripið er til eftir þann dag sem eftirfylgni vegna álita Matvælaöryggisstofnunarinnar, s.s. kall eftir gögnum sem hefst 

eftir þann dag.  
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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. 

Breytingar á reglugerð (ESB) nr. 257/2010 

Reglugerð (ESB) nr. 257/2010 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað c-liðar 4. gr. kemur eftirfarandi: 

„c) kanna gögn sem rekstraraðili eða -aðilar sem hafa hagsmuna að gæta og/eða aðrir hagsmunaaðilar lögðu fram í 

samræmi við 5., 6. og 7. gr. þessarar reglugerðar,“. 

2) Eftirfarandi 7. gr. a til 7. gr. e er bætt við: 

„7. gr. a 

Eftirfylgni með álitum Matvælaöryggisstofnunarinnar 

1. Ef Matvælaöryggisstofnunin getur ekki, á grundvelli upplýsinganna sem um getur í 4. gr., staðfest öryggi 

matvælaaukefnis, notkun þess eða notkunarmagn eða mælt með breytingum á nákvæmu skilgreiningunum er fram-

kvæmdastjórninni heimilt að gera eða óska eftir að Matvælaöryggisstofnunin geri frekari ráðstafanir, þ.m.t. að skipuleggja 

kall eftir gögnum, til að ljúka við öryggismatið. 

2. Ef gögn og upplýsingar sem óskað var eftir í samræmi við 1. mgr. hafa ekki verið lögð fram eða ef þau gera það ekki 

kleift að staðfesta öryggi matvælaaukefnisins, notkun þess eða notkunarmagn eða nákvæmar skilgreiningar er heimilt að 

fjarlægja matvælaaukefnið af skrá Sambandsins í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 3. mgr. 10. gr. reglugerðar 

(EB) nr. 1333/2008. 

7. gr. b 

Ráðgjöf fyrir framlagningu 

Ef gerð er krafa um eða farið fram á að Matvælaöryggisstofnunin skili áliti í samræmi við þessa reglugerð skal starfsfólk 

Matvælaöryggisstofnunarinnar, að beiðni rekstraraðila sem á/eiga hagsmuna að gæta eða annarra hagsmunaaðila, veita 

ráðgjöf um þær reglur sem gilda um framlagningu upplýsinga skv. 4. gr. til 7. gr. a og það innihald sem gerð er krafa um. 

Slík ráðgjöf skal veitt í samræmi við 32. gr. a í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 (*) sem skal gilda 

að breyttu breytanda. 

7. gr. c 

Tilkynning um rannsóknir 

Rekstraraðilar sem hafa hagsmuna að gæta og aðrir hagsmunaaðilar skulu án tafar tilkynna Matvælaöryggisstofnuninni um 

heiti og umfang sérhverrar rannsóknar sem þeir framkvæma eða láta framkvæma til stuðnings endurmati á samþykktu 

matvælaaukefni, í samræmi við ákvæði 4. gr. til 7. gr. a í þessari reglugerð, sem og um rannsóknarstofu eða prófunarstöð 

sem framkvæmir þessa rannsókn og um upphafsdag hennar og fyrirhugaðan lokadag. 

Rannsóknarstofur og aðrar prófunarstöðvar, sem eru staðsettar í Sambandinu, skulu einnig tilkynna Matvælaöryggis-

stofnuninni án tafar um heiti og umfang sérhverrar rannsóknar, sem slíkar rannsóknarstofur eða aðrar prófunarstöðvar inna 

af hendi, sem rekstraraðilar og aðrir hagsmunaaðilar láta framkvæma til stuðnings endurmati á samþykktu matvælaaukefni, 

í samræmi við ákvæði 4. gr. til 7. gr. a í þessari reglugerð, upphafsdag hennar og fyrirhugaðan lokadag sem og um heiti 

rekstraraðilanna eða hagsmunaaðilanna sem létu framkvæma slíka rannsókn. 

Matvælaöryggisstofnunin skal setja rannsóknir sem eru tilkynntar í samræmi við þessa grein í gagnagrunninn sem um getur 

í 1. mgr. 32. gr. b í reglugerð (EB) nr. 178/2002. 
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7. gr. d 

Snið framlagningar 

Áður en stöðluð gagnasnið skv. 39. gr. f í reglugerð (EB) nr. 178/2002 eru samþykkt skulu gögn, sem lögð eru fram í 

samræmi við þessa reglugerð, lögð fram á rafrænu sniði sem gerir það kleift að hala niður skjölum, prenta þau út og leita í 

þeim. Eftir samþykkt á stöðluðum gagnasniðum skv. 39. gr. f í reglugerð (EB) nr. 178/2002 skal leggja gögnin fram í 

samræmi við þessi stöðluðu gagnasnið. 

7. gr. e 

Gagnsæi 

Ef gerð er krafa um eða farið fram á að Matvælaöryggisstofnunin skili áliti í samræmi við þessa reglugerð skal hún hafa 

samráð við hagsmunaaðila og almenning á grundvelli þeirrar útgáfu gagnanna sem þagnarskylda ríkir ekki um sem var lögð 

fram samkvæmt þessari reglugerð, í samræmi við 2. mgr. 32. gr. c í reglugerð (EB) nr. 178/2002, sem skal gilda að breyttu 

breytanda. 

  

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur 

samkvæmt lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis 

matvæla (Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1).“ 

3) Í stað 8. gr. kemur eftirfarandi: 

„8. gr. 

Þagnarskylda 

Við framlagningu gagna í samræmi við þessa reglugerð er rekstraraðilum sem hafa hagsmuna að gæta eða öðrum 

hagsmunaaðilum heimilt að leggja fram beiðni um að tilteknir hlutar upplýsinganna eða gagnanna séu meðhöndlaðir sem 

trúnaðarmál. Með slíkri beiðni skal fylgja sannprófanlegur rökstuðningur. Slíkar beiðnir um trúnað skulu metnar í samræmi 

við 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 1331/2008, sem skal gilda að breyttu breytanda.“ 

2. gr. 

Gildistaka og framkvæmd 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 27. mars 2021 og gildir um gögn og upplýsingar sem lagðar eru fyrir 

Matvælaöryggisstofnunina eða framkvæmdastjórnina í tengslum við málsmeðferð við endurmat sem hafin er og ráðstafanir 

vegna eftirfylgni sem gerðar eru eftir þann dag. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 8. febrúar 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/842 

frá 26. maí 2021 

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 307/2012 að því er varðar kröfur um gagnsæi og trúnaðarkvaðir í 

tengslum við áhættumat ESB á efnum sem eru í athugun (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1925/2006 frá 20. desember 2006 um íblöndun vítamína og 

steinefna og tiltekinna annarra efna í matvæli (1), einkum 6. mgr. 8. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð (EB) nr. 1925/2006 eru landsbundnar reglur aðildarríkjanna um íblöndun vítamína og steinefna og 

tiltekinna annarra efna í matvæli samræmdar. 

2) Í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 307/2012 (2) er einkum mælt fyrir um 

framkvæmdarreglur vegna beitingar málsmeðferðarinnar sem um getur í 4. og 5. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB)  

nr. 1925/2006 að því er varðar öryggismat Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggis-

stofnunin) á efnum sem eru í athugun og skráð í C-hluta III. viðauka við hana. 

3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 (3) var breytt með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins  

(ESB) 2019/1381 (4). Þessar breytingar miða að því að styrkja gagnsæi og sjálfbærni áhættumats ESB á öllum sviðum 

matvælakeðjunnar þar sem Matvælaöryggisstofnunin leggur fram vísindalegt áhættumat. 

4) Með breytingunum á reglugerð (EB) nr. 178/2002 voru innleidd ný ákvæði að því er varðar m.a. eftirfarandi: almenn 

ráðgjöf fyrir framlagningu frá starfsfólki Matvælaöryggisstofnunarinnar að beiðni hugsanlegs umsækjanda og skylda til 

að tilkynna um rannsóknir sem rekstraraðilar láta framkvæma eða framkvæma til stuðnings umsókn og afleiðingarnar af 

því að uppfylla ekki þessa skyldu. Með breytingunum voru einnig innleidd ákvæði um að Matvælaöryggisstofnunin birti 

opinberlega öll vísindagögn, rannsóknir og aðrar upplýsingar til stuðnings umsóknum, að undanskildum tilhlýðilega 

rökstuddum trúnaðarupplýsingum, snemma í áhættumatsferlinu og því er fylgt eftir með samráði við þriðju aðila. 

5) Þó svo að reglugerð (ESB) 2019/1381 innihaldi engin ákvæði sem varða áhættumat á efnum eða innihaldsefnum, sem 

eru tilgreind í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1925/2006, hafa ákvæði hennar beina þýðingu fyrir þá málsmeðferð 

eins og lýst er í 4. og 5. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1925/2006. Þessi ákvæði varða stigið fyrir framlagningu að því 

er varðar ráðgjöf fyrir framlagningu og tilkynningu um rannsóknir sem látið er framkvæma sem og áhættumatsstigið að 

því er varðar kröfur um gagnsæi og trúnaðarkvaðir og samráð við almenning. Þau gilda aðallega um ferli sem byggjast á 

umsóknum sem stjórnendur matvælafyrirtækja koma af stað. 

6) Með reglugerð (EB) nr. 1925/2006 er ekki einungis stjórnendum matvælafyrirtækja veitt mikilvægt hlutverk við að sýna 

fram á öryggi tiltekins efnis sem er í athugun, sem er skráð í C-hluta III. viðauka við hana, heldur einnig öðrum 

hagsmunaaðilum, s.s. samtökum iðnaðarins eða neytendasamtökum. Þess vegna er ekki gerð krafa um að tiltekinn 

umsækjandi leggi fram umsókn um mat á efni sem er í athugun heldur er öllum rekstraraðilum sem hafa hagsmuna að 

gæta og öðrum hagsmunaaðilum heimilt að leggja fram gögn og upplýsingar í því skyni.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 186, 27.5.2021, bls. 16. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 48/2022 frá 

18. mars 2022 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 404, 30.12.2006, bls. 26. 

(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 307/2012 frá 11. apríl 2012 um framkvæmdarreglur vegna beitingar 8. gr. 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1925/2006 um að bæta vítamínum og steinefnum og tilteknum öðrum efnum við í matvæli 

(Stjtíð. ESB L 102, 12.4.2012, bls. 2). 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt lögum um 

matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1). 

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1381 frá 20. júní 2019 um gagnsæi og sjálfbærni áhættumats ESB í matvælakeðjunni og 

um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 178/2002, (EB) nr. 1829/2003, (EB) nr. 1831/2003, (EB) nr. 2065/2003, (EB) nr. 1935/2004, (EB) 

nr. 1331/2008, (EB) nr. 1107/2009 og (ESB) 2015/2283 og tilskipun 2001/18/EB (Stjtíð. ESB L 231, 6.9.2019, bls. 1). 

2022/EES/26/10 



21.4.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 26/71 

 

7) Nauðsynlegt er að tryggja að málsmeðferð við öryggismat á efni sem er í athugun, sem er skráð í C-hluta III. viðauka 

við reglugerð (EB) nr. 1925/2006, stjórnist af ákvæðum sem eru sambærileg við þau sem eru í reglugerð  

(ESB) 2019/1381, bæði á stiginu fyrir framlagningu og áhættumatsstiginu. 

8) Í ljósi ofangreinds ætti að samræma framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 307/2012 við breytingarnar á reglugerð (EB)  

nr. 178/2002 sem voru innleiddar með reglugerð (ESB) 2019/1381, einkum að því er varðar i. möguleikann, sem kveðið 

er á um í 32. gr. a, á að fara þess á leit að starfsfólk Matvælaöryggisstofnunarinnar veiti ráðgjöf fyrir framlagningu þegar 

gerð er krafa um eða farið fram á að Matvælaöryggisstofnunin leggi fram álit, ii. skylduna, sem sett er fram í 32. gr. b, 

um að tilkynna Matvælaöryggisstofnuninni um viðeigandi rannsóknir, iii. þá skyldu Matvælaöryggisstofnunarinnar að 

hafa samráð við þriðju aðila sem sett er fram í 32. gr. c, iv. skyldurnar að því er varðar form framlagningar sem sett er 

fram í 39. gr. f og v. reglurnar um þagnarskyldu sem kveðið er á um í 39. gr. 

9) Það að Matvælaöryggisstofnunin veiti ráðgjöf fyrir framlagningu, að fenginni beiðni, um þær reglur sem gilda um 

framlagningu á og innihald sem gerð er krafa um í gögnum þar sem sýnt er fram á öryggi efnis sem er í athugun, sem er 

skráð í C-hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1925/2006, getur aukið gæði framlagninga og þannig veitt stuðning 

við öryggismatið. Þó er stjórnendum matvælafyrirtækja og öðrum hagsmunaaðilum e.t.v. ekki kleift að nýta sér að fullu 

ráðgjöf fyrir framlagningu vegna eindagans til framlagningar á gögnum þeirra. Til að auka gæði vísindalegs mats ættu 

stjórnendur matvælafyrirtækja og aðrir hagsmunaaðilar að geta farið fram á ráðgjöf fyrir hugsanlega framlagningu frá 

þeim degi þegar Matvælaöryggisstofnunin samþykkir álit skv. b-lið 2. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1925/2006 þar 

sem tilgreint er að skaðleg áhrif á heilbrigði, sem tengjast inntöku efnis, séu möguleg en viðurkennt að vísindaleg óvissa 

sé til staðar. 

10) Í rannsóknum sem krafist er til að sanna öryggi efnis sem er í athugun, sem er skráð í C-hluta III. viðauka við reglugerð 

(EB) nr. 1925/2006, eru ýmsir þættir teknir með í reikninginn og þess vegna geta þær verið afar mismunandi. Lenging 

frestsins, sem stjórnendur matvælafyrirtækja eða hagsmunaaðilar hafa til að leggja fram gögn, úr 18 mánuðum í  

24 mánuði frá þeim degi þegar efni er skráð í C-hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1925/2006 getur auðveldað 

undirbúning og framlagningu gagna og þar af leiðandi veitt stuðning við öryggismatið. 

11) Sú skylda að tilkynna um viðeigandi rannsóknir, sem sett er fram í 32. gr. b í reglugerð (EB) nr. 178/2002, ætti einnig að 

gilda um stjórnendur matvælafyrirtækja eða hagsmunaaðila sem ætla sér að leggja fram gögn, eins og þau eru skilgreind 

í 2. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr. 307/2012, til mats. Þó er þörf á frekari aðlögunum að málsmeðferðinni í  

32. gr. b í reglugerð (EB) nr. 178/2002. Afleiðingar sem varða málsmeðferð sem kveðið er á um í 32. gr. b í reglugerð 

(EB) nr. 178/2002, ef um er að ræða að ekki er farið að ákvæðum reglugerðarinnar, leiða af sér tafir við mat á gögnum. 

Með hliðsjón af afdráttarlausum 4 ára fresti, sem mælt er fyrir um í 5. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1925/2006, gætu 

tafir við matið leitt til þess að tilskilinn frestur væri ekki virtur. Þess vegna eiga þessar afleiðingar sem varða 

málsmeðferð ekki við í tengslum við málsmeðferð við mat á efnum, sem eru skráð í C-hluta III. viðauka við reglugerð 

(EB) nr. 1925/2006, og það ætti ekki að kveða á um þær. Til að gera framkvæmdastjórninni kleift að taka ákvörðun sem 

varðar efni sem er í athugun, sem er skráð í C-hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1925/2006, innan tilskilins frests 

ætti einungis að taka tillit til gagna sem eru lögð fram innan 24 mánaða frá þeim degi þegar efni er skráð í þann viðauka. 

12) Reglugerð (ESB) 2019/1381 skal koma til framkvæmda frá og með 27. mars 2021. Til að tryggja réttaröryggi og 

skýrleika að því er varðar kröfur um gagnsæi málsmeðferðar skv. 4. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1925/2006 og til að 

unnt sé að beita kröfum um gagnsæi og trúnaðarkvaðir við áhættumat ESB með samræmdum hætti í öllum 

hlutaðeigandi geirum er því nauðsynlegt að þessi reglugerð öðlist gildi á þriðja degi eftir birtingu hennar. Af ástæðum 

sem varða réttarvissu ætti þessi reglugerð að gilda um gögn sem eru lögð fyrir Matvælaöryggisstofnunina frá og með 

þeim degi. 

13) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, 

matvæli og fóður.  
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingar á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 307/2012 

Framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 307/2012 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað 5. gr. kemur eftirfarandi: 

„5. gr. 

Efni sem eru skráð í C-hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1925/2006 

1. Þangað til stöðluð gagnasnið skv. 39. gr. f í reglugerð (EB) nr. 178/2002 eru samþykkt skal Matvælaöryggisstofnunin 

líta svo á að einungis gögn, sem eru lögð fram á rafrænu sniði sem gerir það kleift að hala niður skjölum, prenta þau út og leita í 

þeim, séu gild. 

Eftir að stöðluð gagnasnið hafa verið samþykkt skal leggja gögnin fram í samræmi við þessi stöðluðu gagnasnið til þess að þau 

teljist gild. 

Ef Matvælaöryggisstofnunin telur að gögn séu ekki gild skal hún upplýsa stjórnanda matvælafyrirtækisins eða 

hagsmunaaðilann, sem lagði gögnin fram, og framkvæmdastjórnina um ástæðurnar fyrir því að hún telur að gögnin séu ekki 

gild. 

2. Matvælaöryggisstofnunin skal einungis taka gögn, sem eru lögð fram innan 24 mánaða frá gildistöku ákvörðunar um 

að skrá efni í C-hluta III. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1925/2006 skv. 2. mgr. 8. gr. þeirrar reglugerðar, til greina til að taka 

ákvörðun eins og um getur í 5. mgr. 8. gr. þeirrar reglugerðar.“ 

2) Eftirfarandi greinum er bætt við: 

„5. gr. a 

Ráðgjöf fyrir framlagningu 

Starfsfólk Matvælaöryggisstofnunarinnar skal, að fenginni beiðni stjórnanda matvælafyrirtækis eða annars hagsmunaaðila, veita 

ráðgjöf um þær reglur sem gilda um framlagningu á og innihald sem gerð er krafa um í gögnum sem innihalda vísindagögn sem 

miða að því að sýna fram á öryggi efnis sem er skráð í C-hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1925/2006. 

Stjórnendum matvælafyrirtækja og öðrum hagsmunaaðilum er heimilt að fara fram á ráðgjöf fyrir hugsanlega framlagningu frá 

þeim degi þegar Matvælaöryggisstofnunin samþykkir álit skv. 2. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1925/2006 þar sem tilgreint er 

að skaðleg áhrif á heilbrigði, sem tengjast inntöku efnis, séu möguleg. 

Slík ráðgjöf fyrir framlagningu skal veitt í samræmi við 32. gr. a í reglugerð (EB) nr. 178/2002 sem skal gilda að breyttu 

breytanda. 

5. gr. b 

Tilkynning um rannsóknir 

1. Stjórnendur matvælafyrirtækja og aðrir hagsmunaaðilar skulu án tafar tilkynna Matvælaöryggisstofnuninni um heiti, 

umfang og upphafsdag og fyrirhugaðan lokadag sérhverrar rannsóknar sem þeir láta framkvæma eða framkvæma til að sýna 

fram á öryggi efnis, sem er skráð í C-hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1925/2006, sem og um rannsóknarstofu eða 

prófunarstöð, sem er staðsett í Sambandinu, sem framkvæmir þessa rannsókn. 

2. Rannsóknarstofur og aðrar prófunarstöðvar, sem eru staðsettar í Sambandinu, skulu einnig tilkynna Matvælaör-

yggisstofnuninni án tafar um heiti og umfang sérhverrar rannsóknar, sem slíkar rannsóknarstofur eða aðrar prófunarstöðvar inna 

af hendi, sem rekstraraðilar og aðrir hagsmunaaðilar láta framkvæma til að sýna fram á öryggi efnis, sem er skráð í C-hluta III. 

viðauka við reglugerð (EB) nr. 1925/2006, upphafsdag hennar og fyrirhugaðan lokadag sem og um heiti stjórnanda 

matvælafyrirtækisins eða hagsmunaaðilans sem lét framkvæma þessa rannsókn. 
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3. Matvælaöryggisstofnunin skal setja rannsóknir sem eru tilkynntar í samræmi við þessa grein í gagnagrunninn sem um 

getur í 1. mgr. 32. gr. b í reglugerð (EB) nr. 178/2002. 

5. gr. c 

Gagnsæi 

Ef Matvælaöryggisstofnunin á að skila áliti um efni sem er í athugun, sem er skráð í C-hluta III. viðauka við reglugerð (EB)  

nr. 1925/2006, á grundvelli gildra gagna skal hún: 

a) birta opinberlega gögnin sem eru lögð fram í samræmi við c-lið 1. mgr. 38. gr. reglugerðar (EB) nr. 178/2002, sem skal 

gilda að breyttu breytanda, 

b) hafa samráð við hagsmunaaðila og almenning skv. 2. mgr. 32. gr. c í reglugerð (EB) nr. 178/2002, sem skal gilda að breyttu 

breytanda, á grundvelli þeirrar útgáfu gagnanna sem þagnarskylda ríkir ekki um sem var lögð fram í samræmi við þessa 

reglugerð. 

5. gr. d 

Trúnaðarkvaðir 

Við framlagningu gagnanna er stjórnanda matvælafyrirtækis eða öðrum hagsmunaaðila heimilt að fara fram á að farið sé með 

tiltekna hluta framlögðu upplýsinganna eða gagnanna sem trúnaðarmál. 

Með slíkri beiðni um trúnað skal fylgja sannprófanlegur rökstuðningur þar sem sýnt er fram á að birting slíkra upplýsinga eða 

gagna skaði hagsmuni beiðandans verulega í skilningi 2. og 3. mgr. 39. gr. reglugerðar (EB) nr. 178/2002, sem skal gilda að 

breyttu breytanda.“ 

2. gr. 

Gildistaka og framkvæmd 

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún gildir um gögn sem lögð eru fyrir Matvælaöryggisstofnunina frá þeim degi. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 26. maí 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2020/1812 

frá 1. desember 2020 

um að setja reglur um gagnaskipti á Netinu og um tilkynningu um ESB-gerðarviðurkenningar 

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/858 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/858 frá 30. maí 2018 um viðurkenningu á og markaðseftirlit 

með vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og á kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík 

ökutæki, um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 715/2007 og (EB) nr. 595/2009 og niðurfellingu tilskipunar 2007/46/EB (1), 

einkum annarri undirgrein 4. mgr. 12. gr. og 3. mgr. 27. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 4. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) 2018/858 er gerð sú krafa að frá og með 1. september 2022 skuli aðildarríkin nota 

sameiginlegt öruggt kerfi til rafrænna upplýsingaskipta til að veita almenningi aðgang að skrá yfir þær ESB-

gerðarviðurkenningar fyrir ökutæki, kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem þau hafa veitt, breytt, synjað eða 

afturkallað, sem og skrá yfir tækniþjónustur sem hafa framkvæmt prófin fyrir hlutaðeigandi ESB-gerðarviðurkenningar. 

2) Í 27. gr. reglugerðar (ESB) 2018/858 er gerð sú krafa að viðurkenningaryfirvöld noti sama kerfi til að veita 

viðurkenningaryfirvöldum í hinum aðildarríkjunum, markaðseftirlitsyfirvöldum og framkvæmdastjórninni aðgang að 

tilteknum skjölum varðandi ESB-gerðarviðurkenningar sem og til að upplýsa viðurkenningaryfirvöld í hinum 

aðildarríkjunum og framkvæmdastjórnina um synjun eða afturköllun á ESB-gerðarviðurkenningu og ástæðunum fyrir 

því. 

3) Evrópska upplýsingaskiptakerfið vegna gerðarviðurkenninga („ETAES-kerfið“) er notkunarhugbúnaður, aðgengilegur á 

Netinu, sem aðildarríkin hafa þróað til þess að aðstoða ESB-gerðarviðurkenningaryfirvöld við að uppfylla í reynd kröfur 

um upplýsingaskipti, sem mælt er fyrir um í gerðum Sambandsins, með því að koma á miðlægri boðskiptaleið til að 

auðvelda skipti yfir landamæri á afritum af ESB-gerðarviðurkenningarvottorðum ásamt fylgiskjölum þeirra. Undir forsjá 

efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu hefur sambærilegu kerfi verið komið á fót, þ.e. gagnagrunnur fyrir 

skipti á gögnum og upplýsingum um gerðarviðurkenningar (DETA). Því er viðeigandi að tilnefna ETAES-kerfið sem 

sameiginlega örugga kerfið til rafrænna upplýsingaskipta sem um getur í 3. mgr. 27. gr. reglugerðar (ESB) 2018/858. 

4) Til að varðveita trúnaðargögn ætti að mæla fyrir um kröfur um aðgengi að ETAES-kerfinu og um notkun öruggra 

samskiptareglna um gagnaskipti. 

5) Til að gera ETAES-kerfið að leitarbærum gagnagrunni á Netinu ætti að mæla fyrir um kröfur um upphal þeirra ESB-

gerðarviðurkenningarskjala sem um getur í 1. mgr. 27. gr. reglugerðar (ESB) 2018/858. 

6) Til að auðveldara sé að koma á mismunandi aðgangsréttindum að ETAES-kerfinu ættu viðurkenningaryfirvöld að hala 

upp þeim skjölum sem um getur í 1. mgr. 27. gr. reglugerðar (ESB) 2018/858 með aðskildum hætti í ETAES-kerfið á 

grundvelli eðlis þeirra og stöðu, ef við á. 

7) Að teknu tilliti til þess að ETAES-kerfið er, í núverandi útgáfu, samskiptatæki fyrir samvinnu aðildarríkjanna á sviði 

stjórnsýslu, sem er ekki opið almenningi, er nauðsynlegt að samræma snið og efni skránna, sem um getur í  

4. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) 2018/858, til að tryggja að viðeigandi upplýsingar séu gerðar aðgengilegar 

almenningi. 

8) Samkvæmt þeim valdheimildum sem mælt er fyrir um í annarri undirgrein 4. mgr. 12. gr. og 3. mgr. 27. gr. reglugerðar 

(ESB) 2018/858 eru settar fram kröfur um notkun á sameiginlega örugga kerfinu til rafrænna upplýsingaskipta varðandi 

ESB-gerðarviðurkenningar fyrir vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra og fyrir kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar 

sem ætlaðar eru fyrir slík ökutæki. Þar sem þessar valdheimildir eru nátengdar efnislega ætti að steypa þeim saman að 

því er varðar þessa reglugerð.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 404, 2.12.2020, bls. 5. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 53/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 151, 14.6.2018, bls. 1. 
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9) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit tækninefndarinnar um vélknúin ökutæki. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Sameiginlegt öruggt kerfi til rafrænna upplýsingaskipta 

Nota skal evrópska upplýsingaskiptakerfið vegna gerðarviðurkenninga („ETAES-kerfið“) sem sameiginlega örugga kerfið til 

rafrænna upplýsingaskipta sem um getur í 3. mgr. 27. gr. reglugerðar (ESB) 2018/858. 

2. gr. 

Öryggisráðstafanir 

Til að koma í veg fyrir óheimilan aðgang ber að gera eftirfarandi öryggisráðstafanir fyrir ETAES-kerfið: 

a) samskipti milli notanda ETAES-kerfisins og vefsvæðis ETAES-kerfisins skulu dulkóðuð með því að nota HTTPS-

samskiptareglu með SSL-skírteini (e. Secure Sockets Layer), 

b) veföryggi, sem kemur í veg fyrir að árásaraðilar dæli inn forskrift vaframegin á vefsíðuna (vefsíðurnar) og noti mörg lög til 

að plata notanda til að ýta á hnapp eða hlekk á aðra vefsíðu, 

c) aðgangsstýrikerfi með fínstilltum heimildum (e. fine grained access control system), sem gerir kleift að veita samþykktum 

aðilum lestrar- eða ritheimildir. 

3. gr. 

Ferli fyrir skipti á upplýsingum um gerðarviðurkenningar 

1. Þegar viðurkenningaryfirvaldið upplýsir önnur yfirvöld um veitingu ESB-gerðarviðurkenninga eða um breytingar, 

synjanir og afturkallanir þeirra, skv. 1. og 2. mgr. 27. gr. reglugerðar (ESB) 2018/858, skal það búa til færslu í ETAES-kerfinu 

sem inniheldur a.m.k. eftirfarandi upplýsingar: 

a) auðkennisnúmer aðildarríkisins sem gaf út ESB-gerðarviðurkenningarvottorðið í samræmi við lið 2.1 í IV. viðauka við 

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/683 (2), 

b) númer ESB-gerðarviðurkenningarvottorðsins (3), 

c) dagsetningu viðurkenningar fyrir ESB-gerðarviðurkenningarvottorðið, 

d) heiti tækniþjónustunnar sem ber ábyrgð á að framkvæma prófin, eftir atvikum (4), 

e) heiti framleiðanda, 

f) gerð ökutækis, kerfis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar samkvæmt upplýsingum framleiðanda í ESB-gerðarviðurkenn-

ingarvottorðinu, 

g) ökutækjaflokkinn skv. 4. gr. reglugerðar (ESB) 2018/858, eftir atvikum, 

h) þá reglugerð sem gildir um fullbúið ökutæki, kerfi, aðskilda tæknieiningu eða íhlut sem hlotið hafa ESB-

gerðarviðurkenningu, 

i) stöðu ESB-gerðarviðurkenningarinnar: „veitt“ (e. granted), „breytt“ (e. amended), „synjuð“ (e. refused) eða „afturkölluð“ 

(e. withdrawn), 

j) tilvísun í ESB-gerðarviðurkenningu til ökutækis, kerfis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar.  

  

(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/683 frá 15. apríl 2020 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2018/858 að því er varðar stjórnsýslukröfur um viðurkenningu á og markaðseftirlit með vélknúnum ökutækjum og 

eftirvögnum þeirra og á kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík ökutæki (Stjtíð. ESB L 163, 26.5.2020, bls. 1). 

(3) Ef ESB-gerðarviðurkenningunni hefur verið synjað og viðurkenningaryfirvaldið hefur ekki tekið frá númer fyrir ESB-

gerðarviðurkenningarvottorðið, skal viðurkenningaryfirvaldið nota flipann NEWS í ETAES-kerfinu til að upplýsa viðurkenn-

ingaryfirvöldin í hinum aðildarríkjunum um synjun þess. 

(4) Viðurkenningaryfirvaldið skal fylla út „á ekki við“ ef um er að ræða gerðarviðurkenningu í áföngum ef viðurkenningaryfirvaldið safnar 

saman öllum ESB-gerðarviðurkenningarvottorðum eða SÞ-gerðarviðurkenningarvottorðum og þetta yfirvald hefur breytt lokaútgáfu ESB-

gerðarviðurkenningarvottorðsins fyrir fullbúin ökutæki. 
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2. Í þeim tilvikum sem um getur í 1. mgr. skal viðurkenningaryfirvaldið einnig hala upp í ETAES-kerfið eftirfarandi skjölum 

með aðskildum hætti á rafrænu, leitarbæru sniði: 

a) afriti af ESB-gerðarviðurkenningarvottorðinu með merkingunni „CERT“, þar á eftir kemur númer ESB-gerðarviðurkenn-

ingarvottorðsins (5) (6), 

b) þeim upplýsingum sem fylgja skulu ESB-gerðarviðurkenningarvottorðinu sem um getur í a-, c-, og d-lið 1. mgr. 28. gr. 

reglugerðar (ESB) 2018/858 með merkingunni „IF“, þar á eftir kemur númer ESB-gerðarviðurkenningarvottorðsins (7), 

c) prófunarskýrslunni og/eða blaðinu með prófunarniðurstöðunum, sem um getur í b-lið 1. mgr. 28. gr. reglugerðar  

(ESB) 2018/858, með merkingunni „TR“, þar á eftir kemur númer ESB-gerðarviðurkenningarvottorðsins (8), 

d) öllum skjölum öðrum en þeim sem nefnd eru í a-, b- og c-lið með merkingunni „OTHER“, þar á eftir kemur númer ESB-

gerðarviðurkenningarvottorðsins (9). 

3. Ef upphalið, sem um getur í 2. mgr. þessarar greinar, felur í sér að hala þurfi upp mörgum skjölum skal viðbótarraðtala, 

sem hefst á 1, fylgja þeim merkingum sem mælt er fyrir um í b-, c- og d-lið 2. mgr. þessarar greinar (10). 

4. Ef skjölum er breytt við endurskoðun, eins og kveðið er á um í 34. gr. reglugerðar (ESB) 2018/858, skal merkingin „Rev.“ 

og tveggja tölustafa raðtala, sem hefst á 01, koma á eftir merkingunum sem mælt er fyrir um í a-, b-, c- og d-lið 2. mgr. þessarar 

greinar (11). 

4. gr. 

Skrá yfir ESB-gerðarviðurkenningar 

1. Þegar aðildarríki gerir skrárnar yfir ESB-gerðarviðurkenningar og tækniþjónustur, sem um getur í 4. mgr. 12. gr. 

reglugerðar (ESB) 2018/858, aðgengilegar almenningi gegnum ETAES-kerfið skulu skrárnar vera á stöðluðu leitarbæru sniði. 

Aðildarríkin skulu uppfæra þessar skrár. 

2. Eftirfarandi upplýsingar skulu vera hluti af skránni/skránum sem um getur í 1. mgr.: 

a) auðkennisnúmer aðildarríkisins sem gaf út ESB-gerðarviðurkenningarvottorðið í samræmi við lið 2.1 í IV. viðauka við 

framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/683, 

b) númer ESB-gerðarviðurkenningarvottorðsins, 

c) staða ESB-gerðarviðurkenningarinnar: „veitt“ (e. granted), „breytt“ (e. amended), „synjuð“ (e. refused) eða „afturkölluð“ 

(e. withdrawn), 

d) heiti tækniþjónustunnar sem ber ábyrgð á að framkvæma prófin, eftir atvikum, 

e) dagsetning viðurkenningar fyrir ESB-gerðarviðurkenningarvottorðið, 

3. Birta má skrá yfir ESB-gerðarviðurkenningar og tækniþjónustur sem um getur í 4. mgr. 12. gr. reglugerðar  

(ESB) 2018/858 á vefsetri framkvæmdastjórnarinnar. 

5. gr. 

Gildistaka og beiting 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

  

(5) Dæmi: „CERT e1*2018/858*00001*00“. 

(6) Ef ESB-gerðarviðurkenningunni hefur verið synjað og viðurkenningaryfirvaldið hefur ekki tekið frá númer fyrir ESB-

gerðarviðurkenningarvottorðið, skal viðurkenningaryfirvaldið nota flipann NEWS í ETAES-kerfinu til að upplýsa 

viðurkenningaryfirvöldin í hinum aðildarríkjunum um synjun þess. 

(7) Dæmi: „IF e4*2018/858*00004*02“. 

(8) Dæmi: „TR e24*2018/858*00001*00“. 

(9) Dæmi: „OTHER e1*2018/858*00001*00“. 

(10) Dæmi: „IF1 e9*2018/858*00001*00“, „IF2 e9*2018/858*00001*00“, o.s.frv. 

(11) Dæmi: „CERT e5*2018/858*00001*00 Rev.01“. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 1. desember 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 __________  
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REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2019/2144 

frá 27. nóvember 2019 

um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra, og kerfi, íhluti og 

aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík ökutæki, með tilliti til almenns öryggis þeirra og verndunar 

farþega í ökutækjum og óvarinna vegfarenda, um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2018/858 og um niðurfellingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 78/2009, (EB) nr. 79/2009 og 

(EB) nr. 661/2009 og reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 631/2009, (ESB) nr. 406/2010,  

(ESB) nr. 672/2010, (ESB) nr. 1003/2010, (ESB) nr. 1005/2010, (ESB) nr. 1008/2010, (ESB) nr. 1009/2010,  

(ESB) nr. 19/2011, (ESB) nr. 109/2011, (ESB) nr. 458/2011, (ESB) nr. 65/2012, (ESB) nr. 130/2012,  

(ESB) nr. 347/2012, (ESB) nr. 351/2012, (ESB) nr. 1230/2012 og (ESB) 2015/166 (*) 

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 efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins (1), 

að höfðu samráði við svæðanefndina, 

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/858 (3) mælir fyrir um stjórnsýsluákvæði og tæknilegar kröfur fyrir 

gerðarviðurkenningu allra nýrra ökutækja, kerfa, íhluta og aðskilinna tæknieininga með það fyrir augum að tryggja 

eðlilega starfsemi innri markaðarins og til að bjóða upp á öflugt öryggisstig og vistvænleika. 

2) Þessi reglugerð er stjórnvaldsfyrirmæli innan ramma ESB-gerðarviðurkenningaraðferðarinnar sem mælt er fyrir um í 

reglugerð (ESB) 2018/858. Því ætti að breyta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 2018/858 til samræmis við það. 

Stjórnsýsluákvæði reglugerðar (ESB) 2018/858, þ.m.t. ákvæði um ráðstafanir til úrbóta og viðurlög gilda að fullu um 

þessa reglugerð.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 325, 16.12.2019, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 55/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB C 440, 6.12.2018, bls. 90. 

(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 16. apríl 2019 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 8. nóvember 2019. 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/858 frá 30. maí 2018 um viðurkenningu á og markaðseftirlit með vélknúnum ökutækjum 

og eftirvögnum þeirra og á kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík ökutæki, um breytingu á reglugerðum (EB) 

nr. 715/2007 og (EB) nr. 595/2009 og niðurfellingu tilskipunar 2007/46/EB (Stjtíð. ESB L 151, 14.6.2018, bls. 1). 

2022/EES/26/12 
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3) Undanfarna áratugi hefur þróun í öryggi ökutækja stuðlað að verulegri heildarfækkun alvarlegra meiðsla og banaslysa á 

vegum. Hins vegar létust 25 300 manns á vegum innan Sambandsins árið 2017, sem er tala sem hefur haldist stöðug 

síðastliðin fjögur ár. Enn fremur slasast 135 000 manns alvarlega á hverju ári (4). Sambandið ætti að gera sitt ítrasta til 

að draga úr eða koma í veg fyrir slys og meiðsli við flutninga á vegum. Til viðbótar við öryggisráðstafanir til að vernda 

farþega í ökutækjum er þörf á framkvæmd sértækra ráðstafana til að koma í veg fyrir dauðsföll og meiðsli óvarinna 

vegfarenda, svo sem hjólreiðafólks og gangandi vegfarenda, til að vernda vegfarendur sem eru utan ökutækis. Án nýrra 

framtaksverkefna varðandi almennt umferðaröryggi munu öryggisáhrif núverandi nálgunar ekki lengur geta vegið upp 

áhrif aukins umferðarþunga. Því þarf að bæta enn frekar öryggisframmistöðu ökutækja sem hluta af samþættri stefnu og 

til að vernda óvarða vegfarendur betur. 

4) Ákvæði um gerðarviðurkenningar ættu að tryggja að frammistaða ökutækja sé metin með endurtakanlegum og 

samanburðarnákvæmum hætti. Tæknilegar kröfur í þessari reglugerð eiga því aðeins við um gangandi vegfarendur og 

hjólreiðafólk þar sem þessir hópar eru þeir einu sem formlegar samræmdar prófanir eiga við um sem stendur. Auk 

gangandi vegfarenda og hjólreiðafólks teljast aðrir vegfarendur sem nota ekki vélknúin ökutæki og sem kynnu að nota 

persónubundnar hreyfanleikalausnir án verndandi yfirbyggingar almennt til óvarinna vegfarenda. Enn fremur skapar 

fyrirliggjandi tækni réttmætar væntingar um að háþróuð kerfi muni einnig bregðast við öðrum óvörðum vegfarendum 

við venjulegar akstursaðstæður þrátt fyrir að hafa ekki verið prófaðar sérstaklega. Aðlaga ætti tæknilegar kröfur í þessari 

reglugerð að tækniframförum í kjölfar mats- og endurskoðunarferlis til að ná til allra vegfarenda sem nota 

persónubundnar hreyfanleikalausnir án verndandi yfirbyggingar, svo sem hlaupahjól, ökutæki sem jafnvægisstilla sig 

sjálf og hjólastóla. 

5) Tækniframfarir á sviði háþróaðra öryggiskerfa ökutækja bjóða upp á nýja möguleika til að draga úr fjölda slysa. Til að 

lágmarka fjölda alvarlegra áverka og dauðsfalla þarf að innleiða nýja tækni. 

6) Innan ramma reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 661/2009 (5) mat framkvæmdastjórnin hagkvæmni þess að 

rýmka gildissvið fyrirliggjandi kröfu í þeirri reglugerð um að setja upp tiltekin kerfi (t.d. háþróuð neyðarhemlunarkerfi 

og vöktunarkerfi fyrir þrýsting í hjólbörðum) í tilteknum flokkum ökutækja þannig að hún tæki til allra flokka ökutækja. 

Framkvæmdastjórnin mat einnig tæknilega og efnahagslega hagkvæmni og markaðsþroska þess að setja fram nýja kröfu 

um að setja upp aðra háþróaða öryggisþætti. Á grundvelli matsins gaf framkvæmdastjórnin út skýrslu fyrir Evrópu-

þingið og ráðið 12. desember 2016 sem nefnist: „Saving Lives: Boosting Car Safety in the EU“. Vinnuskjal fram-

kvæmdastjórnarinnar, sem fylgir skýrslunni, bar kennsl á og setti fram 19 mögulegar stjórnvaldsráðstafanir sem myndu 

gagnast við að draga enn frekar úr fjölda umferðarslysa og banaslysa á vegum og áverka. 

7) Til að tryggja hlutleysi í tæknilegu tilliti ættu kröfur um afköst að heimila bæði beint og óbeint vöktunarkerfi fyrir 

þrýsting í hjólbörðum. 

8) Háþróuð ökutækjakerfi geta gagnast betur við að draga úr dauðsföllum, fækka umferðarslysum og milda líkamstjón og 

skaða ef þau eru hönnuð til að vera þægileg fyrir notendur. Því ættu framleiðendur ökutækja að gera sitt ítrasta til að 

tryggja að kerfi og þættir sem kveðið er á um í þessari reglugerð séu þróuð á þann hátt að þau styðji ökumanninn. 

Útskýra ætti virkni þessara kerfa og þátta og takmarkanir þeirra á skýran og neytendavænan hátt í notendaleiðbeiningum 

vélknúna ökutækisins. 

9) Öryggisþættir og viðvörunarmerki sem notuð eru til að aðstoða við akstur ættu að vera auðgreinileg öllum ökumönnum, 

þ.m.t. eldra fólki og einstaklingum með fötlun. 

10) Háþróað neyðarhemlunarkerfi, skynvædd hraðastilling, neyðarkerfi fyrir akreinastýringu, þreytu- og athyglisvari, 

háþróaður truflunarvari og bakkskynjari eru öryggiskerfi sem hafa mikla burði til að draga umtalsvert úr fjölda slysa. Að 

auki mynda sum þessara öryggiskerfa tæknigrundvöll sem einnig verður notaður fyrir útbreiðslu sjálfvirkra ökutækja. 

Öll slík öryggiskerfi ættu að virka án þess að nota lífkennaupplýsingar um ökumenn eða farþega, þ.m.t. andlits-

greiningu. Því ætti að koma á fót samræmdum reglum og prófunaraðferðum fyrir gerðarviðurkenningu ökutækja að því 

  

(4) https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/vademecum_2018.pdf 

(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 661/2009 frá 13. júlí 2009 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar vélknúin 

ökutæki og eftirvagna þeirra og kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík ökutæki, með tilliti til almenns öryggis (Stjtíð 

ESB L 200, 31.7.2009, bls. 1). 
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er varðar þessi kerfi og að því er varðar gerðarviðurkenningu þessara kerfa sem aðskilinna tæknieininga á vettvangi 

Sambandsins. Taka ætti tillit til tækniframfara í þessum kerfum í allri úttekt á gildandi löggjöf til að hún sé 

framtíðarmiðuð, en fylgja samtímis vandlega meginreglunum um einkalíf og gagnavernd, og til að draga úr eða koma í 

veg fyrir slys og meiðsli við flutninga á vegum. Einnig er nauðsynlegt að tryggja að hægt sé að nota þessi kerfi á 

öruggan hátt allan endingartíma ökutækisins. 

11) Það ætti að vera mögulegt að slökkva á skynvæddu hraðastillingunni, t.d. þegar ökumaður fær falskar viðvaranir eða 

óviðeigandi endurgjöf vegna óblíðra veðurskilyrða, tímabundinna ósamkvæmra vegamerkinga á byggingarsvæðum eða 

villandi, gallaðra umferðarskilta eða þau eru ekki til staðar. Slíkur búnaður ætti að vera undir stjórn ökumannsins. Hann 

ætti að gera kleift að slökkva á skynvæddu hraðastillingunni svo lengi sem nauðsyn krefur og að ökumaður geti kveikt 

aftur á henni með auðveldum hætti. Þegar slökkt er á kerfinu má veita upplýsingar um hraðatakmarkanir. Virkja ætti 

kerfið þegar kveikt er með kveikjurofanum og vekja ætti athygli ökumannsins á því hvort kveikt sé á kerfinu eða slökkt. 

12) Það er almennt viðurkennt að öryggisbelti séu einn mikilvægasti og skilvirkasti öryggisþáttur ökutækja. Áminn-

ingarkerfi fyrir öryggisbelti hafa því burði til að koma í veg fyrir banaslys eða milda áverka með því að auka notkun 

öryggisbelta í öllu Sambandinu. Af þessum sökum var áminningarkerfi fyrir öryggisbelti gert skyldubundið samkvæmt 

reglugerð (EB) nr. 661/2009 fyrir ökumannssætið í öllum nýjum fólksbifreiðum frá árinu 2014 við framkvæmd 

reglugerðar Sameinuðu þjóðanna nr. 16 sem kom á fót viðeigandi tæknilegum ákvæðum. Í kjölfar þess að þessari 

reglugerð Sameinuðu þjóðanna var breytt til að taka tillit til tækniframfara er skyldubundið að setja áminningarkerfi 

fyrir öryggisbelti í öll fram- og aftursæti í ökutæki í flokkum M1 og N1 sem og í framsæti ökutækja í flokkum N2, N3, 

M2 og M3 frá 1. september 2019 fyrir nýjar gerðir vélknúinna ökutækja og frá 1. september 2021 fyrir öll ný vélknúin 

ökutæki. 

13) Innleiðing atvikarita sem geymir fjölda mikilvægra nafnlausra ökutækjagagna, ásamt kröfum um gagnabil, nákvæmni, 

upplausn og söfnun þeirra, geymslu og endurheimtanleika gagnanna yfir stutt tímabil fyrir árekstur, á meðan á honum 

stendur og strax eftir árekstur (virkjaðir t.d. með notkun öryggispúða) er mikilvægt skref til að fá nákvæmari, ítarlegri 

gögn um slys. Því ættu að vera skylt að búa öll vélknúin ökutæki með slíkum atvikaritum. Þessir atvikaritar ættu að geta 

skráð og geymt gögn á þann hátt að einungis aðildarríki geti notað gögnin til að framkvæma greiningu á umferðaröryggi 

og meta skilvirkni sértækra ráðstafana sem gerðar eru, án þess að hægt sé að bera kennsl á eiganda eða handhafa 

tiltekins ökutækis á grundvelli þeirra gagna sem geymd eru. 

14) Öll vinnsla persónuupplýsinga svo sem upplýsingar um ökumanninn sem unnar eru í atvikarita eða upplýsingar um 

þreytu ökumanns og athygli eða truflun ökumanns ætti að fara fram í samræmi við persónuverndarlög Sambandsins, 

einkum reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 (6). Atvikaritar ættu að starfa í lokuðu hringrásarkerfi þar 

sem skrifað er ofan í gögnin sem geymd eru og ekki er gert kleift að bera kennsl á ökutækið eða handhafann. Að auki 

ættu þreytu- og athyglisvari eða háþróaður truflunarvari ekki að sírita eða varðveita nokkur gögn önnur en þau sem eru 

nauðsynleg í tengslum við þann tilgang sem þeim er safnað í eða þau unnin á annan hátt innan lokaða hringrásar-

kerfisins. Enn fremur fellur vinnsla persónuupplýsinga, sem safnað er í gegnum eCall-kerfi í ökutæki sem er tengt  

112, undir sértækar verndarráðstafanir sem settar eru fram í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/758 (7). 

15) Í sumum tilvikum kann þó að vera að háþróuð neyðarhemlunarkerfi eða neyðarkerfi fyrir akreinastýringu séu ekki að 

fullu starfhæf, einkum vegna annmarka í vegagrunnvirkjum. Í þeim tilvikum ættu kerfin að slökkva á sér sjálf og veita 

ökumanninum upplýsingar um það. Ef þau slökkva ekki á sér sjálfvirkt ætti að vera mögulegt að slökkva á þeim 

handvirkt. Það að slökkva á kerfinu ætti að vera tímabundið og ætti aðeins að endast í þann tíma sem kerfið er ekki að 

fullu starfhæft. Ökumenn gætu einnig þurft að grípa inn í háþróaða neyðarhemlunarkerfið eða neyðarkerfið fyrir 

akreinastýringu í þeim tilvikum þar sem starfræksla kerfisins gæti leitt til meiri áhættu eða skaða. Þetta myndi tryggja að 

  

(6) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 frá 27. apríl 2016 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga 

og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga og niðurfellingu tilskipunar 95/46/EB (almenna persónuverndarreglugerðin) (Stjtíð. ESB L 119, 

4.5.2016, bls. 1). 

(7) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/758 frá 29. apríl 2015 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar að taka í notkun 

kerfi í ökutæki fyrir neyðarnúmer fyrir ökumenn á vegum (eCall) sem byggist á 112 neyðarnúmeraþjónustunni og um breytingu á tilskipun 

2007/46/EB (Stjtíð. ESB L 123, 19.5.2015, bls. 77). 
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ökutækin séu alltaf undir stjórn ökumannsins. Engu að síður gætu slík kerfi einnig borið kennsl á þau tilvik þar sem 

ökumaðurinn er óstarfhæfur og því þörf á íhlutun kerfisins til þess að koma í veg fyrir að slys verði verra en það gæti 

annars orðið. 

16) Í reglugerð (EB) nr. 661/2009 var gerð undanþága fyrir sendiferðabíla, sportjeppa og fjölnota ökutæki frá öryggis-

kröfum vegna sætishæðar og massaeiginleika ökutækis. Að teknu tilliti til aukinnar markaðssóknar slíkra ökutækja (frá 

aðeins 3% árið 1996 til 14% árið 2016) og tækniþróunar í prófunum á rafmagnsöryggi eftir árekstur eru þessar 

undanþágur úreltar og óréttmætar. Því ætti að afnema undanþágurnar og beita öllum kröfum um háþróuð ökutækjakerfi 

á þessi ökutæki. 

17) Með reglugerð (EB) nr. 661/2009 náðist umtalsverð einföldun á löggjöf Sambandsins með því að skipta út  

38 tilskipunum með jafngildum reglugerðum SÞ sem eru skyldubundnar samkvæmt ákvörðun ráðsins 97/836/EB (8). Til 

að ná enn frekari einföldun ætti að skipta út fleiri reglum Sambandsins með gildandi reglugerðum SÞ sem skylt er að 

beita í Sambandinu. Ennfremur ætti framkvæmdastjórnin að stuðla að og styðja yfirstandandi starf á vettvangi 

Sameinuðu þjóðanna til að koma á fót, án frekari tafa og í samræmi við ströngustu umferðaröryggisstaðla sem tiltækir 

eru, tæknilegum kröfum um gerðarviðurkenningu öryggiskerfa ökutækja sem kveðið er á um í þessari reglugerð. 

18) Taka ætti reglugerðir Sameinuðu þjóðanna og breytingar á þeim sem Sambandið hefur samþykkt eða sem Sambandið 

hefur beitt í samræmi við ákvörðun 97/836/EB upp í löggjöf Sambandsins um gerðarviðurkenningar. Til samræmis við 

það ætti að fela framkvæmdastjórninni vald til að breyta skránni yfir reglugerðir Sameinuðu þjóðanna sem skylt er að 

beita til að tryggja að skráin sé uppfærð. 

19) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 78/2009 (9) er mælt fyrir um kröfur að því er varðar vernd gangandi 

vegfarenda, hjólreiðafólks og annarra óvarinna vegfarenda, í formi samræmisprófana og viðmiðunarmarka fyrir 

gerðarviðurkenningu ökutækja að því er varðar burðarvirki þeirra að framan og gerðarviðurkenningu varnarbúnaðar 

þeirra að framan (t.d. stórgripavörn). Frá því að reglugerð (EB) nr. 78/2009 var samþykkt hafa tæknilegar kröfur og 

prófunaraðferðir fyrir ökutæki þróast frekar á vettvangi Sameinuðu þjóðanna til að taka tillit til tækniframfara. 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 127 um samræmd ákvæði varðandi samþykki vélknúinna ökutækja að því er varðar 

öryggisframmistöðu þeirra gagnvart gangandi vegfarendum („reglugerð SÞ nr. 127“) gildir einnig sem stendur í 

Sambandinu að því er varðar gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja. 

20) Í kjölfar samþykktar reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 79/2009 (10) hafa tæknilegar kröfur og prófunar-

aðferðir fyrir gerðarviðurkenningu vetnisknúinna ökutækja og vetniskerfa og -íhluta verið þróuð frekar á vettvangi 

Sameinuðu þjóðanna til að taka tillit til tækniframfara. Reglugerð SÞ nr. 134 um samræmd ákvæði varðandi samþykki 

vélknúinna ökutækja og íhluta þeirra að því er varðar öryggistengda frammistöðu vetnis (11) („reglugerð SÞ nr. 134“) 

gildir einnig sem stendur í Sambandinu að því er varðar gerðarviðurkenningu vetniskerfa í vélknúnum ökutækjum. Til 

viðbótar við þessar kröfur ætti að koma á fót viðmiðunum á vettvangi Sambandsins varðandi gæði efna og áfyllingar-

mótstykkja sem notuð eru í vetnisknúnum ökutækjum. 

21) Til að tryggja gagnsæi og samfellu í löggjöf Bandalagsins skal fella reglugerðir (EB) nr. 78/2009, (EB) nr. 79/2009 og 

(EB) nr. 661/2009 úr gildi og þessi reglugerð koma í þeirra stað.  

  

(8) Ákvörðun ráðsins 97/836/EB frá 27. nóvember 1997 með hliðsjón af aðild Evrópubandalagsins að samningi efnahagsnefndar Sameinuðu 

þjóðanna fyrir Evrópu um samþykkt samræmdra tækniforskrifta fyrir ökutæki á hjólum, búnað og hluta sem heimilt er að festa og/eða nota 

í ökutæki á hjólum og með hliðsjón af aðild að samningnum og skilyrðunum um gagnkvæma viðurkenningu á viðurkenningum sem eru 

veittar á grundvelli þessara forskrifta (endurskoðaður samningur frá 1958) (Stjtíð. EB L 346, 17.12.1997, bls. 78). 

(9) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 78/2009 frá 14. janúar 2009 um gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja að því er varðar 

vernd gangandi vegfarenda og annarra óvarinna vegfarenda, breytingu á tilskipun 2007/46/EB og niðurfellingu á tilskipunum 2003/102/EB 

og 2005/66/EB (Stjtíð. ESB L 35, 4.2.2009, bls. 1). 

(10) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 79/2009 frá 14. janúar 2009 um gerðarviðurkenningu vetnisknúinna ökutækja og um 

breytingu á tilskipun 2007/46/EB (Stjtíð. ESB L 35, 4.2.2009, bls. 32). 

(11) Stjtíð. ESB L 129, 17.5.2019, bls. 43. 
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22) Í sögulegu samhengi hafa reglur Sambandsins takmarkað heildarlengd vörubifreiða sem leiddi til dæmigerðrar hönnunar 

þar sem stýrishús er yfir hreyfli þar sem slík hönnun hámarkar farmrýmið. Hins vegar leiddi hækkuð staða ökumannsins 

til stærra blindsvæðis og lakari beins sýnileika í kringum stýrishús vörubifreiðarinnar. Þetta er afgerandi þáttur í slysum 

á óvörðum vegfarendum af völdum vörubifreiða. Draga mætti umtalsvert úr fjölda slysa með því að bæta beint útsýni. 

Því ætti að innleiða kröfur um beint útsýni til að bæta beinan sýnileika gangandi vegfarenda, hjólreiðafólks og annarra 

óvarinna vegfarenda frá ökumannssætinu með því að draga úr, eins og frekast er unnt, blindsvæðunum fyrir framan og 

til hliðar við ökumanninn. Taka ætti tillit til sérstakra eiginleika mismunandi flokka ökutækja. 

23) Sjálfvirk ökutæki hafa verulega burði til að draga úr banaslysum á vegum þar sem meira en 90% umferðarslysa eru talin 

stafa af einhverskonar mannlegum mistökum. Þar sem sjálfvirk ökutæki munu smám saman yfirtaka verkefni 

ökumannsins ætti að samþykkja samræmdar reglur og tæknilegar kröfur fyrir sjálfvirk kerfi í ökutækjum, þ.m.t. þær sem 

varða sannprófanlega öryggistryggingu fyrir ákvarðanatöku sjálfvirkra ökutækja en á sama tíma virða meginregluna um 

tæknilegt hlutleysi og þær kynntar á alþjóðavettvangi innan ramma Alþjóðaráðs efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 

fyrir Evrópu um samhæfingu reglugerða um ökutæki (WP.29). 

24) Vegfarendur eins og gangandi vegfarendur og hjólreiðafólk sem og ökumenn ökutækja sem ekki eru sjálfvirk og geta 

ekki móttekið rafrænar upplýsingar frá ökutæki til ökutækis um hegðun sjálfvirks ökutækis ættu að fá upplýsingar um 

þá hegðun eftir hefðbundnum leiðum eins og kveðið er á um í reglugerðum Sameinuðu þjóðanna eða öðrum 

stjórnvaldsfyrirmælum eins fljótt og auðið er. 

25) Keðjun ökutækja hefur burði til að gera flutninga öruggari, hreinni og skilvirkari í framtíðinni. Í aðdraganda innleiðingar 

keðjunartækni og viðeigandi staðla er þörf á regluramma með samræmdum reglum og málsmeðferðarreglum. 

26) Tengjanleiki og sjálfvirkni ökutækja auka möguleikann á því að óviðkomandi fái fjaraðgang að gögnum ökutækisins og 

geti gert ólögmætar breytingar á hugbúnaði þráðlaust. Til að taka tillit til slíkrar áhættu ætti að beita reglugerðum 

Sameinuðu þjóðanna eða öðrum stjórnvaldsfyrirmælum varðandi netöryggi með skyldubundnum hætti eins fljótt og 

auðið er eftir að þær taka gildi. 

27) Breytingar á hugbúnaði geta breytt virkni ökutækisins umtalsvert. Koma ætti á fót samræmdum reglum og tæknilegum 

kröfum fyrir breytingar á hugbúnaði í samræmi við gerðarviðurkenningaraðferðir. Því ætti að beita reglugerðum 

Sameinuðu þjóðanna eða öðrum stjórnvaldsfyrirmælum varðandi uppfærsluferli hugbúnaðar með skyldubundnum hætti 

eins fljótt og auðið er eftir að þær taka gildi. Hins vegar ættu þessar öryggisráðstafanir ekki að hafa áhrif á skyldur 

framleiðanda ökutækis um að veita aðgang að yfirgripsmiklum upplýsingum um greiningu og að gögnum ökutækisins 

sem varða viðgerðir og viðhald ökutækis. 

28) Sambandið ætti að halda áfram að stuðla að þróun tæknilegra krafa varðandi hávaða vegna snertingar hjólbarða og 

akbrautar, veltiviðnám og veggrip hjólbarða á blautum vegi á vettvangi Sameinuðu þjóðanna. Þetta er vegna þess að 

reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 117 um samræmd ákvæði varðandi samþykki hjólbarða með tilliti til hávaða-

mengunar þeirra í snúningi, veggrips á blautu yfirborði og veltiviðnáms (12) („reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 117“) 

inniheldur nú þessi ítarlegu ákvæði. Halda ætti áfram með ferlið við að samþykkja kröfurnar um hjólbarða til að taka til 

greina tækniframfarir með hröðum og metnaðargjörnum hætti á vettvangi Sameinuðu þjóðanna, einkum til að tryggja að 

frammistaða hjólbarða sé einnig metin í notuðu ástandi þegar hjólbarðinn er úr sér genginn og til að efla hugmyndina 

um að hjólbarðar ættu að uppfylla kröfurnar allan endingartíma sinn og ekki vera skipt út of snemma. Skipta ætti út 

núgildandi kröfum í reglugerð (EB) nr. 661/2009 varðandi frammistöðu hjólbarða fyrir jafngildar reglugerðir 

Sameinuðu þjóðanna. 

29) Til að tryggja skilvirkni þessarar reglugerðar ætti að veita framkvæmdastjórninni vald til að samþykkja gerðir í samræmi 

við 290. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins til að bæta við þessa reglugerð að því er varðar gerðar-

viðurkenningarkröfur varðandi háþróuð ökutækjakerfi og til að breyta þessari reglugerð að því er varðar II. viðauka til 

að taka tillit til tækniframfara og þróunar á sviði reglusetningar. Einkum er mikilvægt að framkvæmdastjórnin hafi 

viðeigandi samráð meðan á undirbúningsvinnu hennar stendur, þ.m.t. við sérfræðinga, og að þetta samráð fari fram í 

samræmi við meginreglurnar sem mælt er fyrir um í samstarfssamningi milli stofnana um betri lagasetningu frá 

  

(12) Stjtíð. ESB L 218, 12.8.2016, bls. 1. 
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13. apríl 2016 (13). Til að tryggja jafna þátttöku við undirbúning framseldra gerða fá Evrópuþingið og ráðið í hendur öll 

skjöl á sama tíma og sérfræðingar aðildarríkja og hafa sérfræðingar þeirra kerfisbundinn aðgang að fundum sérfræð-

ingahópa framkvæmdastjórnarinnar sem hafa umsjón með undirbúningi framseldra gerða. 

30) Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir framkvæmd þessarar reglugerðar ætti að fela framkvæmdastjórninni fram-

kvæmdarvald. Þessu valdi ætti að beita í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011 (14). 

31) Í ljósi samræmingar löggjafar Sambandsins sem vísar til reglunefndarmeðferðar með grannskoðun við lagarammann 

sem innleiddur var með sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins og til að einfalda enn frekar löggjöf Sam-

bandsins á sviði öryggis ökutækja ætti að fella niður og endurnýja eftirfarandi reglugerðir með framkvæmdargerðum, 

sem samþykktar eru samkvæmt þessari reglugerð: 

— Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 631/2009 (15), 

— Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 406/2010 (16), 

— Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 672/2010 (17), 

— Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1003/2010 (18), 

— Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1005/2010 (19), 

— Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1008/2010 (20), 

— Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1009/2010 (21), 

— Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 19/2011 (22),  

  

(13) Stjtíð. ESB L 123, 12.5.2016, bls. 1. 

(14) 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). 

(15) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 631/2009 frá 22. júlí 2009 um ítarlegar reglur um framkvæmd I. viðauka við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 78/2009 um gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja að því er varðar vernd gangandi vegfarenda og 

annarra óvarinna vegfarenda, breytingu á tilskipun 2007/46/EB og niðurfellingu á tilskipunum 2003/102/EB og 2005/66/EB (Stjtíð.  

ESB L 195, 25.7.2009, bls. 1). 

(16) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 406/2010 frá 26. apríl 2010 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins  

(EB) nr. 79/2009 um gerðarviðurkenningu vetnisknúinna ökutækja (Stjtíð. ESB L 122, 18.5.2010, bls. 1). 

(17) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 672/2010 frá 27. júlí 2010 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar afísingar- og 

móðuhreinsunarkerfi fyrir framrúðu tiltekinna vélknúinna ökutækja og framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 661/2009 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra og kerfi, íhluti og aðskildar 

tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík ökutæki, með tilliti til almenns öryggis (Stjtíð. ESB L 196, 28.7.2010, bls. 5). 

(18) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1003/2010 frá 8. nóvember 2010 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar flöt fyrir 

uppsetningu og festingu á skráningarmerki að aftan á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og um framkvæmd reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 661/2009 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra og 

kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík ökutæki, með tilliti til almenns öryggis (Stjtíð. ESB L 291, 9.11.2010,  

bls. 22). 

(19) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1005/2010 frá 8. nóvember 2010 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar 

dráttarbúnað vélknúinna ökutækja og um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 661/2009 um gerðarviðurkenningar-

kröfur að því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra og kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík ökutæki, með 

tilliti til almenns öryggis (Stjtíð. ESB L 291, 9.11.2010, bls. 36). 

(20) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1008/2010 frá 9. nóvember 2010 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar 

framrúðuþurrku og -sprautubúnað tiltekinna vélknúinna ökutækja og um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 661/2009 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra og kerfi, íhluti og aðskildar 

tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík ökutæki, með tilliti til almenns öryggis (Stjtíð. ESB L 292, 10.11.2010, bls. 2). 

(21) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1009/2010 frá 9. nóvember 2010 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar hjólhlífar 

tiltekinna vélknúinna ökutækja og um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 661/2009 um gerðarviðurkenningar-

kröfur að því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra og kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík ökutæki, með 

tilliti til almenns öryggis (Stjtíð. ESB L 292, 10.11.2010, bls. 21). 

(22) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 19/2011 frá 11. janúar 2011 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar lögboðna 

merkiplötu framleiðanda og verksmiðjunúmer ökutækis á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og um framkvæmd reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 661/2009 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra og 

kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík ökutæki, með tilliti til almenns öryggis (Stjtíð. EB L 8, 12.1.2001, bls. 1). 
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— Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 109/2011 (23), 

— Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 458/2011 (24), 

— Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 65/2012 (25), 

— Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 130/2012 (26), 

— Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 347/2012 (27), 

— Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 351/2012 (28), 

— Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1230/2012 (29), 

— Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/166 (30). 

32) Þar sem ESB-gerðarviðurkenningar sem veittar eru í samræmi við reglugerð (EB) nr. 78/2009, reglugerð (EB)  

nr. 79/2009 eða reglugerð (EB) nr. 661/2009 og framkvæmdarráðstafanir þeirra skulu taldar jafngildar þeim sem veittar 

eru í samræmi við þessa reglugerð nema viðeigandi kröfum sé breytt með þessari reglugerð eða þar til þeim hefur verið 

breytt með framseldum gerðum eða framkvæmdarráðstöfunum sem samþykktar eru samkvæmt þessari reglugerð er þörf 

á umbreytingarákvæðum til að tryggja að slík samþykki séu ekki felld úr gildi. 

33) Mæla ætti fyrir um dagsetningar synjunar til að veita ESB-gerðarviðurkenningu, synjunar um ökutækjaskráningu og 

bann við setningu á markað eða að taka í notkun íhluti og aðskildar tæknieiningar fyrir hvern eftirlitsskyldan hlut. 

34) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiði þessarar reglugerðar, þ.e. að tryggja eðlilega starfsemi innri 

markaðarins með því að innleiða samræmdar tæknilegar kröfur varðandi öryggi og vistvænleika vélknúinna ökutækja og 

eftirvagna þeirra og kerfa, íhluta og aðskilinna tæknieininga sem ætluð eru slíkum ökutækjum, og því markmiði verður 

betur náð á vettvangi Sambandsins vegna umfangs og áhrifa þeirra, er Sambandinu heimilt að samþykkja ráðstafanir í 

samræmi við nálægðarregluna eins og kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans um Evrópusambandið. Í samræmi við 

meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram í þeirri grein, er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í þessari reglugerð til 

að ná þessu markmiði.  

  

(23) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 109/2011 frá 27. janúar 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 661/2009 að því er varðar gerðarviðurkenningarkröfur tiltekinna flokka vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra varðandi hjól- og 

aurhlífabúnað (Stjtíð. ESB L 34, 9.2.2011, bls. 2). 

(24) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 458/2011 frá 12. maí 2011 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar vélknúin 

ökutæki og eftirvagna þeirra með tilliti til áfestingar hjólbarða og um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 661/2009 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra og kerfi, íhluti og aðskildar 

tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík ökutæki, með tilliti til almenns öryggis (Stjtíð. ESB L 124, 13.5.2011, bls. 11). 

(25) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 65/2012/EB frá 24. janúar 2012 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 661/2009/EB 

að því er varðar gírskiptivísa og um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB (Stjtíð. ESB L 28, 31.1.2012, bls. 24). 

(26) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 130/2012 frá 15. febrúar 2012 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar aðgang að 

og stýrihæfni vélknúinna ökutækja og um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 661/2009 um gerðarviðurkenningar-

kröfur að því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra og kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík ökutæki, með 

tilliti til almenns öryggis (Stjtíð. ESB L 43, 16.2.2012, bls. 6). 

(27) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 347/2012 frá 16. apríl 2012 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 661/2009 í tengslum við gerðarviðurkenningarkröfur vegna tiltekinna flokka vélknúinna ökutækja að því er varðar háþróuð 

neyðarhemlunarkerfi (Stjtíð. ESB L 109, 21.4.2012, bls. 1). 

(28) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 351/2012 frá 23. apríl 2012 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 661/2009 að því er varðar gerðarviðurkenningarkröfur vegna uppsetningar á akreinavörum í vélknúnum ökutækjum (Stjtíð. ESB L 110, 

24.4.2012, bls. 18). 

(29) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1230/2012 frá 12. desember 2012 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 661/2009 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar massa og mál vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra og um 

breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB (Stjtíð. ESB L 353, 21.12.2012, bls. 31). 

(30) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/166 frá 3. febrúar 2015 um viðbætur við og um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 661/2009 að því er varðar að fella inn í hana sértækar verklagsreglur, matsaðferðir og tæknilegar kröfur og um breytingu á 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB og reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1003/2010, (ESB) nr. 109/2011 og 

(ESB) nr. 458/2011 (Stjtíð. ESB L 28, 4.2.2015, bls. 3). 
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35) Mæla ætti fyrir um ítarlegar tæknilegar kröfur og viðeigandi prófunaraðferðir, sem og ákvæði varðandi samræmdar 

aðferðir og tækniforskriftir fyrir gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra og kerfa, íhluta og 

aðskilinna tæknieininga í framseldum gerðum og framkvæmdargerðum með hæfilegum fyrirvara fyrir daginn þegar þær 

koma til framkvæmda til að heimila nægan tíma fyrir framleiðendur til að aðlaga kröfur þessarar reglugerðar og 

framseldra gerða og framkvæmdargerða sem samþykktar eru samkvæmt henni. Sum ökutæki eru framleidd í fáum 

eintökum. Því er viðeigandi að kröfur sem settar eru fram í þessari reglugerð og framseldar gerðir og framkvæmdar-

gerðir sem samþykktar eru samkvæmt henni taki tillit til slíkra ökutækja eða undirflokka ökutækja þar sem slíkar kröfur 

eru ósamrýmanlegar notkun eða hönnun slíkra ökutækja eða þar sem viðbótarbyrðin sem þær valda er óhófleg. Af 

þessum sökum ætti að fresta beitingu þessarar reglugerðar, 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

I. KAFLI 

EFNI, GILDISSVIÐ OG SKILGREININGAR 

1. gr. 

Efni 

Í þessari reglugerð eru settar kröfur: 

a) um gerðarviðurkenningu ökutækja og kerfa, íhluta og aðskilinna tæknieininga sem hönnuð eru og byggð fyrir ökutæki að 

því er varðar almenna eiginleika þeirra og öryggi og verndun og öryggi farþega í ökutækjum og óvarinna vegfarenda, 

b) um gerðarviðurkenningu ökutækja að því er varðar vöktunarkerfi fyrir þrýsting í hjólbörðum með tilliti til öryggis þeirra, 

eldsneytisnýtni og koltvísýringslosunar og 

c) um gerðarviðurkenningu hjólbarða sem nýbúið er að framleiða með tilliti til öryggis þeirra og vistvænleika. 

2. gr. 

Gildissvið 

Þessi reglugerð gildir um ökutæki í flokkum M, N og O, eins og skilgreint er í 4. gr. reglugerðar (ESB) 2018/858 og um kerfi, 

íhluti og aðskildar tæknieiningar sem hannaðar eru og byggðar fyrir slík ökutæki. 

3. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari reglugerð gilda skilgreiningarnar í 3. gr. reglugerðar (ESB) 2018/858. 

Að auki er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

1) „óvarinn vegfarandi“: vegfarendur, sem nota ekki vélknúin ökutæki, þ.m.t. einkum hjólreiðafólk og gangandi vegfarendur, 

auk notenda vélknúinna ökutækja á tveimur hjólum, 

2) „vöktunarkerfi fyrir þrýsting í hjólbörðum“: kerfi sem komið er fyrir í ökutæki sem getur metið þrýstinginn í hjólbörð-

unum eða mismun á þrýstingi til lengri tíma og sent samsvarandi upplýsingar til notandans á meðan ökutækið er í gangi, 

3) „skynvædd hraðastilling“: kerfi til að aðstoða ökumanninn við að viðhalda viðeigandi hraða fyrir vegaumhverfið með því 

að veita sérstaka og viðeigandi endurgjöf, 

4) „búnaður sem greiðir fyrir uppsetningu áfengisláss“: staðlaður skilflötur sem auðveldar uppsetningu áfengislásabúnaðar á 

eftirmarkaði í vélknúnum ökutækjum, 

5) „þreytu- og athyglisvari“: kerfi sem metur hversu árvökull ökumaðurinn er með greiningu á kerfum ökutækisins og 

aðvarar ökumanninn ef nauðsyn krefur,  
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6) „háþróaður truflunarvari“: kerfi sem aðstoðar ökumanninn við að veita umferðarástandinu athygli og sem varar 

ökumanninn við þegar hann eða hún er annars hugar, 

7) „neyðarhemlunarljós“: ljósmerkjagjöf til að gefa öðrum vegfarendum fyrir aftan ökutækið til kynna að verið sé að hægja 

umtalsvert á ökutækinu miðað við ríkjandi vegskilyrði, 

8) „bakkskynjari“: kerfi sem gerir ökumann meðvitaðan um fólk og hluti fyrir aftan ökutækið með það að meginmarkmiði að 

afstýra árekstri þegar bakkað er, 

9) „akreinavarakerfi“ (e. lane departure warning system): kerfi til að vara ökumanninn við að ökutækið sé að reka út af 

akreininni sem það ekur eftir, 

10) „háþróað neyðarhemlunarkerfi“: kerfi sem getur greint mögulegan árekstur á sjálfvirkan hátt og virkjað hemlakerfi 

ökutækis til að hægja á ökutækinu í þeim tilgangi að koma í veg fyrir eða milda árekstur, 

11) „neyðarkerfi fyrir akreinastýringu“ (e. emergency lane-keeping system): kerfi sem aðstoðar ökumanninn við að halda 

öruggri staðsetningu ökutækisins að því er varðar akreinina eða vegamörkin, a.m.k. þegar akstur út af akrein á sér stað eða 

er u.þ.b. að eiga sér stað og árekstur gæti verið yfirvofandi, 

12) „aðalrofi ökutækis“: búnaður sem færir rafkerfi um borð í ökutæki yfir í venjulegan notkunarham eftir að slökkt hefur 

verið á því, eins og þegar ökutæki hefur verið lagt og það er án ökumanns, 

13) „atvikariti“: kerfi sem hefur það eina markmið að skrá og geyma áríðandi mæliþætti tengda árekstrum og upplýsingar 

stuttu fyrir árekstur, á meðan á honum stendur og eftir árekstur, 

14) „varnarbúnaður að framan“: aðskilinn hlutur eða hlutir, svo sem stórgripavörn (bull bar) eða viðbótarstuðari sem, ásamt 

upprunalega stuðaranum, er ætlað að verja ytra borð ökutækis fyrir skemmdum vegna áreksturs, að undanskildum hlutum 

með minni massa en 0,5 kg sem eingöngu er ætlað að verja ljós á ökutækinu, 

15) „stuðari“: neðri hluti, ytra burðarvirkis ökutækis að framan, þ.m.t. áfestir hlutir, sem ætlað er að verja ökutæki þegar það 

lendir í árekstri að framan á litlum hraða við annað ökutæki, til hans telst þó ekki varnarbúnaður að framan, 

16) „vetnisknúið ökutæki“: öll vélknúin ökutæki sem nota vetni sem eldsneyti til að knýja ökutækið, 

17) „vetniskerfi“: samsetning vetnisíhluta og tengdra hluta sem innbyggðir eru í vetnisknúnu ökutæki, fyrir utan vetnisknúin 

knúningskerfi eða aukaaflstöðvar, 

18) „vetnisknúið knúningskerfi“: orkubreytir sem notaður er til að knýja ökutækið, 

19) „vetnisíhlutur“: vetnisgeymar og allir aðrir hlutar vetnisknúinna ökutækja sem eru í beinni snertingu við vetni eða sem 

mynda hluta vetniskerfis, 

20) „vetnisgeymir“: íhlutur innan vetniskerfisins sem geymir aðalrúmmál vetniseldsneytis, 

21) „sjálfvirkt ökutæki“: vélknúið ökutæki sem er hannað og byggt til að hreyfast sjálfvirkt í tiltekinn tíma án samfellds 

eftirlits ökumanns en þar sem íhlutunar ökumanns er enn vænst eða krafist, 

22) „ökutæki sem er sjálfkeyrandi að fullu“: vélknúið ökutæki sem hefur verið hannað og byggt til að hreyfast sjálfvirkt án 

nokkurs eftirlits ökumanns, 

23) „vöktun á hvort ökumaður er til taks“: kerfi til að meta hvort ökumaðurinn geti tekið við aksturshlutverkinu frá sjálfvirku 

ökutæki í sérstökum aðstæðum, eftir því sem við á, 

24) „keðjun ökutækja“: að tengja saman tvö eða fleiri ökutæki í bílalest með því að nota tengingartækni og sjálfvirk 

ökustoðkerfi sem gera ökutækjunum kleift að viðhalda stuttri fjarlægð milli ökutækjanna sem er ákvörðuð sjálfvirkt þegar 

þau eru tengd í tilteknum hlutum ferðar og að aðlagast breytingum í hreyfingum fremsta ökutækisins með litlum eða 

engum aðgerðum af hendi ökumannanna, 

25) „hámarksmassi“: tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu sem framleiðandi gefur upp, 

26) „A-stoð“: fremsta og ysta þakstoðin sem nær frá undirvagni til þaks ökutækisins.  
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II. KAFLI 

SKYLDUR FRAMLEIÐANDA 

4. gr. 

Almennar skyldur og tæknilegar kröfur 

1. Framleiðendur skulu sýna fram á að öll ný ökutæki sem sett eru á markað, skráð eða tekin í notkun og öll ný kerfi, íhlutir 

og aðskildar tæknieiningar sem eru settar á markað eða teknar í notkun, séu gerðarviðurkennd í samræmi við kröfur þessarar 

reglugerðar og framseldra gerða og framkvæmdargerða sem samþykktar eru samkvæmt henni. 

2. Gerðarviðurkenning í samræmi við reglugerðir Sameinuðu þjóðanna sem skráðar eru í I. viðauka skal teljast vera ESB-

gerðarviðurkenning í samræmi við kröfur þessarar reglugerðar og framseldra gerða og framkvæmdargerða sem samþykktar eru 

samkvæmt henni. 

3. Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja framseldar gerðir í samræmi við 12. gr. til að breyta I. viðauka til 

þess að taka til greina tækniframfarir og þróun á sviði reglusetningar með því að innleiða og uppfæra tilvísanir í reglugerðir 

Sameinuðu þjóðanna og viðeigandi röð breytinga sem skylt er að beita. 

4. Framleiðendur skulu tryggja að ökutæki séu hönnuð, smíðuð og sett saman þannig að dregið sé úr hættu á meiðslum 

einstaklinga í ökutækinu og óvarinna vegfarenda. 

5. Framleiðendur skulu einnig tryggja að ökutæki, kerfi, íhlutir og aðskildar tæknieiningar uppfylli gildandi kröfur sem 

skráðar eru í II. viðauka frá og með þeim dagsetningum sem tilgreindar eru í þeim viðauka, ítarlegar tæknilegar kröfur og 

prófunaraðferðir sem mælt er fyrir um í framseldum gerðum og samræmdar málsmeðferðarreglur og tækniforskriftir sem mælt 

er fyrir um í framkvæmdargerðum sem samþykktar eru samkvæmt þessari reglugerð, þ.m.t. kröfurnar varðandi: 

a) festibúnað, árekstrarprófun, heilleika eldsneytiskerfis og öryggi háspennurafmagns, 

b) óvarða vegfarendur, útsýni og sýnileika, 

c) undirvagn ökutækis, hemla, hjólbarða og stýrisbúnað, 

d) tæki í ökutækinu, rafkerfi, ljósakerfi ökutækja og vernd gegn óheimilli notkun þ.m.t. netárásum, 

e) hegðun ökumanns og kerfis og 

f) almenna smíði ökutækis og eiginleika. 

6. Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja framseldar gerðir í samræmi við 12. gr. til að breyta II. viðauka til 

þess að taka til greina tækniframfarir og þróun á sviði reglusetningar, einkum í tengslum við málefnin sem skráð eru í a- til f-lið 

í 5. mgr. þessarar greinar sem og þeirra sem um getur í a- til g-lið í 6. gr. (1. mgr.), 7. gr. (2., 3., 4. og 5. mgr.), 9. gr. (2., 3. og  

5. mgr.) og 11. gr. (1. mgr.) og með það fyrir augum að tryggja öflugt almennt öryggisstig ökutækja, kerfa, íhluta og aðskilinna 

tæknieininga og öflugt verndarstig farþega ökutækis og óvarinna vegfarenda með því að innleiða og uppfæra tilvísanir í 

reglugerðir Sameinuðu þjóðanna sem og framseldar gerðir og framkvæmdargerðir. 

7. Framkvæmdastjórnin skal með framkvæmdargerðum samþykkja ákvæði varðandi samræmdar aðferðir og tækniforskriftir 

fyrir gerðarviðurkenningu ökutækjakerfa, íhluta og aðskilinna tæknieininga að því er varðar kröfur sem skráðar eru í  

II. viðauka. 

Þessar framkvæmdargerðir skulu samþykktar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 13. gr. Þær 

skulu birtar a.m.k. 15 mánuðum fyrir gildandi dagsetningar sem tilgreindar eru í II. viðauka. 

5. gr. 

Sértæk ákvæði varðandi vöktunarkerfi fyrir þrýsting í hjólbörðum og hjólbarða 

1. Ökutæki skulu útbúin nákvæmu vöktunarkerfi fyrir þrýsting í hjólbörðum sem getur, yfir breitt svið vega- og umhverfis-

aðstæðna, gefið ökumanni aðvörun inni í ökutækinu þegar þrýstingur í hjólbörðum fellur.  
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2. Vöktunarkerfi fyrir þrýsting í hjólbörðum skulu hönnuð til að koma í veg fyrir endurstillingu eða endurkvörðun við lágan 

þrýsting í hjólbörðum. 

3. Allir hjólbarðar sem settir eru á markað skulu uppfylla kröfur um öryggi og vistvænleika sem settar eru fram í viðeigandi 

stjórnvaldsfyrirmælum sem skráð eru í II. viðauka. 

4. Framkvæmdastjórnin skal með framkvæmdargerðum samþykkja ákvæði varðandi samræmdar aðferðir og tækniforskriftir 

fyrir: 

a) gerðarviðurkenningu ökutækja að því er varðar vöktunarkerfi þeirra fyrir þrýsting í hjólbörðum, 

b) gerðarviðurkenningu hjólbarða, þ.m.t. tækniforskriftir varðandi uppsetningu þeirra. 

Þessar framkvæmdargerðir skulu samþykktar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 13. gr. Þær 

skulu birtar a.m.k. 15 mánuðum fyrir gildandi dagsetningar sem tilgreindar eru í II. viðauka. 

6. gr. 

Háþróuð ökutækjakerfi fyrir alla flokka vélknúinna ökutækja 

1. Vélknúin ökutæki skulu búin eftirfarandi háþróuðum ökutækjakerfum: 

a) skynvæddri hraðastillingu, 

b) búnaði sem greiðir fyrir uppsetningu áfengisláss, 

c) þreytu- og athyglisvara, 

d) háþróuðum truflunarvara, 

e) neyðarhemlunarljósi, 

f) bakkskynjara og 

g) atvikarita. 

2. Skynvædd hraðastilling skal uppfylla eftirfarandi lágmarkskröfur: 

a) að hægt sé að gera ökumanni viðvart með stýringu eldsneytisgjafar eða með sérstakri, viðeigandi og skilvirkri endurgjöf um 

að farið sé yfir gildandi hraðatakmörk, 

b) að hægt sé að slökkva á kerfinu, að mögulegt sé að veita upplýsingar um hraðatakmarkanir og skynvædda hraðastillingin 

skal vera í venjulegum notkunarham í hvert sinn sem aðalstýrirofi ökutækisins er virkjaður, 

c) sérstaka og viðeigandi endurgjöfin skal byggjast á upplýsingum um hraðatakmarkanir sem fengnar eru með athugun á 

umferðarskiltum og -merkjum, á grundvelli grunnvirkjamerkja eða rafrænna kortagagna eða bæði, sem gerðar eru tiltækar í 

ökutækinu, 

d) skal ekki hafa áhrif á þann möguleika fyrir ökumennina að fara yfir þann hraða ökutækisins sem kerfið mælir með, 

e) setja skal frammistöðumarkmið til þess að koma í veg fyrir eða lágmarka villuhlutfall við raunverulegar akstursaðstæður. 

3. Þreytu- og athyglisvari og háþróaður truflunarvari skulu hannaðir á þann hátt að þessi kerfi hvorki síriti eða varðveiti 

nokkur gögn önnur en þau sem eru nauðsynleg í tengslum við þann tilgang sem þeim er safnað í eða þau unnin á annan hátt 

innan lokaða hringrásarkerfisins. Enn fremur skulu þessi gögn ekki vera aðgengileg eða gerð tiltæk þriðju aðilum nokkurn 

tímann og þeim skal eytt um leið og unnið hefur verið úr þeim. Þessi kerfi skulu einnig vera hönnuð á þann hátt að þau skarist 

ekki og skulu ekki vekja athygli ökumannsins hvort í sínu lagi og samtímis eða á ruglingslegan hátt þar sem ein aðgerð virkjar 

bæði kerfin. 

4. Atvikaritar skulu einkum uppfylla eftirfarandi kröfur: 

a) gögnin sem þeir geta skráð og geymt að því er varðar tímabilið rétt fyrir, á meðan og strax eftir árekstur skulu taka til hraða 

ökutækisins, hemlunar, staðsetningar og halla ökutækisins á veginum, ástands og virkjunarstigs allra öryggiskerfa, eCall-

kerfis í ökutæki sem er tengt 112, virkjun hemla og viðeigandi ílagsmæliþátta í öryggis- og slysavarnakerfum um borð með 

afar mikilli nákvæmni og að varðveisla gagna sé tryggð,  
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b) að ekki sé hægt að slökkva á þeim, 

c) sá háttur sem þeir rita og geyma gögn skal vera þannig að: 

i. þeir starfi í lokuðu hringrásarkerfi; 

ii. að gögnin sem þeir safna séu nafnlaus og vernduð gegn hagræðingu eða misnotkun og 

iii. að gögnin sem þeir safna geri kleift að bera nákvæmlega kennsl á gerð ökutækis, afbrigði og útgáfu og einkum virk 

öryggiskerfi og slysavarnarkerfi sem eru uppsett í ökutækinu og  

d) að hægt sé að gera gögnin, sem þeir geta skráð, tiltæk landsyfirvöldum á grundvelli laga Sambandsins eða landslaga aðeins 

í þeim tilgangi að rannsaka slys og greina þ.m.t. í þeim tilgangi að veita gerðarviðurkenningu kerfa og íhluta og í samræmi 

við reglugerð (ESB) 2016/679 á stöðluðum skilfleti. 

5. Atvikariti skal ekki geta skráð og geymt síðustu fjórar tölur tilgreiningar ökutækis af verksmiðjunúmeri ökutækis eða 

öðrum upplýsingum sem gera kleift að bera kennsl á ökutækið sjálft, eiganda þess eða umráðamann. 

6. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja framseldar gerðir, í samræmi við 12. gr., til að bæta við þessa reglugerð með því að 

mæla fyrir um ítarlegar reglur um sértækar prófunaraðferðir og tæknilegar kröfur fyrir: 

a) gerðarviðurkenningu ökutækja að því er varðar háþróuð ökutækjakerfi sem skráð eru í 1. mgr., 

b) gerðarviðurkenningar háþróaðra ökutækjakerfa sem skráð eru í a-, f- og g-lið 1. mgr. sem aðskilinna tæknieininga. 

Birta skal þessar framseldu gerðir a.m.k. 15 mánuðum fyrir gildandi dagsetningar sem tilgreindar eru í II. viðauka. 

7. gr. 

Sértækar kröfur varðandi fólksbifreiðar og létt atvinnuökutæki 

1. Til viðbótar við aðrar kröfur þessarar reglugerðar og framseldra gerða og framkvæmdargerða sem samþykktar eru 

samkvæmt henni sem einnig gilda um ökutæki í flokkum M1 og N1, skulu ökutæki í þessum flokkum uppfylla kröfurnar sem 

settar eru fram í 2. til 5. mgr. og tækniforskriftirnar sem settar eru fram í framkvæmdargerðunum sem um getur í 6. mgr. 

2. Ökutæki í flokkum M1 og N1 skulu útbúin háþróuðum neyðarhemlunarkerfum, sem hönnuð eru og uppsett í tveimur 

áföngum og sem gera kleift að: 

a) greina hindranir og ökutæki á hreyfingu fyrir framan vélknúna ökutækið í fyrsta fasanum, 

b) auka greiningargetuna sem um getur í a-lið svo hún taki einnig til gangandi vegfarenda og hjólreiðafólks fyrir framan 

vélknúna ökutækið í öðrum fasa. 

3. Ökutæki í flokkum M1 og N1 skulu einnig búin neyðarkerfi fyrir akreinastýringu. 

4. Háþróuð neyðarhemlunarkerfi og neyðarkerfi fyrir akreinastýringu skulu einkum uppfylla eftirfarandi kröfur: 

a) einungis skal vera mögulegt að slökkva á slíkum kerfum einu í einu með röð aðgerða sem ökumaðurinn framkvæmir, 

b) kerfin skulu vera í venjulegum notkunarham þegar kveikt er á aðalstýrirofa ökutækisins, 

c) það skal vera mögulegt að taka hljóðviðvörunarmerki af á auðveldan hátt en slík aðgerð skal ekki á sama tíma slökkva á 

annarri kerfisvirkni en hljóðviðvörunarmerkjum, 

d) ökumaðurinn skal geta gripið inn í slík kerfi. 

5. Ökutæki í flokkum M1 og N1 skulu hönnuð og búin til þannig að þau hafi stækkað verndarsvæði fyrir höfuðhögg með það 

fyrir augum að auka vernd óvarinna vegfarenda og milda möguleg meiðsl við árekstur. 

6. Framkvæmdastjórnin skal með framkvæmdargerðum samþykkja ákvæði varðandi samræmdar aðferðir og tækniforskriftir 

fyrir gerðarviðurkenningar ökutækja að því er varðar kröfurnar sem mælt er fyrir um í 2. til 5. mgr. þessarar greinar.  
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Þessar framkvæmdargerðir skulu samþykktar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 13. gr. Þær 

skulu birtar a.m.k. 15 mánuðum fyrir gildandi dagsetningar sem tilgreindar eru í II. viðauka. 

8. gr. 

Varnarbúnaður að framan fyrir fólksbifreiðar og létt atvinnuökutæki 

1. Varnarbúnaður að framan, hvort sem hann er áfestur sem upprunalegur búnaður á ökutækjum í flokkum M1 og N1 eða 

boðinn fram á markaði sem aðskilin tæknieining fyrir slík ökutæki, skal vera í samræmi við kröfurnar sem mælt er fyrir um í  

2. mgr. og í samræmi við tækniforskriftirnar sem settar eru fram í framkvæmdargerðunum sem um getur í 3. mgr. 

2. Varnarbúnaði að framan, sem boðinn er fram á markaði sem aðskilin tæknieining skal fylgja ítarleg skrá yfir gerðir 

ökutækja, þau afbrigði og útgáfur sem varnarbúnaður að framan er gerðarviðurkenndur fyrir og skýrar leiðbeiningar um 

samsetningu. 

3. Framkvæmdastjórnin skal með framkvæmdargerðum samþykkja ákvæði varðandi samræmdar aðferðir og tækniforskriftir 

fyrir gerðarviðurkenningu varnarbúnaðar að framan, þ.m.t. tækniforskriftir varðandi byggingu hans og uppsetningu. 

Þessar framkvæmdargerðir skulu samþykktar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 13. gr. Þær 

skulu birtar a.m.k. 15 mánuðum fyrir gildandi dagsetningar sem tilgreindar eru í II. viðauka. 

9. gr. 

Sértækar kröfur varðandi hópbifreiðar og vörubifreiðar 

1. Til viðbótar við aðrar kröfur þessarar reglugerðar og framseldra gerða og framkvæmdargerða sem samþykktar eru 

samkvæmt henni sem einnig gilda um ökutæki í flokkum M2, M3, N2 og N3, skulu ökutæki í þessum flokkum uppfylla kröfurnar 

sem mælt er fyrir um í 2. til 5. mgr. og tækniforskriftirnar sem settar eru fram í framkvæmdargerðunum sem um getur í 7. mgr. 

Ökutæki í flokkum M2 og M3 skulu einnig uppfylla kröfuna sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 

2. Ökutæki í flokkum M2, M3, N2 og N3, skulu útbúin akreinavarakerfi og háþróuðu neyðarhemlunarkerfi sem skulu bæði 

uppfylla tækniforskriftirnar sem settar eru fram í framkvæmdargerðunum sem um getur í 7. mgr. 

3. Ökutæki í flokkum M2, M3, N2 og N3 skulu útbúin háþróuðum kerfum sem geta greint gangandi vegfarendur og 

hjólreiðafólk sem staðsett eru nálægt framenda eða á þeirri hlið ökutækisins snýr að vegkantinum og veitt viðvörun eða komið í 

veg fyrir árekstur við slíka óvarða vegfarendur. 

4. Varðandi kerfin sem um getur í 2. og 3. mgr. skulu þau uppfylla eftirfarandi kröfur einkum að því er varðar: 

a) einungis skal vera mögulegt að slökkva á slíkum kerfum einu í einu með röð aðgerða sem ökumaðurinn framkvæmir, 

b) kerfin skulu vera í venjulegum notkunarham þegar kveikt er á aðalstýrirofa ökutækisins, 

c) það skal vera mögulegt að taka hljóðviðvörunarmerki af á auðveldan hátt en slík aðgerð skal ekki á sama tíma slökkva á 

annarri kerfisvirkni en hljóðviðvörunarmerki, 

d) ökumaðurinn skal geta gripið inn í slík kerfi. 

5. Ökutæki í flokkum M2, M3, N2 og N3 skulu vera hönnuð og byggð á þann hátt að þau auki beinan sýnileika óvarinna 

vegfarenda frá ökumannssætinu með því að draga úr, eins og frekast er unnt, blindsvæðunum fyrir framan og til hliðar við 

ökumanninn að teknu tilliti til sérstakra eiginleika mismunandi flokka ökutækja. 

6. Ökutæki í flokkum M2 og M3 sem rúma fleiri en 22 farþega auk ökumanns og eru byggð með rými fyrir standandi farþega 

til að gera kleift að farþegar geti farið ört í og úr ökutækinu, skulu hönnuð og byggð þannig að þau séu aðgengileg fyrir 

hreyfihamlaða einstaklinga, þ.m.t. notendur hjólastóla.  
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7. Framkvæmdastjórnin skal með framkvæmdargerðum samþykkja ákvæði varðandi samræmdar aðferðir og tækniforskriftir 

fyrir: 

a) gerðarviðurkenningu ökutækja að því er varðar kröfur sem mælt er fyrir um í 2. til 5. mgr. þessarar greinar, 

b) gerðarviðurkenningu kerfanna sem um getur í 3. mgr. þessarar greinar sem aðskilinna tæknieininga. 

Þessar framkvæmdargerðir skulu samþykktar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 13. gr. 

Í þeim tilvikum þar sem framkvæmdargerðir varða kröfurnar sem mælt er fyrir um í 2., 3. og 4. mgr. þessarar greinar skulu þær 

birtar a.m.k. 15 mánuðum fyrir gildandi dagsetningar sem tilgreindar eru í II. viðauka. 

Í þeim tilvikum þar sem framkvæmdargerðir varða kröfurnar sem mælt er fyrir um í 5. mgr. þessarar greinar skulu þær birtar 

a.m.k. 36 mánuðum fyrir gildandi dagsetningar sem tilgreindar eru í II. viðauka. 

10. gr. 

Sértækar kröfur varðandi vetnisknúin ökutæki 

1. Til viðbótar við aðrar kröfur þessarar reglugerðar og framseldra gerða og framkvæmdargerða sem samþykktar eru 

samkvæmt henni sem einnig gilda um ökutæki í flokkum M og N, skulu vetnisknúin ökutæki í þessum flokkum, vetniskerfi 

þeirra og íhlutir slíkra kerfa uppfylla tækniforskriftirnar sem settar eru fram í framkvæmdargerðunum sem um getur í 3. mgr. 

2. Framleiðendur skulu tryggja að vetniskerfi og vetnisíhlutir séu uppsettir í samræmi við tækniforskriftirnar sem settar eru 

fram í framkvæmdargerðunum sem um getur í 3. mgr. Framleiðendur skulu einnig gera upplýsingar tiltækar ef nauðsyn krefur 

að því er varðar skoðun vetniskerfa og -íhluta á endingartíma vetnisknúins ökutækis. 

3. Framkvæmdastjórnin skal með framkvæmdargerðum samþykkja ákvæði varðandi samræmdar aðferðir og tækniforskriftir 

fyrir gerðarviðurkenningar vetnisknúinna ökutækja að því er varðar vetniskerfi þeirra, þ.m.t. þau kerfi er varða efnissamhæfi og 

áfyllingarmótstykki og fyrir gerðarviðurkenningu vetnisíhluta, þ.m.t. tækniforskriftir fyrir uppsetningu þeirra. 

Þessar framkvæmdargerðir skulu samþykktar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 13. gr. Þær 

skulu birtar a.m.k. 15 mánuðum fyrir gildandi dagsetningar sem tilgreindar eru í II. viðauka. 

11. gr. 

Sértækar kröfur varðandi sjálfvirk ökutæki og ökutæki sem eru sjálfkeyrandi að fullu 

1. Til viðbótar við aðrar kröfur þessarar reglugerðar og framseldra gerða og framkvæmdargerða sem samþykktar eru 

samkvæmt henni sem einnig gilda um ökutæki í viðeigandi flokkum, skulu sjálfvirk ökutæki og ökutæki sem eru sjálfkeyrandi 

að fullu uppfylla tækniforskriftirnar sem settar eru fram í framkvæmdargerðunum sem um getur í 2. mgr. sem varða: 

a) kerfi til að taka yfir stjórn ökumannsins á ökutækinu, þ.m.t. merkjasendingar, stýringu, hröðun og hemlun, 

b) kerfi til að veita ökutækinu rauntímaupplýsingar um ástand ökutækisins og nærliggjandi svæðis, 

c) vöktun á hvort ökumaður er til taks, 

d) atvikarita fyrir ökutæki sem eru sjálfkeyrandi að fullu, 

e) samræmt snið fyrir gagnaskipti t.d. fyrir keðjun mismunandi tegunda ökutækja, 

f) kerfi til að veita öðrum vegfarendum öryggisupplýsingar. 

Hins vegar skulu þessar tækniforskriftir varðandi vöktun á hvort ökumaður er til taks sem um getur í c-lið fyrsta undirliðar ekki 

gilda um ökutæki sem eru sjálfkeyrandi að fullu.  
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2. Framkvæmdastjórnin skal með framkvæmdargerðum samþykkja ákvæði varðandi samræmdar málsmeðferðarreglur og 

tækniforskriftir fyrir kerfin og aðra hluti sem skráðir eru í a- til f-lið 1. mgr. þessarar greinar og fyrir gerðarviðurkenningu 

sjálfvirkra ökutækja og ökutækja sem eru sjálfkeyrandi að fullu með tilliti til þessara kerfa og annarra hluta til að tryggja örugga 

starfsrækslu sjálfvirkra ökutækja og ökutækja sem eru sjálfkeyrandi að fullu á opinberum vegum. 

Þessar framkvæmdargerðir skulu samþykktar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 13. gr. 

III. KAFLI 

LOKAÁKVÆÐI 

12. gr. 

Beiting framsals 

1. Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja framseldar gerðir að uppfylltum þeim skilyrðum sem mælt er fyrir 

um í þessari grein. 

2. Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja framseldar gerðir, sem um getur í 3. og 6. mgr. 4. gr. og 6. mgr.  

6. gr., í fimm ár frá 5. janúar 2020. Framkvæmdastjórnin skal taka saman skýrslu um valdaframsalið eigi síðar en níu mánuðum 

fyrir lok fimm ára tímabilsins. Valdaframsalið skal framlengt með þegjandi samkomulagi um jafnlangan tíma, nema 

Evrópuþingið eða ráðið andmæli þeirri framlengingu eigi síðar en þremur mánuðum fyrir lok hvers tímabils. 

3. Evrópuþinginu eða ráðinu er hvenær sem er heimilt að afturkalla framsal valds sem um getur í 3. og 6. mgr. 4. gr. og  

6. mgr. 6.gr. Með ákvörðun um afturköllun skal binda enda á valdaframsalið sem um getur í þeirri ákvörðun. Ákvörðunin öðlast 

gildi daginn eftir birtingu hennar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins eða síðar, eftir því sem tilgreint er í henni. Hún skal 

ekki hafa áhrif á gildi neinna framseldra gerða sem þegar eru í gildi. 

4. Áður en framseld gerð er samþykkt skal framkvæmdastjórnin hafa samráð við sérfræðinga sem hvert aðildarríki hefur 

tilnefnt í samræmi við meginreglurnar sem mælt er fyrir um í samstarfssamningi milli stofnana um betri lagasetningu frá  

13. apríl 2016. 

5. Um leið og framkvæmdastjórnin samþykkir framselda gerð skal hún samtímis tilkynna það Evrópuþinginu og ráðinu. 

6. Framseld gerð, sem er samþykkt skv. 3. og 6. mgr. 4. gr. og 6. mgr. 6. gr. skal því aðeins öðlast gildi að Evrópuþingið eða 

ráðið hafi ekki haft uppi nein andmæli innan tveggja mánaða frá tilkynningu um gerðina til Evrópuþingsins og ráðsins eða ef 

bæði Evrópuþingið og ráðið hafa upplýst framkvæmdastjórnina, áður en fresturinn er liðinn, um þá fyrirætlan sína að hreyfa 

ekki andmælum. Þessi frestur skal framlengdur um tvo mánuði að frumkvæði Evrópuþingsins eða ráðsins. 

13. gr. 

Nefndarmeðferð 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar tækninefndar um vélknúin ökutæki. Þessi nefnd skal vera nefnd í skilningi 

reglugerðar (ESB) nr. 182/2011. 

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gildir 5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 182/2011. 

Skili nefndin ekki áliti skal framkvæmdastjórnin ekki samþykkja drögin að framkvæmdargerðinni og þriðja undirgrein 4. mgr. 

5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 182/2011 skal gilda. 

14. gr. 

Endurskoðun og skýrslugjöf 

1. Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en 7. júlí 2027 og síðan á fimm ára fresti, leggja matsskýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið 

um árangur öryggisráðstafana og -kerfa, þ.m.t. útbreiðsluhlutfall þeirra og hagkvæmni fyrir notandann. Framkvæmdastjórnin 
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skal rannsaka hvort þessar öryggisráðstafanir og -kerfi virki eins og til er ætlast í þessari reglugerð. Eftir því sem við á skulu 

tilmæli fylgja skýrslunni, þ.m.t. tillaga að nýrri löggjöf um að breyta kröfunum varðandi almennt öryggi og verndun og öryggi 

farþega í ökutækjum og óvarinna vegfarenda til að draga enn frekar úr eða koma í veg fyrir slys og meiðsl í flutningum á 

vegum. 

Framkvæmdastjórnin skal meta áreiðanleika og skilvirkni nýrra skynvæddra hraðastillingarkerfa og nákvæmni og villuhlutfall 

slíkra kerfa við raunveruleg akstursskilyrði. Framkvæmdastjórnin skal, eftir því sem við á, leggja fram tillögu að nýrri löggjöf. 

2. Eigi síðar en 31. janúar á ári hverju skal framkvæmdastjórnin leggja fyrir Evrópuþingið og ráðið skýrslu um starfsemi 

Alþjóðaráðs efnahagsnefndar fyrir Evrópu um samhæfingu reglugerða um ökutæki (WP.29) að með tilliti til þeirra framfara 

sem orðið hafa í framkvæmd öryggisstaðla ökutækja að því er varðar kröfurnar sem settar eru fram í 5. til 11. gr. og að því er 

varðar stöðu Sambandsins varðandi þessi mál. 

15. gr. 

Umbreytingarákvæði 

1. Þessi reglugerð skal ekki ógilda neinar ESB-gerðarviðurkenningar veittar ökutækjum, kerfum, íhlutum eða aðskildum 

tæknieiningum sem veittar voru í samræmi við reglugerð (EB) nr. 78/2009, reglugerð (EB) nr. 79/2009 eða reglugerð (EB)  

nr. 661/2009 og framkvæmdarráðstafanir þeirra fyrir 5. júlí 2022 nema viðeigandi kröfum sem gilda um slík ökutæki, kerfi, 

íhluti eða aðskildar tæknieiningar hafi verið breytt eða nýjum körfum hafi verið bætt við með þessari reglugerð og fram-

kvæmdargerðunum sem samþykktar eru samkvæmt henni, eins og frekar er tilgreint í framkvæmdargerðunum sem samþykktar 

eru samkvæmt þessari reglugerð. 

2. Viðurkenningaryfirvöld skulu halda áfram að veita rýmkanir á ESB-gerðarviðurkenningum sem um getur í 1. mgr. 

3. Þrátt fyrir ákvæði þessarar reglugerð skulu aðildarríki halda áfram að leyfa, fram að þeirri dagsetningu sem tilgreind er í 

IV. viðauka, skráningu ökutækja, sem og sölu eða að taka í notkun íhluti sem uppfylla ekki kröfur reglugerðar Sameinuðu 

þjóðanna nr. 117. 

16. gr. 

Dagsetningar framkvæmdar 

Að því er varðar ökutæki, kerfi, íhluti og aðskilda tæknieiningar skulu landsbundin yfirvöld: 

a) frá og með þeim dagsetningum sem tilgreindar eru í II. viðauka að því er varðar sérstaka kröfu sem skráð er í þeim viðauka, 

hafna, á grundvelli sem tengist þeirri kröfu, því að veita ESB-gerðarviðurkenningu eða landsbundna gerðarviðurkenningu 

fyrir allar nýjar gerðir ökutækis, kerfis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar sem uppfyllir ekki kröfur þessarar reglugerðar 

og framseldra gerða sem samþykktar eru samkvæmt henni, 

b) frá og með þeim dagsetningum sem tilgreindar eru í II. viðauka að því er varðar sérstaka kröfu sem skráð er í þeim viðauka, 

telja, á grundvelli sem tengist þeirri kröfu, samræmisvottorð að því er varðar ný ökutæki ekki lengur í gildi að því er varðar 

48. gr. reglugerðar (ESB) 2018/858 og banna skráningu slíkra ökutækja, ef þau ökutæki uppfylla ekki kröfur þessarar 

reglugerðar og framseldra gerða og framkvæmdargerða sem samþykktar eru samkvæmt henni, 

c) frá og með þeim dagsetningum sem tilgreindar eru í II. viðauka að því er varðar sérstaka kröfu sem skráð er í þeim viðauka, 

banna, á grundvelli sem tengist þeirri kröfu, að setja á markað eða taka í notkun íhluti og aðskildar tæknieiningar þar sem 

þau uppfylla ekki kröfur þessarar reglugerðar og framseldra gerða sem samþykktar eru samkvæmt henni. 

17. gr. 

Breytingar á reglugerð (ESB) 2018/858 

Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (ESB) 2018/858 er breytt í samræmi við III. viðauka við þessa reglugerð. 
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18. gr. 

Niðurfelling 

1. Reglugerðir (EB) nr. 78/2009, (EB) nr. 79/2009 og (EB) nr. 661/2009 og reglugerðir (EB) nr. 631/2009, (ESB)  

nr. 406/2010, (ESB) nr. 672/2010, (ESB) nr. 1003/2010, (ESB) nr. 1005/2010, (ESB) nr. 1008/2010, (ESB) nr. 1009/2010, 

(ESB) nr. 19/2011, (ESB) nr. 109/2011, (ESB) nr. 458/2011, (ESB) nr. 65/2012, (ESB) nr. 130/2012, (ESB) nr. 347/2012, 

(ESB) nr. 351/2012, (ESB) nr. 1230/2012 og (ESB) 2015/166 eru felldar úr gildi frá og með þeim degi sem þessi reglugerð 

kemur til framkvæmda. 

2. Líta ber á tilvísanir í reglugerðir (EB) nr. 78/2009, (EB) nr. 79/2009 og (EB) nr. 661/2009 sem tilvísanir í þessa reglugerð. 

19. gr. 

Gildistaka og dagurinn þegar reglugerðin kemur til framkvæmda 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 6. júlí 2022. 

Hins vegar skulu 4. gr. (3., 6. og 7. mgr.), 5. gr. (4. mgr.), 6. gr. (6. mgr.), 7. gr. (6. mgr.), 8. gr. (3. mgr.), 9. gr. (7. mgr.), 10. gr. 

(3. mgr.), 11. gr. (2. mgr.), 12. gr. og 13. gr. gilda frá 5. janúar 2020. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Strassborg 27. nóvember 2019. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, 

D. M. SASSOLI 

forseti. 

Fyrir hönd ráðsins, 

T. TUPPURAINEN 

forseti. 
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I. VIÐAUKI 

Skrá yfir reglugerðir SÞ er um getur í 2. mgr. 4. gr. 

Númer reglugerðar 

SÞ 
Viðfangsefni 

Röð breytinga sem hafa verið birtar í 

Stjórnartíðindum ESB 
Tilvísun í Stjtíð. 

Gildissvið sem fellur 

undir reglugerð 

Sameinuðu þjóðanna 

1 Aðalljósker með ósamhverfan lágljósageisla og/eða háljós með glóþráðarperur 

R2 og/eða HS1 

Röð breytinga nr. 02 Stjtíð. ESB L 177, 10.7.2010, bls. 1 M, N (a) 

3 Endurskinsbúnaður fyrir aflknúin ökutæki og eftirvagna þeirra Röð breytinga nr. 02 Stjtíð. ESB L 323, 6.12.2011, bls. 1 M, N, O 

4 Lýsing fyrir skráningarmerki að aftan á aflknúnum ökutækjum og eftirvögnum 

þeirra 

Upprunaleg útgáfa reglugerðarinnar Stjtíð. ESB L 4, 7.1.2012, bls. 17 M, N, O 

6 Stefnuljós fyrir aflknúin ökutæki og eftirvagna þeirra Röð breytinga nr. 01 Stjtíð. ESB L 213, 18.7.2014, bls. 1 M, N, O 

7 Stöðu(hliðar)ljósker að framan og aftan, hemlaljósker og breiddarljósker fyrir 

aflknúin ökutæki og eftirvagna þeirra 

Röð breytinga nr. 02 Stjtíð. ESB L 285, 30.9.2014, bls. 1 M, N, O 

8 Aðalljósker vélknúinna ökutækja (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, 

HIR2 og/eða H11) 

Röð breytinga nr. 05, leiðrétting 1 á 

4. endurskoðun 

Stjtíð. ESB L 177, 10.7.2010, bls. 71 M, N (a) 

10 Rafsegulsviðssamhæfi Röð breytinga nr. 05 Stjtíð. ESB L 41, 17.2.2017, bls. 1 M, N, O 

11 Læsingar dyra og hurðafestingar Röð breytinga nr. 04 Stjtíð. ESB L 218, 21.8.2019, bls. 1 M1, N1 

12 Vernd ökumannsins gegn stýrisbúnaðinum við högg Röð breytinga nr. 04 Stjtíð. ESB L 89, 27.3.2013, bls. 1 M1, N1 

13 Hemlun ökutækja og eftirvagna Röð breytinga nr. 11 Stjtíð. ESB L 42, 18.2.2016, bls. 1 M2, M3, N, O (b) 

13-H Hemlun fólksbifreiða Upprunaleg útgáfa reglugerðarinnar Stjtíð. ESB L 335, 22.12.2015, bls. 1 M1, N1 

14 Öryggisbeltafestingar Röð breytinga nr. 07 Stjtíð. ESB L 218, 19.8.2015, bls. 27 M, N 

16 Öryggisbelti, festibúnaður, aðhaldsbúnaður fyrir börn og Isofix-

aðhaldsbúnaður fyrir börn 

Röð breytinga nr. 07 Stjtíð. ESB L 109, 27.4.2018, bls. 1 M, N 

17 Sæti, sætisfestingar og höfuðpúðar Röð breytinga nr. 08 Stjtíð. ESB L 230, 31.8.2010, bls. 81 M, N 

18 Varnir gegn notkun vélknúinna ökutækja án leyfis Röð breytinga nr. 03 Stjtíð. ESB L 120, 13.5.2010, bls. 29 M2, M3, N2, N3 

19 Þokuljósker aflknúinna ökutækja að framan Röð breytinga nr. 04 Stjtíð. ESB L 250, 22.8.2014, bls. 1 M, N 

20 Aðalljósker vélknúinna ökutækja með ósamhverfan lágljósageisla eða háljós 

eða bæði og sem eru með halógenglóþráðarperur (H4-perur) 

Röð breytinga nr. 03 Stjtíð. ESB L 177, 10.7.2010,  

bls. 170 

M, N (a) 

21 Innréttingar Röð breytinga nr. 01 Stjtíð. ESB L 188, 16.7.2008, bls. 32 M1 
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Númer reglugerðar 

SÞ 
Viðfangsefni 

Röð breytinga sem hafa verið birtar í 

Stjórnartíðindum ESB 
Tilvísun í Stjtíð. 

Gildissvið sem fellur 

undir reglugerð 

Sameinuðu þjóðanna 

23 Bakkljósker og hjálparljósker aflknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra Upprunaleg útgáfa reglugerðarinnar Stjtíð. ESB L 237, 8.8.2014, bls. 1 M, N, O 

25 Höfuðpúðar, hvort sem þeir eru sambyggðir sætinu eða ekki Röð breytinga nr. 04, leiðrétting 2 á 

1. endurskoðun 

Stjtíð. ESB L 215, 14.8.2010, bls. 1 M1 

26 Útstæðir hlutar Röð breytinga nr. 03 Stjtíð. ESB L 215, 14.8.2010, bls. 27 M1 

28 Hljóðmerkjabúnaður og hljóðmerki Upprunaleg útgáfa reglugerðarinnar Stjtíð. ESB L 323, 6.12.2011, bls. 33 M, N 

29 Vernd ökumanns og farþega í stýrishúsi atvinnuökutækis Röð breytinga nr. 03 Stjtíð. ESB L 304, 20.11.2010,  

bls. 21 

N 

30 Loftfylltir hjólbarðar fyrir vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra (flokkur C1) Röð breytinga nr. 02 Stjtíð. ESB L 307, 23.11.2011, bls. 1 M, N, O 

31 Aðalljósker af samlokugerð fyrir aflknúin ökutæki sem gefa frá sér evrópskan 

ósamhverfan lágljósageisla eða háljósageisla eða bæði 

Röð breytinga nr. 02 Stjtíð. ESB L 185, 17.7.2010, bls. 15 M, N 

34 Varnir gegn eldhættu (eldsneytisgeymar fyrir fljótandi eldsneyti) Röð breytinga nr. 03 Stjtíð. ESB L 231, 26.8.2016, bls. 41 M, N, O 

37 Glóþráðarperur til nota í viðurkenndar ljóskerseiningar aflknúinna ökutækja og 

eftirvagna þeirra 

Röð breytinga nr. 03 Stjtíð. ESB L 213, 18.7.2014, bls. 36 M, N, O 

38 Þokuljósker aflknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra að aftan Upprunaleg útgáfa reglugerðarinnar Stjtíð. ESB L 4, 7.1.2012, bls. 20 M, N, O 

39 Hraðamælibúnaður og kílómetramælir þ.m.t. uppsetning þeirra Röð breytinga nr. 01 Stjtíð. ESB L 302, 28.11.2018, bls. 

106 

M, N 

43 Öryggisgler og ísetning þess í ökutæki Röð breytinga nr. 01 Stjtíð. ESB L 42, 12.2.2014, bls. 1 M, N, O 

44 Aðhaldsbúnaður fyrir börn sem eru farþegar í aflknúnum ökutækjum 

(„aðhaldsbúnaður fyrir börn“) 

Röð breytinga nr. 04 Stjtíð. ESB L 265, 30.9.2016, bls. 1 M, N 

45 Hreinsunarbúnaður fyrir aðalljósker Röð breytinga nr. 01  M, N 

46 Búnaður til að auka sjónsvið og uppsetning hans Röð breytinga nr. 04 Stjtíð. ESB L 237, 8.8.2014, bls. 24 M, N 

48 Uppsetning ljósa- og ljósmerkjabúnaðar á ökutækjum Röð breytinga nr. 06 Stjtíð. ESB L 14, 16.1.2019, bls. 42 M, N, O (c) 

54 Loftfylltir hjólbarðar fyrir atvinnuökutæki og eftirvagna þeirra (flokkar C2 og 

C3) 

Upprunaleg útgáfa reglugerðarinnar Stjtíð. ESB L 307, 23.11.2011, bls. 2 M, N, O 

55 Véltengiíhlutir fyrir samtengd ökutæki Röð breytinga nr. 01 Stjtíð. ESB L 153, 15.6.2018,  

bls. 179 

M, N, O (c) 

58 Undirakstursvarnarbúnaður að aftan og uppsetning hans, undirakstursvörn að 

aftan 

Röð breytinga nr. 03 Stjtíð. ESB L 49, 20.2.2019, bls. 1 M, N, O 

61 Atvinnuökutæki með tilliti til útstæðra hluta framan við afturþil stýrishúss Upprunaleg útgáfa reglugerðarinnar Stjtíð. ESB L 164, 30.6.2010, bls. 1 N 
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Númer reglugerðar 

SÞ 
Viðfangsefni 

Röð breytinga sem hafa verið birtar í 

Stjórnartíðindum ESB 
Tilvísun í Stjtíð. 

Gildissvið sem fellur 

undir reglugerð 

Sameinuðu þjóðanna 

64 Varaeining til tímabundinna nota, öryggishjólbarðar/öryggishjólbarðakerfi  

(og vöktunarkerfi fyrir þrýsting í hjólbörðum) 

Röð breytinga nr. 02 Stjtíð. ESB L 310, 26.11.2010,  

bls. 18 

M1, N1 

66 Styrkur burðarvirkis yfirbyggingar á stórum farþegabifreiðum Röð breytinga nr. 02 Stjtíð. ESB L 84, 30.3.2011, bls. 1 M2, M3 

67 Vélknúin ökutæki sem nota fljótandi jarðolíugas Röð breytinga nr. 01 Stjtíð. ESB L 285, 20.10.2016, bls. 1 M, N 

73 Hliðarvarnarbúnaður á vörubifreiðum Röð breytinga nr. 01 Stjtíð. ESB L 122, 8.5.2012, bls. 1 N2, N3, O3, O4 

77 Stöðuljósker fyrir aflknúin ökutæki Upprunaleg útgáfa reglugerðarinnar Stjtíð. ESB L 4, 7.1.2012, bls. 21 M, N 

79 Stýrisbúnaður Röð breytinga nr. 03 Stjtíð. ESB L 318, 14.12.2018, bls. 1 M, N, O 

80 Sæti í stórum farþegabifreiðum Röð breytinga nr. 03 Stjtíð. ESB L 226, 24.8.2013, bls. 20 M2, M3 

87 Ljósker fyrir dagljósabúnað fyrir aflknúin ökutæki Upprunaleg útgáfa reglugerðarinnar Stjtíð. ESB L 4, 7.1.2012, bls. 24 M, N 

89 Hraðatakmörkunarbúnaður og stillanlegur hraðatakmörkunarbúnaður Upprunaleg útgáfa reglugerðarinnar Stjtíð. ESB L 4, 7.1.2012, bls. 25 M, N (d) 

90 Hemlaborðasamstæður til endurnýjunar, hemlaborðar skálahemla og diskar og 

skálar fyrir aflknúin ökutæki og eftirvagna þeirra 

Röð breytinga nr. 02 Stjtíð. ESB L 290, 16.11.2018,  

bls. 54 

M, N, O 

91 Hliðarljósker fyrir vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra Upprunaleg útgáfa reglugerðarinnar Stjtíð. ESB L 4, 7.1.2012, bls. 27 M, N, O 

93 Undirakstursvarnarbúnaður að framan og uppsetning hans, undirakstursvörn að 

framan 

Upprunaleg útgáfa reglugerðarinnar Stjtíð. ESB L 185, 17.7.2010, bls. 56 N2, N3 

94 Verndun ökumanns og farþega við árekstur að framan Röð breytinga nr. 03 Stjtíð. ESB L 35, 8.2.2018, bls. 1 M1 

95 Verndun ökumanns og farþega við árekstur frá hlið Röð breytinga nr. 03 Stjtíð. ESB L 183, 10.7.2015, bls. 91 M1, N1 

97 Viðvörunarbúnaður ökutækja Röð breytinga nr. 01 Stjtíð. ESB L 122, 8.5.2012, bls. 19 M1, N1 (e) 

98 Aðalljósker vélknúinna ökutækja með gasúrhleðsluljósgjafa Röð breytinga nr. 01 Stjtíð. EB 176, 14.6.2014, bls. 64. M, N 

99 Gasúrhleðsluljósgjafar til nota í viðurkenndar ljóskerseiningar með 

gasúrhleðslu fyrir aflknúin ökutæki 

Upprunaleg útgáfa reglugerðarinnar Stjtíð. ESB L 320, 17.12.2018,  

bls. 45 

M, N 

100 Rafmagnsöryggi Röð breytinga nr. 02 Stjtíð. ESB L 302, 28.11.2018,  

bls. 114 

M, N 

102 Tengibúnaður, uppsetning á viðurkenndri gerð tengibúnaðar Upprunaleg útgáfa reglugerðarinnar Stjtíð. ESB L 351, 30.12.2008,  

bls. 44 

N2, N3, O3, O4 

104 Viðvörunarmerkingar með endurskini (þung og löng ökutæki) Upprunaleg útgáfa reglugerðarinnar Stjtíð. ESB L 75, 14.3.2014, bls. 29 M2, M3, N, O2, O3, O4 
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Númer reglugerðar 

SÞ 
Viðfangsefni 

Röð breytinga sem hafa verið birtar í 

Stjórnartíðindum ESB 
Tilvísun í Stjtíð. 

Gildissvið sem fellur 

undir reglugerð 

Sameinuðu þjóðanna 

105 Ökutæki til flutninga á hættulegum farmi Röð breytinga nr. 05 Stjtíð. ESB L 4, 7.1.2012, bls. 30 N, O 

107 Almennir smíðaeiginleikar ökutækja í flokki M2 og M3 Röð breytinga nr. 07 Stjtíð. ESB L 52, 23.2.2018, bls. 1 M2, M3 

108 Sólaðir loftfylltir hjólbarðar fyrir fólksbifreiðar og eftirvagna þeirra Upprunaleg útgáfa reglugerðarinnar Stjtíð. ESB L 181, 4.7.2006, bls. 1 M1, O1, O2 

109 Sólaðir loftfylltir hjólbarðar fyrir atvinnuökutæki og eftirvagna þeirra Upprunaleg útgáfa reglugerðarinnar Stjtíð. ESB L 181, 4.7.2006, bls. 1 M2, M3, N, O3, O4 

110 Sértækir íhlutir fyrir þjappað jarðgas og fljótandi jarðgas Röð breytinga nr. 01 Stjtíð. ESB L 166, 30.6.2015, bls. 1 M, N 

112 Aðalljósker vélknúinna ökutækja með ósamhverfan lágljósageisla eða háljós 

eða bæði og sem eru með glóþráðarperur og/eða ljósdíóðueiningar 

Röð breytinga nr. 01 Stjtíð. ESB L 250, 22.8.2014, bls. 67 M, N 

114 Öryggispúðakerfi til endurnýjunar Upprunaleg útgáfa reglugerðarinnar Stjtíð. ESB L 373, 27.12.2006,  

bls. 272 

M1, N1 

115 Endurbótakerfi fyrir fljótandi jarðolíugas og þjappað jarðgas Upprunaleg útgáfa reglugerðarinnar Stjtíð. ESB L 323, 7.11.2014, bls. 91 M, N 

116 Varnir gegn notkun vélknúinna ökutækja án leyfis Upprunaleg útgáfa reglugerðarinnar Stjtíð. ESB L 45, 16.2.2012, bls. 1 M1, N1 (e) 

117 Hjólbarðar með tilliti til hávaðamengunar frá hjólbörðum í snúningi, veggrips 

á blautu yfirborði og snúningsmótstöðu (flokkar C1, C2 og C3) 

Röð breytinga nr. 02 Stjtíð. ESB L 218, 12.8.2016, bls. 1 M, N, O 

118 Brunaþol efna í innra rými hópbifreiða Röð breytinga nr. 02 Stjtíð. ESB L 102, 21.4.2015, bls. 67 M3 

119 Beygjuljós Röð breytinga nr. 01 Stjtíð. ESB L 89, 25.3.2014, bls. 101 M, N 

121 Staðsetning og auðkenning stjórntækja, gaumbúnaðar og merkjabúnaðar Röð breytinga nr. 01 Stjtíð. ESB L 5, 8.1.2016, bls. 9 M, N 

122 Hitakerfi ökutækja Upprunaleg útgáfa reglugerðarinnar Stjtíð. ESB L 164, 30.6.2010, bls. 

231 

M, N, O 

123 Aðlögunarhæf framljósakerfi fyrir vélknúin ökutæki Röð breytinga nr. 01 Stjtíð. ESB L 49, 20.2.2019, bls. 24 M, N 

124 Hjól til endurnýjunar Upprunaleg útgáfa reglugerðarinnar Stjtíð. ESB L 375, 27.12.2006,  

bls. 568 

M1, N1, O1, O2 

125 Sjónsvið fram á við Röð breytinga nr. 01 Stjtíð. ESB L 20, 25.1.2018, bls. 16 M1 

126 Skilveggir Upprunaleg útgáfa reglugerðarinnar  M1 

127 Öryggi gangandi vegfarenda Röð breytinga nr. 02  M1, N1 

128 Ljósgjafar með ljósdíóðum (LED) Upprunaleg útgáfa reglugerðarinnar Stjtíð. ESB L 320, 17.12.2018,  

bls. 63 

M, N, O 
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Númer reglugerðar 

SÞ 
Viðfangsefni 

Röð breytinga sem hafa verið birtar í 

Stjórnartíðindum ESB 
Tilvísun í Stjtíð. 

Gildissvið sem fellur 

undir reglugerð 

Sameinuðu þjóðanna 

129 Endurbættur aðhaldsbúnaður fyrir börn Upprunaleg útgáfa reglugerðarinnar Stjtíð. ESB L 97, 29.3.2014, bls. 21 M, N 

130 Akreinavarakerfi Upprunaleg útgáfa reglugerðarinnar Stjtíð. ESB L 178, 18.6.2014, bls. 29 M2, M3, N2, N3 (f) 

131 Háþróuð neyðarhemlunarkerfi Röð breytinga nr. 01 Stjtíð. ESB L 214, 19.7.2014, bls. 47 M2, M3, N2, N3 (f) 

134 Vetnisöryggi Upprunaleg útgáfa reglugerðarinnar Stjtíð. ESB L 129, 17.5.2019, bls. 43 M, N 

135 Árekstur á hlið við stólpa Röð breytinga nr. 01  M1, N1 

137 Árekstur yfir fulla breidd að framan Röð breytinga nr. 01  M1 

139 Hjálparátakskerfi fyrir hemla Upprunaleg útgáfa reglugerðarinnar Stjtíð. ESB L 269, 26.10.2018, bls. 1 M1, N1 

140 Rafrænn stöðugleikabúnaður Upprunaleg útgáfa reglugerðarinnar Stjtíð. ESB L 269, 26.10.2018,  

bls. 17 

M1, N1 

141 Vöktunarkerfi fyrir þrýsting í hjólbörðum Upprunaleg útgáfa reglugerðarinnar Stjtíð. ESB L 269, 26.10.2018,  

bls. 36 

M1, N1 (g) 

142 Ásetning hjólbarða Upprunaleg útgáfa reglugerðarinnar  M1 

145 Festingar fyrir aðhaldsbúnað fyrir börn Upprunaleg útgáfa reglugerðarinnar  M1 

Athugasemdir við töflu 

Þær raðir breytinga sem tilgreindar eru í þessari töflu endurspegla þá útgáfu sem hefur verið birt í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og eru með fyrirvara um þær raðir breytinga sem fara skal að 

á grundvelli umbreytingarákvæða sem kveðið er á um þar.Að fara að röð breytinga, sem samþykkt er síðar en tilteknu raðirnar sem tilgreindar eru í töflunni, skal samþykkt sem staðgöngu-

kostur.Skylt er að beita dagsetningunum, sem tilgreindar eru í viðkomandi röð breytinga á reglugerðum Sameinuðu þjóðanna sem taldar eru upp í þessari töflu, að því er varðar skuldbindingar 

samningsaðila að „endurskoðuðum samningi frá 1958“, sem tengjast fyrstu skráningu, því að taka í notkun, að bjóða fram á markaði, sölu, viðurkenningu gerðarviðurkenninga og svipuðum 

ákvæðum, að því er varðar 48. og 50. gr. reglugerðar (ESB) 2018/858, nema þegar aðrar dagsetningar eru tilgreindar í II. viðauka við þessa reglugerð en þá skal fara eftir þeim í staðinn.Í tilteknum 

tilvikum er í reglugerð Sameinuðu þjóðanna, sem talin er upp í þessari töflu, kveðið á um það í umbreytingarákvæðum hennar að frá og með tilgreindri dagsetningu sé samningsaðilum að 

„endurskoðaða samningnum frá 1958“, sem beita tilteknum röðum breytinga á þeirri reglugerð Sameinuðu þjóðanna, ekki skylt að samþykkja, eða að þeir geti neitað að samþykkja, að því er varðar 

landsbundna eða svæðisbundna gerðarviðurkenningu, gerð sem er samþykkt í samræmi við fyrri röð breytinga, eða kveðið á um það með orðalagi sem hefur sambærilegan tilgang eða merkingu. Líta 

skal svo á að þetta séu bindandi ákvæði um að landsyfirvöld telji samræmisvottorðin ekki gilda lengur að því er varðar 48. gr. tilskipunar (ESB) 2018/858 nema í þeim tilvikum þegar aðrar 

dagsetningar eru tilgreindar í II. viðauka við þessa reglugerð, sem ætti þá að nota í staðinn. 
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(a) Reglugerðir Sameinuðu þjóðanna nr. 1, 8 og 20 gilda ekki um ESB-gerðarviðurkenningu ökutækja. 

(b) Gerð er krafa um skyldubundna uppsetningu rafræns stöðugleikabúnaðar í samræmi við reglugerðir Sameinuðu þjóðanna. Hún er þó einnig skyldubundin fyrir ökutæki í flokki N1. 

(c) Þegar framleiðandi ökutækis lýsir því yfir að ökutæki sé útbúið til að draga hleðslu (liður 2.11.5 í í upplýsingaskjalinu sem um getur í 1. mgr. 24. gr. reglugerðar (ESB) 2018/858) og að einhver hluti af véltengi-

búnaðinum, óháð því hvort hann er festur á tiltekna gerð vélknúna ökutækisins eða ekki, gæti skyggt (að hluta til) á ljósabúnað og/eða flöt þar sem skráningarmerki er sett upp eða fest að aftan, gildir eftirfarandi: 

— í notkunarleiðbeiningum fyrir vélknúna ökutækið (t.d. notendahandbók, handbók ökutækis) skal skýrt tekið fram að uppsetning véltengibúnaðar, sem erfitt er að losa eða færa, er ekki heimil, 

— í leiðbeiningunum skal einnig skýrt tekið fram að alltaf verði að losa eða færa véltengibúnað, sem hefur verið settur upp, þegar hann er ekki í notkun og 

— ef um er að ræða gerðarviðurkenningu kerfa í ökutækjum, í samræmi við reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 55, skal tryggja að ákvæðum um losun, færslu og/eða aðra staðsetningu sé einnig fylgt til hlítar að því er 

varðar ljósabúnað og flöt þar sem skráningarmerki er sett upp eða fest að aftan. 

(d) Aðeins er um að ræða hraðatakmörkunarbúnað og skyldubundna uppsetningu á hraðatakmörkunarbúnaði í ökutækjum í flokkum M2, M3, N2 og N3. 

(e) Setja skal upp búnað til að koma í veg fyrir notkun án leyfis í ökutækjum í flokkum M1 og N1 og setja skal upp ræsivarnarbúnað í ökutækjum í flokkum M1. 

(f) Sbr. skýringar4 við töflu í II. viðauka. 

(g) Fyrir ökutæki í flokkum M1 með hámarksmassa ≤ 3 500 kg og N1, sem eru ekki búin ási með tvöföldum hjólum. 
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II. VIÐAUKI 

Skrá yfir kröfurnar sem um getur í 5. mgr. 4. gr. og 3. mgr. 5. gr. sem og dagsetningarnar sem um getur í 16. gr. 

Viðfangsefni Stjórnvaldsfyrirmæli Sértæk tæknileg viðbótarákvæði M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

S 

T 

U 

Íhlutur 

Kröfur varðandi 

A FESTIBÚNAÐ, ÁREKSTRARPRÓFUN, HEILLEIKA ELDSNEYTISKERFIS OG ÖRYGGI HÁSPENNURAFMAGNS 

A1 innréttingar Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 21  A            

A2 sæti og höfuðpúðar Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 17  A A A A A A       

A3 Sæti í hópbifreið Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 80   A A         A 

A4 Öryggisbeltafestingar Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 14  A A A A A A       

A5 Öryggisbelti og 

festibúnaður 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 16  A A A A A A     A A 

A6 Áminningarkerfi fyrir 

öryggisbelti 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 16  A A A A A A       

A7 skilveggir Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 126  X          B  

A8 festingar fyrir 

aðhaldsbúnað fyrir börn 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 145  A            

A9 aðhaldsbúnaður fyrir 

börn 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 44  A (1) A (1) A (1) A (1) A (1) A (1)     A A 

A10 endurbættur 

aðhaldsbúnaður fyrir börn 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 129  X X X X X X     B B 

A11 undirakstursvörn að 

framan 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 93      A A     A A 

A12 undirakstursvörn að 

aftan 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 58  A A A A A A A A A A A A 

A13 hliðarvörn Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 73      A A   A A   

A14 öryggi 

eldsneytisgeyma 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 34  A A A A A A A A A A A  

A15 Öryggi fljótandi 

jarðolíugass 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 67  A A A A A A      A 
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Viðfangsefni Stjórnvaldsfyrirmæli Sértæk tæknileg viðbótarákvæði M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

S 

T 

U 

Íhlutur 

A16 Öryggi þjappaðs 

jarðgass og fljótandi 

jarðgass 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 110  A A A A A A      A 

A17 Vetnisöryggi Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 134  A A A A A A      A 

A18 Hæfnisönnun efna í 

vetniskerfi 

  A A A A A A      A 

A19 Rafmagnsöryggi við 

notkun 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 100  A A A A A A       

A20 Árekstur að framan 

með hliðrun 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 94 Gildir um ökutækjaflokka M1 með 

hámarksmassa ≤ 3 500 kg og N1 með 

hámarksmassa ≤ 2 500 kg. Að því er varðar 

ökutæki með hámarksmassa > 2 500 kg gilda 

dagsetningarnar í athugasemd B. 

A   A         

A21 Árekstur að framan 

yfir fulla breidd 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 137 Notkun Hybrid III-árekstrarbrúðu er heimil 

þar til kveðið er á um notkun THOR-

aðhaldsprófunarbúnaðar fyrir farþega í 

reglugerð Sameinuðu þjóðanna. 

B   B         

A22 Höggmildandi 

stýrisbúnaður 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 12  A   A       A  

A23 Öryggispúði til 

endurnýjunar 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 114  X   X       B  

A24 Árekstur á stýrishús Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 29     A A A       

A25 Árekstur á hlið Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 95 Gildir um öll ökutæki í flokkum M1 og N1, 

þ.m.t. þau ökutæki þar sem viðmiðunar-

punktur sætis (R-punktur) fyrir lægsta sætið 

er > 700 mm frá jörðu. Að því er varðar 

ökutæki þar sem R-punktur fyrir lægsta 

sætið er > 700 mm frá jörðu skulu 

dagsetningar í athugasemd B gilda. 

A   A         
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Viðfangsefni Stjórnvaldsfyrirmæli Sértæk tæknileg viðbótarákvæði M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

S 

T 

U 

Íhlutur 

A26 Árekstur á hlið við 

stólpa 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 135  B   B         

A27 Árekstur að aftan Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 34 Gildir um ökutækjaflokka M1 með 

hámarksmassa ≤ 3 500 kg og N1. Tryggja 

skal kröfur um rafmagnsöryggi eftir 

árekstur. 

B   B         

Kröfur varðandi 

B ÓVARÐA VEGFARENDUR, ÚTSÝNI OG SÝNILEIKA 

B1 Verndun fóta og höfuðs 

gangandi vegfarenda 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 127  A   A         

B2 Stækkað höggsvæði 

höfuðs 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 127 Prófunarsvæði fyrir líkan af höfði barns og 

fullorðins afmarkast af „ummálsfjarlægð 

fullorðins“ sem nemur 2 500 mm eða „aftari 

viðmiðunarlínu framrúðunnar“ hvort heldur 

sem er framar. Snerting höfuðlíkans við A-

stoðirnar, framrúðukant og hlíf er 

undanþegin, en fylgjast skal með henni. 

C   C         

B3 Varnarbúnaður að 

framan 

  X   X       A  

B4 Háþróuð 

neyðarhemlunkerfi fyrir 

gangandi vegfarendur og 

hjólreiðafólk 

  C   C         

B5 Árekstrarviðvörun fyrir 

gangandi vegfarendur og 

hjólreiðafólk 

   B B  B B     B  

B6 Upplýsingakerfi um 

blindsvæði 

   B B  B B     B  

B7 Bakkskynjari   B B B B B B     B  

B8 Sjónsvið fram á við Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 125 Gildir um ökutækjaflokka M1 og N1 A   C         

B9 Beint útsýni þungra 

ökutækja 

   D D  D D       
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Viðfangsefni Stjórnvaldsfyrirmæli Sértæk tæknileg viðbótarákvæði M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

S 

T 

U 

Íhlutur 

B10 Rúður úr öryggisgleri Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 43  A A A A A A A A A A  A 

B11 Afísing/móðuhreinsun   A A (2) A (2) A (2) A (2) A (2)       

B12 Sprautur/þurrkur   A A (3) A (3) A (3) A (3) A (3)     A  

B13 Búnaður til að auka 

sjónsvið 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 46  A A A A A A      A 

Kröfur varðandi 

C UNDIRVAGN ÖKUTÆKIS, HEMLA, HJÓLBARÐA OG STÝRISBÚNAÐ 

C1 Stýrisbúnaður Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 79  A A A A A A A A A A   

C2 Akreinavarakerfi Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 130   A (4) A (4)  A (4) A (4)       

C3 Neyðarkerfi fyrir 

akreinastýringu 

  B (6)   B (6)         

C4 Hemlakerfi Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 13 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 13-

H 

 A A A A A A A A A A   

C5 Íhlutir til endurnýjunar 

fyrir hemla 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 90  X X X X X X X X X X A  

C6 Hjálparátak við hemlun Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 139  A   A         

C7 Stöðugleikabúnaður Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 13 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 140 

 A A A A A A A A A A   

C8 Háþróað 

neyðarhemlunarkerfi í 

þungum ökutækjum 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 131   A (4) A (4)  A (4) A (4)       

C9 Háþróað 

neyðarhemlunarkerfi í 

léttum ökutækjum 

  B   B         

C10 Hjólbarðaöryggi og 

vistvænleiki 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 30 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 54 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 117 

Einnig skal tryggja prófunaraðferð fyrir 

slitna hjólbarða, dagsetningar í athugasemd 

C gilda. 

X X X X X X X X X X  A 

C11 Varahjól og 

öryggishjólbarðakerfi 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 64  A (1)   A (1)         
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Viðfangsefni Stjórnvaldsfyrirmæli Sértæk tæknileg viðbótarákvæði M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

S 

T 

U 

Íhlutur 

C12 Sólaðir hjólbarðar Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 108 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 109 

 X X X X X X X X X X  A 

C13 Vöktunarkerfi fyrir 

þrýsting í hjólbörðum fyrir 

létt ökutæki 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 141 Gildir um ökutækjaflokka M1 eð 

hámarksmassa ≤ 3 500 kg og N1. 

A   B         

C14 Vöktunarkerfi fyrir 

þrýsting í hjólbörðum fyrir 

þung ökutæki 

   B B  B B   B B   

C15 Ásetning hjólbarða Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 142 Gildir um alla ökutækjaflokka. A A A A A A A A A A   

C16 Hjól til endurnýjunar Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 124  X   X   X X    B 

Kröfur varðandi 

D TÆKI Í ÖKUTÆKINU, RAFKERFI, LJÓSAKERFI ÖKUTÆKJA OG VERND GEGN ÓHEIMILLI NOTKUN, Þ.M.T. NETÁRÁSUM 

D1 Hljóðmerki Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 28  A A A A A A      A 

D2 radíótruflanir 

(rafsegulsviðssamhæfi) 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 10  A A A A A A A A A A A A 

D3 Vernd gegn óheimilli 

notkun, ræsivarnarbúnaður 

og viðvörunarbúnaður  

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 18 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 97 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 116 

 A A (1) A (1) A A (1) A (1)     A A 

D4 Verndun ökutækis gegn 

netárásum 

  B B B B B B     B B 

D5 Hraðamælir Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 39  A A A A A A       

D6 Kílómetramælir Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 39  A A A A A A       

D7 Hraðatakmörkunar-

búnaður 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 89   A A  A A      A 

D8 Skynvædd aðstoð við 

hraðastýringu 

  B B B B B B     B  

D9 Auðkenning 

stjórntækja, gaumbúnaðar 

og merkjabúnaðar 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 121  A A A A A A       
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Viðfangsefni Stjórnvaldsfyrirmæli Sértæk tæknileg viðbótarákvæði M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

S 

T 

U 

Íhlutur 

D10 Hitakerfi Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 122  A A A A A A A A A A  A 

D11 Ljósmerkjabúnaður Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 4 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 6 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 7 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 19 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 23 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 38 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 77 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 87 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 91 

 X X X X X X X X X X  A 

D12 Veglýsingarbúnaður Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 31 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 98 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 112 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 119 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 123 

 X X X X X X      A 

D13 Endurskinsbúnaður Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 3 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 104 

 X X X X X X X X X X  A 

D14 ljósgjafar Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 37 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 99 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 128 

 X X X X X X X X X X  A 

D15 Uppsetning 

ljósmerkjabúnaðar, 

veglýsingar- og 

endurskinsbúnaðar 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 48  A A A A A A A A A A   

D16 Neyðarhemlunarljós   B B B B B B       

D17 Hreinsunarbúnaður 

fyrir aðalljósker 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 45  A (1) A (1) A (1) A (1) A (1) A (1)      A 

D18 Gírskiptivísir   A            

Kröfur varðandi 

E HEGÐUN ÖKUMANNS OG KERFIS 

E1 Búnaður sem greiðir 

fyrir uppsetningu 

áfengisláss 

 EN 50436:2016. B B B B B B       

E2 Þreytu- og athyglisvari   B B B B B B       
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Viðfangsefni Stjórnvaldsfyrirmæli Sértæk tæknileg viðbótarákvæði M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

S 

T 

U 

Íhlutur 

E3 Háþróaður truflunarvari  Einnig má taka tillit til þess að komið sé í 

veg fyrir truflun með tæknilegum hætti 

C C C C C C       

E4 Vöktun á hvort 

ökumaður er til taks 

  B (5) B (5) B (5) B (5) B (5) B (5)       

E5 Atvikariti   B D D B D D     B  

E6 Kerfi til að taka yfir 

stjórn ökumannsins 

  B (5) B (5) B (5) B (5) B (5) B (5)       

E7 Kerfi til að veita 

ökutækinu upplýsingar um 

ástand ökutækisins og 

nærliggjandi svæðis 

  B (5) B (5) B (5) B (5) B (5) B (5)       

E8 Keðjun    B (1) B (1)  B (1) B (1)       

E9 Kerfi til að veita öðrum 

vegfarendum 

öryggisupplýsingar 

  B (5) B (5) B (5) B (5) B (5) B (5)       

Kröfur varðandi 

F ALMENNA SMÍÐI ÖKUTÆKIS OG EIGINLEIKA 

F1 Flötur fyrir 

skráningarmerki 

  A A A A A A A A A A   

F2 Hreyfing aftur á bak   A A A A A A       

F3 Læsingar dyra og lamir Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 11  A   A         

F4 Þrep við inngang, 

handföng og stigbretti 

  A   A A A       

F5 Útstæðir hlutar Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 26  A            

F6 Útstæðir hlutar 

stýrishúsa í 

atvinnuökutækjum 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 61     A A A       
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Viðfangsefni Stjórnvaldsfyrirmæli Sértæk tæknileg viðbótarákvæði M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

S 

T 

U 

Íhlutur 

F7 Lögboðin merkiplata og 

verksmiðjunúmer ökutækis 

  A A A A A A A A A A   

F8 Dráttarbúnaður   A A A A A A       

F9 Hjólhlífar   A            

F10 Hjól- og 

aurhlífabúnaður 

     A A A A A A A   

F11 Massar og mál   A A A A A A A A A A   

F12 Véltengi Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 55 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 102 

 A (1) A (1) A (1) A (1) A (1) A (1) A A A A A A 

F13 Ökutæki ætluð til 

flutninga á hættulegum 

farmi 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 105     A A A A A A A   

F14 Almenn bygging 

hópbifreiða 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 107   A A          

F15 Styrkur burðarvirkis 

yfirbyggingar á 

hópferðabifreið 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 66   A A          

F16 Eldfimi í hópbifreiðum Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 118    A         A 

Athugasemdir við töflu 

A: Dagsetning fyrir bann á skráningu ökutækja, sem og setningu á markað og að taka í notkun íhluti og aðskildar tæknieiningar: 6. júlí 2022 

B: Dagsetning fyrir synjun um að veita ESB-gerðarviðurkenningu: 6. júlí 2022 

Dagsetning fyrir bann á skráningu ökutækja, sem og setningu á markað og að taka í notkun íhluti og aðskildar tæknieiningar: 7. júlí 2024 

C: Dagsetning fyrir synjun um að veita ESB-gerðarviðurkenningu: 7. júlí 2024 

Dagsetning fyrir bann á skráningu ökutækja, sem og setningu á markað og að taka í notkun íhluti og aðskildar tæknieiningar: 7. júlí 2026 

D: Dagsetning fyrir synjun um að veita ESB-gerðarviðurkenningu: 7. janúar 2026 

Dagsetning fyrir bann á skráningu ökutækja, sem og setningu á markað og að taka í notkun íhluti og aðskildar tæknieiningar: 7. janúar 2029 

X: Íhluturinn eða aðskilda tæknieiningin sem um er að ræða gildir um ökutækjaflokka eins og tilgreint er. 
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(1) Farið skal að tilskildum ákvæðum ef íhluturinn eða aðskilda tæknieiningin er uppsett. 

(2) Ökutæki í þessum flokki skulu búin fullnægjandi afísunar- og móðuhreinsunarbúnaði á framrúðum. 

(3) Ökutæki í þessum flokki skulu búin fullnægjandi sprautu- og þurrkubúnaði á framrúðum. 

(4) Eftirfarandi ökutæki eru undanþegin:  

— dráttarbifreiðar fyrir festivagna í flokki N2 með hámarksmassa yfir 3,5 tonnum en ekki yfir 8 tonnum, 

— ökutæki í flokkum M2 og M3 í undirflokki A, undirflokki I og undirflokki II eins og skilgreint er í málsgrein 2.1 í reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 107, 

— liðskiptar hópbifreiðar í flokki M3 í undirflokki A, undirflokki I og undirflokki II eins og skilgreint er í málsgrein 2.1 í reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 107, 

— torfærutæki í flokkum M2, M3, N2 og N3, 

— ökutæki til sérstakra nota í flokkum M2, M3, N2 og N3 og 

— ökutæki í flokkum M2, M3, N2 og N3 með fleiri en þrjá ása. 

(5) Farið skal að tilskildum ákvæðum ef um er að ræða sjálfvirk ökutæki. 

(6) Að því er varðar vélknúin ökutæki sem útbúin eru vökvastýrisbúnaði gilda dagsetningar í athugasemd C. Þessi ökutæki skulu, hins vegar, útbúin akreinavarakerfi þess í stað. 



21.4.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 26/110 

 

III. VIÐAUKI 

Breytingar á II. viðauka við reglugerð (ESB) 2018/858 

Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (ESB) 2018/858 er breytt sem hér segir: 

1) tilvísunum í „reglugerð (EB) nr. 661/2009“ er breytt sem hér segir: 

a) í stað tilvísunarinnar í þriðja dálki við „reglugerð (EB) nr. 661/2009“ í töflunni í I. hluta í færslunni fyrir lið 3A kemur 

eftirfarandi: 

„Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2144 (*) 

  

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2144 frá 27. nóvember 2019 um gerðarviðurkenningarkröfur að 

því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra, og kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar eru í 

slík ökutæki, með tilliti til almenns öryggis þeirra og verndunar farþega í ökutækjum og óvarinna vegfarenda, um 

breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/858 og um niðurfellingu á reglugerðum Evrópu-

þingsins og ráðsins (EB) nr. 78/2009, (EB) nr. 79/2009 og (EB) nr. 661/2009 og reglugerðum framkvæmda-

stjórnarinnar (EB) nr. 631/2009, (ESB) nr. 406/2010, (ESB) nr. 672/2010, (ESB) nr. 1003/2010, (ESB)  

nr. 1005/2010, (ESB) nr. 1008/2010, (ESB) nr. 1009/2010, (ESB) nr. 19/2011, (ESB) nr. 109/2011, (ESB)  

nr. 458/2011, (ESB) nr. 65/2012, (ESB) nr. 130/2012, (ESB) nr. 347/2012, (ESB) nr. 351/2012, (ESB)  

nr. 1230/2012 og (ESB) 2015/166 (Stjtíð. ESB L 325, 16.12.2019, bls. 1)“, 

b) í stað hverrar síðari tilvísunar í „reglugerð (ESB) nr. 661/2009“ í II. viðauka kemur tilvísun í reglugerð (ESB)  

nr. 2019/2144“, 

2) Ákvæðum I. hluta er breytt sem hér segir: 

a) töflunni er breytt sem hér segir: 

i. eftirfarandi færsla bætist við á eftir færslunni fyrir lið 54A: 

„55A Árekstur á hlið 

við stólpa 

Reglugerð (ESB) 2019/2144 

Reglugerð Sameinuðu 

þjóðanna nr. 135 

X   X“,        

ii. í stað færslunnar fyrir lið 58 kemur eftirfarandi: 

„58 Vernd 

gangandi 

vegfarenda 

Reglugerð (ESB) 2019/2144 

Reglugerð Sameinuðu 

þjóðanna nr. 127 

X   X       X“, 

iii. í stað færslnanna fyrir liði 62 og 63 kemur eftirfarandi: 

„62 Vetniskerfi Reglugerð (ESB) 2019/2144 

Reglugerð Sameinuðu 

þjóðanna nr. 134 

X X X X X X     X 

63 Almennt 

öryggi 

Reglugerð (ESB) 2019/2144 X 

(15) 

X 

(15) 

X 

(15) 

X 

(15) 

X 

(15) 

X 

(15) 

X 

(15) 

X 

(15) 

X 

(15) 

X 

(15) 

X 

(15)“, 

iv. í stað færslnanna fyrir liði 65 og 66 kemur eftirfarandi: 

„65 Háþróuð 

neyðarheml-

unarkerfi 

Reglugerð (ESB) 2019/2144 

Reglugerð Sameinuðu 

þjóðanna nr. 131 

 X X  X X      

66 Akreinavara-

kerfi 

Reglugerð (ESB) 2019/2144 

Reglugerð Sameinuðu 

þjóðanna nr. 130 

 X X  X X“,      

b) skýringarnar breytast sem hér segir: 

i. í stað skýringa 3 og 4 kemur eftirfarandi: 

„(3) Gerð er krafa um uppsetningu stöðugleikabúnaðar ökutækis í samræmi við 5. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) 

nr. 2019/2144.  
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4) Gerð er krafa um uppsetningu rafræns stöðugleikabúnaðar í samræmi við 5. mgr. 4. gr. reglugerðar  

(ESB) 2019/2144.“, 

ii. eftirfarandi kemur í stað skýringar 9A: 

„(9A) Gerð er krafa um uppsetningu vöktunarkerfis fyrir þrýsting í hjólbörðum í samræmi við 1. mgr. 5. gr. 

reglugerðar (ESB) 2019/2144.“, 

iii. eftirfarandi kemur í stað skýringar 15: 

„(15) Skylda er að farið sé að ákvæðum reglugerðar (ESB) 2019/2144. Hins vegar er ekki gert ráð fyrir gerðar-

viðurkenningu samkvæmt þessum tiltekna lið þar sem hann stendur aðeins fyrir samsafn stakra liða sem eru 

skráðir annars staðar í töflunni með vísan til reglugerðar (ESB) 2019/2144.“, 

c) eftirfarandi breytingar eru gerðar á töflu 1 í 1. viðbæti: 

i. í stað færslu fyrir lið 46A kemur eftirfarandi: 

„46A Áfesting hjólbarða Reglugerð (ESB) 2019/2144 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna 

nr. 142 

 B“, 

ii. í stað færslu fyrir lið 58 kemur eftirfarandi: 

„58 Vernd gangandi 

vegfarenda 

Reglugerð (ESB) 2019/2144 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna 

nr. 127 

 C 

Dagsetning fyrir synjun um að veita 

ESB-gerðarviðurkenningu: 

7. janúar 2026 

Dagsetning fyrir bann á skráningu 

ökutækja: 

7. júlí 2034“, 

iii. í stað færslnanna fyrir liði 62 og 63 kemur eftirfarandi: 

„62 Vetniskerfi Reglugerð (ESB) 2019/2144 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna 

nr. 134 

 X 

63 Almennt öryggi Reglugerð (ESB) 2019/2144  Skylda er að farið sé að ákvæðum 

reglugerðar (ESB) 2019/2144. Hins 

vegar er ekki gert ráð fyrir 

gerðarviðurkenningu samkvæmt 

þessum tiltekna lið þar sem hann 

stendur aðeins fyrir samsafn stakra 

liða sem eru skráðir annars staðar í 

töflunni með vísan til reglugerðar 

(ESB) 2019/2144.“, 

d) í stað skýringanna NA við töflu 1 í 1. viðbæti kemur eftirfarandi: 

„Á ekki við 

Stjórnvaldsfyrirmælin gilda ekki. Þó gæti hins vegar verið kveðið á um að uppfylla skuli einn eða fleiri sértæka þætti 

sem eru í stjórnvaldsfyrirmælunum.“, 

e) eftirfarandi breytingar eru gerðar á töflu 2 í 1. viðbæti: 

i. í stað færslu fyrir lið 46A kemur eftirfarandi: 

„46A Áfesting hjólbarða Reglugerð (ESB) 2019/2144 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna 

nr. 142 

 B“, 

  



21.4.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 26/112 

 

ii. í stað færslu fyrir lið 58 kemur eftirfarandi: 

„58 Vernd gangandi 

vegfarenda 

Reglugerð (ESB) 2019/2144 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna 

nr. 127 

 C 

Dagsetning fyrir synjun um að veita 

ESB-gerðarviðurkenningu: 

7. janúar 2026 

Dagsetning fyrir bann á skráningu 

ökutækja: 

7. júlí 2034“, 

iii. í stað færslnanna fyrir liði 62 og 63 kemur eftirfarandi: 

„62 Vetniskerfi Reglugerð (ESB) 2019/2144 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna 

nr. 134 

 X 

63 Almennt öryggi Reglugerð (ESB) 2019/2144  Skylda er að farið sé að ákvæðum 

reglugerðar (ESB) 2019/2144. Hins 

vegar er ekki gert ráð fyrir 

gerðarviðurkenningu samkvæmt 

þessum tiltekna lið þar sem hann 

stendur aðeins fyrir samsafn stakra 

liða sem eru skráðir annars staðar í 

töflunni með vísan til reglugerðar 

(ESB) 2019/2144.“, 

f) eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 4 í 2. viðbæti: 

i. töflunni „I. hluti: Ökutæki sem tilheyra flokki M1“ er breytt sem hér segir: 

— í stað færslu fyrir lið 58 kemur eftirfarandi: 

„58 Reglugerð Sameinuðu þjóðanna 

nr. 127 

Reglugerð (ESB) 2019/2144 

(Vernd gangandi vegfarenda) 

Ökutæki skulu búin rafrænu læsivörðu hemlakerfi sem nær til allra 

hjóla. 

Kröfur reglugerðar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 127 gilda. 

Allur varnarbúnaður að framan skal annað hvort vera óaðskiljanlegur 

hluti ökutækisins og því uppfylla kröfurnar í reglugerð Sameinuðu 

þjóðanna fyrir Evrópu nr. 127 eða vera gerðarviðurkenndur sem 

aðskilin tæknieining.“, 

— eftirfarandi færsla bætist við á eftir færslunni fyrir lið 61: 

„62 Reglugerð Sameinuðu þjóðanna 

nr. 134 

Reglugerð (ESB) 2019/2144 

(Vetniskerfi) 

Kröfur reglugerðar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 134 gilda. 

Að öðrum kosti skal sýna fram á að ökutækið uppfylli: 

— Efnislegar kröfur reglugerðar (EB) nr. 79/2009 í þeirri útgáfu sem 

er í gildi 5. júlí 2022, 

— Viðhengi 100 – Technical Standard For Fuel Systems Of Motor 

Vehicle Fueled By Compressed Hydrogen Gas (Japan), 

— GB/T 24549-2009 Fuel cell electric vehicles – safety 

requirements (Kína), 

— Alþjóðlegur staðall ISO 23273:2013 1. hluti: Notkunaröryggi 

ökutækis og 2. hluti: Protection against hydrogen hazards for 

vehicles fuelled with compressed hydrogen eða 

— SAE J2578 – General Fuel Cell Vehicle Safety“, 
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ii. töflunni „II. hluti: Ökutæki sem tilheyra flokki N1“ er breytt sem hér segir: 

— í stað færslu fyrir lið 58 kemur eftirfarandi: 

„58 Reglugerð Sameinuðu þjóðanna 

nr. 127 

Reglugerð (ESB) 2019/2144 

(Vernd gangandi vegfarenda) 

Ökutæki skulu búin rafrænu læsivörðu hemlakerfi sem nær til allra 

hjóla. 

Kröfur reglugerðar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 127 gilda. 

Allur varnarbúnaður að framan skal annað hvort vera óaðskiljanlegur 

hluti ökutækisins og því uppfylla kröfurnar í reglugerð Sameinuðu 

þjóðanna fyrir Evrópu nr. 127 eða vera gerðarviðurkenndur sem 

aðskilin tæknieining.“, 

— eftirfarandi færsla bætist við á eftir færslunni fyrir lið 61: 

„62 Reglugerð Sameinuðu þjóðanna 

nr. 134 

Reglugerð (ESB) 2019/2144 

(Vetniskerfi) 

Kröfur reglugerðar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 134 gilda. 

Að öðrum kosti skal sýna fram á að ökutækið uppfylli: 

— Efnislegar kröfur reglugerðar (EB) nr. 79/2009 í þeirri útgáfu 

sem er í gildi 5. júlí 2022, 

— Viðhengi 100 – Technical Standard For Fuel Systems Of Motor 

Vehicle Fueled By Compressed Hydrogen Gas (Japan), 

— GB/T 24549-2009 Fuel cell electric vehicles – safety 

requirements (Kína), 

— Alþjóðlegur staðall ISO 23273:2013 1. hluti: Notkunaröryggi 

ökutækis og 2. hluti: Protection against hydrogen hazards for 

vehicles fuelled with compressed hydrogen eða 

— SAE J2578 – General Fuel Cell Vehicle Safety“, 

3) í II. hluta falla brott færslur fyrir liði 58, 65 og 66, 

4) ákvæðum III. hluta er breytt sem hér segir: 

a) eftirfarandi breytingar eru gerðar á töflunni í 1. viðbæti: 

i. í stað færslu fyrir lið 58 kemur eftirfarandi: 

„58 Vernd gangandi vegfarenda Reglugerð (ESB) 2019/2144 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna  

nr. 127 

X X“,   

ii. í stað færslnanna fyrir liði 62 og 63 kemur eftirfarandi: 

„62 Vetniskerfi Reglugerð (ESB) 2019/2144 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna  

nr. 134 

X X X X 

63 Almennt öryggi Reglugerð (ESB) 2019/2144 X(15) X(15) X(15) X(15)“, 

iii. í stað færslnanna fyrir liði 65 og 66 kemur eftirfarandi: 

„65 Háþróuð neyðarhemlunarkerfi Reglugerð (ESB) 2019/2144 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna  

nr. 131 

  Á ekki 

við 

á ekki 

við 

66 Akreinavarakerfi Reglugerð (ESB) 2019/2144 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna  

nr. 130 

  Á ekki 

við 

Á ekki 

við“, 
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b) eftirfarandi breytingar eru gerðar á töflunni í 2. viðbæti: 

i. eftirfarandi færsla bætist við á eftir færslunni fyrir lið 54A: 

„55A Árekstur á hlið 

við stólpa 

Reglugerð (ESB) 

2019/2144 

Reglugerð Sameinuðu 

þjóðanna nr. 135 

Á 

ekki 

við 

  Á 

ekki 

við“, 

      

ii. í stað færslu fyrir lið 58 kemur eftirfarandi: 

„58 Vernd gangandi 

vegfarenda 

Reglugerð (ESB) 

2019/2144 

Reglugerð Sameinuðu 

þjóðanna nr. 127 

Á 

ekki 

við 

  Á 

ekki 

við“, 

      

iii. í stað færslnanna fyrir liði 62 og 63 kemur eftirfarandi: 

„62 Vetniskerfi Reglugerð (ESB) 

2019/2144 

Reglugerð Sameinuðu 

þjóðanna nr. 134 

X X X X X X     

63 Almennt öryggi Reglugerð (ESB) 

2019/2144 

X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15)“, 

iv. í stað færslnanna fyrir liði 65 og 66 kemur eftirfarandi: 

„65 Háþróuð 

neyðarheml-

unarkerfi 

Reglugerð (ESB) 

2019/2144 

Reglugerð Sameinuðu 

þjóðanna nr. 131 

 Á 

ekki 

við 

Á 

ekki 

við 

 Á 

ekki 

við 

Á 

ekki 

við 

    

66 Akreinavara-

kerfi 

Reglugerð (ESB) 

2019/2144 

Reglugerð Sameinuðu 

þjóðanna nr. 130 

 Á 

ekki 

við 

Á 

ekki 

við 

 Á 

ekki 

við 

Á 

ekki 

við“, 

    

c) ákvæðum 3. viðbætis er breytt sem hér segir: 

i. í töflunni bætist eftirfarandi færsla við á eftir færslunni fyrir lið 54A: 

„55A Árekstur á hlið við 

stólpa 

Reglugerð (ESB) 2019/2144 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna 

nr. 135 

Á ekki við“, 

ii. í stað færslunnar fyrir lið 58 í töflunni kemur eftirfarandi: 

„58 Vernd gangandi 

vegfarenda 

Reglugerð (ESB) 2019/2144 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna 

nr. 127 

G“, 

iii. í stað færslnanna fyrir liði 62 og 63 í töflunni kemur eftirfarandi: 

„62 Vetniskerfi Reglugerð (ESB) 2019/2144 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna 

nr. 134 

X 

63 Almennt öryggi Reglugerð (ESB) 2019/2144 X(15)“, 

iv. Eftirfarandi liður bætist við: 

„5. Liðir 1 til 4 gilda einnig um ökutæki í flokki M1 sem eru ekki flokkuð sem ökutæki til sérstakra nota en eru 

ökutæki með hjólastólaaðgengi.“  
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d) eftirfarandi breytingar eru gerðar á töflunni í 4. viðbæti: 

i. eftirfarandi færsla bætist við á eftir færslunni fyrir lið 54A: 

„55A Árekstur á hlið við 

stólpa 

Reglugerð (ESB) 

2019/2144 

Reglugerð Sameinuðu 

þjóðanna nr. 135 

  A“,        

ii. í stað færslu fyrir lið 58 kemur eftirfarandi: 

„58 Vernd gangandi 

vegfarenda 

Reglugerð (ESB) 

2019/2144 

Reglugerð Sameinuðu 

þjóðanna nr. 127 

  A“,        

iii. í stað færslnanna fyrir liði 62, 63, 65 og 66 kemur eftirfarandi: 

„62 Vetniskerfi Reglugerð (ESB) 

2019/2144 

Reglugerð Sameinuðu 

þjóðanna nr. 134 

X X X X X     

63 Almennt öryggi Reglugerð (ESB) 

2019/2144 

X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) 

65 Háþróuð 

neyðarheml-

unarkerfi 

Reglugerð (ESB) 

2019/2144 

Reglugerð Sameinuðu 

þjóðanna nr. 131 

Á ekki 

við 

Á ekki 

við 

 Á ekki 

við 

Á ekki 

við 

    

66 Akreinavarakerfi Reglugerð (ESB) 

2019/2144 

Reglugerð Sameinuðu 

þjóðanna nr. 130 

Á ekki 

við 

Á ekki 

við 

 Á ekki 

við 

Á ekki 

við“, 

    

e) í stað færslnanna fyrir liði 62, 63, 65 og 66 í töflunni í 5. viðbæti kemur eftirfarandi: 

„62 Vetniskerfi Reglugerð (ESB) 2019/2144 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 134 

X 

63 Almennt öryggi Reglugerð (ESB) 2019/2144 X(15) 

65 Háþróuð neyðarhemlunarkerfi Reglugerð (ESB) 2019/2144 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 131 

Á ekki 

við 

66 Akreinavarakerfi Reglugerð (ESB) 2019/2144 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 130 

Á ekki 

við“, 

f) í stað færslnanna fyrir liði 62, 63, 65 og 66 í töflunni í 6. viðbæti kemur eftirfarandi: 

„62 Vetniskerfi Reglugerð (ESB) 2019/2144 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 134 

X  

63 Almennt öryggi Reglugerð (ESB) 2019/2144 X(15) X(15) 

65 Háþróuð neyðarhemlunarkerfi Reglugerð (ESB) 2019/2144 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 131 

Á ekki 

við 

 

66 Akreinavarakerfi Reglugerð (ESB) 2019/2144 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 130 

Á ekki 

við“, 

 

g) skýringarnar breytast sem hér segir: 

i. eftirfarandi kemur í stað skýringar fyrir X: 

„X Kröfurnar sem settar eru fram í viðeigandi stjórnvaldsfyrirmælum gilda.“, 

ii. í stað skýringa 3 og 4 kemur eftirfarandi: 

„(3) Gerð er krafa um uppsetningu stöðugleikabúnaðar ökutækis í samræmi við 5. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) 

nr. 2019/2144.  
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(4) Gerð er krafa um uppsetningu rafræns stöðugleikabúnaðar í samræmi við 5. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) 

2019/2144“, 

iii. eftirfarandi kemur í stað skýringar 9A: 

„(9A) Gildir aðeins þegar slík ökutæki eru með búnað sem fellur undir reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 64. 

Hins vegar er uppsetning vöktunarkerfis fyrir þrýsting í hjólbörðum skyldubundin í samræmi við 1. mgr. 

5. gr. reglugerðar (ESB) 2019/2144“, 

iv. eftirfarandi kemur í stað skýringar 15: 

„(15) Skylda er að farið sé að ákvæðum reglugerðar (ESB) 2019/2144. Hins vegar er ekki gert ráð fyrir gerðar-

viðurkenningu samkvæmt þessum tiltekna lið þar sem hann stendur aðeins fyrir samsafn stakra liða sem eru 

skráðir annars staðar í viðeigandi töflu.“, 

v. skýringar 16 og 17 falla brott. 
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IV. VIÐAUKI 

Umbreytingarákvæði sem um getur í 3. mgr. 15. gr. 

Númer reglugerðar 

Sameinuðu 

þjóðanna 

Sértækar kröfur 

Lokadagsetning fyrir skráningu 

ökutækja sem ekki fara að tilskildum 

ákvæðum sem og sölu eða það að taka í 

notkun íhluti sem ekki fara að tilskildum 

ákvæðum (1) 

117 Hjólbarðar með tilliti til hávaðamengunar þeirra í snúningi, veggrips á 

blautu yfirborði og snúningsmótstöðu 

30. apríl 2023 

Hjólbarðar í flokki C3 skulu uppfylla kröfur 2. áfanga um snúnings-

mótstöðu 

Athugasemdir við töflu 

(1) Dagsetningarnar eins og mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 661/2009 að því er varðar gerð ökutækis, kerfis og íhlutar sem uppfylla 

kröfurnar í þeirri útgáfu sem er í gildi 5. júlí 2022 og reglugerð (EB) nr. 78/2009 að því er varðar gerð ökutækis og kerfis sem uppfylla 

kröfurnar í þeirri útgáfu sem er í gildi 5. júlí 2022. 
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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/1243 

frá 19. apríl 2021 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2144 með því að mæla fyrir um  

ítarlegar reglur að því er varðar búnað sem greiðir fyrir uppsetningu áfengisláss í vélknúnum  

ökutækjum og um breytingu á II. viðauka við þá reglugerð (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2144 frá 27. nóvember 2019 um gerðarviðurkenningarkröfur 

að því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra, og kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík 

ökutæki, með tilliti til almenns öryggis þeirra og verndunar farþega í ökutækjum og óvarinna vegfarenda, um breytingu á 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/858 og um niðurfellingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 78/2009, (EB) nr. 79/2009 og (EB) nr. 661/2009 og reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 631/2009, (ESB)  

nr. 406/2010, (ESB) nr. 672/2010, (ESB) nr. 1003/2010, (ESB) nr. 1005/2010, (ESB) nr. 1008/2010, (ESB) nr. 1009/2010, 

(ESB) nr. 19/2011, (ESB) nr. 109/2011, (ESB) nr. 458/2011, (ESB) nr. 65/2012, (ESB) nr. 130/2012, (ESB) nr. 347/2012, 

(ESB) nr. 351/2012, (ESB) nr. 1230/2012 og (ESB) 2015/166 (1), einkum 6. mgr. 4. gr. og 6. mgr. 6. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 6. gr. reglugerðar (ESB) 2019/2144 er þess krafist að vélknúin ökutæki í flokkum M og N séu búin tilteknum 

háþróuðum ökutækjakerfum, þ.m.t. búnaði sem greiðir fyrir uppsetningu áfengisláss. Í II. viðauka hennar er mælt fyrir 

um grunnkröfur fyrir gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja að því er varðar búnað sem greiðir fyrir uppsetningu 

áfengisláss í þeim ökutækjum. 

2) Áfengislásar auka umferðaröryggi með því að koma í veg fyrir að einstaklingar með áfengisstyrkleika í blóði sem fer 

yfir tiltekin viðmiðunarmörk aki vélknúnu ökutæki. 

3) Þörf er á ítarlegum reglum varðandi sértækar kröfur fyrir viðurkenningu ökutækja að því er varðar búnað sem greiðir 

fyrir uppsetningu áfengisláss. 

4) Í evrópsku staðlaröðinni EN 50436 eru tilgreindar prófunaraðferðir og nauðsynlegar kröfur um afköst áfengislása sem 

og leiðbeiningar fyrir yfirvöld, þá sem taka ákvarðanir, innkaupsaðila og notendur. Staðlar í þeirri staðlaröð ná einnig 

yfir sértæk ákvæði sem varða vélknúin ökutæki til að greiða fyrir uppsetningu áfengislása. 

5) Áfengislásar eru einkum ætlaðir til uppsetningar í ökutæki á eftirmarkaði. Í því skyni eru þeir tengdir við raf- og 

stýrirásir ökutækisins. Slík uppsetning ætti hvorki að raska eðlilegri frammistöðu né viðhaldi ökutækisins eða draga úr 

öryggi þess og ætti þar að auki að vera eins einföld og mögulegt er fyrir sérhæfða og þjálfaða aðila sem annast 

uppsetningu. 

6) Því er nauðsynlegt að krefjast þess að framleiðendur ökutækja birti skjal á vefsetrum sínum með skýrum leiðbeiningum 

um uppsetningu áfengislása („uppsetningarskjal“) til að gera tæknimönnunum kleift að setja upp áfengislás á réttan hátt 

í tiltekna gerð ökutækis.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 272, 30.7.2021, bls. 11. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 58/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 325, 16.12.2019, bls. 1. 
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7) Þar eð hluti upplýsinganna í uppsetningarskjalinu kunna að varða öryggistengda upplýsingaþjónustu um viðgerðir og 

viðhald ættu þær aðeins að vera aðgengilegar þeim óháðu rekstraraðilum sem löggiltir aðilar hafa viðurkennt í samræmi 

við 3. viðbæti við X. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/858 (2).  

8) Taflan sem inniheldur skrá yfir kröfur í II. viðauka við reglugerð (ESB) 2019/2144 inniheldur ekki neinar tilvísanir í 

stjórnvaldsfyrirmæli að því er varðar búnað sem greiðir fyrir uppsetningu áfengisláss. Því er nauðsynlegt að setja 

tilvísun í þessa reglugerð í þeim viðauka. 

9) Því ætti að breyta reglugerð (ESB) 2019/2144 til samræmis við það. 

10) Þar eð reglugerð (ESB) 2019/2144 á að koma til framkvæmda frá og með 6. júlí 2022 ætti þessi reglugerð að koma til 

framkvæmda frá og með sama degi. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Kröfur fyrir búnað sem greiðir fyrir uppsetningu áfengisláss 

Gerðarviðurkenning vélknúinna ökutækja, að því er varðar búnað sem greiðir fyrir uppsetningu áfengisláss, skal falla undir 

kröfurnar sem settar eru fram í I. viðauka. 

2. gr. 

Breyting á reglugerð (ESB) 2019/2144 

Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (ESB) 2019/2144 er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð. 

3. gr. 

Gildistaka og framkvæmd 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 6. júlí 2022. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 19. apríl 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  

  

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/858 frá 30. maí 2018 um viðurkenningu á og markaðseftirlit með vélknúnum ökutækjum 

og eftirvögnum þeirra og á kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík ökutæki, um breytingu á reglugerðum (EB) 

nr. 715/2007 og (EB) nr. 595/2009 og niðurfellingu tilskipunar 2007/46/EB (Stjtíð. ESB L 151, 14.6.2018, bls. 1).  
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I. VIÐAUKI 

Tæknilegar kröfur 

1. Búnaður sem greiðir fyrir uppsetningu áfengisláss skal gera kleift að setja upp áfengislás eða setja hann upp sem 

endurbótarhlut sem uppfyllir Evrópustaðlana EN 50436-1:2014 eða EN 50436-2:2014+A1:2015. 

2. Kerfi í ökutæki, að því er varðar búnað sem greiðir fyrir uppsetningu áfengisláss, í öllum vélknúnum ökutækjum í 

flokkum M og N skal samrýmast viðeigandi gerð ökutækis, eins og mælt er fyrir um í uppsetningarskjalinu fyrir 

áfengislás („uppsetningarskjal“), sem samrýmist Evrópustaðlinum EN 50436-7:2016. Í því skyni skal uppsetningarskjalið 

ná yfir a.m.k. einn af möguleikunum í a-, b- eða c-lið 3. liðar í viðauka C í EN 50436-7:2016. Framleiðanda ökutækisins 

er heimilt, í samráði við viðurkenningaryfirvaldið og tækniþjónustuna, að leggja fram uppsetningarskjalið sem samrýmist 

síðari endurskoðunum Evrópustaðalsins. 

3. Uppsetningarskjal 

3.1. Uppsetningarskjalið skal innihalda ítarlega lýsingu, skýringarmyndir og myndir sem útskýra uppsetningu áfengisláss og 

skulu einhverjar af eftirfarandi upplýsingum koma fram: 

a) upplýsingar um straum frá rafgeymi, jarðtengingu, stöðu kveikiláss ökutækis og ræsifærni, 

b) upplýsingar um straum frá rafgeymi, jarðtengingu, stöðu kveikiláss ökutækis og ílags- og frálagslínu sem heimilar eða 

hindrar ræsingu, og valkvæða greiningu á knúningsgetu (t.d. gang hreyfils) eða merki um hreyfingu ökutækis eða 

c) upplýsingar um straum frá rafgeymi, jarðtengingu og tengingu gagnabrautar. 

3.2. Í uppsetningarskjalinu skal auðkenna og tilgreina allan viðbótarhugbúnað, vélbúnað eða verklagsreglur sem eru 

nauðsynlegar svo hægt sé að setja upp áfengislás í hefðbundnu ökutæki. 

3.3. Alla jafna skal áfengislásinn vera í ham sem hindrar gangsetningu. Hindrunarvirkni áfengislássins fæst með opnum 

rafliðaútgangs, samsvarandi frálagsmerki eða samsvarandi stafrænum skilaboðum um gagnabraut. Lokun þessa rafliða 

eða breyting á frálagsmerki sem hindrar gangsetningu yfir í frálagsmerki sem hindrar ekki gangsetningu eða sending 

samsvarandi skilaboða um gagnabraut sem hindra ekki gangsetningu skal eiga sér stað þegar borist hefur viðurkennt 

öndunarsýni með áfengisstyrkleika sem er undir fyrirframsettum viðmiðunarmörkum. 

3.4. Uppsettur áfengislás skal einungis grípa inn í ræsingarferli hreyfils eða hreyfingu ökutækis fyrir eigin afli þegar 

aðalstýrirofi ökutækis er virkjaður og skal áfengislásinn hvorki hafa áhrif á hreyfil í gangi né ökutæki á hreyfingu. 

4. Aðgangur að upplýsingum um búnað sem greiðir fyrir uppsetningu áfengisláss 

4.1. Framleiðendur ökutækja skulu koma á nauðsynlegu fyrirkomulagi og setja verklagsreglur til að tryggja að upplýsingar 

varðandi búnað sem greiðir fyrir uppsetningu áfengisláss í ökutæki, í formi viðeigandi upplýsinga í staðlaða 

uppsetningarskjalinu, séu aðgengilegar í samræmi við X. viðauka við reglugerð (ESB) 2018/858. Þar eð hluti 

upplýsinganna kunna að varða öryggistengda upplýsingaþjónustu varðandi viðgerðir og viðhald ökutækja skal takmarka 

aðgang að upplýsingum um búnað sem greiðir fyrir uppsetningu áfengisláss við óháða rekstraraðila sem uppfylla 

kröfurnar sem mælt er fyrir um í 3. viðbæti við þann viðauka. 

5. Framleiðandi ökutækisins skal láta yfirlýsingu fylgja með upplýsingaskjalinu með því að nota sniðmátið sem sett er fram í 

viðbætinum við þennan viðauka. 

 _____  
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Viðbætir 

Yfirlýsing framleiðanda 

(Framleiðandi): 

… .....................................................................................................................................................................................................  

(Heimilisfang framleiðanda): 

… .....................................................................................................................................................................................................  

vottar hér með að 

hann veiti aðgang að uppsetningarskjalinu fyrir áfengislás í samræmi við 1. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2021/1243 (1) fyrir eftirfarandi gerð ökutækis og tegund: … 

Aðalveffangið eða -vefföngin, þar sem hægt er að nálgast uppsetningarskjalið fyrir áfengislás, eru tilgreind í viðauka A við 

þessa yfirlýsingu. Samskiptaupplýsingar ábyrgs fulltrúa framleiðandans, sem hefur undirritað þessa yfirlýsingu, eru settar fram í 

viðauka B við þessa yfirlýsingu. 

Gjört í ... [staður] 

Hinn ... [dagsetning] 

[Undirskrift] [Staða][] 

Viðauki A: veffang eða vefföng 

Viðauki B: samskiptaupplýsingar 

  

(1) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1243 frá 19. apríl 2021 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2019/2144 með því að mæla fyrir um ítarlegar reglur að því er varðar búnað sem greiðir fyrir uppsetningu áfengisláss í vélknúnum 

ökutækjum og um breytingu á II. viðauka við þá reglugerð (Stjtíð. ESB L 272, ..., bls. 11). 

 ______  
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II. VIÐAUKI 

Breyting á reglugerð (ESB) 2019/2144 

Í stað línunnar fyrir kröfu E1 í II. viðauka við reglugerð (ESB) 2019/2144 kemur eftirfarandi: 

„E1 Búnaður sem greiðir 

fyrir uppsetningu 

áfengisláss 

Framseld reglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2021/1243 (*) 

 B B B B B B       

(*) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1243 frá 19. apríl 2021 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2019/2144 með því að mæla fyrir um ítarlegar reglur að því er varðar búnað sem greiðir fyrir uppsetningu áfengisláss í vélknúnum 

ökutækjum og um breytingu á II. viðauka við þá reglugerð (Stjtíð. ESB L 272, ..., bls. 11).“ 
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2020/1255 

frá 7. september 2020 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1881/2006 að því er varðar hámarksgildi fjölhringa, arómatískra 

vetniskolefna í kjöti og kjötafurðum sem eru reykt á hefðbundinn hátt og í fiski og lagarafurðum sem eru 

reykt á hefðbundinn hátt og um að fastsetja hámarksgildi fjölhringa, arómatískra vetniskolefna í dufti úr 

matvælum úr plönturíkinu sem er notað við að tilreiða drykkjarvörur (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 315/93 frá 8. febrúar 1993 um málsmeðferð fyrir Bandalagið vegna mengunarefna í 

matvælum (1), einkum 3. mgr. 2. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 (2) voru fastsett hámarksgildi fyrir fjölhringa, arómatísk 

vetniskolefni í matvælum, þ.m.t. reyktu kjöti og reyktum kjötafurðum og reyktum fiski og reyktum lagarafurðum. 

2) Samkvæmt þeirri reglugerð ætti að fastsetja hámarksgildi fyrir fjölhringa, arómatísk vetniskolefni við gildi sem eru eins 

lág og raunhæft er að ætlast til að megi ná og byggjast á góðum starfsvenjum í framleiðslu og í landbúnaði eða 

fiskveiðum. Gögn um reyktan fisk og reykt kjöt árið 2011 sýndu að unnt var að ná lægri hámarksgildum. Samt sem áður 

var nauðsynlegt í sumum tilvikum að breyta tækni við reykingu. Af þeim sökum var veitt þriggja ára umbreytingar-

tímabil fyrir reykt kjöt og kjötafurðir og reyktan fisk og reyktar lagarafurðir áður en lægri hámarksgildin tóku gildi frá 

og með 1. september 2014. 

3) Þrátt fyrir að góðum starfsvenjum hafi verið beitt við reykingu var staðfest á árinu 2014 að ekki hefði verið unnt að ná 

lægri gildum fyrir fjölhringa, arómatísk vetniskolefni á Írlandi, Spáni, í Króatíu, á Kýpur, í Lettlandi, Póllandi, Portúgal, 

Rúmeníu, Slóvakíu, Finnlandi, Svíþjóð og Bretlandi í tilteknum tilvikum þegar um er að ræða kjöt og kjötafurðir sem 

eru reykt á hefðbundinn hátt og á Írlandi, í Lettlandi, Rúmeníu, Finnlandi, Svíþjóð og Bretlandi í tilteknum tilvikum 

þegar um er að ræða fisk og lagarafurðir sem eru reykt á hefðbundinn hátt. Í þessum tilvikum var ekki unnt að aðlaga 

starfsvenjur við reykingu til að fara að lægri hámarksgildunum fyrir fjölhringa, arómatísk vetniskolefni án þess að 

breyta skynmatseinkennum matvælanna umtalsvert. 

4) Á grundvelli framangreindra athugana og skv. 6. og 7. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1881/2006 var viðkomandi 

aðildarríkjum veitt tímabundin undanþága frá beitingu lægri hámarksgilda fyrir fjölhringa, arómatísk vetniskolefni frá 

og með 1. september 2014 til að setja á sinn eigin markað kjöt og kjötafurðir sem eru reykt á hefðbundinn hátt og/eða 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 293, 8.9.2020, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 60/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. EB L 37, 13.2.1993, bls. 1. 

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 frá 19. desember 2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í matvælum 

(Stjtíð. ESB L 364, 20.12.2006, bls. 5). 

2022/EES/26/14 
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reyktan fisk og reyktar lagarafurðir sem eru reykt á yfirráðasvæði þeirra og eru ætluð til neyslu á yfirráðasvæði þeirra. 

Hámarksgildin sem voru í gildi fyrir 1. september 2014 giltu áfram um þessar reyktu afurðir. Undanþágan náði almennt 

yfir allt reykt kjöt og allar reyktar kjötafurðir og/eða allan reyktan fisk og allar reyktar lagarafurðir án þess að tiltekin 

heiti matvæla væru tilgreind. 

5) Í samræmi við 6. og 7. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1881/2006 hafa viðkomandi aðildarríki haldið áfram að fylgjast 

með tilvist fjölhringa, arómatískra vetniskolefna í þessum afurðum og hafa komið á fót áætlunum til að koma í 

framkvæmd góðum starfsvenjum við reykingu þegar unnt er. Aðstæður voru einnig metnar á árinu 2018 á grundvelli 

ítarlegra upplýsinga sem hlutaðeigandi aðildarríki lögðu fram, þ.m.t. vöktunargögn um tilvist fjölhringa, arómatískra 

vetniskolefna í kjöti og kjötafurðum sem eru reykt á hefðbundinn hátt og reyktum fiski og reyktum lagarafurðum og 

upplýsingar um beitingu góðra starfsvenja við reykingu og breytingar á skynmatseinkennum. Í kjölfar ítarlegs mats á 

framlögðum upplýsingum var komist að þeirri niðurstöðu að ekki væri unnt að ná lægri gildum fyrir fjölhringa, 

arómatísk vetniskolefni með því að breyta starfsvenjum við reykingu, innan marka þess sem er efnahagslega gerlegt og 

mögulegt, án þess að tapa dæmigerðum skynmatseinkennum í tilteknum tilvikum þegar um er að ræða kjöt og 

kjötafurðir sem eru reykt á hefðbundinn hátt á Írlandi, Spáni, í Króatíu, á Kýpur, í Lettlandi, Póllandi, Portúgal, 

Slóvakíu, Finnlandi og Svíþjóð og í tilteknum tilvikum þegar um er að ræða fisk og lagarafurðir sem eru reykt á 

hefðbundinn hátt í Lettlandi, Finnlandi og Svíþjóð. Því ætti að veita undanþágu án tímamarka fyrir staðbundna 

framleiðslu og neyslu í tilteknum tilvikum þegar um er að ræða kjöt og kjötafurðir, fisk og lagarafurðir sem eru reykt á 

hefðbundin hátt í þessum hlutaðeigandi aðildarríkjum. 

6) Enn fremur hefur komið í ljós að tiltekið duft úr matvælum úr plönturíkinu, sem er notað við að tilreiða drykkjarvörur, 

inniheldur mikið magn fjölhringa, arómatískra vetniskolefna vegna þess að óviðeigandi starfsvenjur eru notaðar við 

þurrkun á duftinu. Með tilliti til þess að fjölhringa, arómatísk vetniskolefni eru krabbameinsvaldandi erfðaeitur er 

nauðsynlegt að fastsetja hámarksgildi fyrir fjölhringa, arómatísk vetniskolefni í þessu dufti, sem hægt er að ná með því 

að beita góðum starfsvenjum við þurrkun, með það að markmiði að tryggja öfluga heilsuvernd manna. 

7) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 1881/2006 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. 

Breytingar á reglugerð (EB) nr. 1881/2006 

Reglugerð (EB) nr. 1881/2006 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað 6. og 7. mgr. 7. gr. kemur eftirfarandi: 

„6. Þrátt fyrir 1. gr. er eftirfarandi aðildarríkjum heimilt að leyfa setningu eftirfarandi kjöts og kjötafurða, sem eru reykt á 

hefðbundinn hátt, sem eru reykt á yfirráðasvæði þeirra og ætluð til neyslu þar og sem innihalda fjölhringa, arómatísk 

vetniskolvetni í meiri styrk en mælt er fyrir um í lið 6.1.4 í viðaukanum, á sinn eigin markað að því tilskildu að þessar 

afurðir séu í samræmi við hámarksgildin sem eru í gildi fyrir 1. september 2014, þ.e. 5,0 μg/kg fyrir bensó(a)pýren og  

30,0 μg/kg fyrir samanlagt magn bensó[a]pýrens, bens[a]antrasens, bensó[b]flúorantens og krýsens: 

— Írland, Króatía, Kýpur, Spánn, Pólland og Portúgal: kjöt og kjötafurðir sem eru reykt á hefðbundinn hátt, 

— Lettland: svínakjöt sem er reykt á hefðbundinn hátt, heitreykt kjúklingakjöt, heitreyktar pylsur og heitreykt villibráð, 

— Slóvakía: saltað kjöt sem er reykt á hefðbundinn hátt, beikon sem er reykt á hefðbundinn hátt, pylsa (klobása) sem er 

reykt á hefðbundinn hátt, þar sem „reykt á hefðbundinn hátt“ merkir að framleiða reyk með því að brenna við 

(viðarboli, viðarsag, viðarspæni) í reykhúsi, 

— Finnland: kjöt og kjötafurðir sem eru heitreykt á hefðbundinn hátt, 

— Svíþjóð: kjöt og kjötafurðir sem eru reykt yfir glóheitum viði (e. glowing wood) eða öðrum plöntuefnum. 



21.4.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 26/125 

 

Þessi aðildarríki og hlutaðeigandi stjórnendur matvælafyrirtækja skulu halda áfram að fylgjast með því hvort fjölhringa, 

arómatísk vetniskolvetni eru til staðar í kjöti og kjötafurðum sem eru reykt á hefðbundinn hátt, sem um getur í fyrstu 

undirgrein þessarar greinar, og skulu tryggja að góðum starfsvenjum við reykingu sé beitt, þegar unnt er, án þess að glata 

dæmigerðum skynmatseinkennum þessara afurða. 

7. Þrátt fyrir 1. gr. er eftirfarandi aðildarríkjum heimilt að leyfa setningu eftirfarandi fisks og lagarafurða, sem eru reykt á 

hefðbundinn hátt, sem eru reykt á yfirráðasvæði þeirra og ætluð til neyslu þar og sem innihalda fjölhringa, arómatísk 

vetniskolvetni í meiri styrk en mælt er fyrir um í lið 6.1.5 í viðaukanum, á sinn eigin markað að því tilskildu að þessar 

reyktu afurðir séu í samræmi við hámarksgildin sem eru í gildi fyrir 1. september 2014, þ.e. 5,0 μg/kg fyrir bensó(a)pýren 

og 30,0 μg/kg fyrir samanlagt magn bensó[a]pýrens, bens[a]antrasens, bensó[b]flúorantens og krýsens: 

— Lettland: fiskur sem er heitreyktur á hefðbundinn hátt, 

— Finnland: lítill fiskur og fiskafurðir úr litlum fiski sem eru heitreykt á hefðbundinn hátt, 

— Svíþjóð: fiskur og fiskafurðir sem eru reykt yfir glóheitum viði eða öðrum plöntuefnum. 

Þessi aðildarríki og hlutaðeigandi stjórnendur matvælafyrirtækja skulu halda áfram að fylgjast með því hvort fjölhringa, 

arómatísk vetniskolvetni eru til staðar í fiski og fiskafurðum sem eru reykt á hefðbundinn hátt, sem um getur í fyrstu 

undirgrein þessarar greinar, og skulu tryggja að góðum starfsvenjum við reykingu sé beitt, þegar unnt er, án þess að glata 

dæmigerðum skynmatseinkennum þessara afurða.“ 

2) Viðaukanum er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Matvæli, sem skráð eru í viðaukann við þessa reglugerð, sem voru sett á markað á löglegan hátt fyrir gildistöku þessarar 

reglugerðar mega vera áfram á markaði til 28. mars 2021. 

3. gr. 

Gildistaka og framkvæmd 

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 7. september 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Eftirfarandi færslu er bætt við á eftir færslu 6.1.15 um „Þurrkuð krydd að undanskildum kardimommum og reyktu Capsicum 

spp.“ í 6. lið viðaukans við reglugerð (EB) nr. 1881/2006: 

„6.1.16 Duft úr matvælum úr plönturíkinu til tilreiðslu 

á drykkjarvörum, að undanskildum vörunum 

sem um getur í liðum 6.1.2 og 6.1.11 (*) 

10,0 50,0 

(*) Með tilreiðslu á drykkjarvörum er vísað til notkunar á dufti sem er fínmalað og til að hræra út í drykkjarvörur.“ 
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2021/1317 

frá 9. ágúst 2021 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1881/2006 að því er varðar hámarksgildi fyrir blý í tilteknum 

matvælum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 315/93 frá 8. febrúar 1993 um málsmeðferð fyrir Bandalagið vegna mengunarefna í 

matvælum (1), einkum 3. mgr. 2. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 (2) voru fastsett hámarksgildi fyrir blý (Pb) í ýmsum 

matvælum. 

2) Hinn 18. mars 2010 samþykkti Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) álit um blý í 

matvælum (3). Matvælaöryggisstofnunin tilgreindi að blý geti valdið taugaeiturhrifum á þroskun hjá smábörnum og 

hjarta- og æðavandamálum og eiturhrifum á nýru hjá fullorðnum. Áhættumatið fyrir blý var byggt á þessum hugsanlegu 

mikilvægu skaðlegu áhrifum. Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að ekki lægju fyrir vísbendingar um 

viðmiðunarmörk fyrir nokkra mikilvæga endapunkta, þ.m.t. taugaeiturhrif á þroskun og eiturhrif á nýru hjá fullorðnum. 

Af þessum sökum var ekki viðeigandi að ákvarða þolanlega vikulega inntöku. Matvælaöryggisstofnunin lét í ljós 

áhyggjur af því að núverandi gildi fyrir fæðutengd váhrif af völdum blýs gætu haft áhrif á taugaþroskun hjá fóstrum, 

ungbörnum og börnum. 

3) Sameiginleg sérfræðinganefnd Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismála-

stofnunarinnar um aukefni í matvælum og aðskotaefni komst að þeirri niðurstöðu í skýrslu sinni á árinu 2010 (4) að 

niðurstöður Matvælaöryggisstofnunarinnar væru staðfestar. 

4) Að teknu tilliti til nýjustu gagna um tilvist lækkaði Alþjóðamatvælaskrárráðið CXL-hámarksgildin fyrir blý í salti (að 

undanskildu salti úr sjávarfitjum) úr 2 mg/kg í 1 mg/kg á 41. fundi sínum. 

5) Að teknu tilliti til nýjustu gagna um tilvist lækkaði Alþjóðamatvælaskrárráðið CXL-hámarksgildin fyrir ætan sláturmat 

úr 0,5 mg/kg í 0,2 mg/kg fyrir ætan sláturmat úr nautgripum, 0,15 mg/kg fyrir ætan sláturmat úr svínum og 0,1 mg/kg 

fyrir ætan sláturmat úr alifuglum á 42. fundi sínum. Það lækkaði einnig hámarksgildin fyrir vín sem er gert úr þrúgum úr 

0,2 mg/kg í 0,1 mg/kg og fastsetti hámarksgildi fyrir styrkt vín/líkjörvín sem er gert úr þrúgum við 0,15 mg/kg. Bæði 

hámarksgildin gilda um vín sem er gert úr þrúgum sem eru tíndar eftir þann dag þegar hámarksgildin voru samþykkt á 

42. fundi Alþjóðamatvælaskrárráðsins. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 286, 10.8.2021, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 61/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. EB L 37, 13.2.1993, bls. 1. 

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 frá 19. desember 2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í matvælum 

(Stjtíð. ESB L 364, 20.12.2006, bls. 5). 

(3) Sérfræðinganefnd Matvælaöryggisstofnunar Evrópu um aðskotaefni í matvælaferlinu, 2010. „Scientific Opinion on lead in food.“ Tíðindi 

Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2010 8(4), 1570, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2010.1570 

(4) „Evaluation of certain food additives and contaminants: Seventy-third report of the joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. 

WHO Technical Report Series 960“. 

2022/EES/26/15 
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6) Í ljósi þessarar þróunar og nýjustu gagna um tilvist ætti að draga úr fæðutengdum váhrifum af völdum blýs í matvælum í 

Sambandinu með því að lækka gildandi hámarksgildi eða fastsetja viðbótarhámarksgildi fyrir matvæli þar sem raunhæft 

er að ætlast til að megi ná lægri gildum fyrir blý, þ.e.a.s. sláturmat, tiltekin matvæli fyrir ungbörn og smábörn, salt og 

villta sveppi. Af sömu ástæðum ætti að lækka hámarksgildin fyrir blý í víni og fastsetja hámarksgildi fyrir líkjörvín að 

því er varðar þessar afurðir sem eru framleiddar úr framtíðaruppskerum. Að lokum ætti að fastsetja hámarksgildi fyrir 

krydd af sömu ástæðum en einnig til að hjálpa til við baráttuna gegn sviksamlegu athæfi, s.s. að bæta blýkrómati við í 

túrmerik. 

7) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 1881/2006 til samræmis við það. 

8) Þar eð blý er dauft óbeint krabbameinsvaldandi erfðaeitur og tilvist þess skapar af þessum sökum meiri áhættu fyrir 

lýðheilsu ætti þó eingöngu að heimila að vörur, sem eru ekki í samræmi við nýju hámarksgildin fyrir blý og voru settar á 

markað fyrir gildistökudag þessarar reglugerðar, verði áfram á markaði í takmarkaðan tíma. 

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. 

Viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1881/2006 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Matvæli, sem skráð eru í viðaukann, sem voru sett á markað á löglegan hátt fyrir gildistöku þessarar reglugerðar mega vera 

áfram á markaði til 28. febrúar 2022. 

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 9. ágúst 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Í stað undirþáttar 3.1 (blý) í 3. þætti, málmar, í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1881/2006 kemur eftirfarandi: 

„Matvæli (1) 
Hámarksgildi 

(mg/kg blautvigt) 

3.1 Blý  

3.1.1 Hrámjólk (6), hitameðhöndluð mjólk og mjólk til framleiðslu á afurðum, að stofni til úr 

mjólk 

0,020 

3.1.2 Ungbarnablöndur, stoðblöndur og smábarnablöndur (57)  

settar á markað í duftformi (3) (29) 0,020 

settar á markað í fljótandi formi (3) (29) 0,010 

3.1.3 Unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamatur fyrir ungbörn og smábörn (3) (29) 

önnur en þau sem eru tilgreind í lið 3.1.5 

0,020 

3.1.4 Matvæli sem eru notuð í sérstökum, læknisfræðilegum tilgangi sem eru ætluð 

ungbörnum og smábörnum 

 

sett á markað í duftformi (3) (29) 0,020 

sett á markað í fljótandi formi (3) (29) 0,010 

3.1.5 Drykkir fyrir ungbörn og smábörn, merktir og seldir sem slíkir, aðrir en þeir sem getið 

er í liðum 3.1.2 og 3.1.4 

 

settir á markað í fljótandi formi eða sem á að endurgera með því að bæta vatni í þá 

samkvæmt leiðbeiningum framleiðandans, þ.m.t. aldinsafar (4) 

0,020 

sem á að tilreiða með því að laga seyði eða með seyðingu (29) 0,50 

3.1.6 Kjöt (að undanskildum sláturmat) af nautgripum, sauðfé, svínum og alifuglum (6) 0,10 

3.1.7 Sláturmatur (6)  

af nautgripum og sauðfé 0,20 

af svínum 0,15 

af alifuglum 0,10 

3.1.8 Fiskhold (24) (25) 0,30 

3.1.9 Smokkar (52) 0,30 

3.1.10 Krabbadýr (26) (44) 0,50 

3.1.11 Samlokur (26) 1,50 

3.1.12 Kornvörur og belgjurtir 0,20 

3.1.13 Rótar- og hnýðisgrænmeti (að undanskildum hafursrótum, fersku engiferi og fersku 

túrmeriki), laukar, blómstrandi kál, kálhöfuð, hnúðkál, belgávextir og stöngulgrænmeti 
(27) (53) 

0,10 

3.1.14 Blaðkál, hafursrætur, eftirfarandi sveppir Agaricus bisporus (ætisveppur), Pleurotus 

ostreatus (ostruvængur), Lentinula edodes (tókasveppur) og blaðgrænmeti (að 

undanskildum ferskum kryddjurtum) (27) 

0,30 

3.1.15 Villtir sveppir, ferskt túrmerik og ferskt engifer 0,80 
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3.1.16 Aldingrænmeti  

sykurmaís (27) 0,10 

annað en sykurmaís (27) 0,05 

3.1.17 Aldin, að undanskildum trönuberjum, rifsberjum og sólberjum, ylliberjum og aldinum 

jarðarberjatrés (27) 

0,10 

3.1.18 Trönuber, rifsber og sólber, ylliber og aldin jarðarberjatrés (27) 0,20 

3.1.19 Fita og olíur, þ.m.t. mjólkurfita 0,10 

3.1.20 Aldinsafar, þykktir aldinsafar sem búið er að endurgera með því að bæta vatni í þá og 

ávaxtanektar 

 

einungis úr berjum og öðrum smáum aldinum (14) 0,05 

úr aldinum, öðrum en berjum og öðrum smáum aldinum (14) 0,03 

3.1.21 Vín, (þ.m.t. freyðivín, að undanskildu líkjörvíni), eplavín, peruvín og ávaxtavín (11)  

afurðir sem eru framleiddar úr ávaxtauppskeru ársins 2001 til ávaxtauppskeru ársins 

2015 

0,20 

afurðir sem eru framleiddar úr ávaxtauppskeru ársins 2016 til ávaxtauppskeru ársins 

2021 

0,15 

afurðir sem eru framleiddar frá og með ávaxtauppskeru ársins 2022 0,10 

3.1.22 Kryddvín, drykkir, að stofni til úr kryddvíni og hanastél, blönduð með kryddvíni (13)  

afurðir sem eru framleiddar úr ávaxtauppskeru ársins 2001 til ávaxtauppskeru ársins 

2015 

0,20 

afurðir sem eru framleiddar úr ávaxtauppskeru ársins 2016 til ávaxtauppskeru ársins 

2021 

0,15 

afurðir sem eru framleiddar frá og með ávaxtauppskeru ársins 2022 0,10 

3.1.23 Líkjörvín sem er gert úr þrúgum (*)  

afurðir sem eru framleiddar frá og með ávaxtauppskeru ársins 2022 0,15 

3.1.24 Fæðubótarefni (39) 3,0 

3.1.25 Hunang 0,10 

3.1.26 Þurrkuð krydd (29)  

Aldinkrydd 0,60 

Krydd úr rótum og jarðstönglum 1,50 

Barkarkrydd 2,0 

Blómhnappakrydd og frævukrydd 1,0 

Krydd úr fræjum 0,90 

3.1.27 Salt, að undanskildu eftirfarandi óhreinsuðu salti: „fleur de sel“ og „grátt salt“ sem eru 

fengin handvirkt úr sjávarfitjum með leirbotni 

1,0 

Eftirfarandi óhreinsað salt: „fleur de sel“ og „grátt salt“ sem eru fengin handvirkt úr 

sjávarfitjum með leirbotni 

2,0 

(*) Eins og skilgreint er í II. hluta VII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1308/2013 frá 17. desember 2013 um 

sameiginlegt markaðskerfi fyrir landbúnaðarafurðir og um niðurfellingu á reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 922/72, (EBE) nr. 234/79, (EB) 

nr. 1037/2001 og (EB) nr. 1234/2007 (Stjtíð. ESB L 347, 20.12.2013, bls. 671).“ 
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2021/1156 

frá 13. júlí 2021 

um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008  

og viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 að því er  

varðar stevíólglýkósíð (E 960) og rebaudíósíð M sem eru framleidd með  

ensímbreytingu á stevíólglýkósíðum úr stevíu (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 frá 16. desember 2008 um aukefni í matvælum (1), 

einkum 3. mgr. 10. gr. og 14. gr., 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1331/2008 frá 16. desember 2008 um sameiginlega málsmeðferð 

við leyfisveitingu fyrir aukefni í matvælum, ensím í matvælum og bragðefni í matvælum (2), einkum 5. mgr. 7. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er sett fram skrá Evrópusambandsins yfir matvælaaukefni sem samþykkt 

hafa verið til notkunar í matvæli og skilyrði fyrir notkun þeirra. 

2) Í viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 (3) er mælt fyrir um nákvæmar skilgreiningar 

á aukefnum í matvælum sem eru tilgreind í II. og III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008. 

3) Uppfæra má skrá Evrópusambandsins yfir matvælaaukefni og nákvæmar skilgreiningar á aukefnum í matvælum í 

samræmi við sameiginlegu málsmeðferðina sem um getur í 1. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1331/2008, annaðhvort að 

frumkvæði framkvæmdastjórnarinnar eða í kjölfar umsóknar aðildarríkis eða hagsmunaaðila. 

4) Í febrúar 2018 var lögð umsókn fyrir framkvæmdastjórnina um breytingu á nákvæmum skilgreiningum varðandi 

matvælaaukefnið stevíólglýkósíð (E 960). Framkvæmdastjórnin gerði umsóknina aðgengilega fyrir aðildarríkin  

skv. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1331/2008. 

5) Í núverandi nákvæmum skilgreiningum er mælt fyrir um að stevíólglýkósíð (E 960) eigi að innihalda ekki minna en 

95% af 11 tilgreindum stevíólglýkósíðum: stevíósíð, rúbúsósíð, dúlkósíð A, stevíólbíósíð og rebaudíósíð A, B, C, D, E, 

F og M miðað við þurrefni, í hvaða samsetningu og hlutfalli sem er. Framleiðsluferli þessa matvælaaukefnis felur í sér 

tvo meginfasa: fyrri fasinn felur í sér útdrátt með vatni úr laufum plöntunnar Stevia rebaudiana Bertoni og forhreinsun 

útdráttarins og seinni fasinn felur í sér endurkristöllun stevíólglýkósíðanna. 

6) Umsækjandinn fór fram á breytingu á nákvæmum skilgreiningum á stevíólglýkósíðum (E 960) til að bæta við nýrri 

aðferð til framleiðslu á rebaudíósíði M. Rebaudíósíð M er minni háttar glýkósíð sem kemur fyrir í mjög litlu magni  

(< 1%) í stevíalaufum og bragðið af því, samanborið við mikilvægari glýkósíð (þ.e. stevíósíð og rebaudíósíð A), minnir 

meira á súkrósa. 

7) Nýja ferlið felur í sér lífummyndun á hreinsuðum útdrætti úr stevíalaufum (≥95% stevíólglýkósíð) með fjölþrepaferli 

með ensímum þar sem ensímin eru tilreidd í fyrsta þrepi ferlisins. Rebaudíósíð M sem af þess leiðir fer í gegnum röð af 

hreinsunar- og einangrunarþrepum til að framleiða endanlegt rebaudíósíð M (≥ 95%).  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 249, 14.7.2021, bls. 87. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 62/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 16. 

(2) Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 1. 

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 frá 9. mars 2012 um nákvæmar skilgreiningar á aukefnum í matvælum sem eru 

tilgreind í II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 (Stjtíð ESB L 83, 22.3.2012, bls. 1). 

2022/EES/26/16 
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8) Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) mat öryggi tillagðra breytinga á nákvæmu 

skilgreiningunum á matvælaaukefninu stevíólglýkósíð (E 960) og samþykkti álit sitt 24. september 2019 (4). Matvæla-

öryggisstofnunin taldi að þrepaferlið með ensímum, sem sótt var um vegna framleiðslu á rebaudíósíði M, geti leitt til 

annarra óhreininda en þeirra sem kunna að vera fyrir hendi í stevíólglýkósíðum (E 960) sem fást með útdrætti með vatni 

úr laufum Stevia rebaudiana og síðan endurkristöllun. Þess vegna taldi Matvælaöryggisstofnunin að þörf væri á 

aðskildum nákvæmum skilgreiningum fyrir rebaudíósíð M sem er framleitt með þessu ferli. Hún komst enn fremur að 

þeirri niðurstöðu að einnig sé unnt að nota núgildandi ásættanlega daglega inntöku, sem nemur 4 mg/kg líkamsþyngdar 

á dag, fyrir rebaudíósíð M sem er framleitt með ensímbreytingu á stevíólglýkósíðum. Matvælaöryggisstofnunin taldi að 

váhrif frá rebaudíósíði M (gefið upp sem stevíóljafngildi) verði ekki meiri en váhrifin frá stevíólglýkósíðum (E 960) ef 

þeim er skipt út með rebaudíósíði M sem er framleitt með þrepaferli með ensímum. Matvælaöryggisstofnunin komst 

einnig að þeirri niðurstöðu að rebaudíósíð M sem er framleitt með ensímbreytingu á stevíólglýkósíðum með notkun 

UDP-glúkósýltransferasa ásamt súkrósasyntasaensímum, sem eru framleidd með erfðabreyttu gersveppunum K. phaffii 

UGT-a og K. phaffii UGT-b, skapi ekki öryggisvanda við sömu tillögðu notkun og sama notkunarmagn og 

stevíólglýkósíð (E 960). 

9) Þess vegna þykir rétt að heimila notkun á rebaudíósíði M, sem er framleitt með þrepaferli með ensímum, sem sætuefni í 

matvælaflokkum þar sem stevíólglýkósíð (E 960) eru sem stendur leyfð. 

10) Að teknu tilliti til yfirstandandi ferlis við að breyta alþjóðlega númerakerfinu fyrir matvælaaukefni í Alþjóða-

matvælaskránni þykir rétt að færa nýja matvælaaukefnið á skrá sem „E 960c stevíólglýkósíð sem eru framleidd með 

ensími“ í B-hluta II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 að því er varðar merkingar. Til glöggvunar og í þágu 

samræmis ætti að breyta heiti matvælaaukefnisins „stevíólglýkósíð (E 960)“ sem er sem stendur leyft í „stevíólglýkósíð 

úr stevíu (E 960a)“. Þar eð hægt er að setja reglur um þessi matvælaaukefni saman ætti að bæta við nýjum hópi fyrir 

stevíólglýkósíð, sem inniheldur þau bæði, í C-hluta II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 og skipta ætti út öllum 

færslum um stevíólglýkósíð (E 960) í E-hluta II. viðauka við þá reglugerð til samræmis við það en viðhalda um leið 

núgildandi notkun og hámarksmagni fyrir leyfða notkun og notkunarmagn. 

11) Færa ætti nákvæma skilgreiningu fyrir rebaudíósíð M, sem er framleitt með ensímbreytingu á stevíólglýkósíðum úr 

stevíu, inn í reglugerð (ESB) nr. 231/2012 samhliða því að bæta við „E 960c stevíólglýkósíð sem eru framleidd með 

ensími“ í skrá Evrópusambandsins yfir matvælaaukefni sem mælt er fyrir um í II. viðauka við reglugerð (EB)  

nr. 1333/2008. 

12) Því ætti að breyta reglugerðum (EB) nr. 1333/2008 og (ESB) nr. 231/2012 til samræmis við það. 

13) Til að gera rekstraraðilum kleift að laga sig að nýju reglunum þykir rétt að kveða á um umbreytingartímabil og meðan á 

því stendur er heimilt að halda áfram að setja matvælaaukefnið „stevíólglýkósíð úr stevíu (E 960a)“ og matvæli sem 

innihalda það á markað sem „stevíólglýkósíð (E 960)“. 

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. 

Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er breytt í samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 231/2012 er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð. 

  

(4) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2019, 17(10), 5867, 19 bls. 
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3. gr. 

Matvælaaukefnið „stevíólglýkósíð“ (E 960) og matvæli sem innihalda það, sem eru merkt eða sett á markað í allt að 18 mánuði 

eftir gildistöku þessarar reglugerðar og sem uppfylla kröfurnar í þessari reglugerð, má setja á markað þar til birgðirnar eru 

uppurnar. 

4. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 13. júlí 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er breytt sem hér segir: 

a) Ákvæðum B2-hluta er breytt sem hér segir: 

1) Í stað færslunnar fyrir E 960 (Stevíólglýkósíð) kemur eftirfarandi: 

„E 960a Stevíólglýkósíð úr stevíu“ 

2) Eftirfarandi færslu er bætt við á eftir færslunni fyrir E 960a: 

„E 960c Stevíólglýkósíð sem eru framleidd með ensímbreytingu“ 

b) Í 5. lið í C-hluta er eftirfarandi nýjum v-lið bætt við á eftir u-lið fyrir E 626–635: Ríbónúkleótíð: 

 „v) E 960a–960c: Stevíólglýkósíð 

E-númer Heiti 

E 960a Stevíólglýkósíð úr stevíu 

E 960c Stevíólglýkósíð sem eru framleidd með ensímbreytingu“ 

c) Ákvæðum E-hluta er breytt sem hér segir: 

1) Í stað færslunnar fyrir E 960 (Stevíólglýkósíð) í flokki 01.4 (Bragðbættar, gerjaðar mjólkurvörur, þ.m.t. 

hitameðhöndlaðar vörur) kemur eftirfarandi: 

 „E 960a–

960c: 

Stevíólglýkósíð 100 (1) (60) Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án 

viðbætts sykurs“ 

2) Í stað færslunnar fyrir E 960 (Stevíólglýkósíð) í flokki 03 (Ís til neyslu) kemur eftirfarandi: 

 „E 960a–

960c: 

Stevíólglýkósíð 200 (1) (60) Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án 

viðbætts sykurs“ 

3) Í stað færslunnar fyrir E 960 (Stevíólglýkósíð) í flokki 04.2.2 (Aldin og grænmeti í ediki, olíu eða saltlegi) kemur 

eftirfarandi: 

 „E 960a–

960c: 

Stevíólglýkósíð 100 (1) (60) Einungis súrsæt, niðursoðin aldin og grænmeti“ 

4) Í stað færslunnar fyrir E 960 (Stevíólglýkósíð) í flokki 04.2.4.1 (Ávaxta- og grænmetisblöndur að undanskildu 

ávaxtamauki) kemur eftirfarandi: 

 „E 960a–

960c: 

Stevíólglýkósíð 200 (1) (60) Einungis orkuskertar afurðir“ 
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5) Í stað færslunnar fyrir E 960 (Stevíólglýkósíð) í flokki 04.2.5.1 (Sulta í sérflokki og hlaup í sérflokki eins og skilgreint 

er í tilskipun 2001/113/EB) kemur eftirfarandi: 

 „E 960a–

960c: 

Stevíólglýkósíð 200 (1) (60) Einungis orkuskert sulta, ávaxtahlaup og 

ávaxtamauk“ 

6) Í stað færslunnar fyrir E 960 (Stevíólglýkósíð) í flokki 04.2.5.2 (Sultur, hlaup og marmelaði og sykrað 

kastaníuhnetumauk eins og skilgreint er í tilskipun 2001/113/EB) kemur eftirfarandi: 

 „E 960a–

960c: 

Stevíólglýkósíð 200 (1) (60) Einungis orkuskert sulta, ávaxtahlaup og 

ávaxtamauk“ 

7) Í stað færslunnar fyrir E 960 (Stevíólglýkósíð) í flokki 04.2.5.3 (Annað sambærilegt smurálegg úr aldinum eða 

grænmeti) kemur eftirfarandi: 

 „E 960a–

960c: 

Stevíólglýkósíð 200 (1) (60) Einungis orkuskert smurálegg úr aldinum eða 

grænmeti og brauðálegg, að stofni til úr 

þurrkuðum aldinum, orkuskert eða án viðbætts 

sykurs“ 

8) Í stað færslunnar fyrir E 960 (Stevíólglýkósíð) í flokki 05.1 (Kakó- og súkkulaðivörur sem falla undir tilskipun 

2000/36/EB) kemur eftirfarandi: 

 „E 960a–

960c: 

Stevíólglýkósíð 270 (1) (60) Einungis orkuskert eða án viðbætts sykurs“ 

9) Í stað færslunnar fyrir E 960 (Stevíólglýkósíð) í flokki 05.2. (Annað sælgæti, þ.m.t. smátöflur sem gefa frískandi 

andardrátt) kemur eftirfarandi: 

 „E 960a–

960c: 

Stevíólglýkósíð 270 (1) (60) Einungis það sem er að stofni til úr kakói eða 

þurrkuðum ávöxtum, orkuskert eða án viðbætts 

sykurs 

 E 960a–960c Stevíólglýkósíð 330 (1) (60) Einungis brauðálegg, að stofni til úr kakói, mjólk, 

þurrkuðum ávöxtum eða fitu, orkuskert eða án 

viðbætts sykurs 

 E 960a–960c Stevíólglýkósíð 350 (1) (60) Einungis sælgæti án viðbætts sykurs 

Einungis orkuskert hart sælgæti (brjóstsykur og 

sleikibrjóstsykur) 

Einungis orkuskert mjúkt sælgæti (seigt sælgæti, 

ávaxtahlaup og frauðsykurvörur/sykurpúðar) 

Einungis orkuskertur lakkrís 

Einungis orkuskert núggat 

Einungis orkuskert marsipan 
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 E 960a–960c Stevíólglýkósíð 2 000 (1) (60) Einungis smátöflur sem gefa frískandi andardrátt, 

orkuskertar eða án viðbætts sykurs 

 E 960a–960c Stevíólglýkósíð 670 (1) (60) Einungis bragðsterkar hálstöflur, sem gefa 

frískandi andardrátt, orkuskertar eða án viðbætts 

sykurs“ 

10) Í stað færslunnar fyrir E 960 (Stevíólglýkósíð) í flokki 05.3 (Tyggigúmmí) kemur eftirfarandi: 

 „E 960a–

960c: 

Stevíólglýkósíð 3300 (1) (60) Einungis án viðbætts sykurs“ 

11) Í stað færslunnar fyrir E 960 (Stevíólglýkósíð) í flokki 05.4 (Skreytingar, hjúpur og fyllingar, að undanskildum 

fyllingum sem eru að stofni til úr aldinum og falla undir flokk 4.2.4) kemur eftirfarandi: 

 „E 960a–

960c: 

Stevíólglýkósíð 330 (1) (60) Einungis sælgæti án viðbætts sykurs 

 E 960a–960c Stevíólglýkósíð 270 (1) (60) Einungis að stofni til úr kakói eða þurrkuðum 

aldinum, orkuskert eða án viðbætts sykurs“ 

12) Í stað færslunnar fyrir E 960 (Stevíólglýkósíð) í flokki 06.3 (Korn og kornafurðir) kemur eftirfarandi: 

 „E 960a–

960c: 

Stevíólglýkósíð 330 (1) (60) Einungis morgunkorn með meira en 15% 

trefjainnihaldi sem inniheldur a.m.k. 20% klíði 

og er orkuskert eða án viðbætts sykurs“ 

13) Í stað færslunnar fyrir E 960 (Stevíólglýkósíð) í flokki 07.2 (Fínt kaffibrauð) kemur eftirfarandi: 

 „E 960a–

960c: 

Stevíólglýkósíð 330 (1) (60) Einungis essoblaten – kexþynnupappír“ 

14) Í stað færslunnar fyrir E 960 (Stevíólglýkósíð) í flokki 09.2 (Unninn fiskur og lagarfurðir, þ.m.t. lindýr og krabbadýr) 

kemur eftirfarandi: 

 „E 960a–

960c: 

Stevíólglýkósíð 200 (1) (60) Einungis súrsætur, niðursoðinn og niðurlagður 

fiskur og kryddlögur fyrir fisk, krabbadýr og 

lindýr“ 
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15) Í stað færslunnar fyrir E 960 (Stevíólglýkósíð) í flokki 11.4.1 (Borðsætuefni í fljótandi formi) kemur eftirfarandi: 

 „E 960a–

960c: 

Stevíólglýkósíð eftir 

þörfum 

(1) (60)“  

16) Í stað færslunnar fyrir E 960 (Stevíólglýkósíð) í flokki 11.4.2 (Borðsætuefni í duftformi) kemur eftirfarandi: 

 „E 960a–

960c: 

Stevíólglýkósíð eftir 

þörfum 

(1) (60)“  

17) Í stað færslunnar fyrir E 960 (Stevíólglýkósíð) í flokki 11.4.3 (Borðsætuefni í töfluformi) kemur eftirfarandi: 

 „E 960a–

960c: 

Stevíólglýkósíð eftir 

þörfum 

(1) (60)“  

18) Í stað færslunnar fyrir E 960 (Stevíólglýkósíð) í flokki 12.4 (Sinnep) kemur eftirfarandi: 

 „E 960a–

960c: 

Stevíólglýkósíð 120 (1) (60)“  

19) Í stað færslunnar fyrir E 960 (Stevíólglýkósíð) í flokki 12.5 (Súpur og seyði) kemur eftirfarandi: 

 „E 960a–

960c: 

Stevíólglýkósíð 40 (1) (60) Einungis orkuskertar súpur“ 

20) Í stað færslunnar fyrir E 960 (Stevíólglýkósíð) í flokki 12.6 (Sósur) kemur eftirfarandi: 

 „E 960a–

960c: 

Stevíólglýkósíð 120 (1) (60) þó ekki sojabaunasósa (gerjuð og ógerjuð) 

 E 960a–960c Stevíólglýkósíð 175 (1) (60) Einungis sojabaunasósa (gerjuð og ógerjuð)“ 
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21) Í stað færslunnar fyrir E 960 (Stevíólglýkósíð) í flokki 13.2. (Sérfæða sem er notuð í sérstökum læknisfræðilegum 

tilgangi eins og skilgreint er í tilskipun 1999/21/EB (að undanskildum vörum í matvælaflokki 13.1.5)) kemur 

eftirfarandi: 

 „E 960a–

960c: 

Stevíólglýkósíð 330 (1) (60)“  

22) Í stað færslunnar fyrir E 960 (Stevíólglýkósíð) í flokki 13.3 (Sérfæða til að stýra þyngd sem á að koma í staðinn fyrir 

allan matarskammt dagsins eða stakar máltíðir (í heild sinni eða hluta daglegrar fæðu)) kemur eftirfarandi: 

 „E 960a–

960c: 

Stevíólglýkósíð 270 (1) (60)“  

23) Í stað færslunnar fyrir E 960 (Stevíólglýkósíð) í flokki 14.1.3 (Aldinnektar eins og skilgreint er í tilskipun 

2001/112/EB og grænmetisnektar og svipaðar vörur) (i) kemur eftirfarandi: 

 „E 960a–

960c: 

Stevíólglýkósíð 100 (1) (60) Einungis orkuskertir eða án viðbætts sykurs“ 

24) Í stað færslunnar fyrir E 960 (Stevíólglýkósíð) í flokki 14.1.4 (Bragðbættar drykkjarvörur) kemur eftirfarandi: 

 „E 960a–

960c: 

Stevíólglýkósíð 80 (1) (60) Einungis orkuskertir eða án viðbætts sykurs“ 

25) Í stað færslunnar fyrir E 960 (Stevíólglýkósíð) í flokki 14.1.5.2 (Annað) kemur eftirfarandi: 

 „E 960a–

960c: 

Stevíólglýkósíð 30 (1) (60) 

(93) 

Einungis kaffi-, te- og jurtatedrykkir, orkuskertir 

eða án viðbætts sykurs 

 E 960a–960c Stevíólglýkósíð 30 (1) (60) 

(93) 

Einungis bragðbætt skyndikaffi og bragðbættar 

cappuccino-skyndivörur, orkuskert eða án 

viðbætts sykurs 

 E 960a–960c Stevíólglýkósíð 20 (1) (60) 

(93) 

Einungis bragðbættir drykkir, að stofni til úr 

malti, og drykkir bragðbættir með 

súkkulaði/cappuccino, orkuskertir eða án 

viðbætts sykurs“ 
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26) Í stað færslunnar fyrir E 960 (Stevíólglýkósíð) í flokki 14.2.1 (Bjór og maltdrykkir) kemur eftirfarandi: 

 „E 960a–

960c: 

Stevíólglýkósíð 70 (1) (60) Einungis óáfengur bjór eða bjór með 

áfengismagn sem er ekki meira en 1,2% miðað 

við rúmmál; „Bière de table/Tafelbier/Table 

beer“ (upprunalegt magn maltvökva er minna en 

6%), þó ekki „Obergäriges Einfachbier“; bjór 

með lágmarkssýrumagni, sem nemur  

30 millíjafngildum, gefið upp sem NaOH; 

dökkur bjór af gerðinni „oud bruin““ 

27) Í stað færslunnar fyrir E 960 (Stevíólglýkósíð) í flokki 14.2.8 (Aðrir áfengir drykkir, þ.m.t. blöndur úr áfengum og 

óáfengum drykkjum og brenndir drykkir með alkóhólinnihald undir 15%) kemur eftirfarandi: 

 „E 960a–960c: Stevíólglýkósíð 150 (1) (60)“  

28) Í stað færslunnar fyrir E 960 (Stevíólglýkósíð) í flokki 15.1 (Nasl sem er að stofni til úr kartöflum, korni, hveiti eða 

sterkju) kemur eftirfarandi: 

 „E 960a–960c: Stevíólglýkósíð 20 (1) (60)“  

29) Í stað færslunnar fyrir E 960 (Stevíólglýkósíð) í flokki 15.2 (Unnar hnetur) kemur eftirfarandi: 

 „E 960a–

960c: 

Stevíólglýkósíð 20 (1) (60)“  

30) Í stað færslunnar fyrir E 960 (Stevíólglýkósíð) í flokki 16 (Eftirréttir að undanskildum afurðum sem falla í flokk  

1, 3 og 4) kemur eftirfarandi: 

 „E 960a–

960c: 

Stevíólglýkósíð 100 (1) (60) Einungis orkuskertir eða án viðbætts sykurs“ 

31) Í stað færslunnar fyrir E 960 (Stevíólglýkósíð) í flokki 17.1 (Fæðubótarefni gefin í föstu formi, að undanskildum 

fæðubótarefnum fyrir ungbörn og smábörn) kemur eftirfarandi: 

 „E 960a–

960c: 

Stevíólglýkósíð 670 (1) (60)  

 E 960a–960c Stevíólglýkósíð 1800 (1) (60) Einungis fæðubótarefni í tyggjanlegu formi“ 
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32) Í stað færslunnar fyrir E 960 (Stevíólglýkósíð) í flokki 17.2 (Fæðubótarefni gefin í fljótandi formi, að undanskildum 

fæðubótarefnum fyrir ungbörn og smábörn) kemur eftirfarandi: 

 „E 960a–960c: Stevíólglýkósíð 200 (1) (60)  

 E 960a–960c Stevíólglýkósíð 1800 (1) (60) Einungis fæðubótarefni í formi síróps“ 
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II. VIÐAUKI 

Viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 231/2012 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað fyrirsagnar færslunnar fyrir E 960 Stevíólglýkósíð kemur eftirfarandi: 

„E 960a STEVÍÓLGLÝKÓSÍÐ ÚR STEVÍU“ 

2) Eftirfarandi nýrri færslu er bætt við á eftir færslunni fyrir E 960: 

„E 960c (i) REBAUDÍÓSÍÐ M FRAMLEITT MEÐ ENSÍMBREYTINGU Á STEVÍÓLGLÝKÓSÍÐUM ÚR STEVÍU 

Samheiti  

Skilgreining Rebaudíósíð M er stevíólglýkósíð, aðallega samsett úr rebaudíósíði M með minni háttar magni 

af öðrum stevíólglýkósíðum, s.s. rebaudíósíði A, rebaudíósíði B, rebaudíósíði D, rebaudíósíði  

I og stevíósíði. 

Rebaudíósíð M fæst með lífummyndun með ensímum á hreinsuðum útdrætti úr 

stevíólglýkósíðum (95% stevíólglýkósíð) úr laufum plöntunnar Stevia rebaudiana Bertoni með 

því að nota UDP-glúkósýltransferasa ásamt súkrósasyntasaensímum, sem eru framleidd með 

erfðabreyttu gersveppunum K. phaffii (áður Pichia pastoris) UGT-a og K. phaffii UGT-b, sem 

auðvelda flutning glúkósa úr súkrósa og UDP-glúkósa yfir í stevíólglýkósíð með 

glýkósíðtengjum. 

Eftir að ensímin eru fjarlægð með aðskilnaði fastra og fljótandi efna og hitameðhöndlun felur 

hreinsunin í sér samþjöppun rebaudíósíðs M með ásogstækni með resíni og síðan 

endurkristöllun rebaudíósíðs M sem leiðir af sér fullunna vöru sem inniheldur ekki minna en 

95% af rebaudíósíði M. Lífvænlegar frumur gersveppanna K. phaffii UGT-a og K. phaffii 

UGT-b eða DNA úr þeim mega ekki greinast í matvælaaukefninu. 

Efnaheiti Rebaudíósíð M: 13-[(2-O-β-D-glúkópýranósýl-3-O-β-D-glúkópýranósýl-β-D-

glúkópýranósýl)oxý]kaur-16-en-18-sýra, 2-O-β-D-glúkópýranósýl-3-O-β-D-glúkópýranósýl-β-

D-glúkópýranósýlester 

Sameindaformúla Almennt heiti Formúla Breytistuðull 

Rebaudíósíð M C56 H90 O33 0,25 

Sameindaþyngd og CAS-

númer 

Almennt heiti CAS-númer Sameindaþyngd (g/mól) 

   

Rebaudíósíð M 1220616-44-3 1 291,29 

Magngreining Ekki minna en 95% rebaudíósíð M miðað við þurrefni. 

Lýsing Hvítt yfir í fölgult duft, u.þ.b. 200 til 350 sinnum sætara en súkrósi (við 5% súkrósajafngildi). 

Auðkenning 

Leysni Auðleysanlegir til lítillega leysanlegir í vatni 

Sýrustig Á bilinu 4,5 til 7,0 (lausn í hlutfallinu 1:100) 

Hreinleiki 

Heildaraska Ekki meira en 1% 

Efnistap við þurrkun Ekki meira en 6% (105 °C, 2 klukkustundir) 

Leysiefnaleif Ekki meira en 5 000 mg/kg etanól 
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Arsen Ekki meira en 0,015 mg/kg 

Blý Ekki meira en 0,2 mg/kg 

Kadmíum Ekki meira en 0,015 mg/kg 

Kvikasilfur Ekki meira en 0,07 mg/kg 

Prótínleifar Ekki meira en 5 mg/kg 

Kornastærð Ekki minni en 74 μm [með sigti með möskvastærð 200 með kornastærðarmörk sem nema  

74 μm]“ 
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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2021/849 

frá 11. mars 2021 

um breytingu á 3. hluta VI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008  

um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna í því skyni að laga hana að tæknilegum og  

vísindalegum framförum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 frá 16. desember 2008 um flokkun, merkingu og 

pökkun efna og blandna, um breytingu og niðurfellingu á tilskipunum 67/548/EBE og 1999/45/EB og um breytingu á reglugerð 

(EB) nr. 1907/2006 (1), einkum 5. mgr. 37. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í töflu 3 í 3. hluta VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 er skrá yfir samræmda flokkun og merkingu hættulegra 

efna sem byggist á þeim viðmiðunum sem settar eru fram í 2.–5. hluta I. viðauka við þá reglugerð. 

2) Tillögur um að innleiða samræmda flokkun og merkingar á tilteknum efnum og að uppfæra eða fella brott samræmdar 

flokkanir og merkingar á tilteknum öðrum efnum hafa verið lagðar fyrir Efnastofnun Evrópu (hér á eftir nefnd 

Efnastofnunin) skv. 37. gr. reglugerðar (EB) nr. 1272/2008. Áhættumatsnefnd Efnastofnunarinnar samþykkti álit (2) 

varðandi þessar tillögur eftir að hafa tekið til greina athugasemdir sem bárust frá hlutaðeigandi aðilum. Þessi álit 

áhættumatsnefndar Efnastofnunarinnar eru: 

— Álit frá 15. mars 2019 um 1,2,4-tríasól 

— Álit frá 15. mars 2019 um 1,4-díoxan 

— Álit frá 15. mars 2019 um bensýlsalisýlat 

— Álit frá 15. mars 2019 um flúmíoxasín (ISO) 

— Álit frá 15. mars 2019 um mankóseb (ISO) 

— Álit frá 15. mars 2019 um margföldunarstuðla fyrir langvinna hættu fyrir vatnsumhverfi vegna koparefna sem eru 

skráð í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1179 

— Álit frá 15. mars 2019 um N-{2-[[1,1'-bí(sýklóprópýl)]-2-ýl]fenýl}-3-(díflúorómetýl)-1-metýl-1H-pýrasól-4-

karboxamíð, sedaxan  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 188, 28.5.2021, bls. 27. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 353, 31.12.2008, bls. 1. 

(2) Álitin eru aðgengileg á eftirfarandi vefsetri:https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-

/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-

/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-

/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/ 

2022/EES/26/17 
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— Álit frá 15. mars 2019 um N-metoxý-N-[1-metýl-2-(2,4,6-tríklórófenýl)-etýl]-3-(díflúorómetýl)-1-metýlpýrasól-4-

karboxamíð, pýdíflúmetófen 

— Álit frá 15. mars 2019 um p-sýmen, 1-ísóprópýl-4-metýlbensen 

— Álit frá 15. mars 2019 um p-menta-1,3-díen, α-terpínen, 1-ísóprópýl-4-metýlsýklóhexa-1,3-díen 

— Álit frá 15. mars 2019 um próþíókónasól 

— Álit frá 15. mars 2019 um (R)-p-menta-1,8-díen, d-límónen 

— Álit frá 15. mars 2019 um þíófanatmetýl 

— Álit frá 15. mars 2019 um tólklófosmetýl (ISO), O-(2,6-díklóró-p-tólýl)-O,O-dímetýlþíófosfat 

— Álit frá 15. mars 2019 um tólpýralat 

— Álit frá 15. mars 2019 um trínikkeldísúlfíð 

— Álit frá 13. júní 2019 um asameþífos 

— Álit frá 13. júní 2019 um 2-fenoxýetanól 

— Álit frá 13. júní 2019 um 2,2-díbrómó-2-sýanóasetamíð 

— Álit frá 13. júní 2019 um 3-amínómetýl-3,5,5-trímetýlsýklóhexýlamín 

— Álit frá 13. júní 2019 um 6,6'-dí-tert-bútýl-2,2'-metýlendí-p-kresól 

— Álit frá 13. júní 2019 um díflúfeníkan (ISO), N-(2,4-díflúorófenýl)-2-[3-(tríflúorómetýl)fenoxý]-3-pýridínkar-

boxamíð 

— Álit frá 13. júní 2019 um imídaklópríð(ISO), 1-(6-klórópýridín-3-ýlmetýl)-N-nítróimídasólidín-2-ýlídenamín 

— Álit frá 13. júní 2019 um pýríófenón 

— Álit frá 13. júní 2019 um S-absisínsýru 

— Álit frá 13. júní 2019 um tetrakis(2,6-dímetýlfenýl)-m-fenýlenbífosfat 

— Álit frá 20. september 2019 um 1,2-epoxý-4-epoxýetýlsýklóhexan 

— Álit frá 20. september 2019 um 4-metýlpentan-2-ón 

— Álit frá 20. september 2019 um bórsýru, díbórtríoxíð, tetrabórdínatríumheptaoxíðhýdrat, vatnsfrítt 

dínatríumtetrabórat, ortóbórsýrunatríumsalt, dínatríumtetrabóratdekahýdrat, dínatríumtetrabóratpentahýdrat 

— Álit frá 20. september 2019 um sítrónusýru 

— Álit frá 20. september 2019 um klómasón 

— Álit frá 20. september 2019 um desmedífam 

— Álit frá 20. september 2019 um dímetómorf 

— Álit frá 20. september 2019 um emamektínbensóat 

— Álit frá 20. september 2019 um esfenvalerat (ISO), (S)-α-sýanó-3-fenoxýbensýl-(S)-2-(4-klórófenýl)-3-metýlbútýrat 

— Álit frá 20. september 2019 um etametsúlfúrónmetýl (ISO) 

— Álit frá 20. september 2019 um mekópróp-P (ISO), (R)-2-(4-klóró-2-metýlfenoxý)própíónsýru og sölt hennar 

— Álit frá 20. september 2019 um metýlsalisýlat 

— Álit frá 20. september 2019 um fenmedífam (ISO) 

— Álit frá 20. september 2019 um trífloxýstróbín (ISO) 

— Álit frá 20. september 2019 um trítíkónasól 

— Álit frá 5. desember 2019 um 1,4-dímetýlnaftalín 

— Álit frá 5. desember 2019 um (3aS,5S,6R,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10-[(2S,3R,4R,5R)-3,4-díhýdroxý-5,6-

dímetýlheptan-2-ý]-5,6-díhýdroxý-7a,9a-dímetýlhexadekahýdró-3H-bensó[c]indenó[5,4-e]oxepín-3-ón, 24-epíbr-

assínólíð  
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— Álit frá 5. desember 2019 um 3-metýlpýrasól 

— Álit frá 5. desember 2019 um karbendasím (ISO), metýlbensimídasól-2-ýlkarbamat 

— Álit frá 5. desember 2019 um sýpermetrín cis/trans +/- 40/60, (RS)-α-sýanó-3-fenoxýbensýl-(1RS,3RS,1RS,3SR)-3-

(2,2-díklóróvínýl)-2,2-dímetýlsýklóprópankarboxýlat 

— Álit frá 5. desember 2019 um ímasamox (ISO), (RS)-2-(4-ísóprópýl-4-metýl-5-oxó-2-imídasólín-2-ýl)-5-

metoxýmetýlnikótínsýra 

— Álit frá 5. desember 2019 um tetraflúoróetýlen 

— Álit frá 5. desember 2019 um þíametoxam (ISO), 3-(2-klóró-þíasól-5-ýlmetýl)-5-metýl[1,3,5]oxadíasínan-4-ýlíden-

N-nítróamín 

— Álit frá 5. desember 2019 um trínexapaketýl (ISO), etýl-4-[sýklóprópýl(hýdroxý)metýlen]-3,5-díoxósýkló-

hexankarboxýlat 

3) Matsgildi bráðra eiturhrifa eru aðallega notuð til að ákvarða flokkun fyrir bráð eiturhrif á heilbrigði manna af völdum 

blandna sem innihalda efni sem eru flokkuð með tilliti til bráðra eiturhrifa. Innfærsla samræmdra matsgilda bráðra 

eiturhrifa í færslurnar sem tilgreindar eru í VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 auðveldar samræmingu 

flokkunar á blöndum og veitir eftirlitsyfirvöldum stuðning. Í kjölfar frekari vísindalegra mata á nokkrum efnum reiknaði 

Efnastofnunin út matsgildi bráðra eiturhrifa fyrir díkoparoxíð, díkoparklóríðtríhýdroxíð, tetrakoparhexahýdroxíðsúlfat 

og tetrakoparhexahýrdoxíðsúlfathýdrat, koparflögur (húðaðar með alifatískri sýru), kopar(II)karbónat-kopar(II)hýdroxíð 

(1:1), kopardíhýdroxíð, kopar(II)hýdroxíð, bordeaux-blöndu, myndefni koparsúlfats með kalsíumdíhýdroxíði og 

fimmvatnað kúprísúlfat til viðbótar við þau sem eru lögð til í álitum áhættumatsnefndarinnar fyrir önnur efni. Færa ætti 

þessi matsgildi bráðra eiturhrifa inn í næstsíðasta dálkinn í töflu 3 í 3. hluta VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 

1272/2008. 

4) Framkvæmdastjórninni bárust viðbótarupplýsingar þar sem vísindalegt mat, sem sett er fram í álitum áhættumatsnefndar 

Efnastofnunarinnar frá 15. mars 2019 varðandi mankóseb, frá 20. september 2019 varðandi 4-metýlpentan-2-ón og frá 

20. september 2019 varðandi dímetómorf, er vefengt. Framkvæmdastjórnin mat þessar upplýsingar og taldi þær ekki 

fullnægjandi til að rengja vísindalegu greiningarnar sem er að finna í álitum áhættumatsnefndar Efnastofnunarinnar. 

5) Því telur framkvæmdastjórnin viðeigandi að innleiða, uppfæra eða fella brott samræmda flokkun og merkingu á 

tilteknum efnum. 

6) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 1272/2008 til samræmis við það. 

7) Ekki ætti að gera þá kröfu að farið sé að nýju eða uppfærðu samræmdu flokkuninni þegar í stað þar eð nauðsynlegt er að 

veita birgjum tiltekinn frest til að laga merkingar og pökkun efna og blandna að nýju eða endurskoðuðu flokkuninni og 

selja fyrirliggjandi birgðir, með fyrirvara um gildandi kröfur samkvæmt reglum. Þessi frestur er einnig nauðsynlegur til 

að veita birgjum nægan tíma til að grípa til nauðsynlegra aðgerða til að tryggja áframhaldandi samræmi við önnur 

lagaskilyrði sem fylgja þeim breytingum sem gerðar eru samkvæmt þessari reglugerð. Slíkar kröfur geta tekið til þeirra 

sem settar eru fram í f-lið 1. mgr. 22. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 (3) eða þeirra sem 

settar eru fram í 50. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 (4). Þó ætti að gefa birgjum kost á því 

að beita nýrri eða uppfærðri samræmdri flokkun og að aðlaga merkingar og pökkun til samræmis við það að eigin 

frumkvæði áður en þessi reglugerð kemur til framkvæmda og frá og með gildistökudegi hennar til að tryggja öfluga 

vernd fyrir heilbrigði manna og fyrir umhverfið og til að veita birgjum nægan sveigjanleika. 

  

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því 

er varðar efni (efnareglurnar (REACH)), um stofnun Efnastofnunar Evrópu, um breytingu á tilskipun 1999/45/EB og um niðurfellingu á 

reglugerð ráðsins (EBE) nr. 793/93 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1488/94, sem og tilskipun ráðsins 76/769/EBE og 

tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 91/155/EBE, 93/67/EBE, 93/105/EB og 2000/21/EB (Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1). 

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 frá 22. maí 2012 um að bjóða sæfivörur fram á markaði og um notkun þeirra 

(Stjtíð. ESB L 167, 27.6.2012, bls. 1). 



21.4.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 26/146 

 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingar á reglugerð (EB) nr. 1272/2008 

Töflu 3 í 3. hluta VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 er breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Gildistaka og framkvæmd 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 17. desember 2022. 

Þrátt fyrir aðra málsgrein þessarar greinar er heimilt að flokka, merkja og pakka efnum og blöndum í samræmi við þessa 

reglugerð frá og með gildistökudegi hennar. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 11. mars 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Töflu 3 í 3. hluta VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 er breytt sem hér segir: 

1) Eftirfarandi færslum er bætt við: 

Skrárnúmer Efnaheiti EB-nr. CAS-nr. 

Flokkun Merkingar 
Sértæk 

styrkleikamörk, M-

stuðlar og matsgildi 

bráðra eiturhrifa 

Athuga

semdir 
Kóði eða kóðar fyrir 

hættuflokka og  

-undirflokka 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

hættusetn-

ingar 

Kóði eða kóðar 

fyrir 

hættumerki, 

viðvörunarorð 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

hættusetn-

ingar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

viðbótarhætt

usetningar 

„601-093-00-6 1,4-dímetýlnaftalín 209-335-9 571-58-4 Bráð eit. 4 

Eit. v. ásvelg. 1 

Augnert. 2 

Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 3 

H302 

H304 

H319 

H400 

H412 

HSK07 

HSK08 

HSK09 

Hætta 

H302 

H304 

H319 

H410 

 um munn: 

Matsgildi bráðra 

eiturhrifa =  

1 300 mg/kg 

líkamsþyngdar 

M = 1“ 

 

„601-094-00-1 1-ísóprópýl-4-metýlbensen, 

p-sýmen 

202-796-7 99-87-6 Eldf. vökvi 3 

Bráð eit. 3 

Eit. v. ásvelg. 1 

Langv. eit. á vatn. 2 

H226 

H331 

H304 

H411 

HSK02 

HSK06 

HSK08 

HSK09 

Hætta 

H226 

H331 

H304 

H411 

 við innöndun: 

Matsgildi bráðra 

eiturhrifa = 3 mg/l 

(gufa)“ 

 

„601-095-00-7 p-menta-1,3-díen, 1-ísóprópýl-

4-metýlsýklóhexa-1,3-díen, 

α-terpínen 

202-795-1 99-86-5 Eldf. vökvi 3 

Bráð eit. 4 

Húðnæm. 1 

Eit. v. ásvelg. 1 

Langv. eit. á vatn. 2 

H226 

H302 

H317 

H304 

H411 

HSK02 

HSK07 

HSK08 

HSK09 

Hætta 

H226 

H302 

H317 

H304 

H411 

 um munn: 

Matsgildi bráðra 

eiturhrifa =  

1 680 mg/kg 

líkamsþyngdar“ 

 

„602-110-00-X tetraflúoróetýlen 204-126-9 116-14-3 Krabb. 1B H350 HSK08 

Hætta 

H350“    

„604-095-00-5 6,6'-dí-tert-bútýl-2,2'-

metýlendí-p-kresól, 

[DBMC] 

204-327-1 119-47-1 Eit. á æxl. 1B H360F HSK08 

Hætta 

H360F“    

„606-152-00-X (5-klóró-2-metoxý-4-metýl-3-

pýridýl)(4,5,6-trímetoxý-o-

tólýl)metanón, pýríófenón 

- 688046-61-9 Krabb. 2 

Langv. eit. á vatn. 1 

H351 

H410 

HSK08 

HSK09 

Varúð 

H351 

H410 

 M = 1“  
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Skrárnúmer Efnaheiti EB-nr. CAS-nr. 

Flokkun Merkingar 
Sértæk 

styrkleikamörk, M-

stuðlar og matsgildi 

bráðra eiturhrifa 

Athuga

semdir 
Kóði eða kóðar fyrir 

hættuflokka og  

-undirflokka 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

hættusetn-

ingar 

Kóði eða kóðar 

fyrir 

hættumerki, 

viðvörunarorð 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

hættusetn-

ingar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

viðbótarhætt

usetningar 

„607-747-00-7 2,2-díbrómó-2-sýanóasetamíð, 

[DBNPA] 

233-539-7 10222-01-2 Bráð eit. 2 

Bráð eit. 3 

SEM-EV 1 

Húðert. 2 

Augnsk. 1 

Húðnæm. 1 

Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H330 

H301 

H372 

(öndunar-

vegur) (við 

innöndun) 

H315 

H318 

H317 

H400 

H410 

HSK06 

HSK08 

HSK05 

HSK09 

Hætta 

H330 

H301 

H372 

(öndunar-

vegur) (við 

innöndun) 

H315 

H318 

H317 

H410 

 við innöndun: 

Matsgildi bráðra 

eiturhrifa = 0,24 

mg/l (ryk eða úði) 

um munn: 

Matsgildi bráðra 

eiturhrifa =  

118 mg/kg 

líkamsþyngdar 

M = 1 

M = 1“ 

 

„607-748-00-2 [S-(Z,E)]-5-(1-hýdroxý-2,6,6-

trímetýl-4-oxósýklóhex-2-en-1-

ýl)-3-metýlpenta-2,4-díensýra, 

S-absísínsýra 

244-319-5 21293-29-8 Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H400 

H410 

HSK09 

Varúð 

H410  M = 1 

M = 1“ 

 

„607-749-00-8 metýlsalisýlat 204-317-7 119-36-8 Eit. á æxl. 2 

Bráð eit. 4 

Húðnæm. 1B 

Langv. eit. á vatn. 3 

H361d 

H302 

H317 

H412 

HSK07 

HSK08 

Varúð 

H361d 

H302 

H317 

H412 

 um munn: 

Matsgildi bráðra 

eiturhrifa =  

890 mg/kg 

líkamsþyngdar“ 

 

„607-750-00-3 sítrónusýra 201-069-1 77-92-9 Augnert. 2 

SEM-VES 3 

H319 

H335 

HSK07 

Varúð 

H319 

H335“ 

   

„607-751-00-9 etametsúlfúrónmetýl (ISO), 

metýl-2-({[4-etoxý-6-

(metýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-

ýl]karbamóýl}súlfamóýl) 

bensóat 

- 97780-06-8 Augnert. 2 

Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H319 

H400 

H410 

HSK07 

HSK09 

Varúð 

H319 

H410 

 M = 1 000 

M = 100“ 

 

„607-752-00-4 trínexapaketýl (ISO), 

etýl-4-[sýklóprópýl 

(hýdroxý)metýlen]-3,5-

díoxósýklóhexankarboxýlat 

- 95266-40-3 SEM-EV 2 

Húðnæm. 1B 

Langv. eit. á vatn. 1 

H373 

(meltingarve

gur) 

H317 

H410 

HSK08 

HSK07 

HSK09 

Varúð 

H373 

(meltingarve

gur) 

H317 

H410 

 M = 1“  
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Skrárnúmer Efnaheiti EB-nr. CAS-nr. 

Flokkun Merkingar 
Sértæk 

styrkleikamörk, M-

stuðlar og matsgildi 

bráðra eiturhrifa 

Athuga

semdir 
Kóði eða kóðar fyrir 

hættuflokka og  

-undirflokka 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

hættusetn-

ingar 

Kóði eða kóðar 

fyrir 

hættumerki, 

viðvörunarorð 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

hættusetn-

ingar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

viðbótarhætt

usetningar 

„607-753-00-X (3aS,5S,6R,7aR,7bS,9aS,10R,12

aS,12bS)-10-[(2S,3R,4R,5R)-

3,4-díhýdroxý-5,6-dímetýl-

heptan-2-ý]-5,6-díhýdroxý-

7a,9a-dímetýlhexadekahýdró-

3H-bensó[c]indenó[5,4-e] 

oxepín-3-ón, 24-epíbrassínólíð 

- 78821-43-9 Langv. eit. á vatn. 4 H413  H413“    

„607-754-00-5 bensýlsalisýlat 204-262-9 118-58-1 Húðnæm. 1B H317 HSK07 

Varúð 

H317“    

„607-755-00-0 (RS)-1-{1-etýl-4-[4-mesýl-3-(2-

metoxýetoxý)-o-tólúóýl] 

pýrasól-5-ýloxý} 

etýlmetýlkarbónat, 

tólpýralat 

- 1101132 

-67-5 

Krabb. 2 

Eit. á æxl. 2 

SEM-EV 2 

Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H351 

H361fd 

H373 (augu) 

H400 

H410 

HSK08 

HSK09 

Varúð 

H351 

H361fd 

H373 (augu) 

H410 

 M = 10 

M = 100“ 

 

„613-337-00-9 próþíókónasól (ISO), 2-[2-(1-

klórósýklóprópýl)-3-(2-klóró-

fenýl)-2-hýdroxýprópýl]-2,4-

díhýdró-3H-1,2,4-tríasól-3-þíón 

- 178928-70-6 Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H400 

H410 

HSK09 

Varúð 

H410  M = 10 

M = 1“ 

 

„613-338-00-4 asameþífos (ISO), S-[(6-klóró-

2-oxóoxasóló[4,5-b]pýridín-

3(2H)-ýl)metýl]-O,O-dímetýl-

þíófosfat 

252-626-0 35575-96-3 Krabb. 2 

Bráð eit. 3 

Bráð eit. 4 

SEM-VES 1 

Húðnæm. 1 

Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H351 

H331 

H302 

H370 

(taugakerfi) 

H317 

H400 

H410 

HSK06 

HSK08 

HSK09 

Hætta 

H351 

H331 

H302 

H370 

(taugakerfi) 

H317 

H410 

 við innöndun: 

Matsgildi bráðra 

eiturhrifa = 0,5 mg/l 

(ryk eða úði) 

um munn: 

Matsgildi bráðra 

eiturhrifa =  

500 mg/kg 

líkamsþyngdar 

M = 1 000 

M = 1 000“ 
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Skrárnúmer Efnaheiti EB-nr. CAS-nr. 

Flokkun Merkingar 
Sértæk 

styrkleikamörk, M-

stuðlar og matsgildi 

bráðra eiturhrifa 

Athuga

semdir 
Kóði eða kóðar fyrir 

hættuflokka og  

-undirflokka 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

hættusetn-

ingar 

Kóði eða kóðar 

fyrir 

hættumerki, 

viðvörunarorð 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

hættusetn-

ingar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

viðbótarhætt

usetningar 

„613-339-00-X 3-metýlpýrasól 215-925-7 1453-58-3 Eit. á æxl. 1B 
Bráð eit. 4 
SEM-EV 2 
Húðæt. 1 
Augnsk. 1 

H360D 
H302 
H373 (lungu) 
H314 
H318 

HSK08 
HSK07 
HSK05 
Hætta 

H360D 
H302 
H373 (lungu) 
H314 

 um munn: 
Matsgildi bráðra 
eiturhrifa =  
500 mg/kg líkams-
þyngdar“ 

 

„613-340-00-5 klómasón (ISO), 2-(2-klóró-
bensýl)-4,4-dímetýl-1,2-
oxasólídín-3-ón 

- 81777-89-1 Bráð eit. 4 
Bráð eit. 4 
Bráð eit. á vatn. 1 
Langv. eit. á vatn. 1 

H332 
H302 
H400 
H410 

HSK07 
HSK09 
Varúð 

H332 
H302 
H410 

 við innöndun: 
Matsgildi bráðra 
eiturhrifa =  
4,85 mg/l (ryk eða 
úði) 
um munn: 
Matsgildi bráðra 
eiturhrifa = 768 
mg/kg líkams-
þyngdar 
M = 1 
M = 1“ 

 

„614-030-00-2 emamektínbensóat (ISO), 
(4"R)-4"-deoxý-4"-(metýla-
mínó)avermektín-B1-bensóat 

- 155569-91-8 Bráð eit. 3 
Bráð eit. 3 
Bráð eit. 3 
SEM-VES 1 
SEM-EV 1 
Augnsk. 1 
Bráð eit. á vatn. 1 
Langv. eit. á vatn. 1 

H331 
H311 
H301 
H370 
(taugakerfi) 
H372 
(taugakerfi) 
H318 
H400 
H410 

HSK06 
HSK05 
HSK08 
HSK09 
Hætta 

H331 
H311 
H301 
H370 
(taugakerfi) 
H372 
(taugakerfi) 
H318 
H410 

 við innöndun: 
Matsgildi bráðra 
eiturhrifa =  
0,663 mg/l (ryk 
eða úði) 
um húð: 
Matsgildi bráðra 
eiturhrifa =  
300 mg/kg líkams-
þyngdar 
um munn: 
Matsgildi bráðra 
eiturhrifa = 
60 mg/kg líkams-
þyngdar 
SEM-EV 1, H372: 
C ≥ 5%, SEM-EV 
2, H373: 0,5% ≤ C 
< 5% 
M = 10 000 
M = 10 000“ 

 

„616-234-00-7 N-metoxý-N-[1-metýl-2-(2,4,6-
tríklórófenýl)-etýl]-3-
(díflúorómetýl)-1-metýlpýrasól-
4-karboxamíð, pýdíflúmetófen 

- 1228284- 
64-7 

Krabb. 2 
Eit. á æxl. 2 
Bráð eit. á vatn. 1 
Langv. eit. á vatn. 1 

H351 
H361f 
H400 
H410 

HSK08 
HSK09 
Varúð 

H351 
H361f 
H410 

 M = 1 
M = 1“ 
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Skrárnúmer Efnaheiti EB-nr. CAS-nr. 

Flokkun Merkingar 
Sértæk 

styrkleikamörk, M-

stuðlar og matsgildi 

bráðra eiturhrifa 

Athuga

semdir 
Kóði eða kóðar fyrir 

hættuflokka og  

-undirflokka 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

hættusetn-

ingar 

Kóði eða kóðar 

fyrir 

hættumerki, 

viðvörunarorð 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

hættusetn-

ingar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

viðbótarhætt

usetningar 

„616-235-00-2 N-{2-[[1,1'-bí(sýklóprópýl)]-2-

ýl]fenýl}-3-(díflúorómetýl)-1-

metýl-1H-pýrasól-4-karboxa-

míð, sedaxan 

- 874967-67-6 Krabb. 2 

Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 2 

H351 

H400 

H411 

HSK08 

HSK09 

Varúð 

H351 

H410 

 M = 1“  

2) Í stað færslnanna sem svara til skrárnúmeranna 005-007-00-2, 005-008-00-8, 005-011-00-4, 005-011-01-1, 005-011-02-9, 006-069-00-3, 006-076-00-1, 015-113-00-0, 028-007-00-4, 029-002-

00-X, 029-015-00-0, 029-016-00-6, 029-017-00-1, 029-018-00-7, 029-019-01-X, 029-020-00-8, 029-021-00-3, 029-022-00-9, 029-023-00-4, 601-029-00-7, 601-096-00-2, 603-024-00-5, 603-

066-00-4, 603-098-00-9, 606-004-00-4, 607-421-00-4, 607-424-00-0, 607-434-00-5, 608-058-00-4, 612-067-00-9, 612-252-00-4, 613-048-00-8, 613-102-00-0, 613-111-00-X, 613-166-00-X, 

613-208-00-7, 613-267-00-9, 613-282-00-0, 616-032-00-9, 616-106-00-0 og 616-113-00-9 koma eftirfarandi færslur, eftir því sem við á: 

Skrárnúmer Efnaheiti EB-nr. CAS-nr. 

Flokkun Merkingar 

Sértæk 

styrkleikamörk, M-

stuðlar og matsgildi 

bráðra eiturhrifa 

Athuga

semdir 
Kóði eða kóðar fyrir 

hættuflokka og -

undirflokka 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

hættusetn-

ingar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

hættumerki, 

viðvörunarorð 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

hættusetn-

ingar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

viðbótarh

ættusetn-

ingar 

„005-007-00-2 bórsýra [1] 

bórsýra [2] 

233-139-2 [1] 

234-343-4 [2] 

10043-35-3 [1] 

11113-50-1 [2] 

Eit. á æxl. 1B H360FD HSK08 

Hætta 

H360FD“    

„005-008-00-8 díbórtríoxíð 215-125-8 1303-86-2 Eit. á æxl. 1B H360FD HSK08 

Hætta 

H360FD“    

„005-011-00-4 tetrabórdínatríumheptaoxíð, 

hýdrat, [1] 

dínatríumtetrabórat, vatnsfrítt, [2] 

ortóbórsýra, natríumsalt [3] 

235-541-3 [1] 

215-540-4 [2] 

237-560-2 [3] 

215-540-4 [4] 

215-540-4 [5] 

12267-73-1 [1] 

1330-43-4 [2] 

13840-56-7 [3] 

1303-96-4 [4] 

12179-04-3 [5] 

Eit. á æxl. 1B H360FD HSK08 

Hætta 

H360FD“    
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Skrárnúmer Efnaheiti EB-nr. CAS-nr. 

Flokkun Merkingar 

Sértæk 

styrkleikamörk, M-

stuðlar og matsgildi 

bráðra eiturhrifa 

Athuga

semdir 
Kóði eða kóðar fyrir 

hættuflokka og -

undirflokka 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

hættusetn-

ingar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

hættumerki, 

viðvörunarorð 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

hættusetn-

ingar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

viðbótarh

ættusetn-

ingar 

 dínatríumtetrabóratdekahýdrat [4] 

dínatríumtetrabóratpentahýdrat [5] 

         

           

           

„006-069-00-3 þíófanatmetýl (ISO), 

dímetýl-(1,2-

fenýlendíkarbamóþíóýl)biskarba

mat, 

dímetýl-4,4′-(o-fenýlen)bis 

(3-þíóallófanat) 

245-740-7 23564-05-8 Krabb. 2 

Stökkbr. 2 

Bráð eit. 4 

Húðnæm. 1 

Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H351 

H341 

H332 

H317 

H400 

H410 

HSK08 

HSK07 

HSK09 

Varúð 

H351 

H341 

H332 

H317 

H410 

 við innöndun: 

Matsgildi bráðra 

eiturhrifa =  

1,7 mg/l 

(ryk og úði) 

M = 10 

M = 10“ 

 

„006-076-00-1 mankóseb (ISO), 

manganetýlen(díþíókarbamat), 

(fjölliða) flóki með sinksalti 

- 8018-01-7 Krabb. 2 

Eit. á æxl. 1B 

SEM-EV 2 

Húðnæm. 1 

Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H351 

H360D 

H373 

(skjaldkirt-

ill, tauga-

kerfi) 

H317 

H400 

H410 

HSK08 

HSK07 

HSK09 

Hætta 

H351 

H360D 

H373 

(skjaldkirt-

ill, tauga-

kerfi) 

H317 

H410 

 M = 10 

M = 10“ 

 

„015-113-00-0 tólklófosmetýl (ISO), 

O-(2,6-díklóró-p-tólýl)-O,O-

dímetýlþíófosfat 

260-515-3 57018-04-9 Húðnæm. 1B 

Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H317 

H400 

H410 

HSK07 

HSK09 

Varúð 

H317 

H410 

 M = 1 

M = 1“ 
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Skrárnúmer Efnaheiti EB-nr. CAS-nr. 

Flokkun Merkingar 

Sértæk 

styrkleikamörk, M-

stuðlar og matsgildi 

bráðra eiturhrifa 

Athuga

semdir 
Kóði eða kóðar fyrir 

hættuflokka og -

undirflokka 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

hættusetn-

ingar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

hættumerki, 

viðvörunarorð 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

hættusetn-

ingar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

viðbótarh

ættusetn-

ingar 

„028-007-00-4 trínikkeldísúlfíð (e. trinickel 

disulfide, 

nickel subsulfide, [1] 

heazlewoodite) [2] 

234-829-6 [1] 

- [2] 

12035-72-2 [1] 

12035-71-1 [2] 

Krabb. 1A 

Stökkbr. 2 

Bráð eit. 3 

SEM-EV 1 

Húðnæm. 1 

Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H350i 

H341 

H331 

H372** 

H317 

H400 

H410 

HSK08 

HSK06 

HSK09 

Hætta 

H350i 

H341 

H331 

H372** 

H317 

H410 

 við innöndun: 

Matsgildi bráðra 

eiturhrifa =  

0,92 mg/l 

(ryk eða úði)“ 

 

„029-002-00-X tvíkoparoxíð, 

kopar(I)oxíð 

215-270-7 1317-39-1 Bráð eit. 4 

Bráð eit. 4 

Augnsk. 1 

Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H332 

H302 

H318 

H400 

H410 

HSK07 

HSK05 

HSK09 

Hætta 

H332 

H302 

H318 

H410 

 við innöndun: 

Matsgildi bráðra 

eiturhrifa =  

3,34 mg/l (ryk eða 

úði) 

um munn: 

Matsgildi bráðra 

eiturhrifa =  

500 mg/kg líkams-

þyngdar 

M = 100 

M = 10“ 

 

„029-015-00-0 koparþíósýanat 214-183-1 1111-67-7 Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H400 

H410 

HSK09 

Varúð 

H410 EUH032 M = 10 

M = 10“ 

 

„029-016-00-6 kopar(II)oxíð 215-269-1 1317-38-0 Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H400 

H410 

HSK09 

Varúð 

H410  M = 100 

M = 10“ 

 

„029-017-00-1 tvíkoparklóríðtríhýdroxíð 215-572-9 1332-65-6 Bráð eit. 4 

Bráð eit. 3 

Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H332 

H301 

H400 

H410 

HSK06 

HSK09 

Hætta 

H332 

H301 

H410 

 við innöndun: 

Matsgildi bráðra 

eiturhrifa =  

2,83 mg/l (ryk eða 

úði) 

um munn: 

Matsgildi bráðra 

eiturhrifa = 299 

mg/kg líkams-

þyngdar 

M = 10 

M = 10“ 
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Skrárnúmer Efnaheiti EB-nr. CAS-nr. 

Flokkun Merkingar 

Sértæk 

styrkleikamörk, M-

stuðlar og matsgildi 

bráðra eiturhrifa 

Athuga

semdir 
Kóði eða kóðar fyrir 

hættuflokka og -

undirflokka 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

hættusetn-

ingar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

hættumerki, 

viðvörunarorð 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

hættusetn-

ingar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

viðbótarh

ættusetn-

ingar 

„029-018-00-7 tetrakoparhexahýdroxíðsúlfat, [1] 
tetrakoparhexahýdroxíðs-
úlfathýdrat [2] 

215-582-3 [1] 
215-582-3 [2] 

1333-22-8 [1] 
12527-76-3 [2] 

Bráð eit. 4 
Bráð eit. á vatn. 1 
Langv. eit. á vatn. 1 

H302 
H400 
H410 

HSK07 
HSK09 
Varúð 

H302 
H410 

 um munn: Mats-
gildi bráðra eitur-
hrifa = 500 mg/kg 
líkamsþyngdar 
M = 10 
M = 10“ 

 

„029-019-01-X koparflögur (húðaðar með 
alifatískri sýru) 

- - Bráð eit. 3 
Bráð eit. 4 
Augnert. 2 
Bráð eit. á vatn. 1 
Langv. eit. á vatn. 1 

H331 
H302 
H319 
H400 
H410 

HSK06 
HSK09 
Hætta 

H331 
H302 
H319 
H410 

 við innöndun: 
Matsgildi bráðra 
eiturhrifa =  
0.733 mg/l (ryk 
eða úði) 
um munn: 
Matsgildi bráðra 
eiturhrifa =  
500 mg/kg líkams-
þyngdar 
M = 10 
M = 10“ 

 

„029-020-00-8 kopar(II)karbónat—
kopar(II)hýdroxíð (1:1) 

235-113-6 12069-69-1 Bráð eit. 4 
Bráð eit. 4 
Augnert. 2 
Bráð eit. á vatn. 1 
Langv. eit. á vatn. 1 

H332 
H302 
H319 
H400 
H410 

HSK07 
HSK09 
Varúð 

H332 
H302 
H319 
H410 

 við innöndun: 
Matsgildi bráðra 
eiturhrifa =  
1,2 mg/l (ryk eða 
úði) 
um munn: Mats-
gildi bráðra eitur-
hrifa = 500 mg/kg 
líkamsþyngdar 
M = 10 
M = 10“ 

 

„029-021-00-3 kopardíhýdroxíð, 
kopar(II)hýdroxíð 

243-815-9 20427-59-2 Bráð eit. 2 
Bráð eit. 4 
Augnsk. 1 
Bráð eit. á vatn. 1 
Langv. eit. á vatn. 1 

H330 
H302 
H318 
H400 
H410 

HSK06 
HSK05 
HSK09 
Hætta 

H330 
H302 
H318 
H410 

 við innöndun: 
Matsgildi bráðra 
eiturhrifa =  
0,47 mg/l (ryk eða 
úði) 
um munn: Mats-
gildi bráðra eitur-
hrifa = 500 mg/kg 
líkamsþyngdar 
M = 10 
M = 10“ 
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Skrárnúmer Efnaheiti EB-nr. CAS-nr. 

Flokkun Merkingar 

Sértæk 

styrkleikamörk, M-

stuðlar og matsgildi 

bráðra eiturhrifa 

Athuga

semdir 
Kóði eða kóðar fyrir 

hættuflokka og -

undirflokka 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

hættusetn-

ingar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

hættumerki, 

viðvörunarorð 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

hættusetn-

ingar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

viðbótarh

ættusetn-

ingar 

„029-022-00-9 bordeaux-blanda, 

myndefni koparsúlfats með 

kalsíumdíhýdroxíði 

- 8011-63-0 Bráð eit. 4 

Augnsk. 1 

Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H332 

H318 

H400 

H410 

HSK07 

HSK05 

HSK09 

Hætta 

H332 

H318 

H410 

 við innöndun: 

Matsgildi bráðra 

eiturhrifa =  

1,97 mg/l (ryk eða 

úði) 

M = 10 

M = 1“ 

 

„029-023-00-4 fimmvatnað kúprísúlfat 231-847-6 7758-99-8 Bráð eit. 4 

Augnsk. 1 

Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H302 

H318 

H400 

H410 

HSK07 

HSK05 

HSK09 

Hætta 

H302 

H318 

H410 

 um munn: Mats-

gildi bráðra eitur-

hrifa = 481 mg/kg 

líkamsþyngdar 

M = 10 

M = 1“ 

 

„601-029-00-7 dípenten, 

límónen [1] 

(S)-p-menta-1,8-díen,  

l-límónen [2] 

trans-1-metýl-4-(1-

metýlvínýl)sýklóhexen, [3] 

(±)-1-metýl-4- 

(1-metýlvínýl)sýklóhexen [4] 

205-341-0 [1] 

227-815-6 [2] 

229-977-3 [3] 

231-732-0 [4] 

138-86-3 [1] 

5989-54-8 [2] 

6876-12-6 [3] 

7705-14-8 [4] 

Eldf. vökvi 3 

Húðert. 2 

Húðnæm. 1 

Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H226 

H315 

H317 

H400 

H410 

HSK02 

HSK07 

HSK09 

Varúð 

H226 

H315 

H317 

H410 

  C“ 

„601-096-00-2 (R)-p-menta-1,8-díen, 

d-límónen 

227-813-5 5989-27-5 Eldf. vökvi 3 

Húðert. 2 

Húðnæm. 1B 

Eit. v. ásvelg. 1 

Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 3 

H226 

H315 

H317 

H304 

H400 

H412 

HSK02 

HSK07 

HSK08 

HSK09 

Hætta 

H226 

H315 

H317 

H304 

H410 

 M = 1“  

„603-024-00-5 1,4-díoxan 204-661-8 123-91-1 Eldf. vökvi 2 

Krabb. 1B 

SEM-VES 3 

Augnert. 2 

H225 

H350 

H335 

H319 

HSK02 

HSK08 

HSK07 

Hætta 

H225 

H350 

H335 

H319 

EUH019 

EUH066 

 D“ 
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Skrárnúmer Efnaheiti EB-nr. CAS-nr. 

Flokkun Merkingar 

Sértæk 

styrkleikamörk, M-

stuðlar og matsgildi 

bráðra eiturhrifa 

Athuga

semdir 
Kóði eða kóðar fyrir 

hættuflokka og -

undirflokka 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

hættusetn-

ingar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

hættumerki, 

viðvörunarorð 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

hættusetn-

ingar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

viðbótarh

ættusetn-

ingar 

„603-066-00-4 7-oxa-3-oxíranýlbísýkló 
[4.1.0]heptan, 1,2-epoxý-4-
epoxýetýlsýklóhexan, 4-
vínýlsýklóhexendíepoxíð 

203-437-7 106-87-6 Krabb. 1B 
Stökkbr. 2 
Eit. á æxl. 1B 
Bráð eit. 3 
Bráð eit. 4 

H350 
H341 
H360F 
H331 
H302 

HSK08 
HSK06 
Hætta 

H350 
H341 
H360F 
H331 
H302 

 við innöndun: 
Matsgildi bráðra 
eiturhrifa =  
0,5 mg/l (ryk eða 
úði) 
um munn: 
Matsgildi bráðra 
eiturhrifa = 1 847 
mg/kg líkams-
þyngdar“ 

 

„603-098-00-9 2-fenoxýetanól 204-589-7 122-99-6 Bráð eit. 4 
SEM-VES 3 
Augnsk. 1 

H302 
H335 
H318 

HSK05 
HSK07 
Hætta 

H302 
H335 
H318 

 um munn: 
Matsgildi bráðra 
eiturhrifa =  
1 394 mg/kg 
líkamsþyngdar“ 

 

„606-004-00-4 4-metýlpentan-2-ón, 
ísóbútýlmetýlketón 

203-550-1 108-10-1 Eldf. vökvi 2 
Krabb. 2 
Bráð eit. 4 
SEM-VES 3 
Augnert. 2 

H225 
H351 
H332 
H336 
H319 

HSK02 
HSK07 
HSK08 
Hætta 

H225 
H351 
H332 
H336 
H319 

EUH066 við innöndun: 
Matsgildi bráðra 
eiturhrifa =  
11 mg/l (gufa)“ 

 

„607-421-00-4 sýpermetrín (ISO), 
α-sýanó-3-fenoxýbensýl-3-(2,2-
díklóróvínýl)-2,2-dímetýl-
sýklóprópankarboxýlat, 
sýpermetrín cis/trans +/- 40/60 

257-842-9 52315-07-8 Bráð eit. 4 
Bráð eit. 4 
SEM-VES 3 
SEM-EV 2 
Bráð eit. á vatn. 1 
Langv. eit. á vatn. 1 

H332 
H302 
H335 
H373 
(tauga-
kerfi) 
H400 
H410 

HSK07 
HSK08 
HSK09 
Varúð 

H332 
H302 
H335 
H373 
(taugakerfi) 
H410 

 um munn, Mats-
gildi bráðra eitur-
hrifa = 500 mg/kg 
líkamsþyngdar 
við innöndun, 
Matsgildi bráðra 
eiturhrifa =  
3,3 mg/l (ryk eða 
úði) 
M = 100000 
M = 100000“ 

 

„607-424-00-0 trífloxýstróbín (ISO), metýl-(E)-
metoxýimínó-{(E)-α-[1-(α,α,α-
tríflúoró-m-tólýl)etýl-
ídenamínóoxý]-o-tólýl}asetat 

- 141517-21-7 Áhrif á/með mjólk. 
Húðnæm. 1 
Bráð eit. á vatn. 1 
Langv. eit. á vatn. 1 

H362 
H317 
H400 
H410 

HSK07 
HSK09 
Varúð 

H362 
H317 
H410 

 M = 100 
M = 10“ 
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Skrárnúmer Efnaheiti EB-nr. CAS-nr. 

Flokkun Merkingar 

Sértæk 

styrkleikamörk, M-

stuðlar og matsgildi 

bráðra eiturhrifa 

Athuga

semdir 
Kóði eða kóðar fyrir 

hættuflokka og -

undirflokka 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

hættusetn-

ingar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

hættumerki, 

viðvörunarorð 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

hættusetn-

ingar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

viðbótarh

ættusetn-

ingar 

„607-434-00-5 mekópróp-P (ISO) [1] og sölt 
þess, 
(R)-2-(4-klóró-2-metýl-
fenoxý)própíónsýra [1] og sölt 
hennar 

240-539-0 [1] 16484-77-8 [1] Bráð eit. 4 
Augnsk. 1 
Bráð eit. á vatn. 1 
Langv. eit. á vatn. 1 

H302 
H318 
H400 
H410 

HSK07 
HSK05 
HSK09 
Hætta 

H302 
H318 
H410 

 um munn: Mats-
gildi bráðra eitur-
hrifa = 431 mg/kg 
líkamsþyngdar 
M = 10 
M = 10“ 

 

„608-058-00-4 esfenvalerat (ISO), 
(S)-α-sýanó-3-fenoxýbensýl-(S)-
2-(4-klórófenýl)-3-metýlbútýrat 

- 66230-04-4 Bráð eit. 3 
Bráð eit. 3 
SEM-VES 1 
SEM-EV 2 
Húðnæm. 1 
Bráð eit. á vatn. 1 
Langv. eit. á vatn. 1 

H331 
H301 
H370 
(tauga-
kerfi) 
H373 
H317 
H400 
H410 

HSK06 
HSK08 
HSK09 
Hætta 

H331 
H301 
H370 
(taugakerfi) 
H373 
H317 
H410 

 um munn, 
Matsgildi bráðra 
eiturhrifa =  
88,5 mg/kg 
líkamsþyngdar 
Matsgildi bráðra 
eiturhrifa =  
0,53 mg/l (ryk eða 
úði) 
M = 10 000 
M = 10 000“ 

 

„612-067-00-9 3-amínómetýl-3,5,5-
trímetýlsýklóhexýlamín 

220-666-8 2855-13-2 Bráð eit. 4 
Húðæt. 1B 
Augnsk. 1 
Húðnæm. 1A 

H302 
H314 
H318 
H317 

HSK05 
HSK07 
Hætta 

H302 
H314 
H317 

 um munn: Mats-
gildi bráðra eitur-
hrifa =  
1 030 mg/kg 
líkamsþyngdar 
Húðnæm. 1A, 
H317: C ≥ 
0,001%“ 

 

„612-252-00-4 imídaklópríð (ISO), 
(E)-1-(6-klóró-3-pýridýlmetýl)-
N-nítróimídasólídín-2-ýlíden-
amín, 
(2E)-1-[(6-klórópýridín-3-ýl) 
metýl]-N-nítróimídasólidín-2-imín 

428-040-8 138261-41-3 Bráð eit. 3 
Bráð eit. á vatn. 1 
Langv. eit. á vatn. 1 

H301 
H400 
H410 

HSK06 
HSK09 
Hætta 

H301 
H410 

 um munn: Mats-
gildi bráðra eitur-
hrifa = 131 mg/kg 
líkamsþyngdar 
M = 100 
M = 1 000“ 

 

„613-048-00-8 karbendasím (ISO), 
metýlbensimídasól-2-ýlkarbamat 

234-232-0 10605-21-7 Stökkbr. 1B 
Eit. á æxl. 1B 
Húðnæm. 1 
Bráð eit. á vatn. 1 
Langv. eit. á vatn. 1 

H340 
H360FD 
H317 
H400 
H410 

HSK07 
HSK08 
HSK09 
Hætta 

H340 
H360FD 
H317 
H410 

 M = 10 
M = 10“ 
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Skrárnúmer Efnaheiti EB-nr. CAS-nr. 

Flokkun Merkingar 

Sértæk 

styrkleikamörk, M-

stuðlar og matsgildi 

bráðra eiturhrifa 

Athuga

semdir 
Kóði eða kóðar fyrir 

hættuflokka og -

undirflokka 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

hættusetn-

ingar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

hættumerki, 

viðvörunarorð 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

hættusetn-

ingar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

viðbótarh

ættusetn-

ingar 

„613-102-00-0 dímetómorf (ISO), (E,Z)-4-(3-(4-

klórófenýl)-3-(3,4-

dímetoxýfenýl)akrýlóýl)morfólín 

404-200-2 110488-70-5 Eit. á æxl. 1B 

Langv. eit. á vatn. 2 

H360F 

H411 

HSK08 

HSK09 

Hætta 

H360F 

H411“ 

   

„613-111-00-X 1,2,4-tríasól 206-022-9 288-88-0 Eit. á æxl. 1B 

Bráð eit. 4 

Augnert. 2 

H360FD 

H302 

H319 

HSK08 

HSK07 

Hætta 

H360FD 

H302 

H319 

 um munn: Mats-

gildi bráðra eitur-

hrifa =  

1 320 mg/kg 

líkamsþyngdar“ 

 

„613-166-00-X flúmíoxasín (ISO), 

N-(7-flúoró-3,4-díhýdró-3-oxó-4-

próp-2-ýnýl-2H-1,4-bensoxasín-

6-ýl)sýklóhex-1-en-1,2-

díkarboximíð 

- 103361-09-7 Eit. á æxl. 2 

Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H361d 

H400 

H410 

HSK08 

HSK09 

Varúð 

H361d 

H410 

 M = 1 000 

M = 1 000“ 

 

„613-208-00-7 ímasamox (ISO), 

(RS)-2-(4-ísóprópýl-4-metýl-5-

oxó-2-imídasólín-2-ýl)-5-

metoxýmetýlníkótínsýra 

- 114311-32-9 Eit. á æxl. 2 

Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H361d 

H400 

H410 

HSK08 

HSK09 

Varúð 

H361d 

H410 

 M = 10 

M = 10“ 

 

„613-267-00-9 þíametoxam (ISO), 

3-(2-klóróþíasól-5-ýlmetýl)-5-

metýl[1,3,5]oxadíasínan-4-

ýlíden-N-nítróamín 

428-650-4 153719-23-4 Eit. á æxl. 2 

Bráð eit. 4 

Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H361fd 

H302 

H400 

H410 

HSK07 

HSK08 

HSK09 

Varúð 

H361fd 

H302 

H410 

 um munn: Mats-

gildi bráðra 

eiturhrifa =  

780 mg/kg líkams-

þyngdar 

M = 10 

M = 10“ 

 

„613-282-00-0 trítíkónasól (ISO), 

(RS)-(E)-5-(4-klóróbensýlíden)-

2,2-dímetýl-1-(1H-1,2,4-tríasól-

1-metýl)sýklópentanól 

- 138182-18-0 Eit. á æxl. 2 

SEM-EV 2 

Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H361f 

H373 

H400 

H410 

HSK08 

HSK09 

Varúð 

H361f 

H373 

H410 

 M = 1 

M = 1“ 
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Skrárnúmer Efnaheiti EB-nr. CAS-nr. 

Flokkun Merkingar 

Sértæk 

styrkleikamörk, M-

stuðlar og matsgildi 

bráðra eiturhrifa 

Athuga

semdir 
Kóði eða kóðar fyrir 

hættuflokka og -

undirflokka 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

hættusetn-

ingar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

hættumerki, 

viðvörunarorð 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

hættusetn-

ingar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

viðbótarh

ættusetn-

ingar 

„616-032-00-9 díflúfeníkan (ISO), 

N-(2,4-díflúorófenýl)-2-[3-

(tríflúorómetýl)fenoxý]-3-

pýridínkarboxamíð, 2′,4′-

díflúoró-2-(α,α,α-tríflúoró-m-

tólýloxý)nikótínanilíð 

- 83164-33-4 Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H400 

H410 

HSK09 

Varúð 

H410  M = 10 000 

M = 1 000“ 

 

„616-106-00-0 fenmedífam (ISO), metýl 3-(3-

metýlkarbanílóýloxý)karbanílat 

237-199-0 13684-63-4 Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H400 

H410 

HSK09 

Varúð 

H410  M = 10 

M = 10“ 

 

„616-113-00-9 desmedífam (ISO), 

etýl-3-fenýlkarbamóýloxý-

fenýlkarbamat 

237-198-5 13684-56-5 Eit. á æxl. 2 

Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H361d 

H400 

H410 

HSK08 

HSK09 

Varúð 

H361d 

H410 

 M = 10 

M = 10“ 

 

3) Færslan sem svarar til skrárnúmersins 015-192-00-1 fellur brott. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/1177 

frá 16. júlí 2021 

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/408 að því er varðar að fella virka efnið 

própoxýkarbasón brott úr skránni yfir virk efni sem teljast efni sem ráðgert er að skipta út (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 frá 21. október 2009 um setningu plöntuverndarvara á 

markað og um niðurfellingu á tilskipunum ráðsins 79/117/EBE og 91/414/EBE (1), einkum 2. mgr. 78. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/408 (2) var komið á fót skrá yfir virk efni sem 

uppfylla viðmiðanirnar sem settar eru fram í 4. lið II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1107/2009 fyrir því að teljast efni 

sem ráðgert er að skipta út. Própoxýkarbasón var fært á þá skrá vegna þess að það taldist uppfylla tvær af þremur 

viðmiðunum til að teljast þrávirkt efni sem safnast fyrir í lífverum og er eitrað (PBT-efni) í samræmi við annan undirlið 

4. liðar í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1107/2009. 

2) Í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1115 (3) er endurnýjað samþykki fyrir própoxý-

karbasóni sem virku efni en hins vegar ekki sem efni sem ráðgert er að skipta út. Nýja matið staðfesti í reynd ekki 

þrávirkni efnisins sem leiddi til þess að efnið uppfyllir ekki lengur tvær af viðmiðunum til að teljast PBT-efni. Þess 

vegna var það fært á skrá í B- hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB) 540/2011 (4). 

3) Þar eð própoxýkarbasón telst ekki lengur efni sem ráðgert er að skipta út ætti, til að komast hjá ruglingi, einnig að 

fjarlægja það úr viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/408 þar sem skráð eru virk efni sem ráðgert er að 

skipta út. 

4) Því ætti að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/408 til samræmis við það. 

5) 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. 

Viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/408 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 256, 19.7.2021, bls. 60. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 67/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 309, 24.11.2009, bls. 1. 

(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/408 frá 11. mars 2015 um framkvæmd 7. mgr. 80. gr. reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað og um að koma á skrá yfir efni sem ráðgert er að 

skipta út (Stjtíð. ESB L 67, 12.3.2015, bls. 18). 

(3) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1115 frá 22. júní 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu 

própoxýkarbasóni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og 

um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 162, 23.6.2017, bls. 

38). 

(4) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 frá 25. maí 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 1107/2009 að því er varðar skrána yfir samþykkt, virk efni (Stjtíð ESB L 153, 11.6.2011, bls. 1). 

2022/EES/26/18 
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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 16. júlí 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Í viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/408 fellur færslan fyrir própoxýkarbasón 

brott. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/1191 

frá 19. júlí 2021 

um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu klópýralíði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á 

viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 frá 21. október 2009 um setningu plöntuverndarvara á 

markað og um niðurfellingu á tilskipunum ráðsins 79/117/EBE og 91/414/EBE (1), einkum 1. mgr. 20. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Klópýralíði var bætt við sem virku efni í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE (2) með tilskipun framkvæmda-

stjórnarinnar 2006/64/EB (3). 

2) Virk efni sem eru á skrá í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE teljast samþykkt samkvæmt reglugerð (EB)  

nr. 1107/2009 og eru skráð í A-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 540/2011 (4). 

3) Samþykkið fyrir virka efninu klópýralíði, eins og fram kemur í A-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB)  

nr. 540/2011, rennur út 30. apríl 2022. 

4) Umsókn um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu klópýralíði var lögð fram í samræmi við 1. gr. Framkvæmdar-

reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 844/2012 (5) innan þeirra tímamarka sem kveðið er á um í þeirri grein. 

5) Umsækjandinn lagði fram viðbótarmálsskjölin sem krafist er í samræmi við 6. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB)  

nr. 844/2012. Skýrslugjafaraðildarríkið taldi að umsóknin væri fullgerð. 

6) Skýrslugjafaraðildarríkið tók saman drög að matsskýrslu um endurnýjun í samráði við meðskýrslugjafaraðildarríkið og 

lagði hana fyrir Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) og framkvæmdastjórnina 

31. maí 2017. 

7) Matvælaöryggisstofnunin gerði samantektina úr viðbótarmálsskjölunum aðgengilega almenningi. Matvælaöryggis-

stofnunin sendi einnig drögin að matsskýrslunni um endurnýjun til umsækjandans og aðildarríkjanna til að fá 

athugasemdir þeirra og hóf samráð við almenning um hana. Matvælaöryggisstofnunin sendi mótteknar athugasemdir til 

framkvæmdastjórnarinnar. 

8) Matvælaöryggisstofnunin lagði niðurstöðu sína (6), að því er varðar hvort búast megi við að klópýralíð uppfylli 

viðmiðanir fyrir samþykki, sem kveðið er á um í 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, fyrir framkvæmdastjórnina  

6. júlí 2018. Framkvæmdastjórnin lagði endurnýjunarskýrslu og drög að reglugerð um klópýralíð fyrir fastanefndina um 

plöntur, dýr, matvæli og fóður 24. mars 2021.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 258, 20.7.2021, bls. 37. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 67/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 309, 24.11.2009, bls. 1. 

(2) Tilskipun ráðsins 91/414/EBE frá 15. júlí 1991 um markaðssetningu plöntuvarnarefna (Stjtíð. EB L 230, 19.8.1991, bls. 1). 

(3) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/64/EB frá 18. júlí 2006 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni að bæta við 

virku efnunum klópýralíði, sýpródiníli, fosetýli og trínexapaki (Stjtíð. ESB L 206, 27.7.2006, bls. 110). 

(4) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 frá 25. maí 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 1107/2009 að því er varðar skrána yfir samþykkt, virk efni (Stjtíð ESB L 153, 11.6.2011, bls. 1). 

(5) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 844/2012 frá 18. september 2012 um ákvæði sem eru nauðsynleg til að koma 

málsmeðferð við endurnýjun í framkvæmd að því er varðar virk efni eins og kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað (Stjtíð. ESB L 252, 19.9.2012, bls. 26). 

(6) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2018 16(8), 5389. Aðgengilegt á Netinu: www.efsa.europa.eu 

2022/EES/26/19 
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9) Að því er varðar viðmiðanirnar til að ákvarða innkirtlatruflandi eiginleika, sem voru innleiddar með reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605 (7), er niðurstaða Matvælaöryggisstofnunarinnar sú, á grundvelli 

vísindaþekkingar, að það sé afar ólíklegt að klópýralíð sé innkirtlatruflandi efni þar sem engin eiturhrif á innkirtlalíffæri 

hafa komið í ljós. Því komst framkvæmdastjórnin að þeirri niðurstöðu að ekki skuli líta á klópýralíð sem efni með 

innkirtlatruflandi eiginleika. 

10) Framkvæmdastjórnin gaf umsækjandanum færi á að leggja fram athugasemdir sínar varðandi niðurstöðu 

Matvælaöryggisstofnunarinnar og, í samræmi við þriðju málsgrein 1. mgr. 14. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB)  

nr. 844/2012, endurnýjunarskýrsluna. Umsækjandinn lagði fram athugasemdir sínar um endurnýjunarskýrsluna sem hafa 

verið athugaðar vandlega. 

11) Staðfest hefur verið, að því er varðar eina dæmigerða notkun eða fleiri á a.m.k. einni plöntuverndarvöru sem inniheldur 

klópýralíð, að viðmiðanir fyrir samþykki, sem kveðið er á um í 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, eru uppfylltar. 

12) Áhættumat vegna endurnýjunar á samþykki fyrir virka efninu klópýralíði byggist á dæmigerðri notkun sem 

illgresiseyðir á vetrarkorn og graslendi. Þó að ekki sé nauðsynlegt, í ljósi þessa áhættumats, að viðhalda takmörkuninni 

við notkun eingöngu sem illgresiseyðir er þó nauðsynlegt að kveða á um tiltekin skilyrði og takmarkanir í samræmi við 

1. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, í tengslum við 6. gr. þeirrar reglugerðar og í ljósi nýjustu vísinda- og 

tækniþekkingar. Einkum er rétt að krefjast frekari upplýsinga til staðfestingar. 

13) Því ætti að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 til samræmis við það. 

14) Með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/566 (8) var samþykkistímabilið fyrir klópýralíð 

framlengt til 30. apríl 2022 svo unnt væri að ljúka endurnýjunarferlinu áður en samþykkistímabilið fyrir virka efninu 

rynni út. Þar eð ákvörðun um endurnýjun var tekin fyrir þá framlengdu lokadagsetningu ætti þessi reglugerð að koma til 

framkvæmda fyrir þá dagsetningu. 

15) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, 

matvæli og fóður. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Endurnýjun á samþykki fyrir virku efni 

Samþykki fyrir virka efninu klópýralíði er endurnýjað eins og fram kemur í I. viðauka. 

2. gr. 

Breytingar á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 

Viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð. 

  

(7) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605 frá 19. apríl 2018 um breytingu á II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1107/2009 með 

því að setja fram vísindalegar viðmiðanir til að ákvarða innkirtlatruflandi eiginleika (Stjtíð ESB L 101, 20.4.2018, bls. 33). 

(8) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/566 frá 30. mars 2021 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB)  

nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin abamektín, Bacillus subtilis (Cohn 1872) af stofni QST 

713, Bacillus thuringiensis, undirtegund Aizawai, af stofnum ABTS-1857 og GC-91, Bacillus thuringiensis, undirtegund Israeliensis 

(sermigerð H-14) af stofni AM65-52, Bacillus thuringiensis, undirtegund Kurstaki af stofnum ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 og EG 

2348, Beauveria bassiana af stofnum ATCC 74040 og GHA, klódínafóp, klópýralíð, Cydia pomonella-kyrningaveiru (CpGV), sýpródiníl, 

díklórpróp-P, fenpýroxímat, fosetýl, mepanípýrím, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) af stofni BIPESCO 5/F52, metkónasól, 

metrafenón, pírimíkarb, Pseudomonas chlororaphis af stofni MA342, pýrimetaníl, Pythium oligandrum M1, rimsúlfúrón, spínósað, 

Streptomyces K61 (áður „S. griseoviridis“), Trichoderma asperellum (áður „T. harzianum“) af stofnum ICC012, T25 og TV1, 

Trichoderma atroviride (áður „T. harzianum“) af stofni T11, Trichoderma gamsii (áður „T. viride“) af stofni ICC080, Trichoderma 

harzianum af stofnum T-22 og ITEM 908, tríklópýr, trínexapak, trítíkónasól og síram (Stjtíð. ESB L 118, 7.4.2021, bls. 1). 
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3. gr. 

Gildistaka og dagurinn þegar reglugerðin kemur til framkvæmda 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. október 2021. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 19. júlí 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

Almennt heiti, kenninúmer IUPAC-heiti Hreinleiki (1) Dagsetning samþykkis Samþykki rennur út Sértæk ákvæði 

Klópýralíð 

CAS-nr. 1702-17-6 

CIPAC-nr. 455 

3,6-díklórópýridín-2-

karboxýlsýra eða 3,6-

díklórópíkólínsýra 

≥ 950 g/kg 1. október 2021 30. september 2036 Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna, eins og um getur í 6. 

mgr. 29. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, skal taka tillit til 

niðurstaðnanna í endurnýjunarskýrslunni um klópýralíð, einkum í I. 

og II. viðbæti við hana. 

Í þessu heildarmati skulu aðildarríkin gefa sérstakan gaum að: 

— forskrift fyrir tæknilega efnið sem framleitt er sem verslunarvara, 

— vernd notenda, tryggt skal að notkunarskilyrðin fyrir notendur 

innihaldi fyrirmæli um notkun á fullnægjandi persónuhlífum, 

— hugsanlegri tilvist klópýralíðleifa í plöntum í skiptiræktun, 

— hugsanlegri yfirfærslu klópýralíðleifa með moltu eða 

húsdýraáburði frá dýrum, ef fóðrið kemur frá meðhöndluðum 

svæðum, til að koma í veg fyrir skemmdir á smitnæmum 

nytjaplöntum, 

— vernd grunnvatns við viðkvæmar aðstæður. 

Í notkunarskilyrðum skulu felast ráðstafanir til að draga úr áhættu, 

eftir því sem við á. 

Umsækjandinn skal leggja upplýsingar til staðfestingar fyrir 

framkvæmdastjórnina, aðildarríkin og Matvælaöryggisstofnunina að 

því er varðar áhrif vatnsmeðhöndlunarferla á eiginleika leifa í 

drykkjarvatni. 

Umsækjandinn skal leggja þessar upplýsingar fram innan tveggja ára 

eftir samþykki á leiðbeiningarskjali vegna mats á áhrifum 

vatnsmeðhöndlunarferla á eiginleika leifa í yfirborðs- og grunnvatni. 

(1) Frekari upplýsingar um auðkenni og forskrift fyrir virka efninu er að finna í endurnýjunarskýrslunni. 

  



   

 

2
1

.4
.2

0
2
2

 
E

E
S

-v
ið

b
æ

tir v
ið

 S
tjó

rn
artíð

in
d

i E
v

ró
p

u
sam

b
an

d
sin

s 
N

r. 2
6
/1

6
7
 

 

II. VIÐAUKI 

Viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 er breytt sem hér segir: 

1) Í A-hluta fellur færsla 129 um klópýralíð brott. 

2) Í B-hluta er eftirfarandi færslu bætt við: 

Nr. Almennt heiti, kenninúmer IUPAC-heiti Hreinleiki (1) Dagsetning samþykkis Samþykki rennur út Sértæk ákvæði 

„147 Klópýralíð 

CAS-nr. 1702-17-6 

CIPAC-nr. 455 

3,6-díklórópýridín-2-

karboxýlsýra eða 3,6-

díklórópíkólínsýra 

≥ 950 g/kg 1. október 2021 30. september 2036 Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna, eins og um getur 

í 6. mgr. 29. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, skal taka tillit 

til niðurstaðnanna í endurnýjunarskýrslunni um klópýralíð, 

einkum í I. og II. viðbæti við hana. 

Í þessu heildarmati skulu aðildarríkin gefa sérstakan gaum að: 

— forskrift fyrir tæknilega efnið sem framleitt er sem 

verslunarvara, 

— vernd notenda, tryggt skal að notkunarskilyrðin fyrir 

notendur innihaldi fyrirmæli um notkun á fullnægjandi 

persónuhlífum, 

— hugsanlegri tilvist klópýralíðleifa í plöntum í skiptiræktun, 

— hugsanlegri yfirfærslu klópýralíðleifa með moltu eða 

húsdýraáburði frá dýrum, ef fóðrið kemur frá 

meðhöndluðum svæðum, til að koma í veg fyrir skemmdir 

á smitnæmum nytjaplöntum, 

— vernd grunnvatns við viðkvæmar aðstæður. 

Í notkunarskilyrðum skulu felast ráðstafanir til að draga úr 

áhættu, eftir því sem við á. 

Umsækjandinn skal leggja upplýsingar til staðfestingar fyrir 

framkvæmdastjórnina, aðildarríkin og 

Matvælaöryggisstofnunina að því er varðar áhrif 

vatnsmeðhöndlunarferla á eiginleika leifa í drykkjarvatni. 

Umsækjandinn skal leggja þessar upplýsingar fram innan 

tveggja ára eftir samþykki á leiðbeiningarskjali vegna mats á 

áhrifum vatnsmeðhöndlunarferla á eiginleika leifa í yfirborðs- 

og grunnvatni. 

(1) Frekari upplýsingar um auðkenni og forskrift fyrir virka efninu er að finna í endurnýjunarskýrslunni.“ 
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2021/1902 

frá 29. október 2021 

um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1223/2009  

að því er varðar notkun á tilteknum efnum, sem eru flokkuð sem krabbameinsvaldandi,  

stökkbreytandi eða sem efni sem hafa eiturhrif á æxlun, í snyrtivörur (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1223/2009 frá 30. nóvember 2009 um snyrtivörur (1), einkum  

1. mgr. 15. gr. og fjórðu undirgrein 2. mgr. 15. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 (2) er kveðið á um samræmda flokkun efna sem 

krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða sem hafa eiturhrif á æxlun (CMR-efni) á grundvelli vísindalegs mats 

áhættumatsnefndar Efnastofnunar Evrópu. Efnin eru flokkuð sem efni sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða 

hafa eiturhrif á æxlun í undirflokki 1A, efni sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á æxlun í 

undirflokki 1B eða efni sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á æxlun í 2. undirflokki með 

hliðsjón af umfangi vísbendinga um eiginleika þeirra sem efni sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hafa 

eiturhrif á æxlun (CMR-eiginleikar). 

2) Í 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 1223/2009 er kveðið á um að bannað er að nota í snyrtivörur efni sem hafa verið flokkuð 

sem efni sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á æxlun í undirflokki 1A, 1B eða  

2. undirflokki skv. 3. hluta VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 (CMR-efni). Þó má nota efni sem er 

krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hefur eiturhrif á æxlun í snyrtivörur ef skilyrðin, sem mælt er fyrir í öðrum 

málslið 1. mgr. 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 1223/2009 eða í annarri undirgrein 2. mgr. 15. gr. þeirrar reglugerðar, eru 

uppfyllt. 

3) Til að koma í framkvæmd á samræmdan hátt á innri markaðnum banni við efnum sem eru krabbameinsvaldandi, 

stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á æxlun, til að tryggja réttarvissu, einkum fyrir rekstraraðila og lögbær landsyfirvöld 

og til að tryggja öfluga vernd fyrir heilbrigði manna ætti að færa öll efni sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi 

eða hafa eiturhrif á æxlun á skrána yfir bönnuð efni í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 og, þar sem við á, 

fella þau brott úr skránum yfir efni sem sæta takmörkunum og yfir leyfð efni í III. til VI. viðauka við þá reglugerð. Ef 

skilyrðin, sem mælt er fyrir um í öðrum málslið 1. mgr. 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 1223/2009 eða annarri undirgrein  

2. mgr. 15. gr. þeirrar reglugerðar , eru uppfyllt ætti að breyta skránum yfir efni sem sæta takmörkunum eða leyfð efni í 

III. til VI. viðauka við þá reglugerð til samræmis við það. 

4) Þessi reglugerð nær yfir efni, sem eru flokkuð sem efni sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hafa eiturhrif 

á æxlun samkvæmt framseldri reglugerð (ESB) 2020/1182 (3), sem kemur til framkvæmda frá og með 1. mars 2022. 

5) Að því er varðar efnið (T-4)-bis[1-(hýdroxý-.kappa.O)pýridín-2(1H)-þíónató-.kappa.S]sink, með heitið pýriþíónsink í 

alþjóðlega nafnakerfinu fyrir innihaldsefni snyrtivara, sem hefur verið flokkað sem efni sem er krabbameinsvaldandi, 

stökkbreytandi eða hefur eiturhrif á æxlun í undirflokki 1B (eiturhrif á æxlun), var lögð fram beiðni 11. apríl 2019 um 

undanþágu samkvæmt annarri undirgrein 2. mgr. 15. gr. varðandi notkun sem flösumeðferðarefni í hárvörum sem á að 

skola burt eftir notkun í styrk sem nemur allt að 1%. Ekki hefur verið lögð fram beiðni um aðra undanþágu varðandi 

notkun pýriþíónsinks.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 387, 3.11.2021, bls. 120. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 68/2022 

frá 18. mars 2022 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. EB L 342, 22.12.2009, bls. 59. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 frá 16. desember 2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna, um 

breytingu og niðurfellingu á tilskipunum 67/548/EBE og 1999/45/EB og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (Stjtíð. ESB L 353, 

31.12.2008, bls. 1). 

(3) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1182 frá 19. maí 2020 um breytingu á 3. hluta VI. viðauka við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna í því skyni að laga hana að tæknilegum 

og vísindalegum framförum (Stjtíð. ESB L 261, 11.8.2020, bls. 2). 

2022/EES/26/20 
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6) Sem stendur er pýriþíónsink skráð í 8. færslu í V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 sem leyft rotvarnarefni í 

hárvörum sem á að skola burt eftir notkun í styrk sem nemur allt að 1% og í öðrum vörum sem á að skola burt eftir 

notkun, sem eru ekki vörur til munnhirðu, í styrk sem nemur allt að 0,5%. Pýriþíónsink er einnig skráð í færslu 101 í  

III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 sem efni sem sætir takmörkunum og er einungis leyft, þegar það er notað 

í öðrum tilgangi en sem rotvarnarefni, í hárvörur sem ekki á að skola burt eftir notkun í styrk sem nemur allt að 0,1%. 

7) Í samræmi við aðra undirgrein 2. mgr. 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 1223/2009 er í undantekningartilvikum heimilt að 

nota efni sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á æxlun í undirflokki 1A eða 1B í snyrtivörur 

ef tiltekin skilyrði eru uppfyllt, þ.m.t. þau skilyrði að engin heppileg staðgönguefni standi til boða, eins og skjalfest í 

greiningu á staðgöngukostum, og að vísindanefndin um öryggi neytenda hafi metið efnið og úrskurðað það öruggt. 

8) Vísindanefndin um öryggi neytenda komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá 3.–4. mars 2020 (4) að pýriþíónsink geti 

talist öruggt þegar það er notað sem flösumeðferðarefni í hárvörur sem á að skola burt eftir notkun í styrk sem nemur 

allt að 1%. Þó ætti að fella pýriþíónsink brott úr skránni yfir efni sem sæta takmörkunum í III. viðauka við reglugerð 

(EB) nr. 1223/2009 og úr skránni yfir efni sem eru bönnuð í snyrtivörum í V. viðauka við þá reglugerð þar eð ekki hefur 

verið staðfest að engin heppileg staðgönguefni standi til boða að því er varðar flösumeðferðarefni í hárvörur sem á að 

skola burt eftir notkun. Einnig ætti að bæta því á skrána yfir efni sem eru bönnuð í snyrtivörum í II. viðauka við 

reglugerð (EB) nr. 1223/2009. 

9) Að því er varðar önnur efni en pýriþíónsink, sem voru flokkuð sem efni sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi 

eða hafa eiturhrif á æxlun samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 með framseldri reglugerð (ESB) 2020/1182, hefur 

ekki verið lögð fram beiðni um undanþágu til notkunar í snyrtivörur. Af þessum sökum ætti að bæta CMR-efnunum, 

sem eru ekki þegar skráð í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009, á skrána yfir þau efni sem eru bönnuð í 

snyrtivörum í þeim viðauka. 

10) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 1223/2009 til samræmis við það. 

11) Breytingarnar á reglugerð (EB) nr. 1223/2009 byggjast á flokkun viðkomandi efna sem efni sem eru krabba-

meinsvaldandi, stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á æxlun með framseldri reglugerð (ESB) 2020/1182 og ættu því að 

koma til framkvæmda á sama degi og fyrrgreind flokkun. 

12) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um snyrtivörur. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum II., III. og V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 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. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. mars 2022. 

  

(4) „SCCS Opinion on Zinc Pyrithione (ZPT)“ (CAS No 13463-41-7) – framlagning III - SCCS/1614/19. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 29. október 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Ákvæðum II., III. og V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 er breytt sem hér segir: 

1) Eftirfarandi færslum er bætt við í II. viðauka: 

Tilvísunarnúmer 
Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

„1658 Kísilkarbíðtrefjar (með þvermál < 3 μm, lengd > 5 μm og myndhlutfall ≥ 3:1) 409-21-2 

308076-74-6 

206-991-8 

1659 Tris(2-metoxýetoxý)vínýlsílan, 6-(2-metoxýetoxý)-6-vínýl-2,5,7,10-tetraoxa-6-sílaúndekan 1067-53-4 213-934-0 

1660 Díoktýltindílárat, [1] 

tinhýdríð, díoktýl-, bis(kókóasýloxý)-afleiður [2] 

3648-18-8 [1] 

91648-39-4 [2] 

222-883-3 [1] 

293-901-5 [2] 

1661 Díbensó[def,p]krýsen, díbensó[a,l]pýren 191-30-0 205-886-4 

1662 Ipkónasól (ISO), (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-klóróbensýl)-5-ísóprópýl-1-(1H-1,2,4-tríasól-1-

ýlmetýl)sýklópentanól 

125225-28-7 

115850-69-6 

115937-89-8 

- 

1663 Bis(2-(2-metoxýetoxý)etýl)eter, tetraglým 143-24-8 205-594-7 

1664 Paklóbútrasól (ISO), (2RS,3RS)-1-(4-klórófenýl)-4,4-dímetýl- 2-(1H-1,2,4-tríasól-1-ýl)pentan-3-ól 76738-62-0 - 

1665 2,2-bis(brómómetýl)própan-1,3-díól 3296-90-0 221-967-7 

1666 2-(4-tert-bútýlbensýl)própíónaldehýð 80-54-6 201-289-8 

1667 Díísóoktýlþalat 27554-26-3 248-523-5 

1668 2-metoxýetýlakrýlat 3121-61-7 221-499-3 

1669 Natríum-N-(hýdroxýmetýl)glýsínat, [formaldehýð sem er leyst úr natríum-N-(hýdroxýmetýl)glýsínati] 

ef fræðilegur hámarksstyrkur formaldehýðs, sem unnt er að leysa, óháð uppruna, í blöndunni eins og hún er sett á 

markað er ≥ 0,1% miðað við þyngd. 

70161-44-3 274-357-8 

1670 Pýriþíónsink, (T-4)-bis[1-(hýdroxý-.kappa.O)-pýridín-2(1H)-þíónató-.kappa.S]sink 13463-41-7 236-671-3 

1671 Flúrklóridón (ISO), 3-klóró-4-(klórómetýl)-1-[3-tríflúorómetýl)fenýl]pýrrólídín-2-ón 61213-25-0 262-661-3 
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1672 3-(díflúorómetýl)-1-metýl-N-(3′,4′,5′-tríflúoróbífenýl-2-ýl)pýrasól-4-karboxamíð, flúxapýroxað 907204-31-3 - 

1673 N-(hýdroxýmetýl)akrýlamíð, metýlólakrýlamíð, [NMA] 924-42-5 213-103-2 

1674 5-flúoró-1,3-dímetýl-N-[2-(4-metýlpentan-2-ýl)fenýl]-1H-pýrasól-4-karboxamíð, 2’-[(Rs)-1,3-dímetýlbútýl]-5-flúoró 

-1,3-dímetýlpýrasól-4-karboxanilíð, penflúfen 

494793-67-8 - 

1675 Ípróvalíkarb (ISO), ísóprópýl[(2S)-3-metýl-1-{[1-(4-metýlfenýl)etýl]amínó}-1-oxóbútan-2-ýl]karbamat 140923-17-7 - 

1676 Díklóródíoktýltinhýdríð 3542-36-7 222-583-2 

1677 Mesótríón (ISO), 2-[4-(metýlsúlfónýl)- 2-nítróbensóýl]-1,3- sýklóhexandíón 104206-82-8 - 

1678 Hýmexasól (ISO), 3-hýdroxý-5-metýlísoxasól 10004-44-1 233-000-6 

1679 Imíprótrín (ISO), hvarfmassi: [2,4-díoxó-(2-própýn-1-ýl)imídasólidín-3-ýl]metýl(1R)-cis-krýsantemats, [2,4-díoxó-(2 

-própýn-1-ýl)imídasólidín-3-ýl]metýl(1R)-trans-krýsantemats 

72963-72-5 428-790-6 

1680 Bis(α, α-dímetýlbensýl)peroxíð 80-43-3, 201-279-3“ 

2) Ákvæðum III. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað færslu 24 kemur eftirfarandi: 

Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna Takmarkanir Orðalag 

notkunarskil-

yrða og 

varnaðarorða 
Efnaheiti/INN 

Heiti í skrá yfir almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer 

Vörutegund, 

líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er 

tilbúin til notkunar 

Annað 

a b c d e f g h i 

„24 Vatnsleysanleg sinksölt, að undanskildu sink-4-

hýdroxýbensensúlfónati (færsla 25) og sinkpýriþíóni 

(færsla X í II. viðauka) 

Zinc acetate, zinc chloride, 

zinc gluconate, zinc gluta-

mate 

   1% (sem sink)“   

b) Færslur 83 og 101 falla brott.  
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3) Ákvæðum V. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Færsla 8 fellur brott. 

b) Í stað færslu 51 kemur eftirfarandi: 

Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna Skilyrði 

Orðalag 

notkunarskilyrða 

og varnaðarorða Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir almenn 

heiti innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer 

Vörutegund, 

líkamshlutar 

Hámarksstyrk-

ur í efnablöndu 

sem er tilbúin 

til notkunar 

Annað 

a b c d e f g h i 

„51 Natríumhýdroxý-

metýlamínóasetat 

Sodium Hydroxymet-

hylglycinate 

70161-44-3 274-357-8  0,5% Má ekki nota ef fræðilegur hámarksstyrkur 

formaldehýðs, sem unnt er að leysa, óháð 

uppruna, í blöndunni eins og hún er sett á 

markað er ≥ 0,1% miðað við þyngd.“ 
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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/1398 

frá 4. júní 2021 

um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2017/654 um viðbætur við reglugerð  

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1628 að því er varðar samþykki viðurkenninga sem veittar  

eru í samræmi við reglugerðir efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49 og 96 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1628 frá 14. september 2016 um kröfur varðandi losunarmörk 

mengandi lofttegunda og efnisagna og gerðarviðurkenningu brunahreyfla fyrir færanlegan vélbúnað til nota utan vega, um 

breytingu á reglugerðum (ESB) nr. 1024/2012 og (ESB) nr. 167/2013 og um breytingu og niðurfellingu tilskipunar 97/68/EB 

(1), einkum 24. gr. (11. mgr.), 25 gr. (b- og c-lið 4. mgr.), 34. gr. ( c-lið 9. mgr.) og 42. gr. ( a-lið 4. mgr.),  

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Tækniþjónustu hefur verið falið að annast ákvarðanatöku þegar ekki er unnt að samþykkja tilgreindan stofnhreyfil í 

hreyflahópi sem dæmigerðan þegar um er að ræða hreyfil sem er knúinn jarðgasi/lífmetani (NG) eða fljótandi 

jarðolíugasi (LPG), þ.m.t. tvíbrennihreyfil. Að teknu tilliti til heildaráhrifa þeirra ákvarðana á gerðarviður-

kenningarferlið ætti sú ákvarðanataka þó að vera á ábyrgð gerðarviðurkenningaryfirvalda. 

2) Samkvæmt lið 11.4.2.1.4 í 1. viðbæti IV. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/654 (2) 

er einungis heimilt, eftir að gildi á teljara hefur verið fest, að stilla hann aftur á núll ef engin bilun hefur verið greind í 

NOx-varnarbúnaði á síðastliðnum 40 klukkustundum sem hreyfillinn er í gangi. Í viðeigandi útgáfu reglugerðar 

efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49 er þess hins vegar krafist að engin bilun hafi verið greind í 

NOx-varnarbúnaði á síðastliðnum 36 klukkustundum í stað síðastliðinna 40 klukkustunda sem hreyfillinn er í gangi. 

Þessi skortur á samræmi kemur í veg fyrir að jafngildi gerðarviðurkenninga, sem veittar eru samkvæmt viðeigandi 

útgáfu reglugerðar efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49, sé samþykkt. Vægari krafa um  

36 klukkustundir að lágmarki ætti því að teljast fullnægjandi í þeim tilgangi að veita ESB-gerðarviðurkenningu 

samkvæmt reglugerð (ESB) 2016/1628. 

3) Samkvæmt fimmtu málsgrein 1. liðar í V. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2017/654 getur tækniþjónustan 

undanþegið vinnupunkta frá hverju sem er af prófunarsvæðum hreyfla til að framkvæma prófunarlotu með stöðugu 

ástandi utan vega. Að teknu tilliti til heildaráhrifa slíkra ákvarðana á gerðarviðurkenningarferlið þykir þó rétt að krefjast 

þess að viðurkenningaryfirvöldin samþykki slíkar undanþágur.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 299, 24.8.2021, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 70/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 252, 16.9. 2016, bls. 53. 

(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/654 frá 19. desember 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2016/1628 að því er varðar tæknilegar kröfur og almennar kröfur með tilliti til losunarmarka og gerðarviðurkenningar 

brunahreyfla fyrir færanlegan vélbúnað til nota utan vega (Stjtíð. ESB L 102, 13.4.2017, bls. 1). 

2022/EES/26/21 
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4) Losunarmörk, almennar og tæknilegar kröfur og prófunaraðferðir, sem sett eru fram í reglugerð efnahagsnefndar 

Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49, röð breytinga 06, og í reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 

Evrópu nr. 96, röð breytinga 05, eru í samræmi við reglugerð (ESB) 2016/1628, að undanskilinni 19. gr. þeirrar 

reglugerðar. Þar af leiðandi ætti að viðurkenna gerðarviðurkenningar, sem veittar eru í samræmi við reglugerð 

efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49, röð breytinga 06, og reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 

þjóðanna fyrir Evrópu nr. 96, röð breytinga 05, sem jafngildar ESB-gerðarviðurkenningum, sem veittar eru, og 

lögboðinni áletrun sem krafist er í samræmi við reglugerð (ESB) 2016/1628, svo fremi sem viðurkenningaryfirvald 

tryggi að framleiðandinn uppfylli kröfurnar sem settar eru fram í 19. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1628. 

5) Í þeim tilgangi að tryggja að farið sé að ákvæðum 19. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1628 ætti framleiðandi hreyfla, sem 

viðurkenndir eru í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49, röð breytinga 06, 

eða reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 96, röð breytinga 05, að fara þess á leit við eitt eða 

fleiri viðurkenningaryfirvöld að þau hafi eftirlit með því að framleiðandinn standi við skuldbindingarnar sem settar eru 

fram í 19. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1628. 

6) Losunamörk, almennar og tæknilegar kröfur og prófunaraðferðir, sem sett eru fram í reglugerð efnahagsnefndar 

Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 96, röð breytinga 00, 01, 02, 03 og 04 (3) , eru í samræmi við losunartakmörk 

mengandi efna í áföngum I, II, IIIA, IIIB og IV, sem sett eru fram í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/68/EB (4), og 

að því er varðar hreyfla til sérstakra nota sem falla undir gildissvið 5. og 6. mgr. 34. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1628. 

Því ætti að viðurkenna gerðarviðurkenningar, sem veittar eru í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 

þjóðanna fyrir Evrópu nr. 96, röð breytinga 00, 01, 02, 03 og 04, sem jafngildar EB-gerðarviðurkenningum, sem veittar 

eru, og lögboðinni áletrun, sem krafist er fyrir áfanga I, II, IIIA, IIIB og IV í samræmi við tilskipun 97/68/EB, og ESB-

gerðarviðurkenningum hreyfla til sérstakra nota sem veittar eru í samræmi við reglugerð (ESB) 2016/1628. 

7) Til þess að unnt sé að auðkenna hreyfilinn með skýrum hætti og tryggja að farið sé að tilskildum stjórnsýsluákvæðum 

ætti gildandi samræmisyfirlýsing og viðbótaráletrun, í samræmi við 31. gr. og 2. mgr. 32. gr. reglugerðar (ESB) 

2016/1628, að fylgja hreyflum sem eru settir á markað í samræmi við gerðarviðurkenningar sem veittar eru í samræmi 

við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 96, röð breytinga 00, 01, 02, 03 og 04.  

8) Kröfurnar, sem settar eru fram í þessari reglugerð, skipta ekki máli út frá tæknilegu sjónarmiði að því er varðar 

frammistöðu hreyfla vegna losunar. Því er viðeigandi að ESB-gerðarviðurkenningar á gerð hreyfils eða hreyflahópi sem 

eru samþykktar í samræmi við framselda reglugerð (ESB) 2017/654, í þeirri útgáfu sem er í gildi 23. ágúst 2021, haldi 

gildi sínu. 

9) Því ætti að breyta framseldri reglugerð (ESB) 2017/654 til samræmis við það. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingar á framseldri reglugerð (ESB) 2017/654 

Framseldri reglugerð (ESB) 2017/654 er breytt sem hér segir: 

1) Eftirfarandi 3. mgr. er bætt við 20. gr. a: 

„3. ESB gerðarviðurkenningar á gerð hreyfils eða hreyflahópi, sem eru samþykktar í samræmi við framselda reglugerð 

(ESB) 2017/654 fyrir 24. ágúst 2021, skulu halda gildi sínu.“ 

2) Ákvæðum I., IV., V. og XIII. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2017/654 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa 

reglugerð. 

  

(3) Reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 96 – Samræmd ákvæði um samþykkt þjöppukveikjuhreyfla sem ætlaðir 

eru til ísetningar í dráttarvélar fyrir landbúnað og skógrækt og færanlegan vélbúnað til nota utan vega að því er varðar losun mengunarefna 

frá hreyflinum (Stjtíð. ESB L 88, 22.3.2014, bls. 1). 

(4) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/68/EB frá 16. desember 1997 um samræmingu laga aðildarríkjanna er varða aðgerðir gegn losun 

mengandi lofttegunda og agna frá brunahreyflum færanlegra véla sem ekki eru notaðar á vegum (Stjtíð. EB L 59, 27.2.1998, bls. 1). 
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2. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 4. júní 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 
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VIÐAUKI 

Ákvæðum I., IV., V. og XIII. viðauka er breytt sem hér segir: 

1) Í stað liðar 2.6.2 í I. viðauka kemur eftirfarandi: 

„2.6.2. Þegar viðurkenningaryfirvaldið telur að umsóknin sem lögð hefur verið fram eigi, að því er varðar stofnhreyfilinn 

sem valinn hefur verið, ekki fyllilega við um þann hreyflahóp sem skilgreindur er í IX. viðauka við fram-

kvæmdarreglugerð (ESB) 2017/656 getur viðurkenningaryfirvaldið valið og prófað annars konar viðmiðunar-

prófunarhreyfil og, ef þörf krefur, annan viðmiðunarprófunarhreyfil til viðbótar.“ 

2) Ákvæðum 1. viðbætis í IV. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað liðar 11.4.2.1.4 kemur eftirfarandi: 

„11.4.2.1.4. Eftir að gildi á teljara hefur verið fest skal stilla hann aftur á núll þegar skynjararnir sem tengjast þeim 

teljara hafa lokið a.m.k. einni vöktunarlotu án þess að þeir hafi greint bilun og ef engin bilun sem tengist 

umræddum teljara hefur verið greind í a.m.k. 36 klukkustundir, sem hreyfillinn er í gangi, frá því að gildi 

teljarans var síðast fryst (sjá mynd 4.4).“ 

b) Í stað myndar 4.4 kemur eftirfarandi: 

„Mynd 4.4 

Endurvirkjun og núllstilling teljara eftir að gildi hans hefur verið fest tímabundið 

 

Þar sem „x“ er ekki minna en 36 notkunarstundir.“  
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c) Í stað myndar 4.6 kemur eftirfarandi: 

„Mynd 4.6 

Áfylling með hvarfmiðli í litlum gæðum 

 

Þar sem „x“ er ekki minna en 36 notkunarstundir.“  

10 klst. 

< „x“ notkunar-
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> „x“ notkunar-
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stundir 

ÖFLUG 

JÁ 

NEI 

(tilvik 1) 

R
a
n
g
t 

þ
v
a
g

e
fn

i 

Þ
v
in

g
u
n
 

viðger

ð 

VÆG 

VIÐVÖRUN 

T
e

lja
ri
 

viðger

ð 

viðger

ð 

viðger

ð (tilvik 2) 

NEI 
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20 klst. 
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d) Í stað myndar 4.7 kemur eftirfarandi: 

„Mynd 4.7 

Bilun í skömmtunarkerfi hvarfmiðils 

 

Þar sem „x“ er ekki minna en 36 notkunarstundir.“ 

3) í stað fimmtu málsgreinar 1. liðar í V. viðauka kemur eftirfarandi: 

„Framleiðandinn getur farið fram á að tækniþjónustan undanþiggi vinnupunkta frá hverju sem er af þeim prófunarsvæðum 

sem skilgreind eru í 2. lið meðan á prófuninni, sem lýst er í 3. lið, stendur. Tækniþjónustan skal veita þessa undanþágu, að 

fengnu samþykki viðurkenningaryfirvaldsins, ef framleiðandinn getur sýnt fram á að hreyfillinn sé aldrei fær um að virka á 

slíkum punktum þegar hann er notaður í öllum samsetningum færanlegs vélbúnaðar til nota utan vega.“ 

4) Ákvæðum XIII. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Ákvæðum 1. liðar er breytt sem hér segir: 

i. Í stað 2. undirliðar kemur eftirfarandi: 

„2) gerðarviðurkenningar í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49 (*), 

röð breytinga 06, þar sem tækniþjónusta staðfestir að gerð hreyfils uppfylli:  

a) kröfurnar sem settar eru fram í 2. viðbæti IV. viðauka, þegar hreyfillinn er eingöngu ætlaður til notkunar í 

staðinn fyrir hreyfla í V. áfanga í flokkum IWP og IWA, í samræmi við b-lið 1. liðar 1. mgr. 4. gr. 

reglugerðar (ESB) 2016/1628 eða 
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b) kröfurnar sem settar eru fram í 1. viðbæti IV. viðauka fyrir hreyfla sem falla ekki undir a-lið 

og þar sem viðurkenningaryfirvald staðfestir að framleiðandinn standi við skuldbindingarnar sem settar eru 

fram í 19. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1628.  

  

(*) Reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49 – Samræmd ákvæði um ráðstafanir 

sem ber að gera til að stemma stigu við losun mengandi lofttegunda og efnisagna frá þjöppu-

kveikjuhreyflum og rafkveikjuhreyflum til notkunar í ökutækjum (Stjtíð. ESB L 171, 24.6.2013,  

bls. 1).“ 

ii. Eftirfarandi 3. undirlið er bætt við: 

 „3) gerðarviðurkenningar í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 96 

(**), röð breytinga 05, á hreyflahópum eða gerðum hreyfla í flokki NRE, eins og sett er fram í töflu I-1 í I. 

viðauka við reglugerð (ESB) 2016/1628 þar sem viðurkenningaryfirvald staðfestir að framleiðandi standi við 

skuldbindingarnar sem settar eru fram í 19. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1628. 

  

(**) Reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 96 – Samræmd ákvæði um samþykkt 

hreyfla sem ætlaðir eru til ísetningar í dráttarvélar fyrir landbúnað og skógrækt og færanlegan vélbúnað 

til nota utan vega að því er varðar losun mengunarefna frá hreyflinum (Stjtíð. ESB L 107, 17.4.2019, 

bls. 1).“  

b) Eftirfarandi liðum 2– 4.1 er bætt við: 

„2. Að því er varðar hreyflahópa eða gerðir hreyfla í flokkum NRG, NRSh, NRS, SMB og ATS skulu 

gerðarviðurkenningar í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 96, röð 

breytinga 05, á hreyflum sem samsvara flokkum hreyfla, sem settir eru fram í töflum I-2, I-3 og I-4 og töflum I-9 

til I-10 í I. viðauka við reglugerð (ESB) 2016/1628 og, eftir atvikum, samsvarandi lögboðin áletrun, viðurkenndar 

sem jafngildar ESB-gerðarviðurkenningum, sem veittar eru, og lögboðinni áletrun sem krafist er í samræmi við 

reglugerð (ESB) 2016/1628 þar sem viðurkenningaryfirvald staðfestir að framleiðandinn standi við skuld-

bindingarnar sem settar eru fram í 19. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1628. 

3. Að því er varðar hreyfla til sérstakra nota, sem falla undir gildissvið 5. og 6. mgr. 34. gr. reglugerðar (ESB) 

2016/1628, í flokki NRE með viðmiðunarafl sem er ekki minna en 19 kW og ekki meira en 560 kW, skulu 

gerðarviðurkenningar í áfanga IIIA, í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 

nr. 96, röð breytinga 02 (***), 03 (****) eða 04 (*****), á hreyflahópum eða gerðum hreyfla í flokki NRE, eins 

og sett er fram í töflu VI-1 í VI. viðauka við reglugerð (ESB) 2016/1628 og, eftir atvikum, samsvarandi 

lögboðinni áletrun viðurkenndar sem jafngildar ESB-gerðarviðurkenningum, sem veittar eru, og lögboðinni 

áletrun sem krafist er í samræmi við þá reglugerð. 

3.1. Viðbótarkröfur: 

Hreyflar, sem byggjast á gerðarviðurkenningu sem samþykkt er sem jafngild ESB-gerðarviðurkenningu í 

samræmi við 3. lið, skulu uppfylla kröfurnar í XII. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2017/654. 

4. Að því er varðar eftirfarandi losunaráfanga skulu gerðarviðurkenningar á grundvelli reglugerða efnahagsnefndar 

Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu á hreyflahópum eða gerðum hreyfla sem tilheyra flokkunum sem taldir eru upp 

hér á eftir og, eftir atvikum, samsvarandi lögboðin áletrun viðurkenndar sem jafngildar ESB-gerðarviður-

kenningum, sem veittar eru, og lögboðinni áletrun sem krafist er samkvæmt tilskipun 97/68/EB í samræmi við 

umbreytingarákvæðin sem sett eru fram í 58. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1628: 

1) IV. áfangi: gerðarviðurkenningar hreyfla sem tilheyra flokkum Q og R eins og sett er fram í 9. gr. tilskipunar 

97/68/EB í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 96, röð breytinga 

04. 

2) Áfangi IIIB: gerðarviðurkenningar hreyfla sem tilheyra flokkum L, M, N og P eins og sett er fram í 9. gr. 

tilskipunar 97/68/EB í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 96, röð 

breytinga 03 eða 04. 
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3) Áfangi IIIA: gerðarviðurkenningar hreyfla sem tilheyra flokkum H, I, J og K eins og sett er fram í 9. gr. 

tilskipunar 97/68/EB í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 96, röð 

breytinga 02, 03 eða 04. 

4) II. áfangi: gerðarviðurkenningar hreyfla sem tilheyra flokkum D, E, F og G eins og sett er fram í 9. gr. 

tilskipunar 97/68/EB í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 96, röð 

breytinga 01 (******), 02, 03 eða 04. 

5) I. áfangi: gerðarviðurkenningar hreyfla sem tilheyra flokkum A, B og C eins og sett er fram í 9. gr. tilskipunar 

97/68/EB í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 96, röð breytinga 

00 (*******). 

4.1. Viðbótarkröfur 

Hreyflum, sem byggjast á gerðarviðurkenningu sem samþykkt er sem jafngild ESB-gerðarviðurkenningunni í 

samræmi við 4. lið, skal fylgja samræmisyfirlýsing og viðbótarupplýsingar í lögboðnu áletruninni eins og krafist 

er í 31. gr. og 2. mgr. 32. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1628 og eins og sett er fram í II. og III. viðauka við 

framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/656. 

  

(***) Röð breytinga 02 hefur ekki verið birt í Stjórnartíðindum ESB. 

(****) Röð breytinga 03 hefur ekki verið birt í Stjórnartíðindum ESB. 

(*****) Reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 96 – Samræmd ákvæði um viður-

kenningu þjöppukveikjuhreyfla sem ætlaðir eru til ísetningar í dráttarvélar fyrir landbúnað og skógrækt og 

færanlegan vélbúnað til nota utan vega að því er varðar losun mengunarefna frá hreyflinum (Stjtíð. ESB  

L 88, 22.3.2014, bls. 1). 

(******) Röð breytinga 01 hefur ekki verið birt í Stjórnartíðindum ESB. 

(*******) Röð breytinga 00 hefur ekki verið birt í Stjórnartíðindum ESB.“ 
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/1793 

frá 20. nóvember 2018 

um samþykki fyrir breytingum á tækniskjali fyrir landfræðilega merkingu fyrir brenndan drykk, 

sem er skráður í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 110/2008, sem leiðir til breytinga á nákvæmum 

skilgreiningum fyrir hann („Ron de Guatemala“ (GI)) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 110/2008 frá 15. janúar 2008 um skilgreiningu, lýsingu, 

kynningu, merkingu og vernd landfræðilegra merkinga á brenndum drykkjum og niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE)  

nr. 1576/89 (1), einkum 8. mgr. 17. gr. og 21. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Framkvæmdastjórnin tók til athugunar umsókn „Asociación Nacional de Fabricantes de Alcoholes y Licores (ANFAL)“ 

um samþykki fyrir breytingum á tækniskjalinu fyrir landfræðilegu merkinguna „Ron de Guatemala“, sem er skráð 

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 110/2008 (2), í samræmi við 5. mgr. 17. gr. þeirrar reglugerðar. 

2) Þar eð framkvæmdastjórnin komst að þeirri niðurstöðu að umsóknin væri í samræmi við reglugerð (EB) nr. 110/2008, 

birti hún umsóknina um breytingu í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins (3) skv. 6. mgr. 17. gr. þeirrar reglugerðar. 

3) Þar eð framkvæmdastjórninni hefur ekki borist nein yfirlýsing um andmæli skv. 7. mgr. 17. gr. reglugerðar (EB)  

nr. 110/2008 ætti að samþykkja breytingarnar á tækniskjalinu í samræmi við 8. mgr. 17. gr. þeirrar reglugerðar. 

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um brennda drykki. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingarnar á tækniskjalinu, sem birtar eru í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins varðandi heitið „Ron de Guatemala“ (GI), 

eru hér með samþykktar. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 294, 21.11.2018, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 71/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 39, 13.2. 2008, bls. 16. 

(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 97/2014 frá 3. febrúar 2014 um breytingu á III. viðauka við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 110/2008 um skilgreiningu, lýsingu, kynningu, merkingu og vernd landfræðilegra merkinga á 

brenndum drykkjum (Stjtíð. ESB L 33, 4.2.2014, bls. 1). 

(3) Stjtíð. ESB C 317, 23.9.2017, bls. 6. 

2022/EES/26/22 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 20. nóvember 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  
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REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2019/787 

frá 17. apríl 2019 

um skilgreiningu, lýsingu, kynningu og merkingu brenndra drykkja, notkun heita brenndra drykkja í 

kynningu og merkingu annarra matvæla, vernd landfræðilegra merkinga fyrir brennda drykki, notkun 

etanóls og eimis úr landbúnaði í áfenga drykki og niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 110/2008 (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 2. mgr. 43. gr. og 1. mgr. 114. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins (1), 

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 110/2008 (3) hefur reynst árangursrík við að setja regluverk fyrir geira 

brenndra drykkja. Hins vegar er nauðsynlegt, í ljósi nýlega fenginnar reynslu og tækninýjunga, markaðsþróunar og 

breytinga á væntingum neytenda, að uppfæra reglurnar um skilgreiningu, lýsingu, kynningu og merkingu á brenndum 

drykkjum og að endurskoða hvernig landfræðilegar merkingar fyrir brennda drykki eru skráðar og verndaðar. 

2) Reglurnar sem varða brennda drykki ættu að vera framlag til þess að ná fram öflugri neytendavernd, koma í veg fyrir 

misvægi í upplýsingum og villandi viðskiptahætti og ná fram gagnsæi á markaði og sanngjarnri samkeppni. Þær ættu að 

vernda það orðspor sem brenndir drykkir frá Sambandinu hafa öðlast innan Sambandsins og á heimsmarkaði með því að 

taka áfram tillit til hefðbundinna aðferða sem notaðar eru við framleiðslu á brenndum drykkjum, sem og til aukinna 

krafna um neytendavernd og upplýsingagjöf. Einnig skal taka tillit til tækninýjunga að því er varðar brennda drykki, þar 

sem þær auka gæði, án þess að það hafi áhrif á hefðbundna eiginleika þeirra brenndu drykkja sem um er að ræða. 

3) Brenndir drykkir skapa mikilvægan markað fyrir landbúnaðargeirann í Sambandinu og framleiðsla á brenndum 

drykkjum tengist þeim geira náið. Þau tengsl eru mikilvæg fyrir gæði, öryggi og orðspor þeirra brenndu drykkja sem eru 

framleiddir í Sambandinu. Leggja ætti því áherslu á þessi sterku tengsl við landbúnaðargeirann í reglurammanum. 

4) Reglurnar sem varða brennda drykki eru í sérstöðu í samanburði við almennu reglurnar sem mælt er fyrir um fyrir 

landbúnaðargeirann og í þeim ætti einnig að taka tillit til hefðbundinna framleiðsluaðferða sem eru í notkun í 

mismunandi aðildarríkjum.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 130, 17.5.2019, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 71/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB C 209, 30.6.2017, bls. 54. 

(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 13. mars 2019 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 9. apríl 2019. 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 110/2008 frá 15. janúar 2008 um skilgreiningu, lýsingu, kynningu, merkingu og vernd 

landfræðilegra merkinga á brenndum drykkjum og niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1576/89 (Stjtíð. ESB L 39, 13.2.2008,  

bls. 16). 

2022/EES/26/23 
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5) Í þessari reglugerð ætti að setja fram skýrar viðmiðanir fyrir skilgreiningu, lýsingu, kynningu og merkingu brenndra 

drykkja sem og fyrir vernd landfræðilegra merkinga og þær ættu ekki að hafa áhrif á fjölbreytileika opinberra tungumála 

og stafrófa í Sambandinu. Í henni ætti einnig að setja fram reglur um notkun etanóls og eimis úr landbúnaði við 

framleiðslu á áfengum drykkjum og um notkun á lögheitum brenndra drykkja við kynningu og merkingu matvæla. 

6) Til að uppfylla væntingar neytenda og til að vera í samræmi við hefðbundnar aðferðir ættu etanól og eimi sem eru notuð 

við framleiðslu á brenndum drykkjum einvörðungu vera landbúnaðarafurðir. 

7) Í þágu neytenda ætti þessi reglugerð að gilda um alla brennda drykki sem settir eru á markað í Sambandinu hvort sem 

þeir eru framleiddir í aðildarríkjum eða í þriðju löndum. Til að viðhalda og bæta orðspor brenndra drykkja sem eru 

framleiddir í Sambandinu á heimsmarkaði ætti þessi reglugerð einnig að gilda um brennda drykki sem eru framleiddir 

innan Sambandsins til útflutnings. 

8) Í skilgreiningum og tæknilegum kröfum er varða brennda drykki og flokkun brenndra drykkja ætti áfram að taka tillit til 

hefðbundinna aðferða. Einnig ætti að mæla fyrir um sértækar reglur fyrir tiltekna brennda drykki sem eru ekki á skránni 

yfir flokka. 

9) Reglugerðir Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 (4) og (EB) nr. 1334/2008 (5) gilda einnig um brennda 

drykki. Þó er nauðsynlegt að mæla fyrir um viðbótarreglur varðandi litarefni og bragðefni sem ættu eingöngu að gilda 

um brennda drykki. Einnig er nauðsynlegt að mæla fyrir um viðbótarreglur varðandi þynningu og uppleysingu 

bragðefna, litarefna og annarra leyfðra innihaldsefna sem ættu eingöngu að gilda um framleiðslu á áfengum drykkjum. 

10) Mæla ætti fyrir um reglur varðandi lögheiti sem nota á fyrir brennda drykki sem eru settir á markað í Sambandinu til að 

tryggja að slík lögheiti séu notuð á samræmdan hátt alls staðar í Sambandinu og til að vernda gagnsæi upplýsinga til 

neytenda. 

11) Vegna mikilvægis og margslungins eðlis geirans fyrir brennda drykki þykir rétt að mæla fyrir um sértækar reglur um 

lýsingu, kynningu og merkingu brenndra drykkja, einkum að því er varðar notkun lögheita, landfræðilegra merkinga, 

samsettra hugtaka og óbeinna tilvitnana í lýsingu, kynningu og merkingu. 

12) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1169/2011 (6) ætti að gilda um lýsingu, kynningu og merkingu brenndra 

drykkja, ef ekki er kveðið á um annað í þessari reglugerð. Í því samhengi, vegna mikilvægis og margslungins eðlis 

geirans fyrir brennda drykki, þykir rétt að mæla í þessari reglugerð fyrir um sértækar reglur um lýsingu, kynningu og 

merkingu á brenndum drykkjum sem ganga lengra en reglugerð (ESB) nr. 1169/2011. Þessar sértæku reglur ættu einnig 

fyrirbyggja misnotkun á hugtakinu „brenndir drykkir“ og á lögheitum brenndra drykkja að því er varðar vörur sem 

uppfylla ekki skilgreiningarnar og kröfurnar sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð. 

13) Til að tryggja samræmda notkun samsettra hugtaka og óbeinna tilvitnana í aðildarríkjum og til að veita neytendum 

fullnægjandi upplýsingar og vernda þá þannig frá því að villt sé um fyrir þeim er nauðsynlegt að mæla fyrir um ákvæði 

varðandi notkun þeirra í kynningu á brenndum drykkjum og öðrum matvælum. Tilgangur slíkrar ákvæða er einnig að 

vernda orðspor brenndu drykkjanna sem eru notaðir í þessu samhengi. 

14) Til að veita neytendum fullnægjandi upplýsingar ætti að mæla fyrir um ákvæði um lýsingu, kynningu og merkingu á 

brenndum drykkjum sem uppfylla skilyrðin fyrir samsetningar eða blöndur. 

15) Þó að mikilvægt sé að tryggja að þroskunartími eða aldur sem gefinn er upp í lýsingu, kynningu og merkingu brenndra 

drykkja vísi almennt eingöngu til yngsta áfenga efnisþáttarins og að taka tillit til hefðbundinna þroskunarferla í 

aðildarríkjum ætti að vera mögulegt, með framseldum gerðum, að kveða á um undanþágu frá þeirri almennu reglu og 

um viðeigandi eftirlitskerfi í tengslum við brandy, sem er framleitt með hefðbundnu virku þroskunarkerfi sem er þekkt 

sem „criaderas y soleras“ eða „solera e criaderas“.  

  

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 frá 16. desember 2008 um aukefni í matvælum (Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, 

bls. 16). 

(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1334/2008 frá 16. desember 2008 um bragðefni og tiltekin innihaldsefni matvæla, sem hafa 

bragðgefandi eiginleika, til notkunar í og á matvæli og um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1601/91, reglugerðum (EB) nr. 2232/96 

og (EB) nr. 110/2008 og tilskipun 2000/13/EB (Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 34). 

(6) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1169/2011 frá 25. október 2011 um miðlun upplýsinga um matvæli til neytenda, um 

breytingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1924/2006 og (EB) nr. 1925/2006 og um niðurfellingu á tilskipun fram-

kvæmdastjórnarinnar 87/250/EBE, tilskipun ráðsins 90/496/EBE, tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/10/EB, tilskipun Evrópu-

þingsins og ráðsins 2000/13/EB, tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 2002/67/EB og 2008/5/EB og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(EB) nr. 608/2004 (Stjtíð. ESB L 304, 22.11.2011, bls. 18). 
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16) Í þágu réttarvissu og til að tryggja að neytendur fái fullnægjandi upplýsingar ætti notkun á heitum hráefna eða á 

lýsingarorðum sem lögheiti fyrir tiltekna brennda drykki ekki að koma í veg fyrir notkun á heitum slíkra hráefna eða á 

lýsingarorðum í kynningu og merkingu annarra matvæla. Af sömu ástæðu ætti notkun þýska orðsins „-geist“ sem 

lögheiti fyrir flokk brenndra drykkja ekki koma í veg fyrir notkun þessa orðs sem glysheiti til viðbótar við lögheiti 

annarra brenndra drykkja eða heiti annarra áfengra drykkja, að því tilskildu að slík notkun villi ekki um fyrir 

neytandanum. 

17) Til að tryggja að neytendur fái fullnægjandi upplýsingar og til að auka gæði framleiðsluaðferða ætti að vera unnt að 

bæta hugtakinu „þurrt“ eða „dry“ við lögheiti allra brenndra drykkja, þ.e.a.s. að hugtakið sé annað hvort þýtt á tungumál 

viðkomandi aðildarríkis eða óþýtt eins og tilgreint er skáletrað í þessari reglugerð, ef brenndi drykkurinn hefur ekki 

verið sættur. Í samræmi við þá meginreglu að matvælaupplýsingar skuli ekki að vera villandi, einkum þannig að gefið sé 

í skyn að matvælin búi yfir sérstökum sérkennum þó að reyndin sé sú að öll svipuð matvæli búi yfir þessum sérkennum, 

ætti þessi regla þó ekki að gilda um brennda drykki sem samkvæmt þessari reglugerð skulu ekki vera sættir, jafnvel til 

bragðstillingar, einkum um whisky eða whiskey. Þessi regla ætti heldur ekki að gilda um gin, eimað gin og London gin, 

þar sem sértækar reglur um sætun og merkingu ættu að gilda áfram. Enn frekar ætti að vera unnt að merkja líkjöra sem 

einkennast einkum af beisku, römmu, bragðsterku, bitru eða súru bragði eða bera keim af sítrónu, án tillits til 

sætunarstigs þeirra, sem „þurr“ eða „dry“. Ekki er búist við að slík merking villi um fyrir neytendum þar eð líkjörar 

skulu innihalda tiltekið lágmarksmagn sykurs. Til samræmis við það, ef um er að ræða líkjöra, ætti hugtakið „þurr“ eða 

„dry“ ekki skiljast sem vísbending um að brenndi drykkurinn hafi ekki verið sættur. 

18) Til að taka tillit til væntinga neytenda um hráefni sem eru notuð í vodka, sérstaklega í þeim aðildarríkjum þar sem hefð 

er fyrir vodkaframleiðslu, ætti að veita fullnægjandi upplýsingar um hráefnin sem notuð eru þegar vodka er búið til úr 

hráefnum úr landbúnaði, öðrum en kornvörum og/eða kartöflum. 

19) Til að framfylgja og hafa eftirlit með beitingu löggjafar er varðar reglur um þroskun og merkingu og til að berjast gegn 

svikum ætti að vera skyldubundið að tilgreina lögheiti og þroskunartíma allra brenndra drykkja í rafrænum 

stjórnsýsluskjölum. 

20) Í sumum tilvikum óska stjórnendur matvælafyrirtækja eftir því að tilgreina upprunastað brenndra drykkja frekar en 

landfræðilegar merkingar og vörumerki til að draga athygli neytenda að eiginleikum vöru þeirra. Því ætti að mæla fyrir 

um sértæk ákvæði um tilgreiningu á upprunastað í lýsingu, kynningu og merkingu brenndra drykkja. Auk þess ætti 

skyldan, sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) nr. 1169/2011, um að tilgreina upprunaland eða upprunastað 

megininnihaldsefnis ekki að gilda ef um er að ræða brennda drykki, jafnvel þó að upprunaland eða upprunastaður 

megininnihaldsefnisins í brenndum drykk sé ekki sá sami og upprunastaðurinn sem er tilgreindur í lýsingu, kynningu 

eða merkingu þess brennda drykkjar. 

21) Til að vernda orðspor tiltekinna brenndra drykkja ætti að mæla fyrir um ákvæði um þýðingu lögheita, umritun þeirra á 

annað tungumál eða annað stafróf vegna útflutnings. 

22) Til að tryggja að þessari reglugerð sé beitt með samræmdum hætti ætti að fastsetja tilvísunaraðferðir í Sambandinu fyrir 

greininguna á brenndum drykkjum og etanóli sem notað er við framleiðslu á brenndum drykkjum. 

23) Notkun á hettum sem innihalda blý og þynnu sem inniheldur blý til að hylja lokunarbúnað íláta fyrir brennda drykki ætti 

áfram að vera bönnuð til að koma í veg fyrir áhættu á mengun, einkum að því er varðar óviljandi snertingu við slíkar 

hettur, og á umhverfismengun frá úrgangi sem inniheldur blý frá slíkum hettum eða þynnum. 

24) Að því er varðar vernd landfræðilegra merkinga er mikilvægt að taka tilhlýðilegt tillit til samningsins um hugverkarétt í 

viðskiptum (hér á eftir nefndur TRIPS-samningurinn), einkum 22. og 23. gr., og til hins almenna samkomulags um tolla 

og viðskipti (hér á eftir nefnt GATT-samkomulagið frá 1947), þ.m.t. V. grein um frelsi í umflutningi, sem voru 

samþykkt með ákvörðun ráðsins 94/800/EB (7). Til að styrkja vernd landfræðilegra merkinga og til að berjast gegn 

fölsun með skilvirkari hætti ætti slík vernd innan slíks lagaramma einnig að gilda að því er varðar vörur sem koma inn á 

tollsvæði Sambandsins án þess að þær séu settar í frjálst flæði og í sérstakt tollferli eins og t.d. það er varðar umflutning, 

geymslu, sértæka notkun eða vinnslu.  

  

(7) Ákvörðun ráðsins 94/800/EB frá 22. desember 1994 um samþykki af hálfu Evrópubandalagsins, að því er varðar málefni sem falla undir 

valdsvið þess, á samningunum sem náðust í Úrúgvælotu marghliða samningaviðræðnanna (1986 til 1994) (Stjtíð. EB L 336, 23.12.1994, 

bls. 1). 
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25) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1151/2012 (8) gildir ekki um brennda drykki. Því ætti að mæla fyrir um 

reglur um vernd landfræðilegra merkinga á brenndum drykkjum. Framkvæmdastjórnin ætti að skrá landfræðilegar 

merkingar. 

26) Mæla ætti fyrir um málsmeðferðarreglur fyrir skráningu, breytingu og hugsanlega afturköllun landfræðilegra merkinga 

Sambandsins eða þriðju landa í samræmi við TRIPS-samninginn en jafnframt að virða stöðu gildandi landfræðilegra 

merkinga sem njóta verndar í Sambandinu. Til að samræma málsmeðferðarreglur um landfræðilegar merkingar í öllum 

viðkomandi geirum ættu slíkar málsmeðferðarreglur að byggjast á ítarlegri og þrautreyndum málsmeðferðarreglum fyrir 

landbúnaðarafurðir og matvæli, sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) nr. 1151/2012, að teknu tillit til sértæki 

brenndra drykkja. Til að einfalda málsmeðferð við skráningu og til að tryggja að upplýsingar fyrir stjórnendur 

matvælafyrirtækja og neytendur séu tiltækar á rafrænu formi ætti að koma á fót skrá yfir landfræðilegar merkingar. 

Landfræðilegar merkingar sem eru verndaðar samkvæmt reglugerð (EB) nr. 110/2008 ættu sjálfkrafa að njóta verndar 

samkvæmt þessari reglugerð og skráðar í rafrænu skrána. Framkvæmdastjórnin ætti að ljúka við sannprófun á 

landfræðilegum merkingum í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 110/2008, í samræmi við 20. gr. þeirrar reglugerðar. 

27) Til að gæta samræmis við reglur sem gilda um landfræðilegar merkingar fyrir matvæli, vín og kryddblandaðar 

vínafurðir ætti að breyta heiti skjalsins þar sem fram koma nákvæmar skilgreiningar fyrir brennda drykki sem eru 

skráðar sem landfræðilegar merkingar úr „tækniskjal“ í „forskrift fyrir afurð“. Tækniskjöl sem eru lögð fram sem hluti 

umsóknar samkvæmt reglugerð (EB) nr. 110/2008 ættu að teljast forskriftir fyrir afurð. 

28) Skýra ætti tengsl milli vörumerkja og landfræðilegra merkinga á brenndum drykkjum í tengslum við viðmiðanir fyrir 

synjun, ógildingu og samhliða tilvist. Slík skýring ætti ekki að hafa áhrif áunnin réttindi handhafa landfræðilegra 

merkinga á landsvísu eða réttindi sem gilda í krafti alþjóðasamninga, sem aðildarríki hafa gert fyrir tímabilið áður en 

verndarkerfi Sambandsins samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1576/89 (9) var komið á fót. 

29) Nauðsynlegt er að viðhalda háum gæðastaðli ef orðspor og gildi geira brenndra drykkja á að viðhaldast. Yfirvöld 

aðildarríkja ættu að bera ábyrgð á því að tryggja að þeim gæðastaðli sé viðhaldið með því að farið sé að ákvæðum 

þessarar reglugerðar. Framkvæmdastjórnin ætti að geta vaktað og sannreynt að farið sé að tilskildum ákvæðum til að 

ganga úr skugga um að reglugerðinni sé framfylgt á samræmdan hátt. Því ætti að krefjast þess að framkvæmdastjórnin 

og aðildarríkin deili mikilvægum upplýsingum sín á milli. 

30) Þegar aðildarríki beita gæðastefnu, einkum til að ná háu gæðastigi brenndra drykkja og fjölbreytni í geira fyrir brennda 

drykki, ætti þeim að vera heimilt að samþykkja reglur um framleiðslu, lýsingu, kynningu og merkingu á brenndum 

drykkjum, sem eru framleiddir á yfirráðasvæði þeirra, sem eru strangari en þær sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð. 

31) Til að taka tillit til breytinga á kröfum neytenda, tækniframfara, þróunar á viðkomandi alþjóðastöðlum, þarfarinnar til að 

bæta efnahagsleg skilyrði í framleiðslu og markaðssetningu, hefðbundins þroskunarferlis og laga í þriðju innflutn-

ingslöndum og til að vernda lögmæta hagsmuni framleiðenda og stjórnenda matvælafyrirtækja að því er varðar vernd 

landfræðilegra merkinga ætti að fela framkvæmdastjórninni vald til að samþykkja gerðir, í samræmi við 290. gr. 

sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins (hér á eftir nefndur „sáttmálinn“), að því er varðar: breytingar á og frávik 

frá tæknilegum skilgreiningum og kröfum er varða brennda drykki; leyfi fyrir nýjum sætuefnum; undanþágur varðandi 

forskriftir fyrir þroskunartíma eða aldur fyrir brandy og að koma á fót opinberri skrá yfir aðila sem eru í forsvari fyrir 

eftirlit með þroskunarferlum; að koma á fót rafrænni skrá yfir landfræðilegar merkingar brenndra drykkja og setja 

ítarlegar reglur um snið og innihald þessarar skrár; frekari skilyrði í tengslum við umsóknir um vernd landfræðilegrar 

merkingar og undanfarandi landsbundna málsmeðferð, grannskoðun af hálfu framkvæmdastjórnarinnar, andmæla-

meðferð og afturköllun landfræðilegra merkinga; skilyrði og kröfur er varða málsmeðferð varðandi breytingar á 

forskriftum fyrir afurðir og breytingar á og undanþágur frá tilteknum skilgreiningum og reglum um lýsingu, kynningu 

og merkingu. Einkar mikilvægt er að framkvæmdastjórnin hafi viðeigandi samráð meðan á undirbúningsvinnu hennar 

stendur, þ.m.t. við sérfræðinga, og að þetta samráð fari fram í samræmi við meginreglurnar sem mælt er fyrir um í 

  

(8) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1151/2012 frá 21. nóvember 2012 um gæðakerfi fyrir landbúnaðarafurðir og matvæli 

(Stjtíð. ESB L 343, 14.12.2012, bls. 1). 

(9) Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1576/89 frá 29. maí 1989 um almennar reglur varðandi skilgreiningu, lýsingu og kynningu á brenndum 

drykkjum (Stjtíð. EB L 160, 12.6.1989, bls. 1). 
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samstarfssamningnum milli stofnana um betri lagasetningu frá 13. apríl 2016 (10). Einkum, í því skyni að tryggja jafna 

þátttöku við undirbúning framseldra gerða, fá framkvæmdastjórnin og ráðið öll skjöl á sama tíma og sérfræðingar 

aðildarríkjanna og hafa sérfræðingar þeirra kerfisbundinn aðgang að fundum sérfræðingahópa framkvæmdastjórnarinnar 

sem vinna að undirbúningi framseldra gerða. 

32) Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir framkvæmd þessarar reglugerðar ætti að fela framkvæmdastjórninni 

framkvæmdarvald að því er varðar birtingu eina skjalsins í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og að því er varðar 

ákvarðanir um skráningu á heitum sem landfræðilegar merkingar þegar engin tilkynning um andmæli eða engin tæk 

rökstudd yfirlýsing um andmæli liggur fyrir, eða þegar tæk rökstudd yfirlýsing um andmæli liggur fyrir og samkomulag 

hefur náðst. 

33) Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir framkvæmd þessarar reglugerðar ætti að fela framkvæmdastjórninni 

framkvæmdarvald að því er varðar: reglurnar um notkun nýju sætuefnanna; upplýsingarnar sem aðildarríki leggja fram 

að því er varðar aðila sem tilnefndir eru til að hafa eftirlit með þroskunarferlinu; tilgreiningu á upprunalandi eða 

upprunastað í lýsingu, kynningu eða merkingu brenndra drykkja; notkun Evrópusambandstáknsins fyrir verndaðar 

landfræðilegar merkingar; ítarlegar tæknireglur um tilvísunaraðferðir Sambandsins fyrir greiningu etanóls, eimis úr 

landbúnaði og brenndra drykkja; veitingu umbreytingartímabils fyrir notkun landfræðilegra merkinga og framlengingu 

slíks tímabils; synjun umsókna þar sem skilyrðin fyrir skráningu eru ekki þegar uppfyllt fyrir birtingu til andmæla; 

skráningu eða höfnun landfræðilegra merkinga sem birtar eru til andmæla ef andmæli hafa verið lögð fram og ekki var 

komist að samkomulagi; samþykki fyrir eða synjun á breytingum Sambandsins á forskrift fyrir afurð; samþykki fyrir eða 

synjun á beiðnum um afturköllun skráningar á landfræðilegri merkingu; snið forskriftar fyrir afurð og ráðstafanir 

varðandi upplýsingarnar sem skulu koma fram í forskrift fyrir afurð að því er varðar tengslin milli landsvæðis og 

fullunnu vörunnar; málsmeðferðarreglur, snið og kynning að því er varðar umsóknir, andmæli, umsóknir um breytingar 

og samskipti varðandi breytingar, og afturköllunarferlið varðandi landfræðilegar merkingar; eftirlit og sannprófanir sem 

aðildarríki sinna, sem og nauðsynlegar upplýsingar sem skiptast skal á að því er varðar beitingu þessarar reglugerðar. 

Þessu valdi ætti að beita í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011 (11). 

34) Til að tryggja framkvæmd samningsins milli Evrópusambandsins og Japans um efnahagslegt samstarf (12) var 

nauðsynlegt að kveða á um undanþágu frá tilgreindu magni sem sett er fram í viðaukanum við tilskipun Evrópu-

sambandsins og ráðsins 2007/45/EB (13) fyrir brennda drykki til að heimila að setja eineimað shochu, sem er framleitt í 

eimingarkatli og átappað í Japan, á markað í Sambandinu í hefðbundnum japönskum flöskustærðum. Sú undanþága var 

innleidd með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1670 (14) og ætti að gilda áfram. 

35) Með tilliti til eðlis og umfangs þeirra breytinga sem þarf að gera á reglugerð (EB) nr. 110/2008 er þörf á nýjum 

lagaramma á þessu sviði til að auka réttarvissu, skýrleika og gagnsæi. Því ætti að fella reglugerð (EB) nr. 110/2008 úr 

gildi. 

36) Til að vernda lögmæta hagsmuni viðkomandi framleiðenda eða hagsmunaaðila að því er varðar ávinning af kynningunni 

sem einu skjölin fá með nýja lagarammanum ætti að gera kleift að birta einu skjölin varðandi landfræðilegar merkingar 

sem skráðar eru í samræmi við reglugerð (EB) nr. 110/2008 að beiðni hlutaðeigandi aðildarríkja. 

37) Þar eð reglurnar um landfræðilegar merkingar auka vernd fyrir stjórnendur ættu þessar reglur að gilda í tvær vikur frá 

gildistöku þessarar reglugerðar. Þó ætti að kveða á um viðeigandi ráðstafanir til að auðvelda snurðulausa umbreytingu 

frá reglunum sem kveðið er á um í reglugerð (EB) nr. 110/2008 yfir í reglurnar sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð.  

  

(10) Stjtíð. ESB L 123, 12.5.2016, bls. 1. 

(11) 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). 

(12) Stjtíð. ESB L 330, 27.12.2018, bls. 3. 

(13) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/45/EB frá 5. september 2007 um reglur um tilgreint magn forpakkaðrar vöru, um niðurfellingu á 

tilskipunum ráðsins 75/106/EBE og 80/232/EBE og um breytingu á tilskipun ráðsins 76/211/EBE (Stjtíð. ESB L 247, 21.9.2007, bls. 17). 

(14) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1670 frá 23. október 2018 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 110/2008 að því er varðar 

tilgreint magn til þess að setja eineimað shochu, sem er framleitt í eimingarkatli og átappað í Japan, á markað í Sambandinu (Stjtíð. ESB  

L 284, 12.11.2018, bls. 1). 
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38) Að því er varðar reglur sem varða ekki landfræðilegar merkingar ætti að gera ráðstafanir til að tryggja að nægilegur tími 

sé til að auðvelda snurðulausa umbreytingu frá reglunum sem kveðið er á um í reglugerð (EB) nr. 110/2008 yfir í 

reglurnar sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð. 

39) Setning fyrirliggjandi birgða af brenndum drykkjum á markað ætti að vera heimil áfram eftir gildistökudag þessarar 

reglugerðar þangað til þær birgðir eru uppurnar. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

I. KAFLI 

GILDISSVIÐ, SKILGREININGAR OG FLOKKAR BRENNDRA DRYKKJA 

1. gr. 

Efni og gildissvið 

1. Í þessari reglugerð er mælt fyrir um reglur um: 

— skilgreiningu, lýsingu, kynningu og merkingu brenndra drykkja, sem og um vernd landfræðilegra merkinga á brenndum 

drykkjum, 

— etanól og eimi sem eru notuð við framleiðslu á áfengum drykkjum og 

— notkun á lögheitum brenndra drykkja við kynningu og merkingu annarra matvæla en brenndra drykkja. 

2. Þessi reglugerð gildir um vörur sem um getur í 1. mgr. og eru settar á markað í Sambandinu, hvort sem þær eru 

framleiddar innan Sambandsins eða í þriðju löndum, sem og um þær sem eru framleiddar í Sambandinu til útflutnings. 

3. Að því er varðar vernd landfræðilegra merkinga gildir III. kafli þessarar reglugerðar einnig um vörur sem koma inn á 

tollsvæði Sambandsins án þess að þær séu afgreiddar í frjálst flæði þar. 

2. gr. 

Skilgreining og kröfur varðandi brennda drykki 

Að því er varðar þessa reglugerð er brenndur drykkur áfengur drykkur sem uppfyllir eftirfarandi kröfur: 

a) hann er ætlaður til neyslu, 

b) hann býr yfir tilteknum skynmatseinkennum, 

c) hann hefur lágmarksalkóhólstyrkleika yfir 15% miðað við rúmmál, nema ef um er að ræða brennda drykki sem uppfylla 

kröfurnar í flokki 39 í I. viðauka, 

d) hann hefur verið framleiddur annaðhvort: 

i. beint með því að nota, sitt í hvoru lagi eða saman, einhverja eftirfarandi aðferða: 

— eimingu, með eða án viðbættra bragðefna eða bragðgefandi matvæla, á gerjuðum afurðum, 

— leggja plöntuefni í bleyti eða meðhöndla þau á svipaðan hátt í etanóli úr landbúnaði, eimi úr landbúnaði eða 

brenndum drykkjum eða sambland af þessu, 

— bæta, sitt í hvoru lagi eða saman, í etanól úr landbúnaði, eimi úr landbúnaði eða brennda drykki einhverju af 

eftirfarandi: 

— bragðefnum sem eru notuð í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1334/2008, 

— litarefnum sem eru notuð í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1333/2008, 

— öðrum leyfðum innihaldsefnum sem eru notuð í samræmi við reglugerðir (EB) nr. 1333/2008 og (EB)  

nr. 1334/2008,  
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— sætuefnum, 

— öðrum landbúnaðarafurðum, 

— matvælum, eða 

ii. með því að bæta í hann, sitt í hvoru lagi eða saman, einhverju af eftirfarandi: 

— öðrum brenndum drykkjum, 

— etanóli úr landbúnaði, 

— eimi úr landbúnaði, 

— öðrum matvælum, 

e) hann fellur ekki undir SN-númer 2203, 2204, 2205, 2206 og 2207, 

f) ef vatni, sem má vera eimað, steinefnasneytt, afjónað eða mýkt, hefur verið bætt við í framleiðslu hans: 

i. eru gæði vatnsins í samræmi við tilskipun ráðsins 98/83/EB (15) og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/54/EB (16) 

og 

ii. alkóhólstyrkleiki brennda drykkjarins er, eftir að vatninu hefur verið bætt við, enn í samræmi við lágmarksalkó-

hólstyrkleika miðað við rúmmál sem kveðið er á um í c-lið þessarar greinar eða samkvæmt viðkomandi flokki fyrir 

brennda drykki, eins og sett er fram í I. viðauka. 

3. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

 1) „lögheiti“: heitið sem brenndur drykkur er markaðssettur með, í skilningi n-liðar 2. mgr. 2. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1169/2011, 

 2) „samsett hugtak“: samsetning í annaðhvort lögheiti sem er gefið upp í flokkum brenndra drykkja, sem eru settir fram í  

I. viðauka, eða landfræðilegri merkingu brennds drykkjar, sem allt alkóhólið í fullunnu vörunni er fengið úr, í tengslum 

við lýsingu, kynningu og merkingu áfengs drykkjar, ásamt einu eða fleiri af eftirfarandi: 

a) heiti eins eða fleiri matvæla annars en áfengs drykkjar og annarra en matvæla sem notuð eru til framleiðslu á 

viðkomandi brenndum drykk í samræmi við I. viðauka, eða lýsingarorð dregin af þessum heitum, 

b) hugtakinu „líkjör“ eða „cream“, 

 3) „óbein tilvitnun“: bein eða óbein tilvísun til eins eða fleiri lögheita sem eru gefin upp í flokkum brenndra drykkja sem eru 

settir fram í I. viðauka eða til eins eða fleiri landfræðilegra merkinga fyrir brennda drykki, annarra en tilvitnana í samsettu 

hugtaki eða skrá yfir innihaldsefni, eins og um getur í 2., 3. og 4. mgr. 13. gr., í lýsingu, kynningu eða merkingu á: 

a) matvælum, öðrum en brenndum drykkjum, eða 

b) brenndum drykk sem uppfyllir kröfurnar í flokkum 33 til 40 í I. viðauka, 

 4) „landfræðileg merking“: merking sem tilgreinir að brenndur drykkur sé upprunninn á yfirráðasvæði tiltekins lands eða á 

svæði eða stað innan þess yfirráðasvæðis ef rekja má tiltekin gæði, orðspor eða aðra eiginleika hins brennda drykkjar í 

meginatriðum til landfræðilegs uppruna hans, 

 5) „forskrift fyrir afurð“: skjal sem fylgir umsókninni um vernd landfræðilegrar merkingar, þar sem settar eru fram þær 

nákvæmu skilgreiningar sem brenndi drykkurinn þarf að uppfylla, og var nefnt „tækniskjal“ samkvæmt reglugerð (EB)  

nr. 110/2008,  

  

(15) Tilskipun ráðsins 98/83/EB frá 3. nóvember 1998 um gæði neysluvatns (Stjtíð. EB L 330, 5.12.1998, bls. 32). 

(16) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/54/EB frá 18. júní 2009 um hagnýtingu og setningu ölkelduvatns á markað (Stjtíð. ESB L 164, 

26.6.2009, bls. 45). 
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 6) „hópur“: hvers kyns samtök, án tillits til laglegs forms, sem er samsettur af framleiðendum eða vinnsluaðilum sem vinna 

með viðkomandi brennda drykki, 

 7) „samheiti“: heiti brennds drykkjar sem hefur orðið almennt og hefur orðið að almennu heiti á brenndum drykk innan 

Sambandsins þó að það tengist stað eða landsvæði þar sem brenndi drykkurinn var upphaflega framleiddur eða settur á 

markað, 

 8) „sjónsvið“: sjónsvið eins og það er skilgreint í k-lið 2. mgr. 2. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1169/2011, 

 9) „að setja saman“: að blanda brenndum drykk sem tilheyrir annaðhvort flokki brenndra drykkja, sem settir eru fram í  

I. viðauka, eða landfræðilegri merkingu saman við eitt eða fleiri af eftirfarandi: 

a) aðra brennda drykki sem tilheyra ekki sama flokki brenndra drykkja sem settur er fram í I. viðauka, 

b) eimi úr landbúnaði, 

c) etanól úr landbúnaði, 

10) „samsetning“: brenndur drykkur sem hefur verið samsettur, 

11) „að blanda“: að blanda saman tveimur eða fleiri brenndum drykkjum sem tilheyra sama flokki og eru greinanlegir hver frá 

öðrum einungis á grundvelli lítils háttar mismunar í samsetningu vegna eins eða fleiri eftirtalinna atriða: 

a) framleiðsluaðferðar, 

b) eimingartækja, 

c) þroskunar- eða geymslutíma, 

d) landfræðilegs framleiðslusvæðis, 

brenndi drykkurinn, sem þannig fæst, fellur undir sama flokk og upphaflegu brenndu drykkirnir gerðu fyrir blöndun, 

12) „blanda“: brenndur drykkur sem hefur gengist undir blöndun. 

4. gr. 

Tæknilegar skilgreiningar og kröfur 

Í þessari reglugerð gilda eftirfarandi tæknilegar skilgreiningar og kröfur: 

 1) „lýsing“: þau hugtök sem notuð eru í merkingu, kynningu og á umbúðum brennds drykkjar, í skjölunum sem fylgja 

drykkjum í flutningi í viðskiptaskjölunum, einkum vörureikningunum og afhendingarseðlunum og í auglýsingum fyrir 

brenndan drykk, 

 2) „kynning“: þau hugtök sem notuð eru í merkingu og á umbúðum, sem og í auglýsingum og sölukynningum fyrir vöru, á 

myndum eða öðru slíku, sem og á ílátinu, þ.m.t. flaskan eða lokunarbúnaðurinn, 

 3) „merking“: hvers kyns orð, upplýsingar, vörumerki, tegundarheiti, myndrænt efni eða tákn sem tengist vöru og er sett á 

allar umbúðir, skjöl, tilkynningar, merkimiða, hringi eða kraga sem fylgja slíkri vöru eða vísa til hennar, 

 4) „merkimiði“: hvers kyns merkimiði, vöruheiti, merki, myndrænt efni eða annað lýsandi efni, hvort sem er ritað, prentað, 

stenslað, upphleypt, þrykkt eða fest á umbúðir eða ílát með matvælum, 

 5) „umbúðir“: umbúðir til hlífðar, öskjur, kassar, ílát og flöskur sem notuð eru í flutningi eða sölu á brenndum drykkjum, 

 6) „eiming“: skiljun með varmaferli með einu eða fleiri skiljunarþrepum sem er ætlað að ná fram tilteknum skynmats-

einkennum eða hærri vínandastyrk eða bæði, án tillits til þess hvort slík þrep eiga sér stað við eðlilegan þrýsting eða  

-lofttæmi, vegna eimingartækisins sem er notað, og getur verið einföld eða margendurtekin eiming eða endureiming, 

 7) „eimi úr landbúnaði“: áfengur vökvi sem hefur orðið til við eimingu, að lokinni alkóhólgerjun, á landbúnaðarafurðum sem 

eru tilgreindar í I. viðauka við sáttmálann, og hefur ekki eiginleika etanóls og heldur lykt og bragði hráefnanna sem eru 

notuð,  



21.4.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 26/192 

 

 8) „að sæta“: að nota eitt eða fleiri sætuefni við framleiðslu á brenndum drykkjum, 

 9) „sætuefni“: 

a) hálfunninn sykur, hvítur sykur, fínhreinsaður sykur, dextrósi, frúktósi, glúkósasíróp, sykurlausn, andsykurslausn og 

andsykurssíróp sem skilgreint er í A-hluta viðaukans við tilskipun ráðsins 2001/111/EB (17), 

b) hreinsað þrúgumustsþykkni, þrúgusmustsþykkni og ferskt þrúgumust, 

c) brenndur sykur, sem er afurð sem er eingöngu fengin með stýrðri hitun á súkrósa án basa, ólífrænna sýra eða annarra 

efnafræðilegra aukefna, 

d) hunang eins og það er skilgreint í 1. lið I. viðauka við tilskipun ráðsins 2001/110/EB (18), 

e) karóbsíróp, 

f) aðrar náttúrlegar sykrur sem hafa svipuð áhrif og vörurnar sem um getur í a- til e-lið, 

10) „íblöndun vínanda“: blöndun etanóls úr landbúnaði eða eimis úr landbúnaði eða bæði í brenndan drykk; slík íblöndun nær 

ekki yfir notkun alkóhóls til þynningar eða uppleysingar á litarefnum, bragðefnum eða öðrum leyfðum innihaldsefnum 

sem notuð eru við framleiðslu á brenndum drykkjum, 

11) „þroskun“ eða „geymsla“: að geyma brenndan drykk í viðeigandi ílátum í tiltekinn tíma í þeim tilgangi að leyfa þeim 

brennda drykk að verða fyrir eðlilegum efnahvörfum sem gefa honum sérstaka eiginleika, 

12) „að bragðbæta“: viðbót bragðefna eða bragðgefandi matvæla við framleiðslu á brenndum drykk með einni eða fleiri af 

eftirfarandi vinnsluaðferðum: íblöndun, seyðingu, íbleytingu, alkóhólgerjun eða eimingu alkóhóls með bragðefnunum eða 

bragðgefandi matvælunum, 

13) „bragðefni“: bragðefni eins og þau eru skilgreind í a-lið 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1334/2008, 

14) „bragðgefandi efni“: efni eins og það er skilgreint í b-lið 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1334/2008, 

15) „náttúrulegt bragðgefandi efni“: náttúrulegt bragðgefandi efni eins og það er skilgreint í c-lið 2. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1334/2008, 

16) „bragðefnablanda“: bragðefnablanda eins og hún er skilgreind í d-lið 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1334/2008, 

17) „annað bragðefni“: annað bragðefni eins og það er skilgreint í h-lið 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1334/2008, 

18) „bragðgefandi matvæli“: matvæli eins og þau eru skilgreind 2. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 178/2002 (19) og sem eru notuð í framleiðslu á brenndum drykkjum í þeim megintilgangi að bragðbæta brenndu 

drykkina, 

19) „að lita“: notkun eins eða fleiri litarefna við framleiðslu á brenndum drykk, 

20) „litarefni“: litarefni eins og þau eru skilgreind í 2. lið I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008, 

21) „karamellubrúnn“: aukefni í matvælum sem samsvarar E-númerum E 150a, E 150b, E150c eða E 150d og vísar til afurða 

sem eru að meira eða minna leyti í sterkum brúnum litum og ætlaðar til litunar, eins og um getur í B-hluta II. viðauka við 

reglugerð (EB) nr. 1333/2008; það vísar ekki til sykurkenndrar, bragðbætandi afurðar sem fengin er með hitun sykurs og 

notuð sem bragðefni, 

22) „önnur leyfð innihaldsefni“: matvælaaukefni með bragðgefandi eiginleika, sem eru leyfð samkvæmt reglugerð (EB)  

nr. 1334/2008 og matvælaaukefni, önnur en litarefni, sem eru leyfð samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1333/2008,  

  

(17) Tilskipun ráðsins 2001/111/EB frá 20. desember 2001 varðandi tilteknar sykrur til manneldis (Stjtíð. EB L 10, 12.1.2002, bls. 53). 

(18) Tilskipun ráðsins 2001/110/EB frá 20. desember 2001 varðandi hunang (Stjtíð. EB L 10, 12.1.2002, bls. 47). 

(19) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt lögum um 

matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1). 
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23) „alkóhólstyrkleiki miðað við rúmmál“: hlutfall hreins alkóhóls í vöru við 20 °C miðað við heildarrúmmál vörunnar við 

sama hitastig, 

24) „innihald rokgjarnra efna“: það magn rokgjarnra efna, annarra en etanóls og metanóls, í brenndum drykk, sem eingöngu er 

framleiddur með eimingu. 

5. gr. 

Skilgreining og kröfur varðandi etanól úr landbúnaði 

Að því er varðar þessa reglugerð er etanól úr landbúnaði vökvi sem uppfyllir eftirfarandi kröfur: 

a) það hefur fengist eingöngu úr afurðum sem eru skráðar í I. viðauka við sáttmálann, 

b) eina merkjanlega bragðið er af hráefninu sem er notað við framleiðslu þess, 

c) lágmarksalkóhólstyrkleiki miðað við rúmmál er 96%, 

d) hámarksgildi leifa fara ekki yfir eftirfarandi: 

i. heildarsýruinnihald (gefið upp sem ediksýra): 1,5 grömm á hektólítra af 100% alkóhóli, miðað við rúmmál, 

ii. estrar (gefnir upp sem etýlasetat): 1,3 grömm á hektólítra af 100% alkóhóli, miðað við rúmmál, 

iii. aldehýð (gefin upp sem asetaldehýð): 0,5 grömm á hektólítra af 100% alkóhóli, miðað við rúmmál, 

iv. stærri alkóhól (gefin upp sem 2-metýl-1-própanól): 0,5 grömm á hektólítra af 100% alkóhóli, miðað við rúmmál, 

v. metanól: 30 grömm á hektólítra af 100% alkóhóli, miðað við rúmmál, 

vi. þurrefni: 1,5 grömm á hektólítra af 100% alkóhóli, miðað við rúmmál, 

vii. rokgjarnir basar sem innihalda köfnunarefni (gefnir upp sem köfnunarefni): 0,1 grömm á hektólítra af 100% alkóhóli, 

miðað við rúmmál, 

viii. fúrfúral: ógreinanlegt. 

6. gr. 

Etanól og eimi sem er notað við framleiðslu á áfengum drykkjum 

1. Etanólið og eimið sem er notað við framleiðslu á brenndum drykkjum skal einvörðungu vera landbúnaðarafurð í skilningi 

I. viðauka við sáttmálann. 

2. Ekki skal nota annað alkóhól en etanól úr landbúnaði, eimi úr landbúnaði eða brennda drykki í flokki 1 til 13 í I. viðauka 

til að þynna eða leysa upp litarefni, bragðefni eða önnur leyfð innihaldsefni sem eru notuð við framleiðslu á áfengum 

drykkjum. Alkóhólið sem er notað til að þynna eða leysa upp litarefni, bragðefni eða önnur leyfð innihaldsefni skal eingöngu 

notað í því magni sem er bráðnauðsynlegt í þeim tilgangi. 

3. Áfengir drykkir skulu hvorki innihalda tilbúið alkóhól né annan vínanda sem ekki er úr landbúnaði, í skilningi I. viðauka 

við sáttmálann. 

7. gr. 

Flokkar brenndra drykkja 

1. Brenndir drykkir skulu flokkaðir í samræmi við almennu reglurnar sem mælt er fyrir um í þessari grein og sértæku 

reglurnar sem mælt er fyrir um í I. viðauka. 

2. Með fyrirvara um sértæku reglurnar, sem mælt er fyrir um fyrir hvern af flokkum brenndra drykkja í I. viðauka sem bera 

númer frá 1 til 14, skulu brenndir drykkir í þeim flokkum: 

a) vera framleiddir með alkóhólgerjun og eimingu einvörðungu á þeim hráefnum sem kveðið er á um í samsvarandi flokki 

brenndra drykkja í I. viðauka,  
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b) ekki vera með viðbættum vínanda, hvort sem hann er þynntur eða ekki, 

c) ekki vera bragðbættir, 

d) ekki vera litaðir nema með karamellubrúnum sem er notaður eingöngu til litaaðlögunar fyrir þessa brenndu drykki, 

e) ekki vera sættir nema til að stilla endanlegt bragð vörunnar; hámarksinnihald sætuefna, gefið upp sem andsykur, skal ekki 

fara yfir efri mörkin sem sett eru fram fyrir hvern flokk í I. viðauka, 

f) ekki innihalda aðrar viðbætur en heila, óunna hluti úr hráefninu sem vínandinn fæst úr og sem eru aðallega notaðir til 

skreytinga. 

3. Með fyrirvara um sértæku reglurnar, sem mælt er fyrir um fyrir hvern af flokkum brenndra drykkja í I. viðauka sem bera 

númer frá 15 til 44, mega brenndir drykkir í þeim flokkum: 

a) vera framleiddir úr öllum þeim hráefnum úr landbúnaði sem tilgreind eru í I. viðauka við sáttmálann, 

b) vera með viðbættum vínanda, 

c) innihalda bragðefni, náttúruleg bragðefni, bragðefnablöndur og bragðgefandi matvæli, 

d) vera litaðir, 

e) vera sættir. 

4. Með fyrirvara um sértæku reglurnar, sem mælt er fyrir um í II. viðauka, mega brenndir drykkir sem samræmast ekki 

sértæku reglunum sem mælt er fyrir um fyrir hvern af flokkunum sem settir eru fram í I. viðauka: 

a) vera framleiddir úr einhverju þeirra hráefna úr landbúnaði sem tilgreind eru í I. viðauka við sáttmálann eða matvælum eða 

bæði, 

b) vera með viðbættum vínanda, 

c) vera bragðbættir, 

d) vera litaðir, 

e) vera sættir. 

8. gr. 

Framselt vald og framkvæmdarvald 

1. Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja framseldar gerðir, í samræmi við 46. gr., til að breyta þessari 

reglugerð með því að innleiða breytingar á tæknilegum skilgreiningum og kröfum sem mælt er fyrir um í f-lið 2. gr. og í 4. og  

5. gr. 

Framseldu gerðirnar sem um getur í fyrstu undirgrein skulu einskorðast við að uppfylla þarfir sem leiða af breytingum á kröfum 

neytenda, tækniframförum eða þörfinni fyrir nýsköpun afurða. 

Framkvæmdastjórnin skal samþykkja aðskilda, framselda gerð að því er varðar hverja tæknilega skilgreiningu eða kröfu sem 

um getur í fyrstu undirgrein. 

2. Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja framseldar gerðir, í samræmi við 46. gr., til að bæta við þessa 

reglugerð með því að mæla fyrir um, í undantekningartilvikum, ef slíks er krafist í lögum þriðja lands sem er innflutningsland, 

undanþágur frá kröfunum sem settar eru fram í f-lið 2. gr. og í 4. og 5. gr., frá kröfunum fyrir flokka brenndra drykkja sem 

settar eru fram í I. viðauka og frá sértæku reglunum er varða brennda drykki sem settar eru fram í II. viðauka. 

3. Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja framseldar gerðir, í samræmi við 46. gr., til að bæta við þessa 

reglugerð með því að tilgreina hvaða önnur náttúruleg efni eða hráefni úr landbúnaði, sem hafa svipuð áhrif og vörurnar sem 

um getur í a- til e-lið 9. mgr. 4. gr., eru leyfð í öllu Sambandinu sem sætuefni við framleiðslu á brenndum drykkjum. 

4. Framkvæmdastjórninni er heimilt að samþykkja, með framkvæmdargerðum, samræmdar reglur um notkun annarra 

náttúrulegra efna eða hráefna úr landbúnaði, sem eru leyfð með framseldum gerðum, sem sætuefni við framleiðslu á brenndum 

drykkjum eins og um getur í 3. mgr., einkum til að ákvarða viðkomandi breytistuðla fyrir sætun. Þessar framkvæmdargerðir 

skulu samþykktar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 47. gr.  
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II. KAFLI 

LÝSING, KYNNING OG MERKING BRENNDRA DRYKKJA OG NOTKUN HEITA BRENNDRA DRYKKJA Í 

KYNNINGU OG MERKINGU ANNARRA MATVÆLA 

9. gr. 

Kynning og merking 

Brenndir drykkir sem settir eru á markað í Sambandinu skulu uppfylla kröfur er varða kynningu og merkingu sem settar eru 

fram í reglugerð (ESB) nr. 1169/2011 nema kveðið sé á um annað í þessari reglugerð. 

10. gr. 

Lögheiti brenndra drykkja 

1. Heiti brennds drykkjar skal vera lögheiti hans. 

Brenndir drykkir skulu bera lögheiti í lýsingu, kynningu og merkingu. 

Lögheiti skulu koma skýrt og sýnilega fram á merkimiða brennda drykkjarins og þeim skal ekki skipta út eða breyta. 

2. Brenndir drykkir sem uppfylla kröfurnar fyrir flokk brenndra drykkja sem settur er fram í I. viðauka skulu bera heiti þess 

flokks sem lögheiti, nema í þeim flokki sé heimilt að nota annað lögheiti. 

3. Brenndur drykkur sem uppfyllir ekki kröfurnar sem mælt er fyrir um fyrir neinn flokk brenndra drykkja sem settir eru 

fram í I. viðauka skal bera lögheitið „brenndur drykkur“. 

4. Setja má brenndan drykk, sem uppfyllir kröfurnar varðandi fleiri en einn flokk brenndra drykkja sem settir eru fram í  

I. viðauka, á markað með einu eða fleiri þeirra lögheita sem kveðið er á um samkvæmt þeim flokkum í I. viðauka. 

5. Þrátt fyrir 1. og 2. mgr. þessarar greinar er heimilt, að því er varðar lögheiti brennds drykkjar: 

a) að bæta við það eða skipta því út fyrir landfræðilega merkingu sem um getur í III. kafla. Í því tilviki má bæta frekar við 

landfræðilegu merkinguna hverju því hugtaki sem er leyft í viðkomandi forskrift fyrir afurð, að því tilskildu að slíkt villi 

ekki um fyrir neytendum, og 

b) að skipta því út fyrir samsett hugtak sem inniheldur hugtakið „líkjör“ eða „cream“, að því tilskildu að fullunna varan 

uppfylli kröfurnar fyrir flokk 33 í I. viðauka. 

6. Með fyrirvara um reglugerð (ESB) nr. 1169/2011 og um sértæku reglurnar sem mælt er fyrir um fyrir flokka brenndra 

drykkja í I. viðauka við þessa reglugerð er heimilt að bæta við lögheiti brennds drykkjar: 

a) heiti eða landfræðilegri vísun sem kveðið er á um í lögum og stjórnsýslufyrirmælum sem gilda í aðildarríkinu þar sem 

brenndi drykkurinn er settur á markað, að því tilskildu að slíkt villi ekki um fyrir neytendum, 

b) venjubundnu heiti, eins og það er skilgreint í o-lið 2. mgr. 2. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1169/2011, að því tilskildu að slíkt 

villi ekki um fyrir neytendum, 

c) samsettu hugtaki eða óbeinni tilvitnun í samræmi við 11. og 12. gr., 

d) hugtakinu „blöndun“ eða „blandaður“, að því tilskildu að brenndi drykkurinn hafi verið blandaður, 

e) hugtakinu „samsetning“, „samsettur“ eða „samsettur brenndur drykkur“, að því tilskildu að brenndi drykkurinn hafi verið 

samsettur eða 

f) hugtakinu „þurr“ eða „dry“, nema ef um er að ræða brennda drykki sem uppfylla kröfurnar fyrir flokk 2 í I. viðauka, með 

fyrirvara um sértæku kröfurnar sem mælt er fyrir um í flokkum 20 til 22 í I. viðauka, og að því tilskildu að brenndi 

drykkurinn hafi ekki verið sættur, ekki einu sinni til bragðstillingar. Þrátt fyrir fyrsta hluta þessa liðar má bæta hugtakinu 

„þurr“ eða „dry“ við lögheiti brenndra drykkja sem uppfylla kröfurnar fyrir flokk 33 og hafa því verið sættir.  



21.4.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 26/196 

 

7. Með fyrirvara um 11. og 12. gr. og 13. gr. (2., 3. og 4. mgr.) skal banna notkun lögheitanna sem um getur í 2. mgr. 

þessarar greinar eða landfræðilegra merkinga í lýsingu, kynningu eða merkingu allra drykkja sem uppfylla ekki kröfurnar fyrir 

viðkomandi flokk sem settur er fram í I. viðauka eða fyrir viðkomandi landfræðilega merkingu. Bannið skal einnig gilda ef slík 

lögheiti eða landfræðilegar merkingar eru notuð í tengslum við orð eða setningar s.s. „gerð“, „tegund“, „áþekkur“, 

„framleiddur“, „bragð“ eða einhver önnur svipuð hugtök. 

Með fyrirvara um 1. mgr. 12. gr. mega bragðefni sem líkjast brenndum drykk, eða notkun þeirra við framleiðslu á öðrum 

matvælum en drykkjarvörum, bera, í kynningu og merkingu, tilvísanir í lögheiti sem um getur í 2. mgr. þessarar greinar að því 

tilskildu að við slík lögheiti bætist hugtakið „bragð“ eða önnur svipuð hugtök. Ekki skal nota landfræðilegar merkingar til að 

lýsa slíkum bragðefnum. 

11. gr. 

Samsett hugtök 

1. Í lýsingu, kynningu og merkingu á áfengum drykk skal annaðhvort notkun lögheitis, sem kveðið er á um í flokkum 

brenndra drykkja sem settir eru fram í I. viðauka, eða landfræðilegrar merkingar fyrir brennda drykki leyfð með því skilyrði að: 

a) alkóhólið sem notað er við framleiðslu á áfenga drykknum sé einvörðungu úr þeim brennda drykk sem vísað er til í 

samsetta hugtakinu, að undanskildu alkóhólinu sem getur fundist í bragðefnum, litarefnum eða öðrum leyfðum 

innihaldsefnum sem notuð eru við framleiðslu á þeim áfenga drykk, og 

b) brenndi drykkurinn hafi ekki verið þynntur með því að bæta eingöngu við vatni þannig að alkóhólstyrkleikinn sé undir 

lágmarksstyrkleikanum, sem kveðið er á um í viðeigandi flokki brenndra drykkja sem settur er fram í I. viðauka. 

2. Með fyrirvara um lögheitin sem kveðið er á um í 10. gr. skulu hugtökin „vínandi“, „áfengi“, „drykkur“, „brenndur 

drykkur“ og „vatn“ ekki koma fyrir í samsettu hugtaki sem lýsir áfengum drykk. 

3. Samsett hugtök sem lýsa áfengum drykk skulu: 

a) birtast með samræmdum bókstöfum í sömu leturgerð, stærð og lit, 

b) ekki brotin upp með neinum texta eða myndrænum þætti sem ekki er hluti af þeim og  

c) ekki vera með stærra letri en letrið sem notað er fyrir heiti áfenga drykkjarins. 

12. gr. 

Óbeinar tilvitnanir 

1. Í kynningu og merkingu annarra matvæla en áfengra drykkja skal óbein tilvitnun í lögheiti, sem kveðið er á um í einum 

eða fleiri flokkum brenndra drykkja sem settir eru fram í I. viðauka, eða í eina eða fleiri landfræðilegar merkingar fyrir brennda 

drykki leyfð með því skilyrði að alkóhólið sem notað er við framleiðslu matvælanna sé einvörðungu úr þeim brennda drykk eða 

brenndu drykkjum sem vísað er til í óbeinu tilvitnuninni, að undanskildu alkóhóli sem getur fundist í bragðefnum, litarefnum 

eða öðrum leyfðum innihaldsefnum sem notuð eru við framleiðslu á þeim matvælum. 

2. Með fyrirvara um 1. mgr. þessarar greinar og með fyrirvara um reglugerðir Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 1308/2013 (20) og (ESB) nr. 251/2014 (21) skal óbein tilvitnun í kynningu og merkingu áfengs drykkjar, annars en brennds 

drykkjar, í lögheiti sem kveðið er á um í einum eða fleiri flokkum brenndra drykkja, sem settir eru fram í I. viðauka við þessa 

reglugerð, eða í eina eða fleiri landfræðilegar merkingar fyrir brennda drykki leyfð með því skilyrði að: 

a) viðbætt alkóhól sé einvörðungu úr brennda drykknum eða brenndu drykkjunum sem vísað er til í óbeinu tilvitnuninni og 

b) hlutfall hvers áfengs innihaldsefnis sé tilgreint a.m.k. einu sinni á sama sjónsviði og óbeina tilvitnunin, í lækkandi röð 

miðað við notað magn. Þetta hlutfall skal svara til hundraðshlutans af hreinu alkóhóli, miðað við rúmmál, sem hlutdeild 

þess er í heildarinnihaldi af hreinu alkóhóli í fullunnu vörunni, miðað við rúmmál.  

  

(20) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1308/2013 frá 17. desember 2013 um sameiginlegt markaðskerfi fyrir landbúnaðarafurðir 

og um niðurfellingu á reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 922/72, (EBE) nr. 234/79, (EB) nr. 1037/2001 og (EB) nr. 1234/2007 (Stjtíð. ESB  

L 347, 20.12.2013, bls. 671). 

(21) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 251/2014 frá 26. febrúar 2014 um skilgreiningu, lýsingu, kynningu, merkingu og vernd 

landfræðilegra merkinga á kryddblönduðum vínafurðum og niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1601/91 (Stjtíð. ESB L 84, 

20.3.2014, bls. 14). 
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3. Þrátt fyrir 1. mgr. þessarar greinar og 4. mgr. 13. gr. skal óbein tilvitnun til lögheita, sem gefin eru upp í einum eða fleiri 

flokkum brenndra drykkja sem settir eru fram í I. viðauka, eða til einnar eða fleiri landfræðilegra merkinga fyrir brennda drykki 

leyfð í lýsingu, kynningu og merkingu brennds drykkjar, sem uppfyllir kröfurnar fyrir flokka 33 til 40 í I. viðauka, með því 

skilyrði að: 

a) viðbætt alkóhól sé einvörðungu úr brennda drykknum eða brenndu drykkjunum sem vísað er til í óbeinu tilvitnuninni, 

b) hlutfall hvers áfengs innihaldsefnis sé tilgreint a.m.k. einu sinni á sama sjónsviði og óbeina tilvitnunin, í lækkandi röð 

miðað við notað magn. Þetta hlutfall skal svara til hundraðshlutans af hreinu alkóhóli, miðað við rúmmál, sem hlutdeild 

þess er í heildarinnihaldi af hreinu alkóhóli í fullunnu vörunni, miðað við rúmmál og 

c) hugtakið „cream“ komi ekki fram í lögheiti brennds drykkjar sem uppfyllir kröfurnar fyrir flokka 33 til 40 í I. viðauka eða í 

lögheiti brennda drykkjarins eða brenndu drykkjanna sem vísað er til í óbeinu tilvitnuninni. 

4. Óbeinu tilvitnanirnar, sem um getur í 2. og 3. mgr., skulu: 

a) ekki vera í sömu línu og heiti áfenga drykkjarins og 

b) birtast í leturstærð sem er ekki stærri en hálf sú leturstærð sem er notuð fyrir heiti áfenga drykkjarins og, ef samsett hugtök 

eru notuð, í leturstærð sem er ekki stærri en helmingurinn af leturstærðinni sem notuð er fyrir slík samsett hugtök, í 

samræmi við c-lið 3. mgr. 11. gr. 

13. gr. 

Viðbótarreglur um lýsingu, kynningu og merkingu 

1. Í lýsingu, kynningu og merkingu brennds drykkjar má einungis vísa til þeirra hráefna sem notuð eru til að framleiða 

etanólið eða eimið úr landbúnaði sem er notað við framleiðslu á brennda drykknum ef etanólið eða eimið hefur eingöngu 

fengist úr þeim hráefnum. Í þeim tilvikum skal tilgreina hverja tegund etanóls eða eimis úr landbúnaði í lækkandi röð miðað við 

magn hreins alkóhóls miðað við rúmmál. 

2. Lögheitin, sem um getur í 10. gr., mega koma fram á skrá yfir innihaldsefni í matvælum, að því tilskildu að skráin 

samræmist 18.–22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1169/2011. 

3. Ef um er að ræða samsetningu eða blöndu mega lögheiti, sem kveðið er á um í flokkum brenndra drykkja sem settir eru 

fram í I. viðauka, eða landfræðilegar merkingar fyrir brennda drykki eingöngu koma fram á skrá yfir áfeng innihaldsefni sem 

birtist á sama sjónsviði og lögheiti brennda drykkjarins. 

Í þeim tilvikum sem um getur í fyrstu undirgrein skal skránni yfir áfeng innihaldsefni fylgja a.m.k. eitt þeirra hugtaka sem um 

getur í d– og e-lið 6. mgr. 10. gr. Skráin yfir áfeng innihaldsefni og meðfylgjandi hugtak skulu birtast saman á sama sjónsviði 

og lögheiti brennda drykkjarins, með samræmdum bókstöfum í sömu leturgerð og lit og í leturstærð sem er ekki stærri en 

helmingurinn af leturstærðinni sem notuð er fyrir lögheitið. 

Auk þess skal hlutfall hvers áfengs innihaldsefnis í skránni yfir áfeng innihaldsefni gefin upp a.m.k. einu sinni sem 

hundraðshluti, í lækkandi röð miðað við notað magn. Þetta hlutfall skal svara til hundraðshlutans af hreinu alkóhóli, miðað við 

rúmmál, sem hlutdeild þess er í heildarinnihaldi af hreinu alkóhóli í blöndunni, miðað við rúmmál. 

Þessi málsgrein skal ekki gilda um blöndur sem gerðar eru úr brenndum drykkjum sem tilheyra sömu landfræðilegu merk-

ingunni eða blöndum þar sem enginn brenndu drykkjanna tilheyrir landfræðilegri merkingu. 

4. Þrátt fyrir 3. mgr. þessarar greinar skal samsetning, sem uppfyllir kröfurnar varðandi einn af flokkum brenndu drykkjanna 

sem settir eru fram í I. viðauka, bera lögheitið sem kveðið er á um í viðkomandi flokki. 

Í þeim tilvikum sem um getur í fyrstu undirgrein mega lögheitin, sem sett eru fram í I. viðauka, eða landfræðilegar merkingar 

sem eiga við um brenndu drykkina sem samsetningin inniheldur koma fram í lýsingu, kynningu eða merkingu samsetningar-

innar, að því tilskildu að heitin komi fram: 

a) eingöngu á skrá yfir öll áfeng innihaldsefni sem samsetningin inniheldur og skulu koma fram með samræmdum bókstöfum 

í sömu leturgerð og í sama lit og í leturstærð sem er ekki stærri en helmingurinn af leturstærðinni sem notuð er fyrir 

lögheitið og 

b) á sama sjónsviði og lögheiti samsetningarinnar a.m.k. einu sinni.  
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Auk þess skal hlutfall hvers áfengs innihaldsefnis í skránni yfir áfeng innihaldsefni gefin upp a.m.k. einu sinni sem hundraðs-

hluti, í lækkandi röð miðað við notað magn. Þetta hlutfall skal svara til hundraðshlutans af hreinu alkóhóli, miðað við rúmmál, 

sem hlutdeild þess er í heildarinnihaldi af hreinu alkóhóli í blöndunni, miðað við rúmmál. 

5. Notkun á heitum hráefna úr plönturíkinu, sem eru notuð sem lögheiti fyrir tiltekna brennda drykki, skal ekki hafa áhrif á 

notkun heita þeirra hráefna úr plönturíkinu í lýsingu og merkingu annarra matvæla. Heiti slíkra hráefna má nota í lýsingu, 

kynningu eða merkingu annarra brenndra drykkja, að því tilskildu að notkunin villi ekki um fyrir neytendum. 

6. Tilgreina má þroskunartíma eða aldur í lýsingu, kynningu eða merkingu brennds drykkjar einungis ef hann vísar til yngsta 

áfenga efnisþáttarins í brennda drykknum og í öllum tilvikum að því tilskildu að allar aðferðir til að láta brennda drykkinn 

þroskast hafi farið fram undir eftirliti skattayfirvalda eða eftirliti sem veitir jafngilda ábyrgð. Framkvæmdastjórnin skal koma á 

fót opinberri skrá yfir aðilana sem hvert aðildarríki tilnefnir til að hafa eftirlit með þroskunarferlum. 

7. Lögheiti brennds drykkjar skal koma fram í rafræna stjórnsýsluskjalinu sem um getur í reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (EB) nr. 684/2009 (22). Ef þroskunartími eða aldur er tilgreindur í lýsingu, kynningu eða merkingu brennda 

drykkjarins skal hans einnig getið í því stjórnsýsluskjali. 

14. gr. 

Tilgreining á upprunastað 

1. Þegar upprunastaður brennds drykkjar, annar en landfræðileg merking eða vörumerki, er tilgreindur í lýsingu, kynningu 

eða merkingu skal hann samsvara þeim stað eða því svæði þar sem það þrep í framleiðsluferli fór fram er veitti fullunna 

brennda drykknum sérkenni sín og mikilvæga lokaeiginleika sína. 

2. Að því er varðar brennda drykki skal þess ekki krafist að upprunaland eða upprunastaður megininnihaldsefnisins, eins og 

um getur í reglugerð (ESB) nr. 1169/2011, sé tilgreindur. 

15. gr. 

Tungumál sem notað er fyrir heiti brenndra drykkja 

1. Hugtökin sem tilgreind eru með skáletri í I. og II. viðauka og landfræðilegar merkingar skulu hvorki þýdd á merkimiða né 

í lýsingu og kynningu á brenndum drykkjum. 

2. Þrátt fyrir 1. mgr., ef um er að ræða brennda drykki sem eru framleiddir í Sambandinu og ætlaðir til útflutnings, mega 

þýðingar og umritanir á annað tungumál eða stafróf fylgja hugtökunum sem um getur í 1. mgr. og landfræðilegum merkingum, 

að því tilskildu að slík hugtök og landfræðilegar merkingar á frummálinu séu ekki falin. 

16. gr. 

Notkun á Evrópusambandstákni fyrir landfræðilegar merkingar 

Nota má Evrópusambandstáknið fyrir verndaðar landfræðilegar merkingar, sem var komið á fót skv. 7. mgr. 12. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1151/2012, í lýsingu, kynningu og merkingu brenndra drykkja þar sem heitin eru landfræðilegar merkingar. 

17. gr. 

Bann við hettum og þynnum sem innihalda blý 

Ekki skal geyma brennda drykki með það fyrir augum að selja þá eða setja þá á markað í ílátum sem eru með lokunarbúnaði 

sem hulinn er með hettum eða þynnum sem innihalda blý.  

  

(22) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 684/2009 frá 24. júlí 2009 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 2008/118/EB að því er varðar 

málsmeðferðarreglur á tölvutæku formi um flutning vara sem bera vörugjald með tímabundinni frestun á vörugjaldi (Stjtíð. ESB L 197, 

29.7.2009, bls. 24). 
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18. gr. 

Tilvísunargreiningaraðferðir Sambandsins 

1. Ef greina á etanól úr landbúnaði, eimi úr landbúnaði eða brennda drykki til að sannreyna að þau samræmist þessari 

reglugerð skal slík greining vera í samræmi við tilvísunargreiningaraðferðir Sambandsins til að ákvarða efna- og eðlisfræðilega 

samsetningu þeirra og skynmatseiginleika. 

Leyfa skal aðrar greiningaraðferðir, á ábyrgð yfirmanns rannsóknarstofu, með því skilyrði að nákvæmni, endurtekningar-

nákvæmni og samanburðarnákvæmni aðferðanna sé að minnsta kosti samsvarandi viðeigandi tilvísunargreiningaraðferðum 

Sambandsins. 

2. Þegar ekki er mælt fyrir um tilvísunargreiningaraðferðir Sambandsins til að greina og magnákvarða efni sem tiltekinn 

brenndur drykkur inniheldur skulu eftirfarandi aðferðir notaðar: 

a) greiningaraðferðir sem hafa verið fullgiltar með alþjóðlega viðurkenndum aðferðum og uppfylla einkum þær viðmiðanir 

sem settar eru fram í III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 (23). 

b) greiningaraðferðir sem eru í samræmi við samþykkta staðla Alþjóðlegu staðlasamtakanna (ISO), 

c) greiningaraðferðir sem eru viðurkenndar og birtar af Alþjóðavínstofnuninni eða 

d) ef aðferð sem um getur í a-, b- eða c-lið er ekki notuð af ástæðum er varða nákvæmni, endurtekningarnákvæmni og 

samanburðarnákvæmni: 

— greiningaraðferð sem er samþykkt af hlutaðeigandi aðildarríki, 

— ef þörf krefur, hvers kyns önnur viðeigandi greiningaraðferð. 

19. gr. 

Framselt vald 

1. Til að taka tillit til hefðbundins virks þroskunarferlis fyrir brandy í aðildarríkjum sem er þekkt sem „criaderas y solera“ 

eða „solera e criaderas“, eins og sett er fram í III. viðauka, er framkvæmdastjórninni falið vald til að samþykkja framseldar 

gerðir, í samræmi við 46. gr,. til að bæta við þessa reglugerð með því að: 

a) mæla fyrir um undanþágur frá 6. mgr. 13. gr. að því er varðar forskriftina fyrir þroskunartíma eða aldur í lýsingunni, 

kynningunni eða merkingunni á slíku brandy og 

b) koma á fót viðeigandi eftirlitskerfi fyrir slíkt brandy. 

2. Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja framseldar gerðir, í samræmi við 46. gr., til að bæta við þessa 

reglugerð að því er varðar að koma á fót opinberri skrá yfir aðila sem hvert aðildarríki tilnefnir til að hafa eftirlit með 

þroskunarferlum eins og kveðið er á um í 6. mgr. 13. gr. 

20. gr. 

Framkvæmdarvald 

Framkvæmdastjórnin getur, með framkvæmdargerðum, samþykkt: 

a) reglur sem eru nauðsynlegar fyrir samskipti aðildarríkjanna að því er varðar þá aðila sem eru tilnefndir til að hafa eftirlit 

með þroskunarferlum í samræmi við 6. mgr. 13. gr., 

b) samræmdar reglur til að tilgreina upprunaland eða upprunastað í lýsingu, kynningu eða merkingu brenndra drykkja sem um 

getur í 14. gr.,  

  

(23) 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 (Stjtíð. ESB L 165, 30.4.2004, bls. 1). 
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c) reglur um notkun Evrópusambandstáknsins sem um getur í 16. gr. í lýsingu, kynningu og merkingu brenndra drykkja, 

d) ítarlegar tæknireglur um tilvísunargreiningaraðferðir Sambandsins sem um getur í 18. gr. 

Þessar framkvæmdargerðir skulu samþykktar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 47. gr. 

III. KAFLI 

LANDFRÆÐILEGAR MERKINGAR 

21. gr. 

Vernd landfræðilegra merkinga 

1. Allir stjórnendur sem setja brenndan drykk á markað, sem er framleiddur í samræmi við samsvarandi forskrift fyrir afurð, 

mega nota landfræðilegar merkingar sem eru verndaðar samkvæmt þessari reglugerð. 

2. Landfræðilegar merkingar sem eru verndaðar samkvæmt þessari reglugerð skulu verndaðar gegn: 

a) allri beinni eða óbeinni notkun á skráðu heiti í viðskiptalegum tilgangi, að því er varðar vörur sem falla ekki undir 

skráninguna, ef þessar vörur eru sambærilegar vörunum sem eru skráðar undir því heiti eða ef notkun heitisins felur í sér að 

hagnast sé á orðspori verndaða heitisins, þ.m.t. ef þær vörur eru notaðar sem innihaldsefni, 

b) allri misnotkun, eftirlíkingu eða sköpun hugrenningatengsla, jafnvel þó að hinn rétti uppruni varanna eða þjónustu sé 

tilgreindur eða verndaða heitið er þýtt eða því fylgir orðalag s.s. „áþekkur“, „tegund“, „aðferð“, „eins og það er framleitt í“, 

„eftirlíking“, „bragð“, „gerð“ eða svipað orðalag, þ.m.t. þegar vörurnar eru notaðar sem innihaldsefni, 

c) allri annarri rangri eða villandi vísun til tilkomu, uppruna, eðlis eða grundvallareiginleika vörunnar í lýsingu, kynningu eða 

merkingu vörunnar, sem líklegt er að muni skapa ranghugmynd um uppruna vörunnar, 

d) öllu öðru sem líklegt er að geti villt um fyrir neytendum að því er varðar réttan uppruna vörunnar. 

3. Landfræðilegar merkingar sem eru verndaðar samkvæmt þessari reglugerð skulu ekki verða almennar í Sambandinu. 

4. Verndin sem um getur í 2. mgr. skal einnig gilda að því er varðar vörur sem koma inn á tollsvæði Sambandsins án þess að 

þær séu afgreiddar í frjálst flæði þar. 

22. gr. 

Forskrift fyrir afurð 

1. Landfræðileg merking sem er vernduð samkvæmt þessari reglugerð skal uppfylla forskrift fyrir afurð sem skal innihalda 

a.m.k.: 

a) heitið sem á að vernda sem landfræðilega merkingu, eins og það er notað hvort sem það er í viðskiptum eða almennu tali, 

einungis á þeim tungumálum sem eru eða voru sögulega notuð til að lýsa þessari tilteknu afurð á afmarkaða landsvæðinu, 

með upprunalegu letri og umritun með latneskum rittáknum ef letrið er ólíkt, 

b) flokk brennda drykkjarins eða hugtakið „brenndur drykkur“ ef brenndi drykkurinn uppfyllir ekki kröfurnar sem mælt er 

fyrir um fyrir flokka brenndra drykkja sem settir eru fram í I. viðauka, 

c) lýsingu á eiginleikum brennda drykkjarins, þ.m.t. hráefnunum sem hann er framleiddur úr, ef við á, sem og helstu 

eðlisfræðilegu og efnafræðilegu eiginleikum eða skynmatseinkennum vörunnar og sérstökum eiginleikum vörunnar í 

samanburði við brennda drykki í sama flokki, 

d) skilgreiningu á landsvæðinu sem er afmarkað að því er varðar tengslin sem um getur í f-lið, 

e) lýsingu á aðferðinni við framleiðslu brennda drykkjarins og, eftir því sem við á, upprunalegu og hefðbundnu staðbundnu 

framleiðsluaðferðunum,  
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f) upplýsingar sem staðfesta tengsl milli tiltekinna gæða, orðspors eða annars eiginleika brennda drykkjarins og landfræðilegs 

uppruna hans, 

g) heiti og heimilisföng lögbærra yfirvalda eða, ef þau liggja fyrir, heiti og heimilisföng þeirra aðila sem sannprófa að farið sé 

að ákvæðum forskriftarinnar fyrir afurðina skv. 38. gr. og sérstök störf þeirra, 

h) allar sértækar reglur um merkingar fyrir landfræðilegu merkinguna sem um er að ræða. 

Eftir atvikum skulu kröfur varðandi umbúðir koma fram í forskriftinni fyrir afurðina, ásamt rökstuðningi sem sýnir af hverju 

pökkunin skal fara fram innan skilgreinds landsvæðis til að vernda gæði, til að tryggja uppruna eða til að tryggja eftirlit, með 

tilliti til löggjafar Sambandsins, einkum löggjafar Sambandsins um frjálsa vöruflutninga og frjálsa þjónustustarfsemi. 

2. Tækniskjöl sem eru lögð fram fyrir 8. júní 2019 sem hluti umsóknar samkvæmt reglugerð (EB) nr. 110/2008 ættu að 

teljast forskriftir fyrir afurð samkvæmt þessari grein. 

23. gr. 

Innihald umsóknar um skráningu á landfræðilegri merkingu 

1. Umsókn um skráningu á landfræðilegri merkingu skv. 5. eða 8. mgr. 24. gr. skal innihalda a.m.k.: 

a) heiti og heimilisfang umsækjendahóps og lögbærra yfirvalda eða, ef þau liggja fyrir, þeirra aðila sem sannreyna að farið sé 

að ákvæðum forskriftarinnar fyrir afurðina, 

b) forskriftina fyrir afurð sem kveðið er á um í 22. gr., 

c) eitt skjal þar sem eftirfarandi er sett fram: 

i. helstu atriði forskriftarinnar fyrir afurðina, þ.m.t. heitið sem á að vernda, flokkurinn sem brenndi drykkurinn tilheyrir 

eða hugtakið „brenndur drykkur“, framleiðsluaðferðin, lýsing á eiginleikum brennda drykkjarins, nákvæm skilgreining 

á landsvæðinu og, eftir því sem við á, sértækar reglur varðandi umbúðir og merkingu, 

ii. lýsing á tengslunum milli brennda drykkjarins og landfræðilegs uppruna hans eins og um getur í 4. lið 3. gr., þ.m.t., 

eftir því sem við á, sérstakir þættir afurðalýsingarinnar eða framleiðsluaðferðarinnar sem réttlæta tengslin. 

Umsókn eins og um getur í 8. mgr. 24. gr. skal einnig innihalda tilvísunina í birtingu forskriftarinnar fyrir afurðina og sönnun 

þess að heiti afurðarinnar er verndað í upprunalandi hennar. 

2. Umsóknargögn eins og um getur í 7. mgr. 24. gr. skulu innihalda: 

a) heiti og heimilisfang umsækjendahóps, 

b) eina skjalið sem um getur í c- lið 1. mgr. þessarar greinar, 

c) yfirlýsingu frá aðildarríkinu um að það telji að umsóknin uppfylli kröfurnar í þessari reglugerð og ákvæðin sem samþykkt 

hafa verið í samræmi við hana, 

d) tilvísunin í birtingu forskriftarinnar fyrir afurðina. 

24. gr. 

Umsókn um skráningu á landfræðilegri merkingu 

1. Umsóknir um skráningu á landfræðilegri merkingu samkvæmt þessum kafla mega einungis hópar sem vinna með 

brenndan drykk leggja fram fyrir þann brennda drykk sem heitið á er tillagt til skráningar. 

2. Yfirvald sem aðildarríki tilnefnir getur talist hópur, að því er varðar þennan kafla, ef ekki er mögulegt að viðkomandi 

framleiðendur myndi hóp vegna fjölda þeirra, landfræðilegrar staðsetningar eða skipulagseiginleika. Í slíkum tilvikum skulu 

þessar ástæður koma fram í umsóknargögnunum sem um getur í 2. mgr. 23. gr.  
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3. Einstaklingur eða lögaðili getur talist hópur að því er varðar þennan kafla ef bæði eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt: 

a) viðkomandi einstaklingur er eini framleiðandinn sem er reiðubúinn til að leggja fram umsókn og 

b) einkenni skilgreinda landsvæðisins eru talsvert ólík einkennum aðliggjandi svæða, eiginleikar brennda drykkjarins eru 

ólíkir eiginleikum brenndra drykkja sem framleiddir eru á aðliggjandi svæðum eða brenndi drykkurinn hefur tiltekin gæði, 

orðspor eða önnur einkenni sem er greinilega hægt að tengja við landfræðilegan uppruna hans. 

4. Ef um er að ræða landfræðilega merkingu sem auðkennir landsvæði yfir landamæri geta nokkrir hópar úr mismunandi 

aðildarríkjum eða þriðju löndum lagt fram sameiginlega umsókn um skráningu. 

Þegar lögð er fram sameiginleg umsókn skal viðkomandi aðildarríki eða umsækjendahópur í viðkomandi þriðja landi leggja 

hana fyrir framkvæmdastjórnina, annaðhvort beint eða fyrir milligöngu yfirvalda þessa þriðja lands, að höfðu samráði við öll 

yfirvöld og alla umsækjendahópa sem um er að ræða. Sameiginlega umsóknin skal innihalda yfirlýsinguna sem um getur í c-lið 

2. mgr. 23. gr. frá öllum hlutaðeigandi aðildarríkjum. Kröfurnar sem mælt er fyrir um í 23. gr. skulu uppfylltar í öllum 

hlutaðeigandi aðildarríkjum og þriðju löndum. 

Ef um er að ræða sameiginlegar umsóknir skal viðeigandi landsbundin andmælameðferð fara fram í öllum hlutaðeigandi 

aðildarríkjum. 

5. Ef umsóknin tengist landsvæði í aðildarríki skal umsóknin lögð fyrir yfirvöldin í því aðildarríki. 

Aðildarríkið skal grannskoða umsóknina með viðeigandi aðferðum til að ganga úr skugga um að hún sé rökstudd og að hún 

uppfylli kröfurnar í þessum kafla. 

6. Sem hluta af grannskoðuninni sem um getur í öðrum undirlið 5. mgr. skal aðildarríkið hefja landsbundna andmæla-

meðferð sem tryggir fullnægjandi birtingu umsóknarinnar sem um getur í 5. mgr. og veitir einstaklingum eða lögaðilum, sem 

hafa lögmætra hagsmuna að gæta og sem hafa búsetu eða eru með staðfestu á yfirráðasvæðum aðildarríkisins, hæfilega langan 

tíma til að leggja fram andmæli við umsókninni. 

Aðildarríkið skal athuga lögmæti hvers konar andmæla sem berast í samræmi við viðmiðanirnar sem um getur í 28. mgr. 

7. Ef aðildarríkið telur, að loknu mati á andmælum sem hafa borist, að kröfurnar í þessum kafla séu uppfylltar getur það 

tekið jákvæða ákvörðun og lagt umsóknargögn fyrir framkvæmdastjórnina. Í því tilviki skal aðildarríkið upplýsa framkvæmda-

stjórnina um tæk andmæli sem borist hafa frá einstaklingum eða lögaðilum sem hafa löglega markaðssett viðkomandi vörur 

með heitunum sem um ræðir samfleytt í a.m.k. fimm ár fyrir birtingardaginn sem um getur í 6. mgr. Aðildarríki skulu einnig 

halda framkvæmdastjórninni upplýstri um öll landsbundin dómsmál sem gætu haft áhrif á málsmeðferð við skráningu. 

Aðildarríkið skal tryggja að þegar það tekur jákvæða ákvörðun samkvæmt fyrstu undirgrein sé sú ákvörðun birt opinberlega og 

að allir einstaklingar og lögaðilar sem hafa lögmætra hagsmuna að gæta hafi tækifæri til að leggja fram andmæli. 

Aðildarríkið skal tryggja að sú útgáfa forskriftarinnar fyrir afurðina sem jákvæða ákvörðunin byggist á sé birt og skal veita 

rafrænan aðgang að forskriftinni fyrir afurðinni. 

Aðildarríkið skal einnig tryggja fullnægjandi birtingu þeirrar útgáfu forskriftarinnar fyrir afurðina sem framkvæmdastjórnin 

byggir ákvörðun sína á skv. 2. mgr. 26. gr. 

8. Ef umsóknin tengist landsvæði í þriðja landi skal leggja umsóknina fyrir framkvæmdastjórnina, annaðhvort beint eða í 

gegnum yfirvöld þriðja landsins. 

9. Skjölin sem um getur í þessari grein, sem send eru framkvæmdastjórninni, skulu vera á einu af opinberum tungumálum 

Sambandsins. 

25. gr. 

Landsbundin vernd til bráðabirgða 

1. Aðildarríki getur, til bráðabirgða eingöngu, veitt heiti landsbundna vernd samkvæmt þessum kafla frá og með þeim degi 

þegar umsókn er lögð fyrir framkvæmdastjórnina.  
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2. Slíkri landsbundinni vernd skal ljúka á þeim degi þegar annaðhvort ákvörðun um skráningu samkvæmt þessum kafla er 

tekin eða umsóknin er dregin til baka. 

3. Hlutaðeigandi aðildarríki ber alfarið ábyrgð á afleiðingum slíkrar landsbundinnar verndar þegar heiti er ekki skráð 

samkvæmt þessum kafla. 

4. Ráðstafanir sem aðildarríki gera skv. 1. mgr. skulu eingöngu hafa áhrif á landsbundnum vettvangi og skulu ekki hafa áhrif 

á viðskipti innan Sambandsins eða á alþjóðaviðskipti. 

26. gr. 

Grannskoðun framkvæmdastjórnarinnar og birting vegna andmæla 

1. Framkvæmdastjórnin skal grannskoða með viðeigandi hætti allar umsóknir sem henni berast skv. 24. gr. til að ganga úr 

skugga um að þær séu rökstuddar, uppfylli kröfurnar í þessum kafla og að tekið hafi verið tillit til hagsmuna hagsmunaaðila 

utan umsóknaraðildarríkisins. Slík grannskoðun skal grundvallast á eina skjalinu sem um getur í c-lið 1. mgr. 23. gr. og skal 

fela í sér athugun á því að engar augljósar villur séu í umsókninni og skal, að meginreglu til, ekki taka lengri tíma en sex 

mánuði. Ef farið er yfir þessi tímamörk skal framkvæmdastjórnin þó án tafar upplýsa umsækjandann skriflega um ástæðurnar 

fyrir þessari töf. 

Framkvæmdastjórnin skal birta opinberlega, a.m.k. mánaðarlega, skrána yfir þau heiti sem henni hafa borist umsóknir um 

skráningu fyrir, auk dagsetninga afhendingar viðkomandi umsókna. Skráin skal einnig innihalda nafn þess aðildarríkis eða 

þriðja lands sem umsóknin barst frá. 

2. Ef framkvæmdastjórnin telur, á grundvelli grannskoðunarinnar sem gerð var samkvæmt fyrsta undirlið 1. mgr., að 

kröfurnar í þessum kafla hafi verið uppfylltar skal hún birta eina skjalið sem um getur í c-lið 1. mgr. 23. gr. og tilvísunina í 

birtingu forskriftarinnar fyrir afurðina í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

27. gr. 

Andmælameðferð 

1. Innan þriggja mánaða frá birtingardegi í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins geta yfirvöld aðildarríkis eða þriðja lands 

eða einstaklingar eða lögaðilar, sem hafa lögmætra hagsmuna að gæta og eru búsettir eða hafa staðfestu í þriðja landi, lagt fram 

tilkynningu um andmæli. 

Allir einstaklingar eða lögaðilar, sem hafa lögmætra hagsmuna að gæta og eru búsettir eða hafa staðfestu í öðru aðildarríki en 

því sem umsóknin barst frá, geta lagt tilkynningu um andmæli fyrir aðildarríkið þar sem sá aðili er búsettur eða hefur staðfestu, 

innan tímafrests til að leggja fram andmæli samkvæmt fyrstu undirgrein. 

Tilkynning um andmæli skal innihalda yfirlýsingu um að umsóknin gæti brotið í bága við kröfurnar í þessum kafla. 

Tilkynning um andmæli sem inniheldur ekki slíka yfirlýsingu skal vera ógild. 

Framkvæmdastjórnin skal án tafar áframsenda tilkynninguna um andmæli til yfirvaldsins eða aðilans sem lagði fram 

umsóknina. 

2. Ef tilkynning um andmæli er lögð fyrir framkvæmdastjórnina og henni fylgir, innan tveggja mánaða, rökstudd yfirlýsing 

um andmæli skal framkvæmdastjórnin athuga lögmæti þessarar rökstuddu yfirlýsingar um andmæli. 

3. Innan tveggja mánaða frá móttöku tækrar rökstuddrar yfirlýsingar um andmæli skal framkvæmdastjórnin bjóða 

yfirvaldinu eða einstaklingnum sem lagði andmælin fram og yfirvaldinu eða aðilanum sem lagði umsóknina fram að taka þátt í 

viðeigandi samráði á tímabili sem skal ekki vera lengra en þrír mánuðir. Tímabilið hefst á þeim degi þegar boðið berst 

hlutaðeigandi aðilum á rafrænu formi. 

Yfirvaldið eða einstaklingurinn sem lagði fram andmælin og yfirvaldið eða aðilinn sem lagði fram umsóknina skulu hefja slíkt 

viðeigandi samráð án ótilhlýðilegrar tafar. Þeir skulu skiptast á viðeigandi upplýsingum til að meta hvort umsóknin um 

skráningu uppfyllir kröfurnar í þessum kafla. Náist ekki samkomulag skal einnig upplýsa framkvæmdastjórnina um það.  
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Nái hlutaðeigandi aðilar samkomulagi skulu yfirvöld aðildarríkisins eða þriðja landsins sem umsóknin barst frá tilkynna 

framkvæmdastjórninni um alla þá þætti sem gerðu þeim kleift að ná þessu samkomulagi, þ.m.t. álit umsækjandans og yfirvalda 

aðildarríkis eða þriðja lands, eða annarra einstaklinga eða lögaðila sem lögðu fram andmæli. 

Án tillits til þess hvort samkomulag náðist eður ei skal tilkynningin berast framkvæmdastjórninni innan mánaðar frá því að 

samráðinu lýkur. 

Framkvæmdastjórnin getur, að fenginni beiðni frá umsækjandanum, hvenær sem er á þessum þremur mánuðum framlengt frest 

til samráðs um að hámarki þrjá mánuði. 

4. Ef upplýsingum sem birtar eru í samræmi við 2. mgr. 26. gr. er breytt í veigamiklum atriðum í kjölfar viðeigandi samráðs, 

sem um getur í 3. mgr. þessarar greinar, skal framkvæmdastjórnin endurtaka grannskoðunina sem um getur í 26. gr. 

5. Tilkynningin um andmæli, rökstudda yfirlýsingin um andmæli og tengd skjöl sem eru send framkvæmdastjórninni í 

samræmi við 1.–4. mgr. skulu vera á einu af opinberum tungumálum Sambandsins. 

28. gr. 

Ástæður fyrir andmælum 

1. Rökstudd yfirlýsing um andmæli, eins og um getur í 2. mgr. 27. gr., skal eingöngu tæk ef hún berst framkvæmdastjórninni 

innan tímamarkanna sem sett eru fram í þeirri grein og ef þar er sýnt fram á að: 

a) fyrirhuguð landfræðileg merking uppfylli ekki skilgreininguna í 4. lið 3. gr. eða kröfurnar sem um getur í 22. gr., 

b) skráning á tillagðri landfræðilegri merkingu myndi brjóta í bága við 34. eða 35. gr., 

c) skráning á fyrirhugaðri landfræðilegri merkingu myndi stofna í hættu tilvist heitis eða vörumerkis sem er að öllu leyti eða 

að hluta til eins og hefur verið löglega á markaðnum í a.m.k. fimm ár fyrir birtingardaginn sem kveðið er á um í 2. mgr.  

26. gr. eða 

d) kröfurnar sem um getur í 31. og 32. gr. eru ekki uppfylltar. 

2. Meta skal ástæður fyrir andmælum í tengslum við yfirráðasvæði Sambandsins. 

29. gr. 

Umbreytingartímabil fyrir notkun landfræðilegra merkinga 

1. Framkvæmdastjórninni er heimilt að samþykkja framkvæmdargerðir til að veita umbreytingartímabil í allt að fimm ár til 

að brenndir drykkir, sem eru upprunnir í aðildarríki eða þriðja landi og bera heiti sem gengur gegn ákvæði 2. mgr. 21. gr., geti 

haldið áfram að bera þá merkingu sem notuð var við setningu þeirra á markað með því skilyrði að í tækri yfirlýsingu um 

andmæli skv. 6. mgr. 24. gr. eða 27. gr. sé sýnt fram á að skráning heitisins myndi stefna í hættu tilvist: 

a) algerlega eins heitis eða samsetts heitis þar sem eitt hugtak er eins og heitið sem á að skrá eða 

b) annarra heita, sem svipa til heitisins sem á að skrá, sem vísa til brenndra drykkja sem hafa verið löglega á markaðnum í 

a.m.k. fimm ár fyrir birtingardaginn sem kveðið er á um í 2. mgr. 26. gr. 

Þessar framkvæmdargerðir skulu samþykktar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 47. gr. 

2. Með fyrirvara um 36. gr. er framkvæmdastjórninni heimilt að samþykkja framkvæmdargerðir þar sem umbreytingar-

tímabilið, sem veitt er skv. 1. mgr., er framlengt í allt að 15 ár eða til að leyfa áframhaldandi notkun í allt að 15 ár í tilhlýðilega 

rökstuddum tilvikum, að því tilskildu að sýnt sé fram á að: 

a) merkingin sem um getur í 1. mgr. hafi verið samfleytt í löglegri og réttri notkun í a.m.k. 25 ár áður en umsókn um 

skráningu var lögð fyrir framkvæmdastjórnina,  
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b) tilgangurinn með notkun merkingarinnar sem um getur í 1. mgr. hafi aldrei verið að hagnast á orðspori skráðu land-

fræðilegu merkingarinnar og 

c) hvorki sé villt fyrir um neytendum né gæti komið til þess að því er varðar réttan uppruna afurðarinnar. 

Þessar framkvæmdargerðir skulu samþykktar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 47. gr. 

3. Ef merking sem um getur í 1. og 2. mgr. er notuð skal tilgreining upprunalands koma skýrt og sýnilega fram á 

merkimiðanum. 

30. gr. 

Ákvörðun um skráningu 

1. Ef framkvæmdastjórnin telur, á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga úr grannskoðuninni, sem gerð var samkvæmt fyrstu 

undirgrein 1. mgr. 26. gr., að skilyrðin fyrir skráningu á tillagðri landfræðilegri merkingu séu ekki uppfyllt skal hún upplýsa 

viðkomandi umsækjanda frá aðildarríki eða þriðja landi um ástæðurnar fyrir synjuninni og gefa honum tvo mánuði til að leggja 

fram athugasemdir. Ef framkvæmdastjórninni berast engar athugasemdir eða ef hún telur enn, þrátt fyrir athugasemdirnar sem 

bárust, að skilyrðin fyrir skráningu séu ekki uppfyllt skal hún, með framkvæmdargerðum, hafna umsókninni nema umsóknin sé 

dregin til baka. Þessar framkvæmdargerðir skulu samþykktar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 

47. gr. 

2. Ef framkvæmdastjórninni berst engin tilkynning um andmæli eða engin tæk rökstudd yfirlýsing um andmæli skv. 27. gr. 

skal hún samþykkja framkvæmdargerðir, án þess að beita málsmeðferðinni sem um getur í 2. mgr. 47. gr., til að skrá heitið. 

3. Ef framkvæmdastjórninni berst tæk rökstudd yfirlýsing um andmæli skal hún, í kjölfar viðeigandi samráðs sem um getur í 

3. mgr. 27. gr. og með tilliti til niðurstaðna úr því, annaðhvort: 

a) hafi samkomulag náðst, skrá heitið með framkvæmdargerðum sem eru samþykktar án þess að málsmeðferðinni, sem um 

getur í 2. mgr. 47. gr., sé beitt og, ef nauðsyn krefur, breyta upplýsingunum sem birtar eru skv. 2. mgr. 26. gr., að því 

tilskildu að slíkar breytingar séu óverulegar, eða 

b) hafi samkomulag ekki náðst, samþykkja framkvæmdargerðir um ákvörðun um skráningu. Þessar framkvæmdargerðir skulu 

samþykktar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 47. gr. 

4. Gerðir um skráningu og ákvarðanir um synjun skal birta í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Gerðin um skráningu skal veita landfræðilegu merkingunni þá vernd sem um getur í 21. gr. 

31. gr. 

Breyting á forskrift fyrir afurð 

1. Hver sá hópur sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta getur sótt um samþykki fyrir breytingu á forskrift fyrir afurð. 

Í umsóknum skal lýsa þeim breytingum sem óskað er eftir og rökstyðja þær. 

2. Breytingar á forskrift fyrir afurð skiptast í tvo flokka að því er varðar mikilvægi þeirra: 

a) breytingar á vegum Sambandsins sem krefjast andmælameðferðar á vettvangi Sambandsins, 

b) almennar breytingar sem fjallað er um á vettvangi aðildarríkis eða þriðja lands. 

3. Breyting skal teljast breyting á vegum Sambandsins ef hún: 

a) felur í sér breytingu á heiti eða hluta heitis landfræðilegu merkingarinnar sem skráð er samkvæmt þessari reglugerð, 

b) inniheldur breytingu á lögheiti eða flokki brennda drykkjarins,  
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c) felur í sér þá áhættu að ógilda tiltekin gæði, orðspor eða aðra eiginleika brennda drykkjarins sem rekja má í meginatriðum 

til landfræðilegs uppruna hans, eða 

d) felur í sér frekari takmarkanir á setningu afurðarinnar á markað. 

Allar aðrar breytingar skulu teljast almennar breytingar. 

Almenn breyting skal einnig teljast tímabundin breyting ef hún varðar tímabundna breytingu á forskriftinni fyrir afurðina vegna 

álagðra ráðstafana á sviði hollustuhátta og heilbrigðis dýra og plantna af hálfu opinberra yfirvalda eða tengist náttúruhamförum 

eða óhagstæðum veðurskilyrðum sem lögbær yfirvöld hafa viðurkennt formlega. 

4. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja breytingar Sambandsins. Málsmeðferð við samþykki skal fylgja, að breyttu 

breytanda, málsmeðferðinni sem mælt er fyrir um í 24. gr. og í 26.–30. gr. Umsóknir um breytingar Sambandsins sem þriðja 

land eða framleiðendur í þriðja landi leggja fram skulu innihalda sönnun þess að breytingin sem óskað er eftir sé í samræmi við 

lög um vernd landfræðilegra merkinga sem gilda í því þriðja landi. 

5. Almennar breytingar skulu samþykktar af aðildarríkinu þar sem landsvæði viðkomandi afurðar er staðsett. Að því er 

varðar þriðju lönd skal samþykkja breytingar í samræmi við lög sem gilda í viðkomandi þriðja landi. 

6. Grannskoðun umsóknarinnar um breytingu skal eingöngu fjalla um tillögðu breytinguna. 

32. gr. 

Afturköllun 

1. Framkvæmdastjórninni er heimilt, að eigin frumkvæði eða að fenginni beiðni einstaklinga eða lögaðila sem hafa lögmætra 

hagsmuna að gæta, að samþykkja framkvæmdargerðir til að afturkalla skráningu á landfræðilegri merkingu í eftirfarandi 

tilvikum: 

a) ef ekki er lengur unnt að tryggja að kröfurnar varðandi forskriftina fyrir afurðina séu uppfylltar, 

b) ef engin afurð hefur verið sett á markað með landfræðilegu merkingunni í a.m.k. sjö ár samfellt. 

Ákvæði 24., 26., 27., 28. og 30. gr. gilda að breyttu breytanda um afturköllunarferlið. 

2. Þrátt fyrir 1. mgr. er framkvæmdastjórninni heimilt, að beiðni framleiðanda brennda drykkjarins sem er markaðssettur 

með skráðu landfræðilegu merkingunni, að samþykkja framkvæmdargerðir til afturköllunar á viðkomandi skráningu. 

3. Í þeim tilvikum sem um getur í 1. og 2. mgr. skal framkvæmdastjórnin, áður en hún samþykkir framkvæmdargerðina, hafa 

samráð við yfirvöld aðildarríkisins, yfirvöld þriðja landsins eða, ef unnt er, framleiðandann úr þriðja landi sem sótti upphaflega 

um skráningu á viðkomandi landfræðilegri merkingu nema þessir upphaflegu umsækjendur óski beint eftir afturkölluninni. 

4. Framkvæmdargerðirnar, sem um getur í þessari grein, skulu samþykktar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem 

um getur í 2. mgr. 47. gr. 

33. gr. 

Skrá yfir landfræðilegar merkingar brenndra drykkja 

1. Eigi síðar en 8. júní 2021 skal framkvæmdastjórnin samþykkja framseldar gerðir, í samræmi við 46. gr., til að bæta við 

þessa reglugerð með því að koma á fót rafrænni skrá, sem er aðgengileg almenningi og haldið uppfærðri, yfir landfræðilegar 

merkingar brenndra drykkja sem eru viðurkenndir samkvæmt þessu kerfi (hér á eftir nefnd „skráin“). 

2. Heiti landfræðilegrar merkingar skal skráð með upprunalega letrinu. Ef upprunalega letrið er ekki með latneskum 

rittáknum skal einnig umrita það með latneskum rittáknum og skrá það þannig ásamt heitinu með upprunalega letrinu.  
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Að því er varðar landfræðilegar merkingar sem eru skráðar samkvæmt þessum kafla skal í skránni veittur beinn aðgangur að 

einu skjölunum og skal skráin einnig innihalda tilvísun í birtingu forskriftarinnar fyrir afurðina. 

Að því er varðar landfræðilegar merkingar sem eru skráðar fyrir 8. júní 2019 skal í skránni veittur beinn aðgangur að 

meginskilgreiningunum í tækniskjalinu, eins og sett er fram í 4. mgr. 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 110/2008. 

Framkvæmdastjórnin skal samþykkja framseldar gerðir, í samræmi við 46. gr., til að bæta við þessa málsgrein með því að mæla 

fyrir um frekari ítarlegar reglur um snið og innihald skrárinnar. 

3. Færa má inn í skrána landfræðilegar merkingar brenndra drykkja sem eru framleiddir í þriðju löndum, sem njóta verndar í 

Sambandinu samkvæmt alþjóðasamningi sem Sambandið er aðili að. 

34. gr. 

Einsheita, landfræðilegar merkingar 

1. Ef heiti, sem umsókn er lögð fram fyrir, er að öllu leyti eða hluta til einsheiti við heiti sem þegar er skráð samkvæmt 

þessari reglugerð skal það skráð, að teknu tilhlýðilegu tilliti til staðbundinnar og hefðbundinnar notkunar og hættu á ruglingi. 

2. Einsheiti, sem kemur neytendum til að halda að afurðirnar komi frá öðru yfirráðasvæði, skal ekki skráð jafnvel þó að 

heitið sé nákvæmt að því er varðar hið raunverulega yfirráðasvæði, landsvæði eða upprunasvæði þessara afurða. 

3. Notkun á skráðri, einsheita landfræðilegri merkingu skal háð því að nægilegur munur sé í raun milli einsheitisins, sem 

skráð er síðar, og heitisins sem var fyrir í skránni, með hliðsjón af þeirri nauðsyn að meðhöndla alla viðkomandi framleiðendur 

á sama hátt og til að komast hjá því að villa um fyrir neytandanum. 

4. Vernd landfræðilegra merkinga brenndra drykkja sem um getur í 21. gr. þessarar reglugerðar skal ekki hafa áhrif á 

verndaðar landfræðilegar merkingar og upprunatáknanir fyrir afurðir samkvæmt reglugerðum (ESB) nr. 1308/2013 og (ESB) 

nr. 251/2014. 

35. gr. 

Sérstakar ástæður fyrir synjun um vernd 

1. Almennt heiti skal ekki njóta verndar sem landfræðileg merking. 

Til að ganga úr skugga um hvort heiti sé orðið almennt heiti skal taka tillit til allra þátta sem skipta máli, einkum: 

a) aðstæðna sem eru fyrir hendi í Sambandinu, einkum á neyslusvæðum, 

b) viðeigandi löggjafar Sambandsins eða landslöggjafar. 

2. Heiti skal ekki njóta verndar sem landfræðileg merking ef, í ljósi orðspors og orðstírs vörumerkis, vernd er líkleg til að 

villa um fyrir neytendum að því er varðar raunverulegan uppruna brennda drykkjarins. 

3. Heiti skal einungis njóta verndar sem landfræðileg merking ef framleiðsluþrepin, sem gefa brennda drykknum þau gæði, 

það orðspor eða aðra eiginleika sem rekja má í meginatriðum til landfræðilegs uppruna hans, fara fram á viðeigandi landsvæði. 

36. gr. 

Vensl milli vörumerkja og landfræðilegra merkinga 

1. Hafna skal skráningu vörumerkis eða hún ógilt ef notkun þess svarar til eða myndi svara til einhverra af þeim aðstæðum 

sem um getur í 2. mgr. 21. gr.  
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2. Halda má áfram að nota og endurnýja vörumerki, sem hefur verið sótt um, hefur verið skráð eða það hefur öðlast þegnrétt 

vegna notkunar í góðri trú innan yfirráðasvæðis Sambandsins, ef kveðið er á um þann möguleika í viðkomandi löggjöf, fyrir þá 

dagsetningu þegar umsókn um vernd landfræðilegu merkingarinnar var lögð fyrir framkvæmdastjórnina, þó að notkun þess 

svari til einnar eða fleiri af þeim aðstæðum sem um getur í 2. mgr. 21. gr. þrátt fyrir skráningu landfræðilegrar merkingar, að 

því tilskildu að ekki séu fyrir hendi forsendur fyrir ógildingu hennar eða niðurfellingu samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2015/2436 (24) eða reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1001 (25). 

37. gr. 

Gildandi skráðar landfræðilegar merkingar 

Landfræðilegar merkingar brenndra drykkja, sem skráðar eru í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 110/2008 og njóta því 

verndar samkvæmt þeirri reglugerð, skulu sjálfkrafa njóta verndar sem landfræðilegar merkingar samkvæmt þessari reglugerð. 

Framkvæmdastjórnin skal færa þær í skrána sem um getur í 33. gr. þessarar reglugerðar. 

38. gr. 

Sannprófun á að farið sé að forskriftinni fyrir afurðina 

1. Aðildarríki skulu taka saman skrá yfir stjórnendur sem framleiða brennda drykki með landfræðilegri merkingu, sem er 

skráð samkvæmt þessari reglugerð, og halda henni uppfærðri. 

2. Að því er varðar landfræðilegar merkingar sem auðkenna brennda drykki sem eru upprunnir í Sambandinu og sem eru 

skráðar samkvæmt þessari reglugerð skal sannprófun á að farið sé að forskriftinni fyrir afurðina, sem um getur í 22. gr., áður en 

afurðin er sett á markað, innt af hendi af: 

a) einu eða fleiri lögbærum yfirvöldum sem um getur í 1. mgr. 43. gr. eða 

b) eftirlitsaðilum í skilningi 5. liðar annarrar undirgreinar 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 882/2004, sem starfa sem vottunaraðilar 

fyrir afurðir. 

Ef aðildarríki beitir 2. mgr. 24. gr. skal sannprófun á að farið sé að forskriftinni fyrir afurð tryggð af öðru yfirvaldi en því sem 

telst vera hópur samkvæmt þeirri málsgrein. 

Þrátt fyrir landslög aðildarríkjanna geta stjórnendurnir sem sæta eftirlitinu borið kostnaðinn af sannprófun á að farið sé að 

forskriftinni fyrir afurðina. 

3. Að því er varðar landfræðilegar merkingar sem auðkenna brennda drykki sem eru upprunnir í þriðja landi og sem eru 

skráðar samkvæmt þessari reglugerð skal sannprófun á að farið sé að forskriftinni fyrir afurðina, áður en afurðin er sett á 

markað, innt af hendi af: 

a) opinberu yfirvaldi sem þriðja landið tilnefnir eða 

b) vottunaraðila fyrir afurðir. 

4. Aðildarríki skulu birta opinberlega heiti og heimilisföng lögbæru yfirvaldanna og aðilanna sem um getur í 2. mgr. og 

uppfæra upplýsingarnar reglulega. 

Framkvæmdastjórnin skal birta opinberlega heiti og heimilisfang lögbæru yfirvaldanna og aðilanna sem um getur í 3. mgr. og 

uppfæra upplýsingarnar reglulega. 

5. Eftirlitsaðilarnir sem um getur í b-lið 2. mgr. og vottunaraðilarnir fyrir afurðir sem um getur í b-lið 3. mgr. skulu virða 

Evrópustaðal ISO/IEC 17065:2012 og vera faggiltir í samræmi við hann eða aðra gildandi síðari útgáfu eða breytta útgáfu hans.  

  

(24) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2436 frá 16. desember 2015 um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um vörumerki 

(Stjtíð. ESB L 336, 23.12.2015, bls. 1). 

(25) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2017/1001 frá 14. júní 2017 um Evrópuvörumerkið (Stjtíð. ESB L 154, 16.6.2017, bls. 1). 
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6. Lögbær yfirvöld, sem um getur í 2. og 3. mgr., sem staðfesta að landfræðileg merking sem nýtur verndar samkvæmt 

þessari reglugerð sé í samræmi við forskriftina fyrir afurðina skulu vera hlutlæg og óhlutdræg. Þau skulu hafa yfir að ráða 

sérmenntuðu starfsfólki og þeim tilföngum sem þarf til að sinna störfum sínum. 

39. gr. 

Eftirlit með notkun heita á markaðnum 

1. Aðildarríki skulu framkvæma eftirlit á grundvelli áhættugreiningar að því er varðar notkun landfræðilegu merkinganna, 

sem skráðar eru samkvæmt þessari reglugerð, á markaðnum og skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir ef upp koma brot á 

kröfunum í þessum kafla. 

2. Aðildarríki skulu taka viðeigandi stjórnsýsluleg og lagaleg skref til að koma í veg fyrir eða stöðva ólöglega notkun heita á 

afurðum eða þjónustu sem er framleidd eða sett á markað á þeirra yfirráðasvæði og falla undir landfræðilegu merkingarnar sem 

skráðar eru samkvæmt þessari reglugerð. 

Í þessu skyni skulu aðildarríki tilnefna yfirvöld sem bera ábyrgð á að taka þessi skref í samræmi við málsmeðferðarreglur sem 

hvert aðildarríki fyrir sig ákvarðar. 

Þessi yfirvöld skulu leggja fram viðeigandi tryggingar fyrir hlutlægni sinni og óhlutdrægni og hafa yfir að ráða sérmenntuðu 

starfsfólki og þeim tilföngum sem þarf til að sinna störfum sínum. 

3. Aðildarríki skulu upplýsa framkvæmdastjórnina um heiti og heimilisföng lögbæru yfirvaldanna sem bera ábyrgð á eftirliti, 

að því er varðar notkun heita á markaðnum, og eru tilnefnd í samræmi við 43. gr. Framkvæmdastjórnin skal birta opinberlega 

heiti og heimilisföng þessarra yfirvalda. 

40. gr. 

Málsmeðferð og kröfur, skipulag og skýrslugjöf um eftirlitsstarfsemi 

1. Málsmeðferðarreglur og kröfur sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 882/2004 skulu gilda að breyttu breytanda um 

eftirlitið sem kveðið er á um í 38. og 39. gr. þessarar reglugerðar. 

2. Aðildarríki skulu tryggja að aðgerðir vegna eftirlits með skyldum samkvæmt þessum kafla séu sérstaklega nefndar í 

sérstökum lið innan landsbundinnar eftirlitsáætlunar til margra ára í samræmi við 41.–43. gr. reglugerðar (EB) nr. 882/2004. 

3. Ársskýrslurnar sem um getur í 1. mgr. 44. gr. reglugerðar (EB) nr. 882/2004 skulu innihalda, í sérstökum lið, 

upplýsingarnar sem um getur í því ákvæði að því er varðar eftirlit með skyldum sem komið er á með þessari reglugerð. 

41. gr. 

Framselt vald 

1. Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja framseldar gerðir, í samræmi við 46. gr., til að bæta við þessa 

reglugerð með því að setja fram frekari skilyrði sem skal fara eftir, þ.m.t. í tilvikum þegar landsvæði nær yfir fleiri en eitt land, 

að því er varðar: 

a) umsókn um skráningu á landfræðilegri merkingu eins og um getur í 23. og 24. gr. og 

b) undanfarandi landsbundna málsmeðferð eins og um getur í 24. gr., grannskoðun af hálfu framkvæmdastjórnarinnar, 

andmælameðferð og afturköllun á landfræðilegum merkingum. 

2. Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja framseldar gerðir, í samræmi við 46. gr., til að bæta við þessa 

reglugerð með því að fastsetja skilyrði og kröfur fyrir málsmeðferð varðandi breytingar Sambandsins og almennar breytingar, 

þ.m.t. tímabundnar breytingar, á forskriftum fyrir afurð eins og um getur í 31. gr.  
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42. gr. 

Framkvæmdarvald 

1. Framkvæmdastjórninni er heimilt að samþykkja framkvæmdargerðir þar sem mælt er fyrir um ítarlegar reglur sem varða: 

a) form forskriftar fyrir afurð, sem um getur í 22. gr., og ráðstafanir varðandi upplýsingarnar sem eiga að koma fram í 

forskriftinni fyrir afurðina að því er varðar tengsl milli landsvæðisins og fullunnu vörunnar eins og um getur í f-lið 1. mgr. 

22. gr., 

b) málsmeðferðarreglur, form og kynningu að því er varðar andmæli eins og um getur í 27. og 28. gr., 

c) form og kynningu á umsóknum um breytingar á vegum Sambandsins og á tilkynningum varðandi almennar og tímabundnar 

breytingar eins og um getur í 4. og 5. mgr. 31. gr., eftir því sem við á, 

d) málsmeðferðarreglur og form að því er varðar afturköllunarferlið sem um getur í 32. gr. sem og um kynningu á beiðnum 

um afturköllun og 

e) athuganirnar og sannprófanirnar sem aðildarríkin skulu framkvæma, þ.m.t. prófanir, eins og um getur í 38. gr. 

2. Eigi síðar en 8. júní 2021 skal framkvæmdastjórnin samþykkja framkvæmdargerðir þar sem mælt er fyrir um ítarlegar 

reglur varðandi málsmeðferðarreglur, form og kynningu að því er varðar umsóknir eins og um getur í 23. og 24. gr., þ.m.t. að 

því er varðar umsóknir sem varða fleiri en eitt landsbundið yfirráðasvæði. 

3. Framkvæmdargerðirnar, sem um getur í 1. og 2. mgr., skulu samþykktar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem 

um getur í 2. mgr. 47. gr. 

IV. KAFLI 

EFTIRLIT, UPPLÝSINGASKIPTI, LÖGGJÖF AÐILDARRÍKJANNA 

43. gr. 

Eftirlit með brenndum drykkjum 

1. Aðildarríkin bera ábyrgð á eftirliti með brenndum drykkjum. Þau skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að 

farið sé að þessari reglugerð og tilnefna lögbæru yfirvöldin sem bera ábyrgð á að farið sé að ákvæðum þessarar reglugerðar. 

2. Framkvæmdastjórnin skal tryggja samræmda beitingu þessarar reglugerðar og skal, ef nauðsyn krefur, samþykkja, með 

framkvæmdargerðum, reglur varðandi stjórnsýslueftirlit og eftirlit með ástandi sem aðildarríkin skulu framkvæma að því er 

varðar skyldurnar sem leiða af beitingu þessarar reglugerðar. Þessar framkvæmdargerðir skulu samþykktar í samræmi við 

rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 47. gr. 

44. gr. 

Upplýsingaskipti 

1. Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin skulu veita hvort öðru þær upplýsingar sem eru nauðsynlegar vegna beitingar 

þessarar reglugerðar. 

2. Framkvæmdastjórninni er heimilt að samþykkja framkvæmdargerðir varðandi eðli og gerð upplýsinganna sem skipst skal 

á og varðandi aðferðir við að skiptast á upplýsingum. 

Þessar framkvæmdargerðir skulu samþykktar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 47. gr. 

45. gr. 

Löggjöf aðildarríkja 

1. Þegar aðildarríki beita gæðastefnu fyrir brennda drykki, sem eru framleiddir á yfirráðasvæði þeirra, og einkum fyrir 

landfræðilegar merkingar sem eru tilgreindar í skránni eða til að vernda nýjar landfræðilegar merkingar mega þau mæla fyrir 

um strangari reglur en þær sem koma fram í I. og II. viðauka um framleiðslu, lýsingu, kynningu og merkingu, að því tilskildu 

að þær samræmist lögum Sambandsins.  
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2. Þrátt fyrir 1. mgr. skulu aðildarríkin ekki banna eða takmarka innflutning, sölu eða neyslu á brenndum drykkjum, sem eru 

framleiddir í öðrum aðildarríkjum eða þriðju löndum, sem samræmast þessari reglugerð. 

V. KAFLI 

FRAMSAL VALDS, FRAMKVÆMDARÁKVÆÐI, UMBREYTINGAR- OG LOKAÁKVÆÐI 

1. ÞÁTTUR 

Framsal valds og framkvæmdarákvæði 

46. gr. 

Beiting framsals 

1. Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja framseldar gerðir að uppfylltum þeim skilyrðum sem mælt er fyrir 

um í þessari grein. 

2. Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja framseldu gerðirnar, sem um getur í 8. og 19. gr., í sjö ár frá  

24. maí 2019. Framkvæmdastjórnin skal taka saman skýrslu um valdaframsalið eigi síðar en níu mánuðum fyrir lok sjö ára 

tímabilsins. Valdaframsalið skal framlengt með þegjandi samkomulagi um jafnlangan tíma, nema Evrópuþingið eða ráðið 

andmæli þeirri framlengingu eigi síðar en þremur mánuðum fyrir lok hvers tímabils. 

3. Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja framseldu gerðirnar, sem um getur í 33. og 41. gr., í fimm ár frá 

24. maí 2019. Framkvæmdastjórnin skal taka saman skýrslu um valdaframsalið eigi síðar en níu mánuðum fyrir lok fimm ára 

tímabilsins. Valdaframsalið skal framlengt með þegjandi samkomulagi um jafnlangan tíma, nema Evrópuþingið eða ráðið 

andmæli þeirri framlengingu eigi síðar en þremur mánuðum fyrir lok hvers tímabils. 

4. Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja framseldu gerðirnar, sem um getur í 50. gr., í sex ár frá  

24. maí 2019. 

5. Evrópuþinginu eða ráðinu er hvenær sem er heimilt að afturkalla valdaframsalið sem um getur í 8., 19., 33., 41. og 50. gr. 

Með ákvörðun um afturköllun skal binda enda á valdaframsalið sem um getur í þeirri ákvörðun. Ákvörðunin öðlast gildi daginn 

eftir birtingu hennar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins eða síðar, eftir því sem tilgreint er í henni. Hún skal ekki hafa áhrif 

á gildi neinna framseldra gerða sem þegar eru í gildi. 

6. Áður en framseld gerð er samþykkt skal framkvæmdastjórnin hafa samráð við sérfræðinga sem hvert aðildarríki hefur 

tilnefnt í samræmi við meginreglurnar sem mælt er fyrir um í samstarfssamningnum milli stofnana um betri lagasetningu frá  

13. apríl 2016. 

7. Um leið og framkvæmdastjórnin samþykkir framselda gerð skal hún samtímis tilkynna það Evrópuþinginu og ráðinu. 

8. Framseld gerð, sem er samþykkt skv. 8., 19., 33., 41. og 50. gr., skal því aðeins öðlast gildi að Evrópuþingið eða ráðið hafi 

ekki haft uppi nein andmæli innan tveggja mánaða frá tilkynningu um gerðina til Evrópuþingsins og ráðsins eða ef bæði 

Evrópuþingið og ráðið hafa upplýst framkvæmdastjórnina, áður en fresturinn er liðinn, um þá fyrirætlan sína að hreyfa ekki 

andmælum. Þessi frestur skal framlengdur um tvo mánuði að frumkvæði Evrópuþingsins eða ráðsins. 

47. gr. 

Nefndarmeðferð 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndarinnar um brennda drykki sem komið var á fót með reglugerð (EBE)  

nr. 1576/89. Þessi nefnd skal vera nefnd í skilningi reglugerðar (ESB) nr. 182/2011. 

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gildir 5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 182/2011.  
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2. ÞÁTTUR 

Undanþága, umbreytingar- og lokaákvæði 

48. gr. 

Undanþága frá kröfum um tilgreint magn í tilskipun 2007/45/EB 

Þrátt fyrir 3. gr. tilskipunar 2007/45/EB og sjöttu línu í 1. lið viðaukans við þá tilskipun er heimilt að setja eimað shochu, (26), 

sem er framleitt í eimingarkatli og átappað í Japan, á markað í Sambandinu í tilgreindu magni sem nemur 720 ml og 1800 ml. 

49. gr. 

Niðurfelling 

1. Reglugerð (EB) nr. 110/2008 er felld úr gildi frá og með 25. maí 2021, með fyrirvara um 50. gr. Þó er III. kafli hennar 

felldur úr gildi frá og með 8. júní 2019. 

2. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. gildir eftirfarandi: 

a) ákvæði 2. mgr. 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 110/2008 gilda áfram til 25. maí 2021, 

b) ákvæði 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 110/2008 og, með fyrirvara um gildissvið annarra ákvæða í framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 716/2013 (27), 9. gr. þeirrar framkvæmdarreglugerðar gilda áfram þangað til málsmeð-

ferðinni, sem kveðið er á um í 9. gr. þeirrar framkvæmdarreglugerðar, lýkur en í öllu falli ekki lengur en til 25. maí 2021 og 

c) ákvæði III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 110/2008 gilda áfram þangað til skránni, sem um getur í 33. gr. þessarar 

reglugerðar, hefur verið komið á fót. 

3. Líta ber á tilvísanir í reglugerð (EB) nr. 110/2008 sem tilvísanir í þessa reglugerð og skulu þær lesnar með hliðsjón af 

samsvörunartöflunni í IV. viðauka við þessa reglugerð. 

50. gr. 

Umbreytingarráðstafanir 

1. Halda má áfram að setja á markað brennda drykki sem ekki uppfylla kröfurnar í þessari reglugerð en uppfylla kröfurnar í 

reglugerð (EB) nr. 110/2008 og voru framleiddir fyrir 25. maí 2021, þangað til birgðir eru uppurnar. 

2. Þrátt fyrir 1. mgr. þessarar greinar má halda áfram að setja brennda drykki, ef lýsing, kynning eða merking þeirra er ekki í 

samræmi við 21. og 36. gr. þessarar reglugerðar en er í samræmi við 16. og 23. gr. reglugerðar (EB) 110/2008 og sem voru 

merktir fyrir 8. júní 2019, á markað þangað til birgðir eru uppurnar. 

3. Framkvæmdastjórninni er falið vald, til 25. maí 2025, til að samþykkja framseldar gerðir, í samræmi við 46 gr., um 

breytingu á 3. gr. (2., 3., 9., 10., 11. og 12. mgr.), 10. gr. (6. og 7 mgr.) og 11., 12. og 13. gr. eða til að bæta við þessa reglugerð 

með því að veita undanþágu frá þessum ákvæðum. 

Framseldu gerðirnar sem um getur í fyrstu undirgrein skulu einskorðast við að uppfylla þarfir sem koma fram vegna 

markaðsaðstæðna. 

Framkvæmdastjórnin skal samþykkja aðskilda framselda gerð að því er varðar hverja skilgreiningu, tæknilega skilgreiningu eða 

kröfu í ákvæðunum sem um getur í fyrstu undirgrein. 

  

(26) Eins og um getur í viðauka 2-D við samninginn milli Evrópusambandsins og Japans um efnahagslega samvinnu. 

(27) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 716/2013 frá 25. júlí 2013 um reglur vegna beitingar reglugerðar Evrópu-

þingsins og ráðsins (EB) nr. 110/2008 um skilgreiningu, lýsingu, kynningu, merkingu og vernd landfræðilegra merkinga á brenndum 

drykkjum (Stjtíð. ESB L 201, 26.7.2013, bls. 21). 
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4. Ákvæði 22.–26., 31. og 32. gr. þessarar reglugerðar skulu ekki gilda um umsóknir um skráningu eða um breytingu eða um 

beiðnir um afturköllun sem liggja fyrir 8. júní 2019. Ákvæði 17. gr. (4., 5. og 6. mgr.), 18. gr. og 21. gr. reglugerðar (EB)  

nr. 110/2008 gilda áfram um slíkar umsóknir og beiðnir um afturköllun. 

Ákvæðin um andmælameðferðina, sem um getur í 27., 28. og 29. gr. þessarar reglugerðar, skulu ekki gilda um umsóknir um 

skráningu eða um umsóknir um breytingu þar sem meginskilgreiningarnar í tækniskjalinu eða umsókninni um breytingu, eftir 

því sem við á, hafa þegar verið birtar til andmæla í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins 8. júní 2019. Ákvæði 7. mgr. 17. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 110/2008 gilda áfram um slíkar umsóknir. 

Ákvæðin um andmælameðferðina, sem um getur í 27., 28. og 29. gr. þessarar reglugerðar, skulu ekki gilda um beiðni um 

afturköllun sem liggur fyrir 8. júní 2019. Ákvæði 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 110/2008 gilda áfram um slíkar beiðnir um 

afturköllun. 

5. Að því er varðar landfræðilegar merkingar sem eru skráðar skv. III. kafla þessarar reglugerðar og þar sem umsókn um 

skráningu lá fyrir þann dag þegar framkvæmdargerðir, þar sem mælt er fyrir um ítarlegar reglur um málsmeðferðarreglur, form 

og kynningu að því er varðar umsóknir eins og um getur í 23. gr. og kveðið er á um í 42. gr. (2. mgr.) þessarar reglugerðar, 

koma til framkvæmda er heimilt að veita beinan aðgang að meginskilgreiningum í tækniskjalinu í skránni í skilningi 17. gr.  

(4. mgr.) reglugerðar (EB) nr. 110/2008. 

6. Að því er varðar landfræðilegar merkingar sem eru skráðar í samræmi við reglugerð (EB) nr. 110/2008 skal fram-

kvæmdastjórnin, að fenginni beiðni frá aðildarríki, birta eina skjalið, sem aðildarríkið lagði fram, í Stjórnartíðindum Evrópu-

sambandsins. Þessari birtingu skal fylgja tilvísun í birtingu forskriftarinnar fyrir afurðina en henni skal ekki fylgja andmæla-

meðferð. 

51. gr. 

Gildistaka og framkvæmd 

1. Reglugerð þessi öðlast gildi á sjöunda degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 25. maí 2021. 

2. Þrátt fyrir 1. mgr., skulu 14. gr. (2. mgr.), 16. gr., 20. gr. (c-liður), 21., 22. og 23. gr., 24. gr. (1., 2. og 3. mgr., fyrsta og 

önnur undirgrein 4. mgr., 8. og 9. mgr.), 25.–42. gr., 46. og 47. gr., 50. gr. (1., 4. og 6. mgr.) og 39. liður (d-liður) og 40. liður 

(d-liður) í I. viðauka og skilgreiningarnar sem settar eru fram í 3. gr., að því er varðar þessi ákvæði, gilda frá og með  

8. júní 2019. 

3. Framseldu gerðirnar sem kveðið er á um í 8., 19. og 50. gr., sem eru samþykktar í samræmi við 46. gr., og fram-

kvæmdargerðirnar sem kveðið er á um í 8. gr. (4. mgr.) og 20., 43. og 44. gr., sem eru samþykktar í samræmi við 47. gr., skulu 

gilda frá og með 25. maí 2021. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Strassborg 17. apríl 2019. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, 

A. TAJANI 

forseti. 

Fyrir hönd ráðsins, 

G. CIAMBA 

forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

FLOKKAR BRENNDRA DRYKKJA 

1. Romm 

a) Romm er brenndur drykkur sem er eingöngu framleiddur með eimingu afurðar sem fengist hefur með alkóhólgerjun 

melassa eða síróps, sem verður til við framleiðslu á reyrsykri, eða úr safa sykurreyrs og er eimað að styrkleika sem er 

undir 96% miðað við rúmmál þannig að eimið fái sérstök skynmatseinkenni romms. 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki skal vera 37,5% miðað við rúmmál. 

c) Engum vínanda skal bætt við, hvort sem hann er þynntur eða ekki. 

d) Romm má ekki vera bragðbætt. 

e) Romm má einungis innihalda viðbættan karamellubrúnan til litaaðlögunar. 

f) Sæta má romm til að stilla endanlegt bragð. Fullunna varan má þó ekki innihalda meira en 20 g af sætuefnum á hvern 

lítra, gefið upp sem andsykur. 

g) Ef um er að ræða landfræðilegar merkingar sem eru skráðar samkvæmt þessari reglugerð má bæta við lögheiti romms: 

i. hugtakinu „traditionnel“ eða „tradicional“, að því tilskildu að rommið sem um er að ræða: 

— hafi verið framleitt með eimingu að hámarki að 90% miðað við rúmmál, að undangenginni alkóhólgerjun 

alkóhólmyndandi efna sem eru eingöngu upprunnin á viðkomandi framleiðslustað og 

— hafi innihald rokgjarnra efna sem er að lágmarki 225 g á hektólítra af 100% alkóhóli, miðað við rúmmál, og 

— sé ekki gert sætt, 

ii. hugtakinu „úr landbúnaði“, að því tilskildu að rommið sem um er að ræða uppfylli kröfurnar skv. i. lið og hafi 

verið framleitt eingöngu með eimingu að undangenginni alkóhólgerjun á safa sykurreyrs. Hugtakið „úr 

landbúnaði“ má eingöngu nota ef um er að ræða landfræðilega merkingu frá frönsku umdæmunum handan hafsins 

eða sjálfstjórnarhéraðinu Madeira. 

Þessi liður skal ekki hafa áhrif á notkun hugtaksins „úr landbúnaði“, „traditionnel“ eða „tradicional“ í tengslum við 

allar afurðir sem falla ekki undir þennan flokk, í samræmi við sértæku viðmiðanirnar sem gilda fyrir þær. 

2. Whisky eða whiskey 

a) Whisky eða whiskey er brenndur drykkur sem er framleiddur eingöngu með því að inna af hendi eftirfarandi 

framleiðsluaðgerðir: 

i. eimingu á meski úr möltuðu korni, með eða án heilla grjóna ómaltaðra korntegunda: 

— þar sem sykur myndast fyrir tilstilli sterkjukljúfs sem er í maltinu sjálfu, með öðrum náttúrulegum ensímum 

eða án þeirra, 

— gerjun fyrir tilstilli gers, 

ii. hver eiming er framkvæmd að hámarki að 94,8% miðað við rúmmál, þannig að eimið hafi ilm og bragð af þeim 

hráefnum sem voru notuð, 

iii. þroskun hins endanlega eimis í viðartunnum, sem taka að hámarki 700 lítra, í a.m.k. þrjú ár. 

Endanlega eimið, sem einungis má bæta í vatni og karamellubrúnum (til litunar), skal halda lit sínum, ilmi og bragði 

sem verður til við framleiðsluferlið sem um getur í i., ii. og iii. lið. 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki Whisky eða whiskey skal vera 40% miðað við rúmmál. 

c) Engum vínanda skal bætt við, hvort sem hann er þynntur eða ekki.  
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d) Ekki skal sæta whisky eða whiskey, jafnvel til bragðstillingar, eða bragðbæta, né heldur má það innihalda nein aukefni 

önnur en karamellubrúnan (E 150a) sem er notaður til litaaðlögunar. 

e) Einungis má bæta hugtakinu „single malt“ við lögheitið „whisky“ eða „whiskey“ ef það hefur verið eimað eingöngu úr 

möltuðu byggi í stakri eimingarstöð. 

3. Kornbrennivín 

a) Kornbrennivín er brenndur drykkur sem er eingöngu framleiddur með eimingu gerjaðs meskis úr heilu korni og hefur 

skynmatseinkenni sem rekja má til þeirra hráefna sem voru notuð. 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki kornbrennivíns skal vera 35% miðað við rúmmál, en þó er Korn undanskilið. 

c) Engum vínanda skal bætt við, hvort sem hann er þynntur eða ekki. 

d) Kornbrennivín má ekki vera bragðbætt. 

e) Kornbrennivín má einungis innihalda viðbættan karamellubrúnan til litaaðlögunar. 

f) Sæta má kornbrennivín til að stilla endanlegt bragð. Fullunna varan má þó ekki innihalda meira en 10 g af sætuefnum 

á hvern lítra, gefið upp sem andsykur. 

g) Kornbrennivín má bera lögheitið „kornbrandí“ ef það hefur verið framleitt með eimingu á gerjuðu meski úr heilu korni 

að hámarki að 95% miðað við rúmmál og hefur þau skynmatseinkenni sem rekja má til þeirra hráefna sem voru notuð. 

h) Í stað orðsins „korn“ í lögheitinu „kornbrennivín“ eða „kornbrandí“ má koma heiti kornsins sem er eingöngu notað við 

framleiðslu brennda drykkjarins. 

4. Brennt vín 

a) Brennt vín er brenndur drykkur sem uppfyllir eftirfarandi kröfur: 

i. hann er eingöngu framleiddur með eimingu á víni eða víni eða víneimi sem hefur verið styrkt fyrir eimingu að 

hámarki að 86% miðað við rúmmál, 

ii. hann hefur innihald rokgjarnra efna sem er að lágmarki 125 g á hektólítra af 100% alkóhóli, miðað við rúmmál, 

iii. hann inniheldur að hámarki 200 g af metanóli á hektólítra af 100% alkóhóli miðað við rúmmál. 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki brennds víns skal vera 37,5% miðað við rúmmál. 

c) Engum vínanda skal bætt við, hvort sem hann er þynntur eða ekki. 

d) Brennt vín má ekki vera bragðbætt. Þetta skal ekki útiloka hefðbundnar framleiðsluaðferðir. 

e) Brennt vín má einungis innihalda viðbættan karamellubrúnan til litaaðlögunar. 

f) Sæta má brennt vín til að stilla endanlegt bragð. Fullunna varan má þó ekki innihalda meira en 20 g af sætuefnum á 

hvern lítra, gefið upp sem andsykur. 

g) Ef brennt vín hefur verið látið þroskast má setja það áfram á markað undir heitinu „brennt vín“, að því tilskildu að 

þroskunin hafi tekið jafnlangan eða lengri tíma og kveðið er á um að því er varðar brennda drykkinn sem er 

skilgreindur í flokki 5. 

h) Þessi reglugerð skal ekki hafa áhrif á notkun hugtaksins „Branntwein“ með hugtakinu „essig“ í kynningu og merkingu 

á ediki. 

5. Brandy eða Weinbrand 

a) Brandy eða Weinbrand er brenndur drykkur sem uppfyllir eftirfarandi kröfur: 

i. hann er framleiddur úr brenndu víni sem bæta má í víneimi, að því tilskildu að víneimið hafi verið eimað að 

hámarki að 94,8% miðað við rúmmál og fari ekki yfir hámarkið 50% af alkóhólinnihaldi fullunnu vörunnar,  



21.4.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 26/216 

 

ii. hann hefur verið látinn þroskast í a.m.k.: 

— eitt ár í ílátum úr eik sem taka minnst 1000 lítra hvert eða 

— sex mánuði í eikartunnum sem taka minna en 1000 lítra hver, 

iii. innihald rokgjarnra efna er að lágmarki 125 g á hektólítra af 100% alkóhóli miðað við rúmmál og sem fengist 

hefur einungis með eimingu þeirra hráefna sem voru notuð, 

iv. hann inniheldur að hámarki 200 g af metanóli á hektólítra af 100% alkóhóli miðað við rúmmál. 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki brandy eða Weinbrand skal vera 36% miðað við rúmmál. 

c) Engum vínanda skal bætt við, hvort sem hann er þynntur eða ekki. 

d) Brandy eða Weinbrand má ekki vera bragðbætt. Þetta skal ekki útiloka hefðbundnar framleiðsluaðferðir. 

e) Brandy eða Weinbrand má einungis innihalda viðbættan karamellubrúnan til litaaðlögunar. 

f) Sæta má Brandy eða Weinbrand til að stilla endanlegt bragð. Fullunna varan má þó ekki innihalda meira en 35 g af 

sætuefnum á hvern lítra, gefið upp sem andsykur. 

6. Þrúguhratsbrennivín eða þrúguhrat 

a) Þrúguhratsbrennivín eða þrúguhrat er brenndur drykkur sem uppfyllir eftirfarandi kröfur: 

i. hann er framleiddur eingöngu úr þrúguhrati sem hefur verið látið gerjast og eimað, annaðhvort beint með 

vatnsgufu eða eftir að vatni hefur verið bætt við og bæði eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt: 

— hver eiming er framkvæmd að hámarki að 86% miðað við rúmmál, 

— fyrsta eiming er framkvæmd með hratinu sjálfu, 

ii. bæta má dreggjum við þrúguhratið, þó ekki meiru en 25 kg af dreggjum á hver 100 kg þrúguhrats sem eru notuð, 

iii. það magn vínanda, sem fengið er úr dreggjum, má ekki fara yfir 35% af heildarinnihaldi vínanda í fullunnu 

vörunni, 

iv. hann hefur innihald rokgjarnra efna sem er að lágmarki 140 g á hvern hektólítra af 100% vínanda miðað við 

rúmmál og metanólinnihaldið er að hámarki 1000 g á hvern hektólítra af 100% vínanda miðað við rúmmál. 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki þrúguhratsbrennivíns eða þrúguhrats skal vera 37,5% miðað við rúmmál. 

c) Engum vínanda skal bætt við, hvort sem hann er þynntur eða ekki. 

d) Þrúguhratsbrennivín eða þrúguhrat má ekki vera bragðbætt. Þetta skal ekki útiloka hefðbundnar framleiðsluaðferðir. 

e) Þrúguhratsbrennivín eða þrúguhrat má einungis innihalda viðbættan karamellubrúnan til litaaðlögunar. 

f) Sæta má þrúguhratsbrennivín eða þrúguhrat til að stilla endanlegt bragð. Fullunna varan má þó ekki innihalda meira en 

20 g af sætuefnum á hvern lítra, gefið upp sem andsykur. 

7. Ávaxtahratsbrennivín 

a) Ávaxtahratsbrennivín er brenndur drykkur sem uppfyllir eftirfarandi kröfur: 

i. hann er framleiddur eingöngu með gerjun og eimingu á ávaxtahrati, öðru en þrúguhrati, og bæði eftirfarandi 

skilyrði eru uppfyllt: 

— hver eiming er framkvæmd að hámarki að 86% miðað við rúmmál, 

— fyrsta eiming er framkvæmd með hratinu sjálfu, 

ii. hann hefur innihald rokgjarnra efna sem er að lágmarki 200 g á hektólítra af 100% alkóhóli miðað við rúmmál, 

iii. hann inniheldur að hámarki 1500 g af metanóli á hektólítra af 100% alkóhóli miðað við rúmmál, 

iv. hámarksinnihald blásýru skal vera 7 g á hektólítra af 100% alkóhóli miðað við rúmmál þegar um er að ræða 

ávaxtahratsbrennivín úr steinaldinum.  
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b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki ávaxtahratsbrennivíns skal vera 37,5% miðað við rúmmál. 

c) Engum vínanda skal bætt við, hvort sem hann er þynntur eða ekki. 

d) Ávaxtahratsbrennivín má ekki vera bragðbætt. 

e) Ávaxtahratsbrennivín má einungis innihalda viðbættan karamellubrúnan til litaaðlögunar. 

f) Sæta má ávaxtahratsbrennivín til að stilla endanlegt bragð. Fullunna varan má þó ekki innihalda meira en 20 g af 

sætuefnum á hvern lítra, gefið upp sem andsykur. 

g) Lögheitið skal samanstanda af heiti ávaxtarins og á eftir skal koma „hratsbrennivín“. Ef hrat úr nokkrum ólíkum 

ávöxtum er notað skal lögheitið vera „ávaxtahratsbrennivín“ og má þá bæta við heiti hvers ávaxtar í lækkandi röð eftir 

því magni sem var notað. 

8. Rúsínubrennivín eða raisin brandy 

a) Rúsínubrennivín eða raisin brandy er brenndur drykkur sem er eingöngu framleiddur með eimingu afurðar sem fengist 

hefur með alkóhólgerjun á kjarna þurrkaðra þrúgna af yrkjunum „Corinth Black“ eða „Moscatel of Alexandria“ og er 

eimaður að hámarki að 94,5% miðað við rúmmál, þannig að eimið hafi ilm og bragð sem rekja má til hráefnisins sem 

var notað. 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki rúsínubrennivíns eða raisin brandy skal vera 37,5% miðað við rúmmál. 

c) Engum vínanda skal bætt við, hvort sem hann er þynntur eða ekki. 

d) Rúsínubrennivín eða raisin brandy má ekki vera bragðbætt. 

e) Rúsínubrennivín eða raisin brandy má einungis innihalda viðbættan karamellubrúnan til litaaðlögunar. 

f) Sæta má rúsínubrennivín eða raisin brandy til að stilla endanlegt bragð. Fullunna varan má þó ekki innihalda meira en 

20 g af sætuefnum á hvern lítra, gefið upp sem andsykur. 

9. Ávaxtabrennivín 

a) Ávaxtabrennivín er brenndur drykkur sem uppfyllir eftirfarandi kröfur: 

i. hann er framleiddur eingöngu með alkóhólgerjun og eimingu, með eða án steina, á ferskum og kjötmiklum 

ávöxtum, þ.m.t. banönum, eða musti slíkra ávaxta, berja eða grænmetis, 

ii. hver eiming skal framkvæmd að hámarki að 86% miðað við rúmmál, þannig að eimið hafi ilm og bragð af þeim 

hráefnum sem voru notuð við eimingu, 

iii. hann hefur innihald rokgjarnra efna sem er að lágmarki 200 g á hektólítra af 100% alkóhóli miðað við rúmmál, 

iv. ef um er að ræða steinaldinbrennivín er hámarksinnihald blásýru 7 g á hektólítra af 100% alkóhóli miðað við 

rúmmál. 

b) Innihald metanóls í ávaxtabrennivíni skal að hámarki vera 1000 g á hektólítra af 100% alkóhóli miðað við rúmmál, 

nema: 

i. ef um er að ræða ávaxtabrennivín sem eru framleidd úr eftirfarandi ávöxtum eða berjum þar sem hámarksinnihald 

metanóls í þeim skal vera 1200 g á hektólítra af 100% alkóhóli miðað við rúmmál: 

— eplum (Malus domestica Borkh.), 

— apríkósum (Prunus armeniaca L.), 

— plómum (Prunus domestica L.), 

— sveskjuplómum (Prunus domestica L.), 

— kirsuberjaplómum (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch ex Mansf.), 

— ferskjum (Prunus persica (L.) Batsch), 

— perum (Pyrus communis L.), að undanskildum perum af yrkinu Williams (Pyrus communis L. cv 

„Williams“), 

— brómberjum (Rubus sect. Rubus), 

— hindberjum (Rubus idaeus L.),  
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ii. ef um er að ræða ávaxtabrennivín sem eru framleidd úr eftirfarandi ávöxtum eða berjum skal hámarksinnihald 

metanóls í þeim vera 1350 g á hektólítra af 100% alkóhóli miðað við rúmmál: 

— kveðum (Cydonia oblonga Mill.), 

— einiberjum (Juniperus communis L. eða Juniperus oxicedrus L.), 

— perum af yrkinu Williams (Pyrus communis L. cv „Williams“), 

— sólberjum (Ribes nigrum L.), 

— rifsberjum (Ribes rubrum L.), 

— rósaldinum (Rosa canina L.), 

— ylliberjum (Sambucus nigra L.), 

— reyniberjum (Sorbus aucuparia L.), 

— perureyni (Sorbus domestica L.), 

— flipareyni (Sorbus torminalis (L.) Crantz). 

c) Lágmarksalkóhólstyrkleiki ávaxtabrennivíns skal vera 37,5% miðað við rúmmál. 

d) Ávaxtabrennivín skal ekki vera litað. 

e) Þrátt fyrir d-lið þessa flokks og þrátt fyrir matvælaflokk 14.2.6 í E-hluta II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 

má nota karamellubrúnan til litaaðlögunar ávaxtabrennivína sem hafa verið látin þroskast í a.m.k. eitt ár í snertingu við 

við. 

f) Engum vínanda skal bætt við, hvort sem hann er þynntur eða ekki. 

g) Ávaxtabrennivín má ekki vera bragðbætt. 

h) Sæta má ávaxtabrennivín til að stilla endanlegt bragð. Fullunna varan má þó ekki innihalda meira en 18 g af 

sætuefnum á hvern lítra, gefið upp sem andsykur. 

i) Lögheiti ávaxtabrennivíns skal vera „brennivín“ ásamt heiti ávaxtarins, berjanna eða grænmetisins. Á búlgörsku, 

tékknesku, grísku, króatísku, pólsku, rómönsku, slóvakísku og slóvensku má gefa upp lögheitið með heiti ávaxtarins, 

berjanna eða grænmetisins ásamt viðskeyti. 

Að öðrum kosti: 

i. lögheitið sem um getur í fyrstu undirgrein má vera „wasser“ ásamt heiti ávaxtarins eða 

ii. nota má eftirfarandi lögheiti í eftirfarandi tilvikum: 

— „kirsch“ fyrir kirsuberjabrennivín (Prunus avium (L.) L.), 

— „plómu-“, „sveskjuplómu-“ eða „slivovitz“ fyrir plómubrennivín (Prunus domestica L.), 

— „kirsuberjaplómu-“ fyrir kirsuberjaplómubrennivín (Prunus domestica L. undirteg. syriaca (Borkh.) Janch. 

ex Mansf.), 

— „aldin jarðarberjatrés“ fyrir brennivín úr aldinum jarðarberjatrés (Arbutus unedo L.), 

— „Golden Delicious“ fyrir eplabrennivín (Malus domestica var. „Golden Delicious“), 

— „Obstler“ fyrir ávaxtabrennivín sem er framleitt úr ávöxtum, með eða án berja, að því tilskildu að minnst 

85% af meskinu sé fengið úr ólíkum yrkjum epla, pera eða bæði. 

Heitið „Williams“ eða „williams“ má einungis nota til að setja á markað perubrennivín sem er eingöngu framleitt úr 

perum af yrkinu „Williams“. 

Ef hætta er á að lokaneytendur skilji ekki auðveldlega eitthvert af þessum lögheitum, sem ekki inniheldur orðið 

„brennivín“, sem um getur í þessum lið, skal orðið „brennivín“ koma fram í lýsingu, kynningu og merkingu, 

hugsanlega ásamt skýringu.  
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j) Ef tvær eða fleiri tegundir ávaxta, berja eða grænmetis eru eimuð saman skal setja afurðina á markað undir lögheitinu: 

— „ávaxtabrennivín“ fyrir brennda drykki sem eru eingöngu framleiddir með eimingu ávaxta, berja eða bæði eða 

— „grænmetisbrennivín“ fyrir brennda drykki sem eru eingöngu framleiddir með eimingu grænmetis eða 

— „ávaxta- og grænmetisbrennivín“ fyrir brennda drykki sem eru framleiddir með eimingu samsetningar úr 

ávöxtum, berjum og grænmeti. 

Lögheitinu mega fylgja nöfn allra ávaxtanna, berjanna eða grænmetistegundanna, í lækkandi röð eftir því magni sem 

var notað. 

10. Eplabrennivín, perubrennivín og epla- og perubrennivín 

a) Eplabrennivín, perubrennivín og epla- og perubrennivín eru brenndir drykkir sem uppfylla eftirfarandi kröfur: 

i. þeir eru eingöngu framleiddir með eimingu að hámarki að 86% miðað við rúmmál af eplasítra eða perusítra 

þannig að eimið hafi ilm og bragð sem rekja má til ávaxtanna, 

ii. þeir hafa innihald rokgjarnra efna sem er að lágmarki 200 g á hvern hektólítra af 100% alkóhóli, miðað við 

rúmmál, 

iii. þeir innihalda að hámarki 1000 g af metanóli á hektólítra af 100% alkóhóli, miðað við rúmmál. 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki eplabrennivíns, perubrennivíns og epla- og perubrennivíns skal vera 37,5% miðað við 

rúmmál. 

c) Engum vínanda skal bætt við, hvort sem hann er þynntur eða ekki. 

d) Eplabrennivín, perubrennivín og epla- og perubrennivín mega ekki vera bragðbætt. Þetta skal ekki útiloka hefðbundnar 

framleiðsluaðferðir. 

e) Eplabrennivín, perubrennivín og epla- og perubrennivín mega einungis innihalda viðbættan karamellubrúnan til 

litaaðlögunar. 

f) Sæta má eplabrennivín, perubrennivín og epla- og perubrennivín til að stilla endanlegt bragð. Fullunna varan má þó 

ekki innihalda meira en 15 g af sætuefnum á hvern lítra, gefið upp sem andsykur. 

g) Lögheitið skal vera: 

— „eplabrennivín“ fyrir brennda drykki sem eru eingöngu framleiddir með eimingu eplasítra, 

— „perubrennivín“ fyrir brennda drykki sem eru eingöngu framleiddir með eimingu perusítra eða 

— „epla- og perubrennivín“ fyrir brennda drykki sem eru eingöngu framleiddir með eimingu epla- og perusítra. 

11. Hunangsbrennivín 

a) Hunangsbrennivín er brenndur drykkur sem uppfyllir eftirfarandi kröfur: 

i. hann er framleiddur einungis með gerjun og eimingu á hunangsmeski, 

ii. hann er eimaður að hámarki að 86% miðað við rúmmál þannig að eimið hafi skynmatseinkenni sem rekja má til 

hráefnisins sem var notað. 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki hunangsbrennivíns skal vera 35% miðað við rúmmál. 

c) Engum vínanda skal bætt við, hvort sem hann er þynntur eða ekki. 

d) Hunangsbrennivín má ekki vera bragðbætt. 

e) Hunangsbrennivín má einungis innihalda viðbættan karamellubrúnan til litaaðlögunar. 

f) Einungis má sæta hunangsbrennivín með hunangi til að stilla endanlegt bragð. Fullunna varan má þó ekki innihalda 

meira en 20 g af hunangi á hvern lítra, gefið upp sem andsykur.  
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12. Hefebrand eða dreggjabrennivín 

a) Hefebrand eða dreggjabrennivín er brenndur drykkur sem er eingöngu framleiddur með eimingu á víndreggjum, 

bjórdreggjum eða dreggjum gerjaðra ávaxta að styrkleika að hámarki 86% miðað við rúmmál. 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki Hefebrand eða dreggjabrennivíns skal vera 38% miðað við rúmmál. 

c) Engum vínanda skal bætt við, hvort sem hann er þynntur eða ekki. 

d) Hefebrand eða dreggjabrennivín má ekki vera bragðbætt. 

e) Hefebrand eða dreggjabrennivín má einungis innihalda viðbættan karamellubrúnan til litaaðlögunar. 

f) Sæta má Hefebrand eða dreggjabrennivín til að stilla endanlegt bragð. Fullunna varan má þó ekki innihalda meira en 

20 g af sætuefnum á hvern lítra, gefið upp sem andsykur. 

g) Bæta skal heiti hráefnisins, sem er notað, við lögheitið „Hefebrand“ eða „dreggjabrennivín“. 

13. Bjórbrennivín (e. beer spirit) 

a) Bjórbrennivín er brenndur drykkur sem fæst eingöngu með beinni eimingu við eðlilegan þrýsting á ferskum bjór, að 

styrkleika sem er undir 86% miðað við rúmmál, þannig að eimið sem til verður hafi skynmatseinkenni frá bjórnum. 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki bjórbrennivíns skal vera 38% miðað við rúmmál. 

c) Engum vínanda skal bætt við, hvort sem hann er þynntur eða ekki. 

d) Bjórbrennivín má ekki vera bragðbætt. 

e) Bjórbrennivín má einungis innihalda viðbættan karamellubrúnan til litaaðlögunar. 

f) Sæta má bjórbrennivín til að stilla endanlegt bragð. Fullunna varan má þó ekki innihalda meira en 20 g af sætuefnum á 

hvern lítra, gefið upp sem andsykur. 

14. Topinambur eða ætifíflabrennivín 

a) Topinambur eða ætifíflabrennivín er brenndur drykkur sem fæst eingöngu með gerjun og eimingu á hnýðum ætifífla 

(Helianthus tuberosus L.), að alkóhólstyrkleika sem er undir 86% miðað við rúmmál. 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki topinambur eða ætifíflabrennivíns skal vera 38% miðað við rúmmál. 

c) Engum vínanda skal bætt við, hvort sem hann er þynntur eða ekki. 

d) Topinambur eða ætifíflabrennivín má ekki vera bragðbætt. 

e) Topinambur eða ætifíflabrennivín má einungis innihalda viðbættan karamellubrúnan til litaaðlögunar. 

f) Sæta má Topinambur eða ætifíflabrennivín til að stilla endanlegt bragð. Fullunna varan má þó ekki innihalda meira en 

20 g af sætuefnum á hvern lítra, gefið upp sem andsykur. 

15. Vodka 

a) Vodka er brenndur drykkur framleiddur úr etanóli úr landbúnaði sem fæst úr gerjun með geri annaðhvort úr: 

— kartöflum eða kornvörum eða bæði, eða 

— öðrum hráefnum úr landbúnaði, 

sem eru eimuð þannig að skynmatseinkenni hráefnanna, sem eru notuð, og aukaafurðanna, sem myndast við gerjun, 

dofna á valvísan hátt. 

Að því loknu getur fylgt viðbótareiming eða meðhöndlun með viðeigandi hjálparefnum við vinnslu eða bæði, þ.m.t. 

meðhöndlun með virkum viðarkolum, til að gefa vörunni sérstök skynmatseinkenni. 

Hámarksgildi leifa fyrir etanól úr landbúnaði sem notað er við framleiðslu á vodka skulu samræmast þeim gildum sem 

sett eru fram í d-lið 5. gr., að því undanskildu að metanólinnihaldið má ekki vera meira en 10 g á hektólítra af 100% 

vínanda miðað við rúmmál. 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki vodka skal vera 37,5% miðað við rúmmál.  
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c) Einu bragðefnin, sem bæta má við, eru náttúruleg bragðefni eða bragðefnablöndur sem eru fyrir í eiminu sem fengið er 

úr gerjuðu hráefnunum. Auk þessa má gefa vörunni sérstök skynmatseinkenni, önnur en ríkjandi bragð. 

d) Vodka skal ekki vera litað. 

e) Sæta má vodka til að stilla endanlegt bragð. Fullunna varan má þó ekki innihalda meira en 8 g af sætuefnum á hvern 

lítra, gefið upp sem andsykur. 

f) Lýsing, kynning eða merking á vodka, sem ekki er framleitt eingöngu úr kartöflum eða kornvörum eða bæði, skal bera 

með áberandi hætti merkinguna „framleitt úr...“ ásamt heiti hráefnanna sem notuð voru til að framleiða 

landbúnaðaretanólið. Þessi merking skal koma fram á sama sjónsvæði og lögheitið. 

g) Lögheitið má vera „vodka“ í öllum aðildarríkjum. 

16. Brennivín (ásamt heiti ávaxtarins, berjanna eða hnetanna) sem fengið er með lögn í bleyti og eimingu 

a) Brennivín (ásamt heiti ávaxtarins, berjanna eða hnetanna) sem er fengið með lögn í bleyti og eimingu er brenndur 

drykkur sem uppfyllir eftirfarandi kröfur: 

i. hann hefur verið framleiddur: 

— með því að leggja í bleyti ávexti, ber eða hnetur sem tilgreind eru í ii. lið, bæði hlutgerjuð og ógerjuð, 

hugsanlega með viðbættu etanóli úr landbúnaði eða brennivíni eða eimi úr sömu ávöxtum, berjum eða 

hnetum eða samsetningu þeirra, að hámarki 20 lítrar fyrir hver 100 kg af gerjuðum ávöxtum, berjum eða 

hnetum, 

— og síðan er eimað; hver eiming skal framkvæmd að hámarki að 86% miðað við rúmmál, 

ii. hann er framleiddur úr eftirfarandi ávöxtum, berjum eða hnetum: 

— blossalaufum (Aronia Medik. nom cons.), 

— logalaufum (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott), 

— kastaníuhnetum (Castanea sativa Mill.), 

— sítrusávöxtum (Citrus spp.), 

— heslihnetum (Corylus avellana L.), 

— krækiberjum (Empetrum nigrum L.), 

— jarðarberjum (Fragaria spp.), 

— hafþyrni (Hippophae rhamnoides L.), 

— berjum fenjakristþyrnis (Ilex aquifolium and Ilex cassine L.), 

— vorhyrni (Cornus mas), 

— valhnetum (Juglans regia L.), 

— banönum (Musa spp.), 

— brúðarlaufi (Myrtus communis L.), 

— kaktusfíkjum (Opuntia ficus-indica (L.) Mill), 

— píslaraldinum (Passiflora edulis Sims), 

— heggi (Prunus padus L.), 

— þyrniplómum (Prunus spinosa L.), 

— sólberjum (Ribes nigrum L.), 

— hvítum rifsberjum (Ribes niveum Lindl.), 

— rifsberjum (Ribes rubrum L.),  
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— stikilsberjum (Ribes uva-crispa L. syn. Ribes grossularia), 

— rósaldinum (Rosa canina L.), 

— bjarnarberjum (Rubus arcticus L.), 

— múltuberjum (Rubus chamaemorus L.), 

— brómberjum (Rubus sect. Rubus), 

— hindberjum (Rubus idaeus L.), 

— ylliberjum (Sambucus nigra L.), 

— reyniberjum (Sorbus aucuparia L.), 

— perureyni (Sorbus domestica L.), 

— flipareyni (Sorbus torminalis (L.) Crantz), 

— sætplómum (Spondias dulcis Parkinson), 

— gulplómum (Spondias mombin L.), 

— fenjabláberjum (Vaccinium corymbosum L.), 

— villtum trönuberjum (Vaccinium oxycoccos L.), 

— aðalbláberjum/bláberjum (Vaccinium myrtillus L.), 

— rauðberjum (Vaccinium vitis-idaea L.). 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki brennivíns (ásamt heiti ávaxtarins, berjanna eða hnetanna), sem fengið er með lögn í bleyti 

og eimingu, skal vera 37,5% miðað við rúmmál. 

c) Brennivín (ásamt heiti ávaxtarins, berjanna eða hnetanna), sem fengið er með lögn í bleyti og eimingu, má ekki vera 

bragðbætt. 

d) Brennivín (ásamt heiti ávaxtarins, berjanna eða hnetanna ) sem fengið er með lögn í bleyti og eimingu skal ekki vera 

litað. 

e) Þrátt fyrir d-lið og þrátt fyrir matvælaflokk 14.2.6 í E-hluta II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 má nota 

karamellubrúnan til litaaðlögunar brennivíns (ásamt heiti ávaxtarins, berjanna eða hnetanna) sem fengið er með lögn í 

bleyti og eimingu og sem hefur fengið að þroskast í a.m.k. eitt ár í snertingu við við. 

f) Sæta má brennivín (ásamt heiti ávaxtarins, berjanna eða hnetanna) sem fengið er með lögn í bleyti og eimingu til að 

stilla endanlegt bragð. Fullunna varan má þó ekki innihalda meira en 18 g af sætuefnum á hvern lítra, gefið upp sem 

andsykur. 

g) Að því er varðar lýsingu, kynningu og merkingu á brennivíni (ásamt heiti ávaxtarins, berjanna eða hnetanna), sem 

fengið er með lögn í bleyti og eimingu, skulu orðin „fengið með lögn í bleyti og eimingu“ birtast í lýsingunni, 

kynningunni eða merkingunni með bókstöfum í sömu leturgerð, stærð og lit og á sama sjónsviði og orðin „brennivín 

(ásamt heiti ávaxtarins, berjanna eða hnetanna)“ og, ef um flöskur er að ræða, á frammiðanum. 

17. Geist (ásamt heiti ávaxtarins eða hráefnanna sem notuð eru) 

a) Geist (ásamt heiti ávaxtarins eða hráefnanna sem notuð eru) er brenndur drykkur sem framleiddur er með því að leggja 

í bleyti ógerjaða ávexti og ber, sem tilgreind eru í ii. lið a-liðar í flokki 16 eða grænmeti, hnetur eða annað plöntuefni, 

s.s. kryddjurtir eða rósablöð, eða sveppi, í etanól úr landbúnaði, sem síðan er eimað að styrkleika sem er undir 86% 

miðað við rúmmál. 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki Geist (ásamt heiti ávaxtarins eða hráefnanna sem notuð eru) skal vera 37,5% miðað við 

rúmmál. 

c) Geist (ásamt heiti ávaxtarins eða hráefnisins sem notað er) má ekki vera bragðbætt. 

d) Geist (ásamt heiti ávaxtarins eða hráefnanna sem notuð eru) skal ekki vera litað.  
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e) Sæta má Geist (ásamt heiti ávaxtarins eða hráefnanna sem notuð eru) til að stilla endanlegt bragð. Fullunna varan má 

þó ekki innihalda meira en 10 g af sætuefnum á hvern lítra, gefið upp sem andsykur. 

f) Nota má heitið „-geist“, á eftir öðrum heitum en heitum á ávexti, plöntu eða öðru hráefni, með lögheiti annarra 

brenndra drykkja og áfengra drykkja að því tilskildu að slík notkun villi ekki um fyrir neytendum. 

18. Maríuvandarbrennivín 

a) Maríuvandarbrennivín er brenndur drykkur framleiddur úr eimi maríuvandar sem fengist hefur með gerjun 

maríuvandarróta, með viðbættu etanóli úr landbúnaði eða án þess. 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki maríuvandarbrennivíns skal vera 37,5% miðað við rúmmál. 

c) Maríuvandarbrennivín má ekki vera bragðbætt. 

19. Brenndur drykkur, bragðbættur með einiberjum 

a) Brenndur drykkur, bragðbættur með einiberjum, er brenndur drykkur sem er framleiddur með því að bragðbæta etanól 

úr landbúnaði eða kornbrennivín eða korneimi eða samsetningu þeirra með einiberjum (Juniperus communis L. eða 

Juniperus oxicedrus L.). 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki brenndra drykkja, sem eru bragðbættir með einiberjum, skal vera 30% miðað við rúmmál. 

c) Nota má bragðefni, bragðefnablöndur, plöntur með bragðgefandi eiginleika eða plöntuhluta með bragðgefandi 

eiginleika eða samsetningu þeirra til viðbótar við einiber, en skynmatseinkenni einiberja skulu vera greinanleg, jafnvel 

þótt þau séu stundum milduð. 

d) Brenndur drykkur, bragðbættur með einiberjum, má bera lögheitið „Wacholder“ eða „genebra“. 

20. Gin 

a) Gin er brenndur drykkur sem er bragðbættur með einiberjum og framleiddur með því að bragðbæta etanól úr 

landbúnaði með einiberjum (Juniperus communis L.). 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki gin skal vera 37,5% miðað við rúmmál. 

c) Nota skal eingöngu bragðefni eða bragðefnablöndur eða bæði við framleiðslu á gin þannig að bragðið af einiberjum sé 

ríkjandi. 

d) Heimilt er að bæta hugtakinu „dry“ við heitið „gin“ ef það inniheldur ekki viðbætt sætuefni sem eru umfram 0,1 g af 

sætuefnum á hvern lítra fullunninnar vöru, gefið upp sem andsykur. 

21. Eimað gin 

a) Eimað gin er eitt af eftirfarandi: 

i. brenndur drykkur, bragðbættur með einiberjum, sem eingöngu er framleiddur með því að eima etanól úr 

landbúnaði með alkóhólstyrkleika í upphafi sem er a.m.k. 96% miðað við rúmmál, með einiberjum (Juniperus 

communis L.) og öðrum náttúrulegum plöntuafurðum, að því tilskildu að einiberjabragðið sé ríkjandi, 

ii. samsetning af afurð, sem fellur til við slíka eimingu, og etanóli úr landbúnaði með sömu samsetningu, sama 

hreinleika og alkóhólstyrkleika, en einnig má nota bragðefni eða bragðefnablöndur, eins og tilgreint er í c-lið í 

flokki 20, eða bæði til að bragðbæta eimað gin. 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki eimaðs gin skal vera 37,5% miðað við rúmmál. 

c) Gin, sem er framleitt einungis með því að bæta kjörnum eða bragðefnum í etanól úr landbúnaði, skal ekki teljast eimað 

gin. 

d) Heimilt er að bæta hugtakinu „dry“ við, eða fella það inn í, heitið „eimað gin“ ef það inniheldur ekki viðbætt sætuefni 

sem eru umfram 0,1 g af sætuefnum á hvern lítra fullunninnar vöru, gefið upp sem andsykur.  
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22. London gin 

a) London gin er eimað gin sem uppfyllir eftirfarandi kröfur: 

i. það er framleitt eingöngu úr etanóli úr landbúnaði, þar sem innihald metanóls er að hámarki 5 g á hektólítra af 

100% alkóhóli miðað við rúmmál og með bragði sem er fengið eingöngu með eimingu á etanóli úr landbúnaði 

með öllum þeim náttúrulegu plöntuefnum sem notuð eru, 

ii. eimið, sem til verður, inniheldur a.m.k. 70% alkóhól miðað við rúmmál, 

iii. frekara etanól úr landbúnaði, sem er bætt við, skal uppfylla kröfurnar sem mælt er fyrir í 5. gr. en innihald 

metanóls má ekki vera meira en 5 g á hektólítra af 100% alkóhóli miðað við rúmmál, 

iv. það er ekki litað, 

v. sætun má ekki vera umfram 0,1 g af sætuefnum á hvern lítra fullunninnar vöru, gefið upp sem andsykur, 

vi. það inniheldur engin önnur innihaldsefni en þau innihaldsefni sem um getur í i., iii. og v. lið og vatn. 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki London gin skal vera 37,5% miðað við rúmmál. 

c) Heimilt er að bæta hugtakinu „dry“ við, eða fella það inn í, heitið „London gin“. 

23. Brenndur drykkur, bragðbættur með kúmeni eða Kümmel 

a) Brenndur drykkur, bragðbættur með kúmeni eða Kümmel, er brenndur drykkur sem er framleiddur með því að 

bragðbæta etanól úr landbúnaði með kúmeni (Carum carvi L.). 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki brennds drykkjar, sem er bragðbættur með kúmeni eða Kümmel, skal vera 30% miðað við 

rúmmál. 

c) Auk þess er heimilt að nota bragðefni eða bragðefnablöndur eða bæði en bragð af kúmeni skal vera ríkjandi. 

24. Akvavit eða aquavit 

a) Akvavit eða aquavit er brenndur drykkur með bragði af kúmeni eða dillfræi eða bæði, sem er framleiddur með því að 

nota etanól úr landbúnaði, bragðbættur með eimi úr plöntum eða kryddtegundum. 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki akvavit eða aquavit skal vera 37,5% miðað við rúmmál. 

c) Auk þess er heimilt að nota náttúruleg bragðefni eða bragðefnablöndur eða bæði, en bragðið af þessum drykkjum má 

að miklu leyti rekja til eimis af fræjum kúmens (Carum carvi L.) eða dills (Anethum graveolens L.), enda er notkun 

ilmkjarnaolía bönnuð. 

d) Beisk efni skulu ekki vera yfirgnæfandi í bragðinu; innihald þurrefna má ekki vera meira en 1,5 g á hverja 100 ml. 

25. Brenndur drykkur, bragðbættur með anís 

a) Brenndur drykkur, bragðbættur með anís, er brenndur drykkur sem er framleiddur með því að bragðbæta etanól úr 

landbúnaði með náttúrulegum kjörnum af stjörnuanís (Illicium verum Hook f.), anís (Pimpinella anisum L.), fenniku 

(Foeniculum vulgare Mill.) eða öðrum jurtum, sem innihalda sama ilmgefandi meginefnið, með því að nota eina af 

eftirtöldum aðferðum eða samsetningu þeirra: 

i. lögn í bleyti eða eimingu eða bæði, 

ii. eimingu vínanda með fræinu eða hlutum annarra plantna sem eru tilgreindar hér að framan, 

iii. viðbót náttúrulegra eimaðra kjarna úr jurtum með anísbragði. 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki brennds drykkjar, sem er bragðbættur anís, skal vera 15% miðað við rúmmál. 

c) Brenndur drykkur, bragðbættur með anís má eingöngu vera bragðbættur með bragðefnablöndum og náttúrulegum 

bragðefnum. 

d) Einnig má nota önnur náttúruleg plöntuseyði eða ilmgefandi fræ en anísbragðið skal vera ríkjandi áfram.  
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26. Pastis 

a) Pastis er brenndur drykkur, bragðbættur með anís sem inniheldur einnig náttúrulegan kjarna úr lakkrísrót (Glycyrrhiza 

spp.) og þar með litarefni, sem kallast kalkón, sem og glýsyrrisínsýru, en innihald þeirra skal vera að lágmarki 0,05 g á 

hvern lítra og að hámarki 0,5 g á hvern lítra. 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki pastis skal vera 40% miðað við rúmmál. 

c) Pastis má eingöngu vera bragðbætt með bragðefnablöndum og náttúrulegum bragðefnum. 

d) Pastis skal innihalda minna en 100 g af sætuefnum á hvern lítra, gefið upp sem andsykur, og skal innihalda að 

lágmarki 1,5 g og að hámarki 2 g af anetóli á hvern lítra. 

27. Pastis de Marseille 

a) Pastis de Marseille er pastis með áberandi anísbragði þar sem innihald anetóls er á milli 1,9 og 2,1 g á hvern lítra. 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki pastis de Marseille skal vera 45% miðað við rúmmál. 

c) Pastis de Marseille má eingöngu vera bragðbætt með bragðefnablöndum og náttúrulegum bragðefnum. 

28. Anis eða janeževec 

a) Anis eða janeževec er brenndur drykkur, bragðbættur með anís, en hann fær einkennandi bragð sitt eingöngu úr anís 

(Pimpinella anisum L.), stjörnuanís (Illicium verum Hook f.) eða fenniku (Foeniculum vulgare Mill.) eða samsetningu 

þeirra. 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki anis eða janeževec skal vera 35% miðað við rúmmál. 

c) Anis eða janeževec má eingöngu vera bragðbætt með bragðefnablöndum og náttúrulegum bragðefnum. 

29. Eimaður anis 

a) Eimaður anis er anis sem inniheldur vínanda sem hefur verið eimaður með fræinu sem um getur í a-lið í flokki 28, og, 

ef um er að ræða landfræðilegar merkingar, með mastix og öðrum ilmríkum fræjum, plöntum eða ávöxtum, að því 

tilskildu að þessi hluti vínandans sé að minnsta kosti 20% af vínandainnihaldinu í eimuðum anis. 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki eimaðs anis skal vera 35% miðað við rúmmál. 

c) Eimað anis má eingöngu vera bragðbætt með bragðefnablöndum og náttúrulegum bragðefnum. 

30. Brenndur drykkur með beisku bragði eða bitter 

a) Brenndur drykkur með beisku bragði eða bitter er brenndur drykkur með ráðandi beisku bragði sem er framleiddur 

með því að bragðbæta etanól úr landbúnaði eða eimi úr landbúnaði eða bæði með bragðefnum eða bragðefnablöndum 

eða bæði. 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki brenndra drykkja með beisku bragði eða bitter skal vera 15% miðað við rúmmál. 

c) Með fyrirvara um notkun slíkra heita í kynningu og merkingu matvæla, annarra en brenndra drykkja, má einnig setja 

brenndan drykk með beisku bragði eða bitter á markað með heitinu „bitter“ eða „bitter“ með öðru hugtaki eða án. 

d) Þrátt fyrir c-lið má nota heitið „bitter“ eða „bitter“ í lýsingu, kynningu og merkingu á líkjörum með beisku bragði. 

31. Bragðbætt vodka 

a) Bragðbætt vodka er vodka sem hefur verið gefið ríkjandi bragð, annað en það sem rekja má til hráefnanna sem notuð 

eru við framleiðslu þess. 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki bragðbætts vodka skal vera 37,5% miðað við rúmmál. 

c) Bragðbætt vodka má vera sætað, blandað, bragðbætt þroskað eða litað.  
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d) þegar bragðbætt vodka er sætað skal fullunna varan þó innihalda minna en 100 g af sætuefnum á hvern lítra, gefið upp 

sem andsykur. 

e) Lögheiti bragðbætts vodka má einnig vera heiti hvers konar ríkjandi bragðs ásamt orðinu „vodka“. Í stað heitisins 

„vodka“ í öllum opinberum tungumálum Sambandsins má koma „vodka“. 

32. Brenndur drykkur, bragðbættur með þyrniplómum eða pacharán 

a) Brenndur drykkur sem er bragðbættur með þyrniplómum eða pacharán er brenndur drykkur þar sem bragðið af 

þyrniplómum er ríkjandi og er framleiddur með því að leggja þyrniplómur (Prunus spinosa) í bleyti í etanól úr 

landbúnaði, að viðbættum náttúrulegum kjörnum af anís eða eimi úr anís eða bæði. 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki brennds drykkjar sem er bragðbættur með þyrniplómum eða pacharán skal vera 25% 

miðað við rúmmál. 

c) Við framleiðslu brennds drykkjar sem er bragðbættur með þyrniplómum eða pacharán skal nota að lágmarki 125 g af 

þyrniplómum á hvern lítra af fullunninni vöru. 

d) Brenndur drykkur, bragðbættur með þyrniplómum eða pacharán skal hafa innihald sætuefna, gefið upp sem andsykur, 

á bilinu 80–250 g á hvern lítra af fullunninni vöru. 

e) Skynmatseinkenni, litur og bragð brennds drykkjar sem er bragðbættur með þyrniplómum eða pacharán skal eingöngu 

fást úr ávextinum sem er notaður og anísnum. 

f) Heitið „pacharán“ má eingöngu nota sem lögheiti þegar varan er framleidd á Spáni. Þegar varan er framleidd utan 

Spánar má eingöngu nota „pacharán“ til viðbótar við lögheitið „brenndur drykkur, bragðbættur með þyrniplómum“ að 

því tilskildu að því fylgi orðin: „framleitt í ...“, og þar á eftir komi heiti aðildarríkisins eða þriðja landsins þar sem 

framleiðslan á sér stað. 

33. Líkjör 

a) Líkjör er brenndur drykkur sem: 

i. hefur lágmarksinnihald sætuefna, gefið upp sem andsykur, sem nemur: 

— 70 g á hvern lítra ef um er að ræða sætkirsuberja- eða kirsuberjalíkjör þar sem etanólið er eingöngu úr 

sætkirsuberja- eða kirsuberjabrennivíni, 

— 80 g á hvern lítra ef um er að ræða líkjöra sem eru bragðbættir eingöngu með maríuvendi eða svipaðri plöntu 

eða malurt. 

— 100 g á hvern lítra í öllum öðrum tilvikum, 

ii. er framleiddur með því að nota etanól úr landbúnaði eða eimi úr landbúnaði eða einn eða fleiri brennda drykki 

eða samsetningu þeirra, sem hafa verið sættir og einu eða fleiri bragðefnum, landbúnaðarafurðum eða matvælum 

hefur verið bætt við. 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki líkjörs skal vera 15% miðað við rúmmál. 

c) Nota má bragðefni og bragðefnablöndur við framleiðslu á líkjör. 

Þó má eingöngu bragðbæta eftirfarandi líkjöra með bragðgefandi matvælum, bragðefnablöndum og náttúrulegum 

bragðefnum: 

i. ávaxtalíkjöra úr: 

— ananas (Ananas),  

— sítrusávöxtum (Citrus L.), 

— hafþyrni (Hippophae rhamnoides L.), 

— mórberjum (Morus alba, Morus rubra), 

— kirsuberjum (Prunus cerasus),  

— sætkirsuberjum (Prunus avium), 

— sólberjum (Ribes nigrum L.), 

— bjarnarberjum (Rubus arcticus L.),  
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— múltuberjum (Rubus chamaemorus L.), 

— hindberjum (Rubus idaeus L.), 

— villtum trönuberjum (Vaccinium oxycoccos L.), 

— aðalbláberjum/bláberjum (Vaccinium myrtillus L.), 

— rauðberjum (Vaccinium vitis-idaea L.), 

ii. plöntulíkjöra úr: 

— silfurmalurt (Artemisia genepi), 

— maríuvendi (Gentiana L.), 

— mintum (Mentha L.), 

— anís (Pimpinella anisum L.). 

d) Lögheitið má vera „liqueur“ í öllum aðildarríkjum og: 

— ef um er að ræða líkjöra sem eru framleiddir með því að leggja kirsuber eða sætkirsuber (Prunus cerasus eða 

Prunus avium) í bleyti í etanól úr landbúnaði má lögheitið vera „guignolet“ eða „češnjevec“, með eða án heitisins 

„líkjör“, 

— ef um er að ræða líkjöra sem eru framleiddir með því að leggja kirsuber (Prunus cerasus) í bleyti í etanól úr 

landbúnaði má lögheitið vera „ginja“ eða „ginjinha“ eða „višnjevec“, með eða án heitisins „líkjör“, 

— ef um er að ræða líkjöra þar sem alkóhólinnihald kemur eingöngu úr rommi má lögheitið vera „punch au rhum“, 

með eða án heitisins „líkjör“, 

— með fyrirvara um 3. gr. (2. liður), 10. gr. (b-liður 5. mgr.) og 11. gr., ef um er að ræða líkjöra sem innihalda mjólk 

eða mjólkurafurðir, má lögheitið vera „cream“ ásamt heiti hráefnisins sem notað er til að veita líkjörnum ríkjandi 

bragð, með eða án heitisins „líkjör“. 

e) Nota má eftirfarandi samsett hugtök í lýsingu, kynningu og merkingu á líkjörum, sem framleiddir eru í Sambandinu, 

þegar etanól úr landbúnaði eða eimi úr landbúnaði er notað til að líkja eftir viðteknum framleiðsluaðferðum: 

— prune brandy, 

— orange brandy, 

— apricot brandy, 

— cherry brandy, 

— solbaerrom eða sólberjaromm. 

Að því er varðar lýsingu, kynningu og merkingu líkjöranna sem um getur í þessum lið skal samsetta hugtakið koma 

fram í einni línu og með samræmdum bókstöfum og í einni leturgerð og einum lit, og orðið „líkjör“ skal vera þar mjög 

nálægt og með stöfum í leturstærð sem er ekki minni en sú leturgerð. Ef vínandinn er ekki úr brennda drykknum sem 

tilgreindur er skal tilgreina uppruna hans á merkimiðanum og birta á sama sjónsviði og samsetta hugtakið og orðið 

„líkjör“, annaðhvort með því að tilgreina tegund landbúnaðaralkóhólsins eða með orðunum „alkóhól úr landbúnaði“ á 

eftir orðunum „framleitt úr“ eða „framleitt með“. 

f) Með fyrirvara um 11., 12. og 13. gr. (4. mgr.) má bæta við lögheitið „líkjör“ heiti bragðefnis eða matvæla sem veita 

brennda drykknum ríkjandi bragð, að því tilskildu að bragð brennda drykkjarins megi rekja til bragðgefandi matvæla, 

bragðefnablandna og náttúrulegra bragðefna sem fást úr hráefnunum sem um getur í heiti bragðefnisins eða 

matvælanna, með viðbót bragðefnablandna eingöngu ef nauðsyn krefur til að styrkja bragð þessa hráefnis. 

34. Crème de (ásamt heiti ávaxtarins eða annars hráefnis sem notað er) 

a) Crème de (ásamt heiti ávaxtarins eða annars hráefnis sem notað er) er líkjör sem inniheldur að lágmarki 250 g af 

sætuefnum á hvern lítra, gefið upp sem andsykur. 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki crème de (ásamt heiti ávaxtarins eða annars hráefnis sem notað er) skal vera 15% miðað 

við rúmmál.  
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c) Reglurnar um bragðefni og bragðefnablöndur fyrir líkjöra, sem mælt er fyrir um í flokki 33, gilda um þennan brennda 

drykk. 

d) Hráefnin sem eru notuð skulu ekki vera mjólkurafurðir. 

e) Ávöxturinn eða önnur hráefni sem notuð eru í lögheitinu skulu vera ávöxturinn eða hráefnið sem veitir brennda 

drykknum ríkjandi bragð. 

f) Við lögheitið má bæta hugtakinu „líkjör“. 

g) Lögheitið „crème de cassis“ má eingöngu nota fyrir líkjöra sem eru framleiddir með sólberjum og innihalda meira en 

400 g af sætuefnum á hvern lítra, gefið upp sem andsykur. 

35. Sloe gin 

a) Sloe gin er líkjör sem er framleiddur með því að leggja þyrniplómur í bleyti í gin, hugsanlega að viðbættum 

þyrniplómusafa. 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki sloe gin skal vera 25% miðað við rúmmál. 

c) Einungis má nota náttúrleg bragðefni og bragðefnablöndur við framleiðslu á sloe gin. 

d) Við lögheitið má bæta hugtakinu „líkjör“. 

36. Sambuca 

a) Sambuca er litlaus líkjör, bragðbættur með anís, sem uppfyllir eftirfarandi kröfur: 

i. hann inniheldur eimi úr anís (Pimpinella anisum L.), stjörnuanís (Illicium verum L.) eða öðrum ilmandi 

kryddjurtum, 

ii. hann inniheldur að lágmarki 350 g af sætuefnum á hvern lítra, gefið upp sem andsykur, 

iii. hann inniheldur að lágmarki 1 g og að hámarki 2 g af náttúrulegu anetóli á hvern lítra. 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki sambuca skal vera 38% miðað við rúmmál. 

c) Reglurnar um bragðefni og bragðefnablöndur fyrir líkjöra, sem mælt er fyrir um í flokki 33, gilda um sambuca. 

d) Sambuca skal ekki vera litað. 

e) Við lögheitið má bæta hugtakinu „líkjör“. 

37. Maraschino, marrasquino eða maraskino 

a) Maraschino, marrasquino eða maraskino er litlaus líkjör sem fær bragð sitt einkum af eimi úr súrkirsuberjum eða 

þeirri afurð, sem er framleidd með því að leggja kirsuber eða hluta þeirra í etanól úr landbúnaði eða í eimi úr 

súrkirsuberjum sem inniheldur að lágmarki 250 g af sætuefnum á hvern lítra, gefið upp sem andsykur. 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki maraschino, marrasquino eða maraskino skal vera 24% miðað við rúmmál. 

c) Reglurnar um bragðefni og bragðefnablöndur fyrir líkjöra, sem mælt er fyrir um í flokki 33, gilda um maraschino, 

marrasquino eða maraskino. 

d) Maraschino, marrasquino eða maraskino skal ekki vera litað. 

e) Við lögheitið má bæta hugtakinu „líkjör“. 

38. Nocino eða orehovec 

a) Nocino eða orehovec er líkjör, sem fær bragð sitt einkum með því að leggja í bleyti eða eima heilar, grænar valhnetur 

(Juglans regia L.) og inniheldur að lágmarki 100 g af sætuefnum á hvern lítra, gefið upp sem andsykur. 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki nocino eða orehovec skal vera 30% miðað við rúmmál. 

c) Reglurnar um bragðefni og bragðefnablöndur fyrir líkjöra, sem mælt er fyrir um í flokki 33, gilda um nocino eða 

orehovec. 

d) Við lögheitið má bæta hugtakinu „líkjör“.  
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39. Eggjalíkjör eða advocaat eða avocat eða advokat 

a) Eggjalíkjör eða advocaat eða avocat eða advokat er líkjör, einnig bragðbættur, sem framleiddur er úr etanóli úr 

landbúnaði, eimi úr landbúnaði eða brenndum drykk eða samsetningu úr þeim og inniheldur gæðaeggjarauður, 

eggjahvítur og sykur eða hunang eða bæði. Lágmarksinnihald sykurs eða hunangs skal vera 150 g á hvern lítra, gefið 

upp sem andsykur. Lágmarksinnihald hreinnar eggjarauðu skal vera 140 g á hvern lítra af fullunnu vörunni. Öll notkun 

eggja úr hænum sem tilheyra annarri tegund en Gallus gallus skal tilgreind á merkimiðanum. 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki eggjalíkjörs eða advocaat eða avocat eða advokat skal vera 14% miðað við rúmmál. 

c) Við framleiðslu á eggjalíkjör eða advocaat eða avocat eða advokat má einungis nota bragðgefandi matvæli, bragðefni 

og bragðefnablöndur. 

d) Nota má mjólkurafurðir við framleiðslu á eggjalíkjör eða advocaat eða avocat eða advokat. 

40. Líkjör með eggjum 

a) Líkjör með eggjum er líkjör, einnig bragðbættur, sem framleiddur er úr etanóli úr landbúnaði, eimi úr landbúnaði eða 

brenndum drykk eða samsetningu úr þeim og einkennandi innihaldsefni eru gæðaeggjarauður, eggjahvítur og sykur 

eða hunang eða bæði. Lágmarksinnihald sykurs eða hunangs skal vera 150 g á hvern lítra, gefið upp sem andsykur. 

Lágmarksinnihald eggjarauðu skal að vera 70 g á hvern lítra af fullunnu vörunni. 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki líkjörs með eggjum skal vera 15% miðað við rúmmál. 

c) Við framleiðslu á líkjör með eggjum má einungis nota bragðgefandi matvæli, náttúruleg bragðefni og náttúrulegar 

bragðefnablöndur. 

d) Nota má mjólkurafurðir við framleiðslu á líkjör með eggjum. 

41. Mistrà 

a) Mistrà er litlaus brenndur drykkur sem er bragðbættur með anís eða náttúrulegu anetóli og uppfyllir eftirfarandi kröfur: 

i. hann inniheldur að lágmarki 1 g og að hámarki 2 g af náttúrulegu anetóli á hvern lítra, 

ii. hann má einnig innihalda eimi úr kryddjurtum, 

iii. hann hefur ekki verið sættur. 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki mistrà skal vera 40% miðað við rúmmál og hámarksalkóhólstyrkleiki skal vera 47% miðað 

við rúmmál. 

c) Mistrà má eingöngu vera bragðbætt með bragðefnablöndum og náttúrulegum bragðefnum. 

d) Mistrà skal ekki vera litað. 

42. Väkevä glögi eða spritglögg 

a) Väkevä glögi eða spritglögg er brenndur drykkur sem er framleiddur með því að bragðbæta vín eða vínafurðir og 

etanól úr landbúnaði með bragðefni úr negul eða kanil eða bæði með einni eftirfarandi aðferða eða samsetningu þeirra: 

i. lögn í bleyti eða eimingu, 

ii. eimingu vínanda með hlutum plantna sem eru tilgreindar hér að framan, 

iii. viðbót náttúrulegra bragðefna úr negul eða kanil. 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki väkevä glögi eða spritglögg skal vera 15% miðað við rúmmál. 

c) Väkevä glögi eða spritglögg má eingöngu vera bragðbætt með bragðefnum, bragðefnablöndum eða öðrum bragðefnum 

en bragð kryddanna sem tilgreind eru í a-lið skal vera ríkjandi. 

d) Innihald víns eða vínafurða skal ekki fara yfir 50% af fullunnu vörunni. 
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43. Berenburg eða Beerenburg 

a) Berenburg eða Beerenburg er brenndur drykkur sem uppfyllir eftirfarandi kröfur: 

i. hann er framleiddur með etanóli úr landbúnaði, 

ii. hann er framleiddur með því að leggja í bleyti ávexti eða plöntur eða hluta þeirra, 

iii. hann inniheldur sérstakt bragðeimi úr rótum gulvandar (Gentiana lutea L.), úr einiberjum (Juniperus communis 

L.) og úr lárviðarlaufi (Laurus nobilis L.), 

iv. hann er til í litum frá ljósbrúnum yfir í dökkbrúnan, 

v. heimilt er að sæta hann að hámarki að 20 g sætuefna á hvern lítra, gefið upp sem andsykur. 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki Berenburg eða Beerenburg skal vera 30% miðað við rúmmál. 

c) Berenburg eða Beerenburg má eingöngu vera bragðbætt með bragðefnablöndum og náttúrulegum bragðefnum. 

44. Hunangsveig eða mjaðarveig 

a) Hunangsveig eða mjaðarveig er brenndur drykkur sem er framleiddur með því að bragðbæta blöndu af gerjuðu 

hunangsmeski og hunangseimi eða etanól úr landbúnaði eða bæði og inniheldur a.m.k. 30% af gerjuðu hunangsmeski 

miðað við rúmmál. 

b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki hunangsveigar eða mjaðarveigar skal vera 22% miðað við rúmmál. 

c) Hunangsveig eða mjaðarveig má eingöngu vera bragðbætt með bragðefnablöndum og náttúrulegum bragðefnum, að 

því tilskildu að hunangsbragðið sé ríkjandi. 

d) Hunangsveig og mjaðarveig má eingöngu sæta með hunangi. 

 _____  
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II. VIÐAUKI 

SÉRTÆKAR REGLUR VARÐANDI TILTEKNA BRENNDA DRYKKI 

1. Rum-Verschnitt er framleitt í Þýskalandi og fæst með því að blanda saman rommi og etanóli úr landbúnaði þannig að a.m.k. 

5% af alkóhóli í fullunnu vörunni skal vera úr rommi. Lágmarksalkóhólstyrkleiki Rum-Verschnitt skal vera 37,5% miðað 

við rúmmál. Orðið Verschnitt skal koma fram í lýsingunni, kynningunni og merkingunni í bókstöfum af sömu leturgerð, 

stærð og lit og í sömu línu og orðið „Rum“ og, ef um flöskur er að ræða, á frammiðanum. Lögheiti þessarar vöru skal vera 

„brenndur drykkur“. Þegar Rum-Verschnitt er sett á markað utan Þýskalands skal alkóhólsamsetningin koma fram á 

merkimiðanum. 

2. Slivovice er framleitt í Tékklandi og fæst með því að bæta etanóli úr landbúnaði við plómueimi fyrir lokaeimingu þannig að 

a.m.k. 70% af alkóhóli í fullunnu vörunni skal vera úr plómueimi. Lögheiti þessarar vöru skal vera „brenndur drykkur“. 

Bæta má heitinu „slivovice“ við ef það kemur fram á sama sjónsviði á frammiðanum. Ef slivovice er sett á markað utan 

Tékklands skal alkóhólsamsetningin koma fram á merkimiðanum. Þetta ákvæði skal ekki hafa áhrif á notkun lögheitanna 

fyrir ávaxtabrennivín í flokki 9 í I. viðauka. 

3. Guignolet Kirsch er framleitt í Frakklandi og fæst með því að blanda saman guignolet og kirsch þannig að a.m.k. 3% af 

heildarinnihaldi hreins alkóhóls í fullunnu vörunni skal vera úr kirsch. Orðið „guignolet“ skal koma fram í lýsingunni, 

kynningunni og merkingunni í bókstöfum af sömu leturgerð, stærð og lit og í sömu línu og orðið „kirsch“ og, ef um flöskur 

er að ræða, á frammiðanum. Lögheiti þessarar vöru skal vera „líkjör“. Í alkóhólsamsetningu vörunnar skal tilgreindur 

hundraðshluti af hreinu alkóhóli, miðað við rúmmál, sem hlutdeild guignolet og kirsch er í heildarinnihaldi hreins alkóhóls í 

guignolet kirsch, miðað við rúmmál. 

 _____  
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III. VIÐAUKI 

VIRKT ÞROSKUNARKERFI EÐA „CRIADERAS Y SOLERA“ EÐA „SOLERA E CRIADERAS“ 

Virka þroskunarkerfið eða „criaderas y solera“ eða „solera e criaderas“ samanstendur af því að tappa reglulega af skammti af 

brandy, sem er í hverri eikarámu og hverju eikaríláti sem saman mynda eitt þroskunarþrep, og samsvarandi enduráfyllingu með 

brandy sem er tekið úr undanfarandi þroskunarþrepi. 

Skilgreiningar 

„Þroskunarþrep“: hver hópur eikaráma og -íláta á sama þroskunarstigi sem brandy fer í gegnum á þroskunarferlinu. Hvert þrep 

er þekkt sem „criadera“ að undanskildu því síðasta, áður en brandy er flutt, sem er þekkt sem „solera“. 

„Tappa af“: hluta af magninu af brandy er tappað af hverri eikarámu og hverju eikaríláti í þroskunarþrepi til þess að setja það í 

eikarámur og -ílát í næsta þroskunarþrepi eða, ef um er að ræða solera, fyrir flutning þess. 

„Enduráfylling“: magn af brandy úr eikarámum og -ílátum í tilteknu þroskunarþrepi sem er sett í og blandað saman við innihald 

eikaráma og -íláta í næsta þrepi á eftir, eftir aldri. 

„Meðalaldur“: sá tími sem það tekur heildarbirgðir af brandy að fara í gegnum þroskunarþrepin, reiknaður út með því að deila í 

heildarmagn brandy í öllum þroskunarþrepunum með því magni sem tappað er af í síðasta þrepinu – solera – á einu ári. 

Meðalaldur þess brandy sem er tekið úr solera skal reiknaður út með eftirfarandi formúlu: t = Vt/Ve, þar sem: 

— t er meðalaldur, gefinn upp í árum, 

— Vt er heildarmagn birgða í þroskunarkerfinu, gefið upp í lítrum af hreinu alkóhóli, 

— Ve er heildarmagn vöru sem er tekið til flutnings á ári, gefið upp í lítrum af hreinu alkóhóli. 

Ef um er að ræða eikarámur og -ílát sem rúma minna en 1 000 lítra skal árlega tappað af og enduráfyllt jafnoft eða sjaldnar en 

sem nemur tvöföldum fjölda þrepa í kerfinu til að tryggja að yngsti efnisþátturinn sé sex mánaða eða eldri. 

Ef um er að ræða eikarámur og -ílát sem rúma 1 000 lítra eða meira skal árlega tappað af og enduráfyllt jafnoft eða sjaldnar en 

sem nemur fjölda þrepa í kerfinu til að tryggja að yngsti efnisþátturinn sé eins árs eða eldri. 

 _____   
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IV. VIÐAUKI 

Samsvörunartafla 

Þessi reglugerð Reglugerð (EB) nr. 110/2008 

1. og 2. mgr. 1. gr. 1. og 2. mgr. 1. gr. 

a- til d-liður 2. gr. 1. og 3. mgr. 2. gr. 

e-liður 2. gr. 2. mgr. 2. gr. 

f-liður 2. gr. 6. liður I. viðauka 

1. mgr. 3. gr. 8. gr. 

2. og 3. mgr. 3. gr. 10. gr. 

4. mgr. 3. gr. 1. mgr. 15. gr. 

5. mgr. 3. gr. — 

6. mgr. 3. gr. — 

7. mgr. 3. gr. Þriðja undirgrein 3. mgr. 15. gr. 

8. mgr. 3. gr. — 

9. og 10. mgr. 3. gr. 2. mgr. 11. gr. og 4. liður I. viðauka 

11. og 12. mgr. 3. gr. 7. liður I. viðauka 

1. mgr. 4. gr. 7 gr. og 14. liður I. viðauka 

2. mgr. 4. gr. 7 gr. og 15. liður I. viðauka 

3. mgr. 4. gr. 7 gr. og 16. liður I. viðauka 

4. mgr. 4. gr. — 

5. mgr. 4. gr. 17. liður I. viðauka 

6. mgr. 4. gr. — 

7. mgr. 4. gr. 2. liður I. viðauka 

8. mgr. 4. gr. 3. liður I. viðauka 

9. mgr. 4. gr. 3. liður I. viðauka 

10. mgr. 4. gr. 5. liður I. viðauka 

11. mgr. 4. gr. 8. liður I. viðauka 

12. mgr. 4. gr. 9. liður I. viðauka 

13. mgr. 4. gr. — 

14. mgr. 4. gr. — 

15. mgr. 4. gr. — 

16. mgr. 4. gr. — 

17. mgr. 4. gr. — 

18. mgr. 4. gr. — 

19. og 20. mgr. 4. gr. 10. liður I. viðauka 

21. mgr. 4. gr. — 

22. mgr. 4. gr. — 

23. mgr. 4. gr. 11. liður I. viðauka 

24. mgr. 4. gr. 12. liður I. viðauka 

5. gr. 1. liður I. viðauka 
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Þessi reglugerð Reglugerð (EB) nr. 110/2008 

1. mgr. 6. gr. 1. mgr. 3. gr. 

2. mgr. 6. gr. 3. mgr. 3. gr. 

3. mgr. 6. gr. 4. mgr. 3. gr. 

1. mgr. 7. gr. 4. gr. 

2. mgr. 7. gr. 1. mgr. 5. gr. 

3. mgr. 7. gr. 2. mgr. 5. gr. 

4. mgr. 7. gr. 3. mgr. 5. gr. 

1. mgr. 8. gr. 26. gr. 

2. mgr. 8. gr. 3. mgr. 1. gr. 

3. mgr. 8. gr. — 

4. mgr. 8. gr. — 

9. gr. — 

1. mgr. 10. gr. — 

2. mgr. 10. gr. 1. mgr. 9. gr. 

3. mgr. 10. gr. 2. mgr. 9. gr. 

4. mgr. 10. gr. 3. mgr. 9. gr. 

5. mgr. 10. gr. 5. og 6. mgr. 9. gr. 

a- til c-liður, e- og f-liður 6. mgr. 10. gr. — 

d-liður 6. mgr. 10. gr. 2. mgr. 12. gr. 

Fyrsta undirgrein 7. mgr. 10. gr. 4. og 7. mgr. 9. gr. 

Önnur undirgrein 7. mgr. 10. gr. — 

1. mgr. 11. gr. 1. og 2. mgr. 10. gr. 

2. og 3. mgr. 11. gr. — 

1. mgr. 12. gr. 1. mgr. 10. gr. 

2., 3. og 4. mgr. 12. gr. — 

1. mgr. 13. gr. 1. mgr. 12. gr. 

2. mgr. 13. gr. 9. mgr. 9. gr. 

Fyrsta og önnur undirgrein 3. mgr. 13. gr. 4. mgr. 11. gr. 

Þriðja undirgrein 3. mgr. 13. gr. 5. mgr. 11. gr. 

Fjórða undirgrein 3. mgr. 13. gr. — 

Fyrsta undirgrein 4. mgr. 13. gr. 3. mgr. 11. gr. 

Önnur undirgrein 4. mgr. 13. gr. 4. mgr. 11. gr. 

Þriðja undirgrein 4. mgr. 13. gr. 5. mgr. 11. gr. 

5. mgr. 13. gr. — 

6. mgr. 13. gr. 3. mgr. 12. gr. 

7. mgr. 13. gr. — 

1. mgr. 14. gr. 13. liður I. viðauka 

2. mgr. 14. gr. — 

1. mgr. 15. gr. 2. mgr. 14. gr. 
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Þessi reglugerð Reglugerð (EB) nr. 110/2008 

2. mgr. 15. gr. — 

16. gr. — 

17. gr. 13. gr. 

18. gr. — 

1. mgr. 19. gr. 3. mgr. 12. gr. 

2. mgr. 19. gr. — 

a-liður 20. gr. — 

b-liður 20. gr. 2. mgr. 28. gr. 

c-liður 20. gr. — 

d-liður 20. gr. — 

1. mgr. 21. gr. — 

2. mgr. 21. gr. 16. gr. 

3. mgr. 21. gr. Fyrsta undirgrein 3. mgr. 15. gr. 

4. mgr. 21. gr. — 

Fyrsta undirgrein 1. mgr. 22. gr. 4. mgr. 17. gr. 

Önnur undirgrein 1. mgr. 22. gr. — 

2. mgr. 22. gr. — 

Inngangsorð og a-, b- og c-liðir 1. mgr. 23. gr. — 

Önnur undirgrein 1. mgr. 23. gr. 3. mgr. 17. gr. 

2. mgr. 23. gr. Annar málsliður 1. mgr. 17. gr. 

1.–4. mgr. 24. gr. — 

5., 6. og 7. mgr. 24. gr. 2. mgr. 17. gr. 

8. mgr. 24. gr. 3. mgr. 17. gr. 

9. mgr. 24. gr. Fyrsti málsliður 1. mgr. 17. gr. 

25. gr. — 

Fyrsta undirgrein 1. mgr. 26. gr. 5. mgr. 17. gr. 

Önnur undirgrein 1. mgr. 26. gr. — 

2. mgr. 26. gr. 6. mgr. 17. gr. 

1. mgr. 27. gr. Fyrsti málsliður 7. mgr. 17. gr. 

2., 3. og 4. mgr. 27. gr. — 

5. mgr. 27. gr. Annar málsliður 7. mgr. 17. gr. 

28. gr. — 

29. gr. — 

1., 2. og 3. mgr. 30. gr. Fyrsti málsliður 8. mgr. 17. gr. 

Fyrsta undirgrein 4. mgr. 30. gr. Annar málsliður 8. mgr. 17. gr. 

Önnur undirgrein 4. mgr. 30. gr. — 

31. gr. 21. gr. 

32. gr. 18. gr. 
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Þessi reglugerð Reglugerð (EB) nr. 110/2008 

1. mgr. 33. gr. 2. mgr. 15. gr. 

2. og 3. mgr. 33. gr. — 

1., 2. og 3. mgr. 34. gr. 19. gr. 

4. mgr. 34. gr. — 

Fyrsta undirgrein 1. mgr. 35. gr. Önnur undirgrein 3. mgr. 15. gr. 

Önnur undirgrein 1. mgr. 35. gr. — 

2. mgr. 35. gr. 3. mgr. 23. gr. 

3. mgr. 35. gr. — 

1. mgr. 36. gr. 1. mgr. 23. gr. 

2. mgr. 36. gr. 2. mgr. 23. gr. 

37. gr. — 

1. mgr. 38. gr. — 

2. mgr. 38. gr. 1. mgr. 22. gr. 

3. mgr. 38. gr. 2. mgr. 22. gr. 

4. mgr. 38. gr. — 

5. mgr. 38. gr. 3. mgr. 22. gr. 

6. mgr. 38. gr. 4. mgr. 22. gr. 

1. mgr. 39. gr. — 

2. og 3. mgr. 39. gr. — 

40. gr. — 

41. gr. — 

42. gr. — 

1. mgr. 43. gr. 1. mgr. 24. gr. 

2. mgr. 43. gr. 3. mgr. 24. gr. 

1. mgr. 44. gr. 2. mgr. 24. gr. 

2. mgr. 44. gr. — 

45. gr. 6. gr. 

46. gr. — 

47. gr. 25. gr. 

48. gr. — 

49. gr. 29. gr. 

50. gr. 28. gr. 

51. gr. 30. gr. 

Flokkar 1 til 31 í I. viðauka Flokkar 1 til 31 í II. viðauka 

Flokkur 32 í I. viðauka Flokkur 37 a í II. viðauka 

Flokkur 33 í I. viðauka Flokkur 32 í II. viðauka 

Flokkur 34 í I. viðauka Flokkur 33 í II. viðauka 

Flokkur 35 í I. viðauka Flokkur 37 í II. viðauka 
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Þessi reglugerð Reglugerð (EB) nr. 110/2008 

Flokkur 36 í I. viðauka Flokkur 38 í II. viðauka 

Flokkur 37 í I. viðauka Flokkur 39 í II. viðauka 

Flokkur 38 í I. viðauka Flokkur 40 í II. viðauka 

Flokkur 39 í I. viðauka Flokkur 41 í II. viðauka 

Flokkur 40 í I. viðauka Flokkur 42 í II. viðauka 

Flokkur 41 í I. viðauka Flokkur 43 í II. viðauka 

Flokkur 42 í I. viðauka Flokkur 44 í II. viðauka 

Flokkur 43 í I. viðauka Flokkur 45 í II. viðauka 

Flokkur 44 í I. viðauka Flokkur 46 í II. viðauka 

II. viðauki Hluti undir fyrirsögninni „Aðrir brenndir drykkir“ í II. viðauka 

III. viðauki — 

IV. viðauki — 
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2019/1350 

frá 12. ágúst 2019 

um skráningu landfræðilegrar merkingar fyrir brenndan drykk skv. 2. mgr. 30. gr. reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/787 („Absinthe de Pontarlier“) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/787 frá 17. apríl 2019 um skilgreiningu, lýsingu, kynningu og 

merkingu brenndra drykkja, notkun heita brenndra drykkja í kynningu og merkingu annarra matvæla, vernd landfræðilegra 

merkinga fyrir brennda drykki, notkun etanóls og eimis úr landbúnaði í áfenga drykki og um niðurfellingu á reglugerð (EB)  

nr. 110/2008 (1), einkum 2. mgr. 30. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í samræmi við 5. mgr. 17. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 110/2008 (2) hefur framkvæmdastjórnin 

tekið til athugunar umsókn Frakklands frá 16. apríl 2014 um skráningu landfræðilegu merkingarinnar „Absinthe de 

Pontarlier“. 

2) Eftir að framkvæmdastjórnin komst að þeirri niðurstöðu að umsóknin væri í samræmi við reglugerð (EB) nr. 110/2008 

birti hún meginskilgreiningarnar í tækniskjalinu í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins (3) eins og krafist er skv.  

6. mgr. 17. gr. þeirrar reglugerðar. 

3) Framkvæmdastjórninni hafa ekki borist andmæli skv. 7. mgr. 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 110/2008. 

4) Reglugerð (ESB) 2019/787, sem kemur í stað reglugerðar (EB) nr. 110/2008, kom til framkvæmdar 25. maí 2019. 

 Í samræmi við 1. mgr. 49. gr. þeirrar reglugerðar er III. kafli reglugerðar (EB) nr. 110/2008 um landfræðilegar 

merkingar felldur úr gildi frá og með 8. júní 2019. Af þeim sökum ætti að samþykkja verndarreglugerðina í samræmi 

við nýju reglugerðina. 

5) Því ætti að skrá merkinguna „Absinthe de Pontarlier“ sem landfræðilega merkingu. 

6) Vernda ætti landfræðilegu merkinguna „Absinthe de Pontarlier“ í heild, en áfram má þó nota hugtakið „absinthe“ á 

merkimiðum og í lýsingum á yfirráðasvæði Sambandsins, að því tilskildu að meginreglum og reglum sem gilda í 

réttarkerfi þess sé fylgt. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Landfræðilega merkingin „Absinthe de Pontarlier“ er skráð. Í samræmi við 4. mgr. 30. gr. reglugerðar (ESB) 2019/787 veitir 

þessi reglugerð heitinu „Absinthe de Pontarlier“ verndina sem um getur í 21. gr. reglugerðar (ESB) 2019/787. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 215, 19.8.2019, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 71/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 130, 17.5.2019, bls. 1. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 110/2008 frá 15. janúar 2008 um skilgreiningu, lýsingu, kynningu, merkingu og vernd 

landfræðilegra merkinga á brenndum drykkjum og niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1576/89 (Stjtíð. ESB L 39, 13.2.2008,  

bls. 16). 

(3) Stjtíð. ESB C 110, 23.3.2018, bls. 35. 

2022/EES/26/24 
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2. gr. 

Landfræðilega merkingin „Absinthe de Pontarlier“ er vernduð í heild og áfram má nota hugtakið „absinthe“ á merkimiðum og í 

lýsingum á yfirráðasvæði Sambandsins, að því tilskildu að meginreglum og reglum sem gilda í réttarkerfi þess sé fylgt. 

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 12. ágúst 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Fyrir hönd forsetans, 

Phil HOGAN 

framkvæmdastjóri. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2019/1682 

frá 2. október 2019 

um skráningu landfræðilegrar merkingar fyrir brenndan drykk skv. 2. mgr. 30. gr. reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/787 („Ямболска гроздова ракия/Гроздова ракия от 

Ямбол/Yambolska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Yambol“) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/787 frá 17. apríl 2019 um skilgreiningu, lýsingu, kynningu og 

merkingu brenndra drykkja, notkun heita brenndra drykkja í kynningu og merkingu annarra matvæla, vernd landfræðilegra 

merkinga fyrir brennda drykki, notkun etanóls og eimis úr landbúnaði í áfenga drykki og um niðurfellingu á reglugerð (EB)  

nr. 110/2008 (1), einkum 2. mgr. 30. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í samræmi við 5. mgr. 17. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 110/2008 (2) tók framkvæmdastjórnin til 

athugunar umsókn Búlgaríu frá 7. janúar 2014 um skráningu á landfræðilegu merkingunni „Ямболска гроздова 

ракия/Гроздова ракия от Ямбол/Yambolska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Yambol“. 

2) Eftir að framkvæmdastjórnin komst að þeirri niðurstöðu að umsóknin væri í samræmi við reglugerð (EB) nr. 110/2008 

birti hún meginskilgreiningarnar í tækniskjalinu í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins (3) eins og krafist er skv.  

6. mgr. 17. gr. þeirrar reglugerðar. 

3) Framkvæmdastjórninni hefur ekki borist nein yfirlýsing um andmæli skv. 7. mgr. 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 110/2008. 

4) Reglugerð (ESB) 2019/787, sem kemur í stað reglugerðar (EB) nr. 110/2008, kom til framkvæmdar 25. maí 2019.  

Í samræmi við 1. mgr. 49. gr. þeirrar reglugerðar er III. kafli reglugerðar (EB) nr. 110/2008 um landfræðilegar 

merkingar felldur úr gildi frá og með 8. júní 2019. Af þeim sökum ætti að samþykkja verndarreglugerðina í samræmi 

við nýju reglugerðina. 

5) Því ætti að skrá merkinguna „Ямболска гроздова ракия/Гроздова ракия от Ямбол/Yambolska grozdova 

rakya/Grozdova rakya ot Yambol“ sem landfræðilega merkingu. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Landfræðilega merkingin „Ямболска гроздова ракия/Гроздова ракия от Ямбол/Yambolska grozdova rakya/Grozdova rakya 

ot Yambol“ er hér með færð í skrána. Samkvæmt 4. mgr. 30.gr. reglugerðar (ESB) 2019/787 veitir þessi reglugerð heitinu 

„Ямболска гроздова ракия/Гроздова ракия от Ямбол/Yambolska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Yambol“ verndina sem 

um getur í 21. gr. reglugerðar (ESB) 2019/787. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 258, 9.10.2019, bls. 6. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 71/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 130, 17.5. 2019, bls. 1. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 110/2008 frá 15. janúar 2008 um skilgreiningu, lýsingu, kynningu, merkingu og vernd 

landfræðilegra merkinga á brenndum drykkjum og niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1576/89 (Stjtíð. ESB L 39, 13.2.2008,  

bls. 16). 

(3) Stjtíð. ESB C 435, 3.12.2018, bls. 5. 

2022/EES/26/25 
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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 2. október 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Fyrir hönd forsetans, 

Phil HOGAN 

framkvæmdastjóri. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2020/154 

frá 23. janúar 2020 

um skráningu landfræðilegrar merkingar fyrir brenndan drykk skv. 2. mgr. 30. gr. reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/787 (Norsk Vodka/Norwegian Vodka) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/787 frá 17. apríl 2019 um skilgreiningu, lýsingu, kynningu og 

merkingu brenndra drykkja, notkun heita brenndra drykkja í kynningu og merkingu annarra matvæla, vernd landfræðilegra 

merkinga fyrir brennda drykki, notkun etanóls og eimis úr landbúnaði í áfenga drykki og um niðurfellingu á reglugerð (EB)  

nr. 110/2008 (1), einkum 2. mgr. 30. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Framkvæmdastjórnin rannsakaði umsókn Noregs frá 25. nóvember 2016 um skráningu á landfræðilegu merkingunni 

„Norsk Vodka/Norwegian Vodka“ skv. 5. mgr. 17. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 110/2008 (2). 

2) Reglugerð (ESB) 2019/787, sem kemur í stað reglugerðar (EB) nr. 110/2008, öðlaðist gildi 25. maí 2019. Samkvæmt  

1. mgr. 49. gr. þeirrar reglugerðar var III. kafli reglugerðar (EB) nr. 110/2008 um landfræðilegar merkingar felldur úr 

gildi frá og með 8. júní 2019. 

3) Eftir að framkvæmdastjórnin komst að þeirri niðurstöðu að umsóknin væri í samræmi við reglugerð (EB) nr. 110/2008 

birti hún meginskilgreiningarnar í tækniskjalinu í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins (3) eins og krafist er skv.  

6. mgr. 17. gr. þeirrar reglugerðar, í samræmi við fyrstu undirgrein 4. mgr. 50. gr. reglugerðar (ESB) 2019/787. 

4) Framkvæmdastjórninni hefur ekki borist nein yfirlýsing um andmæli skv. 1. mgr. 27. gr. reglugerðar (ESB) 2019/787. 

5) Því ætti að skrá merkinguna „Norsk Vodka/Norwegian Vodka“ sem landfræðilega merkingu. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Landfræðilega merkingin „Norsk Vodka/Norwegian Vodka“ er hér með skráð. Reglugerð þessi veitir heitinu „Norsk 

Vodka/Norwegian Vodka“ vernd þá sem um getur í 21. gr. reglugerðar (ESB) 2019/787 í samræmi við 4. mgr. 30. gr. þeirrar 

reglugerðar. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 34, 6.2.2020, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 71/2022 frá  

18. mars 2022 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 130, 17.5.2019, bls. 1. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 110/2008 frá 15. janúar 2008 um skilgreiningu, lýsingu, kynningu, merkingu og vernd 

landfræðilegra merkinga á brenndum drykkjum og niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1576/89 (Stjtíð. ESB L 39, 13.2.2008,  

bls. 16). 

(3) Stjtíð. ESB C 241, 17.7.2019, bls. 11. 

2022/EES/26/26 
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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 23. janúar 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Fyrir hönd forsetans, 

Janusz WOJCIECHOWSKI 

framkvæmdastjóri. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2020/156 

frá 23. janúar 2020 

um skráningu landfræðilegrar merkingar fyrir brenndan drykk skv. 2. mgr. 30. gr. reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/787 (Norsk Akevitt/Norsk Aquavit/Norsk Akvavit/Norwegian 

Aquavit) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/787 frá 17. apríl 2019 um skilgreiningu, lýsingu, kynningu og 

merkingu brenndra drykkja, notkun heita brenndra drykkja í kynningu og merkingu annarra matvæla, vernd landfræðilegra 

merkinga fyrir brennda drykki, notkun etanóls og eimis úr landbúnaði í áfenga drykki og um niðurfellingu á reglugerð (EB)  

nr. 110/2008 (1), einkum 2. mgr. 30. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Framkvæmdastjórnin rannsakaði umsókn Noregs frá 25. nóvember 2016 um skráningu á landfræðilegu merkingunni 

„Norsk Akevitt/Norsk Aquavit/Norsk Akvavit/Norwegian Aquavit“ skv. 5. mgr. 17. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 110/2008 (2). 

2) Reglugerð (ESB) 2019/787, sem kemur í stað reglugerðar (EB) nr. 110/2008, öðlaðist gildi 25. maí 2019. Samkvæmt  

1. mgr. 49. gr. þeirrar reglugerðar er III. kafli reglugerðar (EB) nr. 110/2008 um landfræðilegar merkingar felldur úr 

gildi frá og með 8. júní 2019. 

3) Eftir að framkvæmdastjórnin komst að þeirri niðurstöðu að umsóknin væri í samræmi við reglugerð (EB) nr. 110/2008 

birti hún meginskilgreiningarnar í tækniskjalinu í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins (3) eins og krafist er skv.  

6. mgr. 17. gr. þeirrar reglugerðar, í samræmi við fyrstu undirgrein 4. mgr. 50. gr. reglugerðar (ESB) 2019/787. 

4) Framkvæmdastjórninni hefur ekki borist nein yfirlýsing um andmæli skv. 1. mgr. 27. gr. reglugerðar (ESB) 2019/787. 

5) Því ætti að skrá merkinguna „Norsk Akevitt/Norsk Aquavit/Norsk Akvavit/Norwegian Aquavit“ sem landfræðilega 

merkingu. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Landfræðilega merkingin „Norsk Akevitt/Norsk Aquavit/Norsk Akvavit/Norwegian Aquavit“ er hér með skráð. Reglugerð 

þessi veitir heitinu „Norsk Akevitt/Norsk Aquavit/Norsk Akvavit/Norwegian Aquavit“ vernd þá sem um getur í 21. gr. 

reglugerðar (ESB) 2019/787 í samræmi við 4. mgr. 30. gr. þeirrar reglugerðar. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 34, 6.2.2020, bls. 13. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 71/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 130, 17.5.2019, bls. 1. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 110/2008 frá 15. janúar 2008 um skilgreiningu, lýsingu, kynningu, merkingu og vernd 

landfræðilegra merkinga á brenndum drykkjum og niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1576/89 (Stjtíð. ESB L 39, 13.2.2008, bls. 

16). 

(3) Stjtíð. ESB C 239, 16.7.2019, bls. 9. 

2022/EES/26/27 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 23. janúar 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Fyrir hönd forsetans, 

Janusz WOJCIECHOWSKI 

framkvæmdastjóri. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2020/179 

frá 3. febrúar 2020 

um samþykki fyrir breytingum á nákvæmri skilgreiningu fyrir brenndan drykk en  

heiti hans er skráð sem landfræðileg merking (Berliner Kümmel) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/787 frá 17. apríl 2019 um skilgreiningu, lýsingu, kynningu og 

merkingu brenndra drykkja, notkun heita brenndra drykkja í kynningu og merkingu annarra matvæla, vernd landfræðilegra 

merkinga fyrir brennda drykki, notkun etanóls og eimis úr landbúnaði í áfenga drykki og um niðurfellingu á reglugerð (EB)  

nr. 110/2008 (1), einkum 2. mgr. 30. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt 21. gr., í tengslum við 5. mgr. 17. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 110/2008 (2), tók 

framkvæmdastjórnin til athugunar umsókn Þýskalands frá 28. september 2017 um samþykki fyrir breytingum á 

tækniskjalinu fyrir landfræðilegu merkinguna „Berliner Kümmel“, sem nýtur verndar samkvæmt reglugerð (EB)  

nr. 110/2008. 

2) Reglugerð (ESB) 2019/787, sem kemur í stað reglugerðar (EB) nr. 110/2008, öðlaðist gildi 25. maí 2019. Samkvæmt  

1. mgr. 49. gr. þeirrar reglugerðar er III. kafli reglugerðar (EB) nr. 110/2008 um landfræðilegar merkingar felldur úr 

gildi frá og með 8. júní 2019. Samkvæmt 2. mgr. 22. gr. reglugerðar (ESB) 2019/787 skulu tækniskjöl, sem lögð eru 

fram fyrir 8. júní 2019 sem hluti umsóknar samkvæmt reglugerð (EB) nr. 110/2008, teljast forskriftir fyrir afurð. 

3) Eftir að framkvæmdastjórnin komst að þeirri niðurstöðu að umsóknin væri í samræmi við reglugerð (EB) nr. 110/2008 

birti hún umsóknina um breytingarnar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins (3) eins og krafist er skv. 6. mgr. 17. gr. 

þeirrar reglugerðar, í samræmi við fyrstu undirgrein 4. mgr. 50. gr. reglugerðar (ESB) 2019/787. 

4) Þar eð framkvæmdastjórninni hefur ekki borist nein tilkynning um andmæli skv. 1. mgr. 27. gr. reglugerðar (ESB) 

2019/787 ætti að samþykkja breytingarnar á forskriftinni skv. 2. mgr. 30. gr. þeirrar reglugerðar sem gildir að breyttu 

breytanda um breytingar á forskriftum afurða. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingarnar á nákvæmri skilgreiningu á heitinu „Berliner Kümmel“, sem birtar voru í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins, 

eru hér með samþykktar. 

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 3. febrúar 2020 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Fyrir hönd forsetans, 

Janusz WOJCIECHOWSKI 

framkvæmdastjóri. 

 __________  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 37, 10.2.2020, bls. 4. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 71/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 130, 17.5.2019, bls. 1. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 110/2008 frá 15. janúar 2008 um skilgreiningu, lýsingu, kynningu, merkingu og vernd 

landfræðilegra merkinga á brenndum drykkjum og niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1576/89 (Stjtíð. ESB L 39, 13.2.2008,  

bls. 16). 

(3) Stjtíð. ESB C 316, 20.9.2019, bls. 24. 

2022/EES/26/28 
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2020/623 

frá 30. apríl 2020 

um samþykki fyrir breytingum á nákvæmri skilgreiningu fyrir brenndan drykk en heiti hans er 

skráð sem landfræðileg merking (Ratafia de Champagne) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/787 frá 17. apríl 2019 um skilgreiningu, lýsingu, kynningu og 

merkingu brenndra drykkja, notkun heita brenndra drykkja í kynningu og merkingu annarra matvæla, vernd landfræðilegra 

merkinga fyrir brennda drykki, notkun etanóls og eimis úr landbúnaði í áfenga drykki og um niðurfellingu á reglugerð (EB)  

nr. 110/2008 (1), einkum 2. mgr. 30. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt 21. gr., í tengslum við 5. mgr. 17. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 110/2008 (2), tók 

framkvæmdastjórnin til athugunar umsókn Frakklands frá 5. júlí 2018 um samþykki fyrir breytingum á tækniskjalinu 

fyrir landfræðilegu merkinguna „Ratafia de Champagne“ sem nýtur verndar samkvæmt reglugerð (EB) nr. 110/2008. 

Undir þessa umsóknin fellur að breyta heitinu „Ratafia de Champagne“ í „Ratafia champenois“. 

2) Reglugerð (ESB) 2019/787, sem kemur í stað reglugerðar (EB) nr. 110/2008, öðlaðist gildi 25. maí 2019. Samkvæmt  

1. mgr. 49. gr. þeirrar reglugerðar er III. kafli reglugerðar (EB) nr. 110/2008 um landfræðilegar merkingar felldur úr 

gildi frá og með 8. júní 2019. Samkvæmt 2. mgr. 22. gr. reglugerðar (ESB) 2019/787 skulu tækniskjöl, sem lögð eru 

fram fyrir 8. júní 2019 sem hluti umsóknar samkvæmt reglugerð (EB) nr. 110/2008, teljast forskriftir fyrir afurð. 

3) Eftir að framkvæmdastjórnin komst að þeirri niðurstöðu að umsóknin væri í samræmi við reglugerð (EB) nr. 110/2008 

birti hún umsóknina um breytingarnar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins (3) eins og krafist er skv. 6. mgr. 17. gr. 

þeirrar reglugerðar, í samræmi við fyrstu undirgrein 4. mgr. 50. gr. reglugerðar (ESB) 2019/787. 

4) Þar eð framkvæmdastjórninni hefur ekki borist nein tilkynning um andmæli skv. 1. mgr. 27. gr. reglugerðar  

(ESB) 2019/787 ætti að samþykkja breytingarnar á forskriftinni skv. 2. mgr. 30. gr. þeirrar reglugerðar sem gildir að 

breyttu breytanda um breytingar á forskriftum afurða. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingarnar á nákvæmri skilgreiningu á heitinu „Ratafia de Champagne“, sem birtar voru í Stjórnartíðindum Evrópu-

sambandsins, eru hér með samþykktar. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 144, 7.5.2020, bls. 10. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 71/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 130, 17.5.2019, bls. 1. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 110/2008 frá 15. janúar 2008 um skilgreiningu, lýsingu, kynningu, merkingu og vernd 

landfræðilegra merkinga á brenndum drykkjum og niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1576/89 (Stjtíð. ESB L 39, 13.2.2008,  

bls. 16). 

(3) Stjtíð. ESB C 431, 23.12.2019, bls. 31. 

2022/EES/26/29 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 30. apríl 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Fyrir hönd forsetans, 

Janusz WOJCIECHOWSKI 

framkvæmdastjóri. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2020/1286 

frá 9. september 2020 

um samþykki fyrir breytingum á nákvæmri skilgreiningu fyrir brenndan drykk  

en heiti hans er skráð sem landfræðileg merking (Scotch Whisky) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/787 frá 17. apríl 2019 um skilgreiningu, lýsingu, kynningu og 

merkingu brenndra drykkja, notkun heita brenndra drykkja í kynningu og merkingu annarra matvæla, vernd landfræðilegra 

merkinga fyrir brennda drykki, notkun etanóls og eimis úr landbúnaði í áfenga drykki og um niðurfellingu á reglugerð (EB)  

nr. 110/2008 (1), einkum 2. mgr. 30. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt 21. gr., í tengslum við 5. mgr. 17. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 110/2008 (2), tók 

framkvæmdastjórnin til athugunar umsókn Bretlands frá 8. maí 2018 um samþykki fyrir breytingum á tækniskjalinu 

fyrir landfræðilegu merkinguna „Scotch Whisky“, sem nýtur verndar samkvæmt reglugerð (EB) nr. 110/2008. 

2) Reglugerð (ESB) 2019/787, sem kemur í stað reglugerðar (EB) nr. 110/2008, öðlaðist gildi 25. maí 2019. Samkvæmt  

1. mgr. 49. gr. þeirrar reglugerðar var III. kafli reglugerðar (EB) nr. 110/2008 um landfræðilegar merkingar felldur úr 

gildi frá og með 8. júní 2019. Samkvæmt 2. mgr. 22. gr. reglugerðar (ESB) 2019/787 teljast tækniskjöl, sem lögð eru 

fram fyrir 8. júní 2019 sem hluti umsóknar samkvæmt reglugerð (EB) nr. 110/2008, forskriftir fyrir afurð. 

3) Eftir að framkvæmdastjórnin komst að þeirri niðurstöðu að umsóknin væri í samræmi við reglugerð (EB) nr. 110/2008 

birti hún umsóknina um breytingarnar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins (3) eins og krafist er skv.  

6. mgr. 17. gr. þeirrar reglugerðar, í samræmi við fyrstu undirgrein 4. mgr. 50. gr. reglugerðar (ESB) 2019/787. 

4) Þar eð framkvæmdastjórninni hefur ekki borist nein yfirlýsing um andmæli skv. 1. mgr. 27. gr. reglugerðar  

(ESB) 2019/787 ætti að samþykkja breytingarnar á forskriftinni skv. 2. mgr. 30. gr. þeirrar reglugerðar sem gildir að 

breyttu breytanda um breytingar á forskriftum afurða. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingarnar á nákvæmri skilgreiningu á heitinu „Scotch Whisky“, sem birtar voru í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins, 

eru hér með samþykktar. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 302, 16.9.2020, bls. 4. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 71/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 130, 17.5.2019, bls. 1. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 110/2008 frá 15. janúar 2008 um skilgreiningu, lýsingu, kynningu, merkingu og vernd 

landfræðilegra merkinga á brenndum drykkjum og niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1576/89 (Stjtíð. ESB L 39, 13.2.2008, 

 bls. 16). 

(3) Stjtíð. ESB C 174, 25.5.2020, bls. 8. 

2022/EES/26/30 
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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. september 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Fyrir hönd forsetans, 

Janusz WOJCIECHOWSKI 

framkvæmdastjóri. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2020/1287 

frá 9. september 2020 

um samþykki fyrir breytingum á nákvæmri skilgreiningu fyrir brenndan drykk en heiti hans er 

skráð sem landfræðileg merking (Hierbas de Mallorca) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/787 frá 17. apríl 2019 um skilgreiningu, lýsingu, kynningu og 

merkingu brenndra drykkja, notkun heita brenndra drykkja í kynningu og merkingu annarra matvæla, vernd landfræðilegra 

merkinga fyrir brennda drykki, notkun etanóls og eimis úr landbúnaði í áfenga drykki og um niðurfellingu á reglugerð (EB)  

nr. 110/2008 (1), einkum 2. mgr. 30. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt 21. gr., í tengslum við 5. mgr. 17. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 110/2008 (2), tók 

framkvæmdastjórnin til athugunar umsókn Spánar frá 17. desember 2018 um samþykki fyrir breytingum á tækniskjalinu 

fyrir landfræðilegu merkinguna „Hierbas de Mallorca“ sem nýtur verndar samkvæmt reglugerð (EB) nr. 110/2008. 

Þessar breytingar eru m.a. að breyta heitinu „Hierbas de Mallorca“ í „Hierbas de Mallorca“/„Herbes de Mallorca“. 

2) Reglugerð (ESB) 2019/787, sem kemur í stað reglugerðar (EB) nr. 110/2008, öðlaðist gildi 25. maí 2019. Samkvæmt  

1. mgr. 49. gr. þeirrar reglugerðar var III. kafli reglugerðar (EB) nr. 110/2008 um landfræðilegar merkingar felldur úr 

gildi frá og með 8. júní 2019. Samkvæmt 2. mgr. 22. gr. reglugerðar (ESB) 2019/787 teljast tækniskjöl, sem lögð eru 

fram fyrir 8. júní 2019 sem hluti umsóknar samkvæmt reglugerð (EB) nr. 110/2008, forskriftir fyrir afurð. 

3) Eftir að framkvæmdastjórnin komst að þeirri niðurstöðu að umsóknin væri í samræmi við reglugerð (EB) nr. 110/2008 

birti hún umsóknina um breytingarnar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins (3) eins og krafist er skv. 6. mgr. 17. gr. 

þeirrar reglugerðar, í samræmi við fyrstu undirgrein 4. mgr. 50. gr. reglugerðar (ESB) 2019/787. 

4) Þar eð framkvæmdastjórninni hefur ekki borist nein yfirlýsing um andmæli skv. 1. mgr. 27. gr. reglugerðar  

(ESB) 2019/787 ætti að samþykkja breytingarnar á forskriftinni skv. 2. mgr. 30. gr. þeirrar reglugerðar sem gildir að 

breyttu breytanda um breytingar á forskriftum afurða. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingarnar á nákvæmri skilgreiningu á heitinu „Hierbas de Mallorca“, sem birtar voru í Stjórnartíðindum Evrópusambands-

ins, eru hér með samþykktar. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 302, 16.9.2020, bls. 6. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 71/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 130, 17.5.2019, bls. 1. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 110/2008 frá 15. janúar 2008 um skilgreiningu, lýsingu, kynningu, merkingu og vernd 

landfræðilegra merkinga á brenndum drykkjum og niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1576/89 (Stjtíð. ESB L 39, 13.2.2008,  

bls. 16). 

(3) Stjtíð. ESB C 172, 20.5.2020, bls. 5. 

2022/EES/26/31 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 9. september 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Fyrir hönd forsetans, 

Janusz WOJCIECHOWSKI 

framkvæmdastjóri. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2020/2079 

frá 8. desember 2020 

um samþykki fyrir breytingum á nákvæmri skilgreiningu fyrir brenndan drykk en heiti hans er 

skráð sem landfræðileg merking (Münchener Kümmel) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/787 frá 17. apríl 2019 um skilgreiningu, lýsingu, kynningu og 

merkingu brenndra drykkja, notkun heita brenndra drykkja í kynningu og merkingu annarra matvæla, vernd landfræðilegra 

merkinga fyrir brennda drykki, notkun etanóls og eimis úr landbúnaði í áfenga drykki og um niðurfellingu á reglugerð (EB)  

nr. 110/2008 (1), einkum 2. mgr. 30. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt 21. gr., í tengslum við 5. mgr. 17. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 110/2008 (2), hefur 

framkvæmdastjórnin tekið til meðferðar umsókn Þýskalands frá 28. september 2017 um samþykki fyrir breytingum á 

tækniskjalinu fyrir landfræðilegu merkinguna „Münchener Kümmel“, sem nýtur verndar samkvæmt þeirri reglugerð. 

Meðal breytinganna er breyting á heitinu „Münchener Kümmel“ í „Münchener Kümmel“/„Münchner Kümmel“. 

2) Reglugerð (ESB) 2019/787, sem kemur í stað reglugerðar (EB) nr. 110/2008, öðlaðist gildi 25. maí 2019. Samkvæmt  

1. mgr. 49. gr. þeirrar reglugerðar er III. kafli reglugerðar (EB) nr. 110/2008 um landfræðilegar merkingar felldur úr 

gildi frá og með 8. júní 2019. Samkvæmt 2. mgr. 22. gr. reglugerðar (ESB) 2019/787 skulu tækniskjöl, sem lögð eru 

fram fyrir 8. júní 2019 sem hluti umsóknar samkvæmt reglugerð (EB) nr. 110/2008, teljast forskriftir fyrir afurð. 

3) Eftir að framkvæmdastjórnin komst að þeirri niðurstöðu að umsóknin væri í samræmi við reglugerð (EB) nr. 110/2008 

birti hún umsóknina um breytingarnar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins (3) eins og krafist er skv. 6. mgr. 17. gr. 

þeirrar reglugerðar, í samræmi við fyrstu undirgrein 4. mgr. 50. gr. reglugerðar (ESB) 2019/787. 

4) Þar eð framkvæmdastjórninni hefur ekki borist nein tilkynning um andmæli skv. 1. mgr. 27. gr. reglugerðar  

(ESB) 2019/787 ætti að samþykkja breytingarnar á forskriftinni skv. 2. mgr. 30. gr. þeirrar reglugerðar sem gildir að 

breyttu breytanda um breytingar á forskriftum afurða. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 423, 15.12.2020, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 71/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 130, 17.5.2019, bls. 1. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 110/2008 frá 15. janúar 2008 um skilgreiningu, lýsingu, kynningu, merkingu og vernd 

landfræðilegra merkinga á brenndum drykkjum og niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1576/89 (Stjtíð. ESB L 39, 13.2.2008,  

bls. 16). 

(3) Stjtíð. ESB C 254, 3.8.2020, bls. 21. 
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingarnar á nákvæmri skilgreiningu á heitinu „Münchener Kümmel“, sem birtar voru í Stjórnartíðindum Evrópusambands-

ins, eru hér með samþykktar. 

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. desember 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Fyrir hönd forsetans, 

Janusz WOJCIECHOWSKI 

framkvæmdastjóri. 

 __________  
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REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2020/1054 

frá 15. júlí 2020 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 561/2006 að því er varðar lágmarkskröfur um daglegan og vikulegan 

hámarksaksturstíma, lágmarksvinnuhlé og daglegan og vikulegan hvíldartíma og reglugerð  

(ESB) nr. 165/2014 að því er varðar staðarákvörðun með aðstoð ökurita (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 1. mgr. 91. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins (1), 

með hliðsjón af áliti svæðanefndarinnar (2), 

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (3), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Góð vinnuskilyrði ökumanna og sanngjörn viðskiptaskilyrði flutningafyrirtækja eru afar mikilvæg til að koma á fót 

öruggum, skilvirkum og félagslega ábyrgum flutningageira á vegum í því skyni að koma í veg fyrir mismunun og laða 

til sín hæfa starfsmenn. Til að greiða fyrir þessu ferli skiptir sköpum að félagsmálalöggjöf í Sambandinu um flutninga á 

vegum sé skýr, hófleg, henti til fyrirhugaðrar notkunar, henni sé auðvelt að beita og framfylgja og að hún sé framkvæmd 

á skilvirkan og samræmdan hátt í öllu Sambandinu. 

2) Eftir að hafa metið skilvirkni og árangur af framkvæmd núverandi félagsmálalöggjafar í Sambandinu um flutninga á 

vegum, einkum reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 561/2006 (4), komu í ljós tilteknir annmarkar á 

framkvæmd þessa lagaramma. Óljósar reglur um vikulega hvíldartíma, hvíldaraðstöðu og vinnuhlé í fjölmönnun, auk 

þess að ekki eru fyrir hendi reglur um heimkomu bílstjóra, hafa leitt til ólíkra túlkana og starfsvenja við framkvæmd í 

aðildarríkjunum. Nokkur aðildarríki hafa nýlega samþykkt einhliða ráðstafanir sem auka enn frekar á réttaróvissu og 

ójafna meðferð ökumanna og rekstraraðila. Hámarksaksturstími á dag og á viku er þó skilvirk leið til að betrumbæta 

félagslegar aðstæður ökumanna og almennt umferðaröryggi. Þörf er á þrotlausri viðleitni til að tryggja reglufylgni.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 249, 31.7.2020, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 78/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB C 197, 8.6.2018, bls. 45. 

(2) Stjtíð. ESB C 176, 23.5.2018, bls. 57. 

(3) Afstaða Evrópuþingsins frá 4. apríl 2019 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og afstaða ráðsins eftir fyrstu umræðu frá  

7. apríl 2020 (Stjtíð. ESB C 151, 6.5.2020, bls. 1). Afstaða Evrópuþingsins frá 9. júlí 2020 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum). 

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 561/2006 frá 15. mars 2006 um samhæfingu tiltekinna ákvæða félagsmálalöggjafarinnar er 

varða flutninga á vegum og um breytingu á reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 3821/85 og (EB) nr. 2135/98 og niðurfellingu á reglugerð 

ráðsins (EBE) nr. 3820/85 (Stjtíð. ESB L 102, 11.4.2006, bls. 1). 
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3) Í því skyni að efla umferðaröryggi er brýnt að hvetja flutningafyrirtæki til að tileinka sér öryggismenningu sem er 

viðhöfð á öllum stigum. Til að forðast brot á reglum um akstur og hvíld eða að stofna öryggi á vegum í hættu ætti 

einkum að vera óheimilt að tengja launagreiðslu sem er byggð á frammistöðu við tímann sem þarf fyrir flutning á 

farþegum á áfangastað þeirra eða fyrir afhendingu vara. 

4) Eftirámat á reglugerð (EB) nr. 561/2006 staðfesti að ósamræmi og óskilvirkni í framfylgd félagsmálalöggjafar í 

Sambandinu væri einkum sökum óljósra reglna, óskilvirkrar og ójafnrar notkunar stjórntækja og ófullnægjandi 

samvinnu á sviði stjórnsýslu milli aðildarríkjanna. 

5) Til að auka skýrleika og samræmi ætti að skilgreina undanþágu frá gildissviði reglugerðar (EB) nr. 561/2006 að því er 

varðar notkun ökutækis sem er ekki í atvinnuskyni. 

6) Skýrar, hentugar, hóflegar reglur sem er framfylgt á sama hátt gegna einnig veigamiklu hlutverki við að ná stefnumiðum 

um bætt vinnuskilyrði ökumanna og að tryggja óraskaða og sanngjarna samkeppni milli rekstraraðila og stuðla að 

umferðaröryggi allra vegfaranda. 

7) Núgildandi kröfur um vinnuhlé hafa reynst óhentugar og óhagkvæmar fyrir ökumenn í teymi sem skiptast á að keyra. 

Því þykir rétt að aðlaga kröfuna um að skrá hlé að sértækum einkennum flutningastarfseminnar sem ökumenn sem aka 

sem teymi inna af hendi, án þess að stefna öryggi ökumanns eða umferðaröryggi í hættu. 

8) Ökumenn sem stunda millilandaflutninga um langar vegalengdir verja löngum tíma fjarri heimilum sínum. Núverandi 

kröfur um reglubundinn vikulegan hvíldartíma gætu framlengt þennan tíma að óþörfu. Því er æskilegt að aðlaga 

ákvæðin um reglubundinn vikulegan hvíldartíma þannig að auðveldara sé fyrir ökumenn að stunda millilandaflutninga 

um langar vegalengdir í samræmi við reglur og að komast heim til sín í sinn reglubundna vikulega hvíldartíma auk þess 

að fá bætur vegna allra styttri vikulegra hvíldartíma. Með hliðsjón af þeim mun sem er á farþegaflutningum og 

vöruflutningum ætti þessi möguleiki ekki að gilda um ökumenn þegar þeir stunda farþegaflutninga. 

9) Allur sveigjanleiki við gerð áætlana um hvíldartíma ökumanna ætti að vera gagnsær og fyrirsjáanlegur fyrir ökumanninn 

og ætti á engan hátt að stefna umferðaröryggi í hættu með því að auka þreytustig ökumanna eða að leiða til verri 

vinnuskilyrða. Þessi sveigjanleiki ætti því ekki að breyta núverandi vinnutíma ökumanns eða tveggja vikna 

hámarksaksturstíma og ætti að vera háður strangari reglum um bætur vegna styttri hvíldartíma. 

10) Til að tryggja að þessi sveigjanleiki sé ekki misnotaður er nauðsynlegt að skilgreina umfang hans með skýrum hætti auk 

þess að kveða á um viðeigandi eftirlit. Umfangið ætti því að takmarkast við þá ökumenn sem verja styttum vikulegum 

hvíldartíma sínum á viðmiðunartímabilinu utan aðildarríkis fyrirtækisins og utan búsetustaðar ökumanns. Hafa má 

eftirlit með þessu með því að fara yfir ökuritaskrárnar við vegaeftirlit og á athafnasvæði flutningafyrirtækis þar sem að í 

þeim má finna staðsetninguna þar sem hvíldartímabil hófst og hvar því lauk, auk upplýsinga sem tengjast einstökum 

ökumönnum. 

11) Til að tryggja skilvirka framkvæmd er mikilvægt að við vegaeftirlit geti lögbær yfirvöld staðfest að farið hafi verið að 

reglum um aksturs- og hvíldartíma daginn sem eftirlitið fer fram og á næstliðnum 56 dögum. 

12) Örar tækniframfarir leiða í áföngum til sjálfvirkni aksturskerfa þar sem þörf er á minni eða engri beinni íhlutun frá 

ökumanni. Til að takast á við þessar breytingar þarf mögulega að aðlaga núgildandi löggjöf, þ.m.t. reglur um akstur og 

hvíldartíma, til þess að tryggja umferðaröryggi, jöfn samkeppnisskilyrði og til að bæta vinnuskilyrði jafnframt því að 

gera Sambandinu kleift að ryðja brautina að því er varðar nýja og nýstárlega tækni og starfsvenjur. Framkvæmdastjórnin 

ætti því að leggja fram skýrslu þar sem lagt er mat á sjálfvirk aksturskerfi í aðildarríkjunum, þ.m.t. ávinning af 

sjálfvirkri aksturstækni. Skýrslunni ætti að fylgja, ef við á, tillaga að nýrri löggjöf. 

13) Til að stuðla að félagslegum framförum þykir rétt að tilgreina hvar taka megi vikulega hvíldartíma sem tryggja 

ökumönnum viðunandi hvíldarskilyrði. Gæði gistiaðstöðu eru sérstaklega mikilvæg meðan á reglubundnum vikulegum 

hvíldartímum stendur sem ökumaður ætti að verja fjarri stýrishúsi ökutækis í viðeigandi gistiaðstöðu á kostnað 

flutningafyrirtækisins sem vinnuveitanda. Í því skyni að tryggja góð vinnuskilyrði og öryggi ökumanna þykir rétt að 

skýra kröfuna um að ökumönnum skuli útveguð vönduð og kynjavæn gistiaðstaða í vikulegum hvíldartíma ef hann er 

tekinn fjarri heimili þeirra.  
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14) Einnig er nauðsynlegt að kveða á um að flutningafyrirtæki skipuleggi vinnu ökumanna þannig að tímabil fjarri heimili 

séu ekki óhóflega löng og að ökumenn geti notið góðs af löngum hvíldartímabilum sem koma í stað stytts vikulegs 

hvíldartíma. Við skipulagningu á endurkomu ætti að gera ráð fyrir að ökumenn nái að bækistöð flutningafyrirtækis í 

staðfestuaðildarríki þess eða að búsetustað sínum og að þeim sé frjálst að ákveða hvar þeir verji hvíldartíma sínum. Til 

að sýna fram á að flutningafyrirtækin uppfylli skuldbindingar sínar að því er varðar skipulagningu á reglubundinni 

endurkomu ættu flutningafyrirtæki að geta notað ökuritaskrár, vaktaskrár ökumanna eða önnur gögn. Slík gögn ættu að 

vera aðgengileg og lögð fram í húsnæði flutningafyrirtækis ef eftirlitsyfirvöld fara þess á leit. 

15) Þar sem ekki er mögulegt að taka reglulega vikulega hvíldartíma og lengri hvíldartíma í ökutæki eða á bílastæðasvæði 

heldur eingöngu í viðeigandi gistiaðstöðu sem kann að vera við hlið bílastæðasvæðis er afar mikilvægt að gera 

ökumönnum kleift að finna örugg og áreiðanleg bílastæðasvæði sem veita viðeigandi öryggisstig og aðstöðu. 

Framkvæmdastjórnin hefur þegar kannað hvernig hvetja megi til þróunar á hágæða bílastæðasvæðum, þ.m.t. 

nauðsynlegar lágmarkskröfur. Framkvæmdastjórnin ætti því að þróa staðla um örugg og áreiðanleg bílastæðasvæði. 

Þessir staðlar ættu að stuðla að því að koma hágæða bílastæðasvæðum á laggirnar. Staðlana má endurskoða til að greiða 

aðgengi að óhefðbundnu eldsneyti í samræmi við stefnu um þróun á þeim grunnvirkjum. Þar að auki er mikilvægt að sjá 

til þess að bílastæðasvæði séu laus við ís og snjó. 

16) Örugg og áreiðanleg bílastæðasvæði ættu að vera háð úttektaraðferð sem gerir kleift að votta þau í samræmi við staðla 

Sambandsins. Þessar úttektaraðferðir ættu einnig að tryggja að bílastæðasvæði haldi áfram að uppfylla þessa staðla. Fela 

ætti framkvæmdastjórninni það verkefni að undirbúa vottunarmeðferð fyrir þróun öruggra og áreiðanlegra 

bílastæðasvæða í Sambandinu. 

17) Það er í þágu umferðaröryggis og framfylgdar að allir ökumenn séu að fullu meðvitaðir um reglur um akstur og 

hvíldartíma og hættuna sem stafar af þreytu. Í því skyni er mikilvægt að auðvelt sé að nálgast upplýsingar um 

hvíldaraðstöðu sem er fyrir hendi. Framkvæmdastjórnin ætti því að veita upplýsingar um örugg og áreiðanleg 

bílastæðasvæði á notendavænu vefsetri. Þessum upplýsingum skal haldið uppfærðum. 

18) Til að tryggja áframhaldandi öryggi og áreiðanleika bílastæðasvæða ætti að fela framkvæmdastjórninni vald til að 

samþykkja gerðir í samræmi við 290. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins að því er varðar að koma á 

stöðlum um þjónustustig á öruggum og áreiðanlegum bílastæðasvæðum og verklagsreglum varðandi vottun á öryggi og 

áreiðanleika bílastæðasvæða. Einkar mikilvægt er að framkvæmdastjórnin hafi viðeigandi samráð meðan á 

undirbúningsvinnu hennar stendur, þ.m.t. við sérfræðinga, og að þetta samráð fari fram í samræmi við meginreglurnar 

sem mælt er fyrir um í samstarfssamningnum milli stofnana um betri lagasetningu frá 13. apríl 2016 (5). Til að tryggja 

jafna þátttöku við undirbúning framseldra gerða skulu Evrópuþingið og ráðið fá öll skjöl á sama tíma og sérfræðingar 

aðildarríkja og sérfræðingar þeirra hafa kerfisbundinn aðgang að fundum sérfræðingahópa framkvæmdastjórnarinnar 

sem vinna að undirbúningi framseldra gerða. 

19) Í endurskoðuðum viðmiðunarreglum samevrópska flutninganetsins sem komið var á fót með reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins (ESB) nr. 1315/2013 (6) er gert ráð fyrir uppbyggingu bílastæðasvæða á stofnvegum með mislægum 

vegamótum með u.þ.b. 100 km millibili til að útvega viðeigandi, örugg og áreiðanleg bílastæði fyrir þá sem nota vegina 

í atvinnuskyni. Til að flýta fyrir og stuðla að byggingu fullnægjandi bílastæðagrunnvirkja er mikilvægt að fyrir hendi 

séu nægileg tækifæri til sameiginlegrar fjármögnunar frá Sambandinu í samræmi við núverandi og síðari réttargerðir 

Sambandsins þar sem skilyrði fyrir slíkum fjárstuðningi eru fastsett. 

20) Á mörgum flutningaleiðum á vegum innan Sambandsins er farið með ferjum eða járnbrautum hluta leiðarinnar. Því skal 

setja skýr og viðeigandi ákvæði um hvíldartíma og vinnuhlé í slíkum flutningum.  

  

(5) Stjtíð. ESB L 123, 12.5.2016, bls. 1. 

(6) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1315/2013 frá 11. desember 2013 um viðmiðunarreglur Sambandsins varðandi 

uppbyggingu samevrópska flutninganetsins og um niðurfellingu á ákvörðun nr. 661/2010/ESB (Stjtíð. ESB L 348, 20.12.2013, bls. 1). 
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21) Ökumenn standa stundum frammi fyrir ófyrirséðum aðstæðum sem gerir þeim ómögulegt að ná tilætluðum áfangastað 

til að taka vikulega hvíldartíma án þess að brjóta í bága við reglur Sambandsins. Æskilegt er að auðvelda ökumönnum 

að ráða fram úr þessum aðstæðum og að gera þeim kleift að ná áfangastað sínum til að taka vikulegan hvíldartíma. 

Óvenjulegar aðstæður af þessu tagi eru skyndilegar aðstæður sem eru óumflýjanlegar og ófyrirséðar þar sem 

fyrirvaralaust verður ómögulegt í stuttan tíma að beita ákvæðum þessarar reglugerðar í heild sinni. Þess vegna ætti ekki 

að nota slíkar aðstæður á kerfisbundinn hátt til að forðast að fara að ákvæðum þessarar reglugerðar. Til að tryggja rétta 

framfylgd ætti ökumaður að skrásetja sérstöku aðstæðurnar sem leiða til frávika frá reglunum. Enn fremur ættu 

verndarráðstafanir að tryggja að aksturstími sé ekki óhóflegur. 

22) Til að draga úr og komast hjá mismunandi starfsvenjum við framkvæmd og til að auka árangur og skilvirkni framfylgdar 

yfir landamæri, er nauðsynlegt að koma á skýrum reglum um reglubundna samvinnu á sviði stjórnsýslu milli 

aðildarríkjanna. 

23) Aðildarríki ættu að gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að landsbundnum reglum um viðurlög við brotum á 

reglugerð (EB) nr. 561/2006 og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 165/2014 (7) sé framfylgt á skilvirkan 

hátt, í réttu hlutfalli við brot og þannig að þau hafi varnaðaráhrif. Mikilvægt er að tryggja fagmönnum greiðan aðgang 

að upplýsingum um viðurlög sem gilda í hverju aðildarríki. Evrópska vinnumálastofnunin, sem komið var á fót með 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1149 (8), gæti greitt fyrir þessum aðgangi með því að gera 

upplýsingarnar aðgengilegar á sameiginlega vefsetrinu innan Sambandsins sem gegnir hlutverki sameiginlegrar gáttar til 

að fá aðgang að upplýsingaveitum og þjónustu á vettvangi Sambandsins og á landsvísu á öllum opinberum tungumálum 

Sambandsins sem komið var á fót með reglugerð (ESB) 2018/1724 (9). 

24) Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 561/2009 ætti að fela framkvæmdastjórninni 

framkvæmdarvald til að skýra ákvæði í þeirri reglugerð og til að koma á sameiginlegri nálgun við beitingu þeirra og 

framfylgd. Þessu valdi ætti að beita í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011(10). 

25) Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 165/2009 ætti að fela framkvæmdastjórninni 

framkvæmdarvald til að kveða á um ítarleg ákvæði um samræmda beitingu skyldunnar um að skrá og geyma gögn sem 

tengjast för ökutækis yfir landamæri og aðgerðir og nauðsynleg ítarleg ákvæði að því er varðar samræmda beitingu 

ákvæða um kröfur um gögn og virkni, auk ákvæða um uppsetningu ökurita. Þessu valdi ætti að beita í samræmi við 

reglugerð (ESB) nr. 182/2011. 

26) Til að auka kostnaðarhagkvæmni við framfylgd félagsmálalöggjafar ætti að fullnýta núverandi snjallökuritakerfi og þar 

að auki ættu snjallökuritar að vera skyldubundnir í léttum atvinnuökutækjum sem eru yfir tiltekinni þyngd og eru 

starfrækt við millilandaflutninga gegn gjaldi. Því ætti að betrumbæta virkni ökurita til að heimila nákvæmari 

staðarákvörðun. 

27) Kostnaðarhagkvæmni við framfylgd félagsmálalöggjafar, ör þróun nýrrar tækni, stafvæðing í gervöllu hagkerfi 

Sambandsins og þörfin fyrir jöfn samkeppnisskilyrði meðal fyrirtækja í alþjóðlegum millilandaflutningi á vegum gera 

það nauðsynlegt að stytta umbreytingartímabilið að því er varðar uppsetningu snjallökurita í skráðum ökutækjum. 

Snjallökuritar stuðla að einfaldara eftirliti og greiða því fyrir starfi landsyfirvalda.  

  

(7) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 165/2014 frá 4. febrúar 2014 um ökurita í flutningum á vegum, niðurfellingu reglugerðar 

ráðsins (EBE) nr. 3821/85 um að taka upp skráningarbúnað í ökutækjum í flutningum á vegum og breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 561/2006 um samhæfingu tiltekinna ákvæða félagsmálalöggjafarinnar er varða flutninga á vegum (Stjtíð.  

ESB L 60, 28.2.2014, bls. 1). 

(8) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1149 frá 20. júní 2019 um að koma á fót evrópskri vinnumálastofnun, um breytingu á 

reglugerðum (EB) nr. 883/2004, (ESB) nr. 492/2011 og (ESB) 2016/589 og um niðurfellingu ákvörðunar (ESB) 2016/344 (Stjtíð ESB  

L 186, 11.7.2019, bls. 21). 

(9) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1724 frá 2. október 2018 um að koma á einni stafrænni gátt til að veita aðgang að 

upplýsingum, málsmeðferðarreglum og aðstoð og þjónustu til lausnar á vandamálum og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1024/2012 

(Stjtíð. ESB L 295, 21.11.2018, bls. 1). 

(10) 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). 
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28) Til að tryggja að ökumenn, rekstraraðilar og eftirlitsyfirvöld njóti ávinnings af snjallökuritum eins fljótt og mögulegt er, 

þ.m.t. sjálfvirkri skráning þeirra á för yfir landamæri, ættu fyrirliggjandi ökutækjaflotar að vera útbúnir með slíkum 

búnaði innan hæfilegs tímabils frá gildistöku ítarlegu tæknilegu ákvæðanna. Slíkt tímabil mun tryggja nægilegan tíma til 

undirbúnings. 

29) Í ökutækjum sem eru ekki útbúin með snjallökurita ætti að skrá ferð yfir landamæri aðildarríkis í ökurita á næsta 

mögulega viðkomustað við landamærin eða eftir að farið er yfir þau. 

30) Skráning starfsemi í ökurita er veigamikill hluti af starfi ökumanns. Því er áríðandi að ökumenn hljóti viðeigandi þjálfun 

í að nota nýja eiginleika ökurita sem eru settir á markað. Sem vinnuveitendur skulu flutningafyrirtæki standa straum af 

kostnaði í tengslum við þessa þjálfun. 

31) Eftirlitsmenn sem kanna hvort farið sé að viðeigandi lögum Sambandsins við flutninga á vegum standa frammi fyrir 

áskorunum vegna þeirra mismunandi ökurita sem eru í notkun og örrar þróunar á háþróaðri tækni við að hagræða 

gögnum. Þetta er einkum raunin við vegaeftirlit. Því er brýnt að eftirlitsmenn hljóti viðeigandi þjálfun til að tryggja að 

þeir séu meðvitaðir um nýjustu tækniþróun og tækni við að hagræða gögnum. 

32) Ef eftirlitsmaður fjarlægir innsigli af ökurita við eftirlit er eftirlitsmanninum heimilt að endurinnsigla ökuritann við 

tilteknar ítarlega skjalfestar aðstæður í því skyni að draga úr álagi á flutningafyrirtæki og eftirlitsyfirvöld. 

33) Með hliðsjón af samfelldri tækniþróun er framkvæmdastjórnin að kanna möguleikann á að þróa nýjar tæknilausnir sem 

bjóða upp á sama hagræði og öryggi og það sem snjallökuritar bjóða upp á, fyrir sama eða lægri tengdan kostnað. 

34) Mikilvægt er að flutningafyrirtæki með staðfestu í þriðju löndum falli undir reglur sem eru jafngildar reglum 

Sambandsins þegar þau stunda flutninga á vegum á yfirráðasvæði Sambandsins. Framkvæmdastjórnin ætti að meta 

beitingu þessarar meginreglu á vettvangi Sambandsins og leggja til viðeigandi lausnir sem skal samið um í tengslum við 

Evrópusamninginn um störf áhafna ökutækja sem annast alþjóðlega flutninga á vegum (AETR-samningurinn). 

35) Vöruflutningar eru frábrugðnir flutningi á fólki. Framkvæmdastjórnin ætti því að meta hvort leggja ætti til meira 

viðeigandi reglur um flutninga á fólki, einkum að því er varðar óreglubundna flutninga eins og skilgreint er í 4. lið 2. gr. 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1073/2009) (11). 

36) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiðum þessarar reglugerðar, þ.e. að bæta umferðaröryggi og 

vinnuskilyrði ökumanna í Sambandinu með samræmingu á reglum um aksturstíma, vinnuhlé og hvíldartíma í 

flutningum á vegum og samræmingu á reglum um notkun ökurita og framfylgd þeirra, og þeim verður þar af leiðandi, 

vegna eðlis markmiðanna, betur náð á vettvangi Sambandsins, er Sambandinu heimilt að samþykkja ráðstafanir í 

samræmi við nálægðarregluna eins og kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans um Evrópusambandið. Í samræmi við 

meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram í þeirri grein, er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í þessari reglugerð til 

að ná þessum markmiðum. 

37) Því ætti að breyta reglugerðum (EB) nr. 561/2006 og (ESB) nr. 165/2014 til samræmis við það. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Reglugerð (EB) nr. 561/2006 er breytt sem hér segir: 

 1) Eftirfarandi liður bætist við í 1. mgr. 2. gr. 

„aa) frá 1. júlí 2026, vöruflutninga á milli landa eða gestaflutninga þegar leyfilegur hámarksmassi ökutækisins, að 

meðtöldum eftirvögnum eða festivögnum, er meiri en 2,5 tonn eða“.  

  

(11) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1073/2009 frá 21. október 2009 um sameiginlegar reglur um aðgang að mörkuðum fyrir 

flutninga með hópbifreiðum milli landa og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 561/2006 (Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 88). 
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 2) Ákvæðum 3. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað aa-liðar kemur eftirfarandi: 

„aa) ökutækjum eða samtengdum ökutækjum þegar leyfilegur heildarmassi er ekki meiri en 7,5 tonn sem eru notuð: 

 i. til að flytja efni, búnað eða vélar sem ökumaður notar við vinnu sína eða 

 ii. við afhendingu á handunnum vörum, 

eingöngu innan við 100 km radíus frá bækistöð fyrirtækisins og með þeim skilyrðum að akstur ökutækisins sé 

ekki aðalstarf ökumannsins og að flutningastarfsemi fari ekki fram gegn gjaldi,“. 

b) Eftirfarandi liður bætist við: 

„ha) ökutækjum með leyfilegan hámarksmassa, að meðtöldum eftirvögnum eða festivögnum, sem er meiri en  

2,5 tonn en ekki meiri en 3,5 tonn, sem eru notuð til vöruflutninga, ef flutningurinn er ekki gegn gjaldi en fyrir 

eigin reikning fyrirtækisins eða ökumannsins og ef akstur er ekki aðalstarf aðilans sem ekur ökutækinu,“. 

 3) Eftirfarandi lið er bætt við 4. gr.: 

„r) „flutningar sem ekki eru stundaðir í atvinnuskyni“: flutningar á vegum, aðrir en þeir sem stundaðir eru gegn gjaldi 

eða fyrir eigin reikning, þar sem ekki er tekið á móti beinni eða óbeinni greiðslu og sem leiða hvorki til tekjuöflunar 

ökumanns ökutækisins eða annarra með beinum eða óbeinum hætti, og tengjast ekki atvinnu- eða viðskipta-

starfsemi.“ 

 4) Í stað 5. mgr. 6. gr. kemur eftirfarandi: 

„5. Ökumaður skal skrá þann tíma sem notaður er eins og lýst er í e-lið 4. gr. ásamt þeim tíma sem hann notar til aksturs 

í atvinnuskyni og fellur ekki undir gildissvið þessarar reglugerðar sem „önnur vinna“ og skal hann skrá öll þau tímabil sem 

hann er tiltækur, eins og skilgreint er í b-lið 3. gr. tilskipunar 2002/15/EB, í samræmi við iii. lið b-liðar 5. mgr. 34. gr. 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 165/2014 (*). Þessar upplýsingar skal annaðhvort skrá handvirkt á 

ökuritaskífu, útprent eða með því að nota búnað til handvirkrar innfærslu í skráningarbúnaðinn. 

 ____________  

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 165/2014 frá 4. febrúar 2014 um ökurita í flutningum á vegum, 

niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 3821/85 um að taka upp skráningarbúnað í ökutækjum í flutningum á 

vegum og breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 561/2006 um samhæfingu tiltekinna ákvæða 

félagsmálalöggjafarinnar er varða flutninga á vegum (Stjtíð. ESB L 60, 28.2.2014, bls. 1).“ 

 5) Í 7. gr. er eftirfarandi málsgrein bætt við: 

„Ökumaður í fjölmönnun má taka 45 mínútna vinnuhlé í ökutæki sem er ekið af öðrum ökumanni að því tilskildu að 

ökumaðurinn sem er í vinnuhléi aðstoði ekki ökumanninn sem ekur ökutækinu.“ 

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

a) Í stað 6. mgr. kemur eftirfarandi: 

„6. Á tveimur samfelldum vikum skal ökumaður fá a.m.k.: 

a) tvisvar sinnum vikulegan hvíldartíma eða  
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b) einn reglubundinn, vikulegan hvíldartíma og einn styttan, vikulegan hvíldartíma sem skal vara í a.m.k. sólarhring. 

Vikulegur hvíldartími skal hefjast eigi síðar en sex sólarhringum frá lokum síðasta vikulega hvíldartíma. 

Þrátt fyrir ákvæði fyrstu undirgreinar, má ökumaður sem stundar millilandaflutninga á vörum, utan aðildarríkisins þar 

sem flutningafyrirtækið hefur staðfestu, taka tvo samfellda stytta, vikulega hvíldartíma að því tilskyldu að 

ökumaðurinn taki a.m.k. fjóra vikulega hvíldartíma á fjórum samfelldum vikum þar sem a.m.k. tveir eru venjulegir 

vikulegir hvíldartímar. 

Að því er varðar þessa málsgrein telst ökumaður stunda millilandaflutninga ef hann byrjar tvo samfelldu styttu, 

vikulegu hvíldartímana utan aðildarríkisins þar sem vinnuveitandi hefur staðfestu og landsins þar sem ökumaður hefur 

búsetustað.“ 

b) Eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„6b Sérhverja styttingu á vikulegum hvíldartíma skal þó bæta upp með samsvarandi samfelldum hvíldartíma innan 

þriggja vikna frá lokum þeirrar viku þegar hvíldartíminn var styttur. 

Ef tveir styttir, vikulegir hvíldartímar eru teknir samfellt í samræmi við þriðju undirgrein 6. mgr., skal hvíldartími 

koma á undan næsta vikulega hvíldartíma til að bæta upp þessa tvo styttu, vikulegu hvíldartíma.“ 

c) Í stað 8. mgr. kemur eftirfarandi: 

„8. Reglubundnu, vikulegu hvíldartímarnir og allir hvíldartímar sem eru lengri en 45 klst. sem eru teknir til að bæta 

upp fyrir skertan fyrri vikulegan hvíldartíma skulu ekki fara fram í ökutæki. Hvíldartímarnir skulu teknir í hentugri, 

kynjavænni gistiaðstöðu með viðunandi svefn- og hreinlætisaðstöðu. 

Vinnuveitandi skal standa straum af öllum kostnaði vegna gistingar utan ökutækis.“ 

d) Eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„8a. Flutningafyrirtæki skulu skipuleggja vinnu ökumanna þannig að þeim sé kleift að komast aftur á bækistöð 

vinnuveitandans þar sem ökumaðurinn hefur að jafnaði aðsetur og þar sem vikulegur hvíldartími hans hefst, í 

aðildarríkinu þar sem vinnuveitandi hefur staðfestu, eða komast aftur á búsetustað sinn, innan fjögurra samfelldra 

vikna, til að verja a.m.k. einum reglubundnum, vikulegum hvíldartíma eða vikulegum hvíldartíma sem er lengri en  

45 klst. sem kemur í stað stytts vikulegs hvíldartíma. 

Ef ökumaður hefur hins vegar tekið tvo samfellda stytta, vikulega hvíldartíma í samræmi við 6. mgr. skal 

flutningafyrirtækið skipuleggja vinnu ökumanns þannig að honum sé kleift að komast til baka áður en reglulegur, 

vikulegur hvíldartími hefst sem er lengri en 45 klst. og tekinn til að bæta upp styttan hvíldartíma. 

Flutningafyrirtækið skal skrásetja hvernig það uppfyllir þessa skyldu og skal það geyma gögnin á athafnasvæði sínu til 

framvísunar að beiðni eftirlitsyfirvalda.“ 

e) Eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„10. Eigi síðar en 21. ágúst 2022 skal framkvæmdastjórnin meta og leggja skýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið um 

hvort mögulegt sé að samþykkja meira viðeigandi reglur fyrir ökumenn sem stunda óreglubundna farþegaflutninga, 

eins og skilgreint er í 4. lið 2. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1073/2009.“ 

 7) Eftirfarandi grein bætist við: 

„8. gr. a 

1. Framkvæmdastjórnin skal tryggja ökumönnum sem stunda vöru- og farþegaflutninga á vegum greiðan aðgang að 

upplýsingum um örugg og áreiðanleg bílastæðasvæði. Framkvæmdastjórnin skal birta skrá yfir öll bílastæðasvæði sem 

hafa verið vottuð, í því skyni að útvega bílstjórum viðunandi: 

— greiningu og forvarnir gegn átroðningi,  
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— lýsingu og skyggni, 

— tengiliði og verklagsreglur við neyðarástand, 

— kynjavæna hreinlætisaðstöðu, 

— möguleika á að kaupa matvæli og drykkjarvöru, 

— fjarskiptatengingar, 

— aflgjafa. 

Skrá yfir slík bílastæðasvæði skal gerð aðgengileg á miðlægu, opinberu vefsetri sem er uppfært reglulega. 

2. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja framseldar gerðir í samræmi við 23. gr. a til að koma á stöðlum þar sem 

ítarlegri upplýsingar eru tilgreindar um þjónustu- og öryggisstig að því er varðar svæðin sem eru tilgreind í 1. mgr. og að 

því er varðar verklagsreglur í tengslum við vottun bílastæðasvæða. 

3. Öll bílastæðasvæði sem hafa verið vottuð mega tilgreina að þau séu vottuð í samræmi við staðla og verklagsreglur 

Sambandsins. 

Í samræmi við c-lið 2. mgr. 39. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1315/2013 (*) eiga aðildarríkin að 

hvetja til þess að bílastæðum verið komið á fót fyrir þá sem nota vegina í atvinnuskyni. 

4. Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en 31. desember 2024, leggja skýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið um framboð á 

hvíldaraðstöðu fyrir ökumenn og öruggum og áreiðanlegum bílastæðasvæðum, og um þróun öruggra og áreiðanlegra 

bílastæðasvæða í samræmi við framseldu gerðirnar sem um getur í 2. mgr. Í skýrslunni má tilgreina ráðstafanir til að auka 

fjölda öruggra og áreiðanlegra bílastæðasvæða. 

 ___________  

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1315/2013 frá 11. desember 2013 um viðmiðunarreglur Sambandsins 

varðandi uppbyggingu samevrópska flutninganetsins og um niðurfellingu á ákvörðun nr. 661/2010/ESB (Stjtíð. ESB 

L 348, 20.12.2013, bls. 1).“ 

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

a) Í stað 1. mgr. kemur eftirfarandi: 

„1. Þrátt fyrir ákvæði 8. gr. er heimilt að rjúfa daglegan, reglubundinn eða styttan, vikulegan hvíldartíma fylgi 

ökumaður ökutæki um borð í ferju eða lest, þó ekki oftar en tvisvar vegna annarrar starfsemi og ekki lengur en í eina 

klukkustund í heild. Á meðan á þessum reglubundna daglega hvíldartíma eða stytta vikulega hvíldartíma stendur skal 

ökumaður hafa aðgang að svefnklefa, koju eða svefnplássi. 

Að því er varðar reglubundinn vikulegan hvíldartíma gildir þessi undanþága eingöngu um ferju- eða lestarferðir þar 

sem: 

a) áætlað er að ferðin standi yfir í 8 klst. eða lengur og 

b) ökumaður hefur aðgang að svefnklefa í ferjunni eða lestinni.“ 

b) Í stað 2. liðar kemur eftirfarandi: 

„2. Tími, sem ökumaður ökutækis notar til þess að komast til og frá ökutæki sem staðsett er annars staðar en við 

heimili hans eða bækistöð vinnuveitandans þar sem ökumaðurinn hefur að jafnaði aðsetur, skal ekki teljast til hvíldar 

eða hlés nema ökumaðurinn ferðist með ferju eða lest og hafi aðgang að svefnklefa, koju eða svefnplássi.“  
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 9) Eftirfarandi grein er bætt við: 

„9. gr. a 

Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en 31. desember 2025, semja skýrslu og leggja hana fyrir Evrópuþingið og ráðið þar 

sem lagt er mat á notkun sjálfvirkra aksturskerfa í aðildarríkjunum. Í skýrslunni skal einkum lögð áhersla á möguleg áhrif 

þessara kerfa á reglur um aksturs- og hvíldartíma. Skýrslunni skal fylgja tillaga að nýrri löggjöf um breytingu á þessari 

reglugerð, ef við á.“ 

10) Í stað 1. mgr. 10. gr. kemur eftirfarandi: 

„1. Flutningafyrirtæki skal ekki láta ökumönnum sem eru í vinnu hjá þeim eða eru í þjónustu þeirra í té greiðslu, heldur 

ekki í formi aukagreiðslna eða launauppbótar, sem tengist ekinni vegalengd, hraða afhendingar og/eða magni fluttrar vöru 

ef slík greiðsla getur orðið til þess að ógna umferðaröryggi og/eða hvetur til brota á þessari reglugerð.“ 

11) Eftirfarandi málsgreinar bætast við í 12. gr.: 

„Ökumanni er einnig við sérstakar aðstæður heimilt að víkja frá ákvæðum 1. og 2. mgr. 6. gr. og 2. mgr. 8. gr., að því 

tilskildu að umferðaröryggi sé ekki teflt í tvísýnu, með því að fara umfram daglegan eða vikulegan aksturstíma sem nemur 

allt að einni klukkustund til að komast að bækistöð vinnuveitandans eða búsetustað sínum til að taka vikulegan 

hvíldartíma. 

Við sömu skilyrði er ökumanni heimilt að fara umfram daglegan eða vikulegan aksturstíma sem nemur allt að tveimur 

klukkustundum að því tilskildu að hafa gert hlé á akstri í 30 mínútur samfellt áður en viðbótarakstur hófst í því skyni að 

komast að bækistöð vinnuveitandans eða búsetustað sínum til að taka vikulegan hvíldartíma. 

Ökumaðurinn skal tilgreina ástæðu slíkra frávika handvirkt á ökuritaskífu skráningarbúnaðarins eða á útprent 

skráningarbúnaðarins eða á vaktaskrá í síðasta lagi við komu á ákvörðunarstaðinn eða hentuga viðkomustaðinn. 

Allan viðbótaraksturstíma skal bæta upp með samsvarandi samfelldum hvíldartíma innan þriggja vikna frá lokum 

vikunnar sem um er að ræða.“ 

12) Ákvæðum 1. mgr. 13. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað e-liðar kemur eftirfarandi: 

„e) ökutækjum sem eingöngu eru notuð á eyjum eða svæðum sem eru aðskilin frá öðrum hlutum landsbundna 

yfirráðasvæðisins, sem ekki eru stærri en 2300 ferkílómetrar, og tengjast ekki meginlandinu með brú, vaði eða 

göngum sem eru opin fyrir umferð vélknúinna ökutækja, og eiga ekki landamæri að öðru aðildarríki,“. 

b) Eftirfarandi liðir bætast við: 

„q) ökutækjum eða samtengdum ökutækjum með vélbúnað til mannvirkjagerðar, í allt að 100 km radíus frá bækistöð 

fyrirtækisins, að því tilskildu að akstur ökutækisins sé ekki aðalstarf ökumannsins, 

r) ökutækjum sem eru notuð við afhendingu á tilbúinni steinsteypu.“ 

13) Í stað 2. mgr. 14. gr. kemur eftirfarandi: 

„2. Í brýnum tilvikum við sérstakar aðstæður er aðildarríkjunum heimilt að veita tímabundna undanþágu til allt að  

30 daga og skal hún tilhlýðilega rökstudd og tafarlaust tilkynnt framkvæmdastjórninni. Framkvæmdastjórnin skal 

tafarlaust birta þessar upplýsingar á vefsetri sem er aðgengilegt almenningi.“  
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14) Í stað 15. gr. kemur eftirfarandi: 

„15. gr. 

Aðildarríkin skulu sjá til þess að ökumenn ökutækja, sem um getur í a-lið 3. gr., heyri undir landsbundnar reglur sem veita 

nægilega vernd með tilliti til leyfilegs aksturstíma og lögboðins vinnuhlés og hvíldartíma. Aðildarríkin skulu upplýsa 

framkvæmdastjórnina um viðeigandi landsreglur sem gilda um slíka ökumenn.“ 

15) Í stað a-liðar 3. mgr. 16. gr. kemur eftirfarandi: 

„a) hafa að geyma allar upplýsingar, sem tilgreindar eru í 2. mgr., sem taka a.m.k. til eftirlitsdagsins og næstliðinna  

56 daga og skal uppfæra þessar upplýsingar reglulega, a.m.k. einu sinni í mánuði,“. 

16) Í stað 1. mgr. 19. gr. kemur eftirfarandi: 

„1. Aðildarríkin skulu setja reglur um viðurlög við brotum gegn þessari reglugerð og reglugerð (ESB) nr. 165/2014 og 

gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að þeim sé hrundið í framkvæmd. Þessi viðurlög skulu vera skilvirk, í 

réttu hlutfalli við brotið eins og tilgreint er í III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/22/EB (*), hafa 

varnaðaráhrif og vera án mismununar. Ekki skal beita viðurlögum eða hefja málsmeðferð oftar en einu sinni vegna brots á 

þessari reglugerð og reglugerð (ESB) nr. 165/2014. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um þessar reglur 

og ráðstafanir, auk þeirra aðferða og viðmiðana sem valdar eru á landsvísu til að meta hvort þær séu í réttu hlutfalli við 

brotið. Aðildarríkin skulu tafarlaust tilkynna um síðari breytingar sem hafa áhrif á þær. Framkvæmdastjórnin skal upplýsa 

aðildarríkin um þessar reglur og ráðstafanir og um allar breytingar á þeim. Framkvæmdastjórnin skal tryggja að þessar 

upplýsingar séu birtar á sérstöku opinberu vefsetri á öllum opinberum tungumálum Sambandsins með ítarlegum 

upplýsingum um þau viðurlög sem gilda í aðildarríkjunum. 

  

(*) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/22/EB frá 15. mars 2006 um lágmarksskilyrði fyrir framkvæmd 

reglugerða (EB) nr. 561/2006 og (ESB) nr. 165/2014 og tilskipun 2002/15/EB varðandi félagsmálalöggjöf er varðar 

flutningastarfsemi á vegum og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 88/599/EBE (Stjtíð. ESB L 102, 11.4.2006,  

bls. 35).“ 

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

a) Í stað 1. mgr. kemur eftirfarandi: 

„1. Aðildarríkin skulu hafa náið samstarf sín á milli og veita hvort öðru gagnkvæma aðstoð án ótilhlýðilegrar tafar 

til að greiða fyrir samræmdri framkvæmd þessarar reglugerðar og skilvirkri framfylgd hennar í samræmi við kröfurnar 

sem eru settar fram í 8. gr. tilskipunar 2006/22/EB.“ 

b) Eftirfarandi liður bætist við 2. mgr.: 

„c) aðrar sértækar upplýsingar, þ.m.t. áhættuflokkun fyrirtækisins, sem eru líklegar til að hafa áhrif á að farið sé að 

þessari reglugerð.“ 

c) Eftirfarandi málsgreinar bætast við: 

„3a. Að því er varðar upplýsingaskipti innan ramma þessarar reglugerðar skulu aðildarríki nota samskiptastofnanir 

innan Bandalagsins sem eru tilnefndar skv. 7. gr. tilskipunar 2006/22/EB. 

3b. Gagnkvæm samvinna og aðstoð á sviði stjórnsýslu skal veitt án endurgjalds.“  
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18) Eftirfarandi grein bætist við: 

„23. gr. a 

1. Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja framseldar gerðir að uppfylltum þeim skilyrðum sem mælt er 

fyrir um í þessari grein. 

2. Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja framseldu gerðirnar, sem um getur í 8. gr. a, á fimm ára 

tímabili sem hefst 20. ágúst 2020. 

Framkvæmdastjórnin skal taka saman skýrslu um valdaframsalið eigi síðar en níu mánuðum fyrir lok fimm ára 

tímabilsins. Valdaframsalið skal framlengt með þegjandi samkomulagi um jafnlangan tíma, nema Evrópuþingið eða ráðið 

andmæli þeirri framlengingu eigi síðar en þremur mánuðum fyrir lok hvers tímabils. 

3. Evrópuþinginu eða ráðinu er hvenær sem er heimilt að afturkalla valdaframsalið sem um getur í 8. gr. a. Með 

ákvörðun um afturköllun skal binda enda á valdaframsalið sem um getur í þeirri ákvörðun. Ákvörðunin öðlast gildi daginn 

eftir birtingu hennar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins eða síðar, eftir því sem tilgreint er í henni. Hún skal ekki hafa 

áhrif á gildi neinna framseldra gerða sem þegar eru í gildi. 

4. Áður en framseld gerð er samþykkt skal framkvæmdastjórnin hafa samráð við sérfræðinga sem hvert aðildarríki 

hefur tilnefnt í samræmi við meginreglurnar sem mælt er fyrir um í samstarfssamningnum milli stofnana um betri 

lagasetningu frá 13. apríl 2016 (*). 

5. Um leið og framkvæmdastjórnin samþykkir framselda gerð skal hún samtímis tilkynna það Evrópuþinginu og 

ráðinu. 

6. Framseld gerð, sem er samþykkt skv. 8. gr. a, skal því aðeins öðlast gildi að Evrópuþingið eða ráðið hafi ekki haft 

uppi nein andmæli innan tveggja mánaða frá tilkynningu um gerðina til Evrópuþingsins og ráðsins eða ef bæði 

Evrópuþingið og ráðið hafa upplýst framkvæmdastjórnina, áður en fresturinn er liðinn, um þá fyrirætlan sína að hreyfa 

ekki andmælum. Þessi frestur skal framlengdur um tvo mánuði að frumkvæði Evrópuþingsins eða ráðsins. 

 ___________  

(*) Stjtíð. ESB L 123, 12.5.2016, bls. 1.“ 

19) Í stað 2. mgr. 24. gr. kemur eftirfarandi: 

„2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 4. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 182/2011 (*). 

2a. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 182/2011. 

 ___________  

(*) 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).“ 

20) Í stað 2. mgr. 25. gr. kemur eftirfarandi: 

„2. Í þeim tilvikum sem um getur í b-lið 1. mgr. skal framkvæmdastjórnin samþykkja framkvæmdargerðir þar sem settar 

eru fram sameiginlegar nálganir. 

Þessar framkvæmdargerðir skulu samþykktar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. a í 24. gr.“   
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2. gr. 

Reglugerð (ESB) nr. 165/2014 er breytt sem hér segir: 

 1) Í stað fyrstu undirgreinar 1. mgr. 1. gr. kemur eftirfarandi: 

„1. Í þessari reglugerð eru settar fram skyldur og kröfur með tilliti til smíði, uppsetningar, notkunar, prófunar og eftirlits 

með ökuritum sem notaðir eru í flutningum á vegum, til að staðfesta að farið sé að ákvæðum reglugerðar (EB)  

nr. 561/2006, reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1071/2009 (*), (EB) nr. 1072/2009 (**), (EB)  

nr. 1073/2009 (***) og tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2002/15/EB (****) og tilskipunar ráðsins 92/6/EBE (*****) 

og 92/106/EBE (******) og, að því er varðar útsendingu starfsmanna í flutningum á vegum, tilskipanir Evrópuþingsins og 

ráðsins 96/71/EB (*******), 2014/67/ESB (********) og (ESB) 2020/1057 (*********). 

 ___________  

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1071/2009 frá 21. október 2009 um sameiginlegar reglur 

varðandi skilyrði sem uppfylla þarf til þess að mega starfa sem flutningsaðili á vegum og um niðurfellingu á 

tilskipun ráðsins 96/26/EB (Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 51). 

(**) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1072/2009 frá 21. október 2009 um sameiginlegar reglur um 

aðgang að mörkuðum fyrir farmflutninga á vegum milli landa (Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 72). 

(***) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1073/2009 frá 21. október 2009 um sameiginlegar reglur um 

aðgang að mörkuðum fyrir flutninga með hópbifreiðum milli landa og um breytingu á reglugerð (EB)  

nr. 561/2006 (Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 88). 

(****) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/15/EB frá 11. mars 2002 um skipulag á vinnutíma farstarfs-

manna sem sjá um flutninga á vegum (Stjtíð. EB L 80, 23.3.2002, bls. 35). 

(*****) Tilskipun ráðsins 92/6/EBE frá 10. febrúar 1992 um uppsetningu og notkun búnaðar sem takmarkar hraða í 

tilteknum flokkum vélknúinna ökutækja innan bandalagsins (Stjtíð. EB L 57, 2.3.1992, bls. 27). 

(******) Tilskipun ráðsins 92/106/EBE frá 7. desember 1992 um setningu sameiginlegra reglna fyrir tilteknar 

tegundir samsettra vöruflutninga milli aðildarríkja (Stjtíð. EB L 368, 17.12.1992, bls. 38). 

(*******) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/71/EB frá 16. desember 1996 um störf útsendra starfsmanna í 

tengslum við veitingu þjónustu (Stjtíð. EB L 18, 21.1.1997, bls. 1). 

(********) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/67/ESB frá 15. maí 2014 um framfylgd tilskipunar 96/71/EB um 

störf útsendra starfsmanna í tengslum við veitingu þjónustu og um breytingu á reglugerð (ESB)  

nr. 1024/2012 um samvinnu á sviði stjórnsýslu fyrir tilstilli upplýsingakerfisins fyrir innri markaðinn 

(„reglugerðin um IM-upplýsingakerfið“) (Stjtíð. ESB L 159, 28.5.2014, bls. 11). 

(*********) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/1057 frá 15. júlí 2020 um sértækar reglur að því er varðar 

tilskipun 96/71/EB og tilskipun 2014/67/ESB um störf útsendra ökumanna á sviði flutninga á vegum og um 

breytingu á tilskipun 2006/22/EB að því er varðar kröfur um framfylgd og á reglugerð (ESB) nr. 1024/2012 

(Stjtíð. ESB L 249, 31.7.2020, bls. 49).“ 

 2) Í stað 4. mgr. 3. gr. kemur eftirfarandi: 

„4. Eigi síðar en þremur árum eftir að ítarlegu ákvæðin sem um getur í annarri málsgrein 11. gr. öðlast gildi, skulu 

eftirfarandi flokkar ökutækja sem eru í notkun í öðru aðildarríki en skráningaraðildarríkinu búnir snjallökuritum eins og 

kveðið er á um í 8., 9. og 10. gr. þessarar reglugerðar: 

a) ökutæki með hliðrænum ökurita, 

b) ökutæki með stafrænum ökurita sem uppfylla forskriftirnar í I. viðauka B við reglugerð (EBE) nr. 3821/85 sem voru í 

gildi til 30. september 2011, 

c) ökutæki með stafrænum ökurita sem uppfylla forskriftirnar í I. viðauka B við reglugerð (EBE) nr. 3821/85 sem gilda 

frá 1. október 2011 og 

d) ökutæki með stafrænum ökurita sem uppfylla forskriftirnar í I. viðauka B við reglugerð (EBE) nr. 3821/85 sem gilda 

frá 1. október 2012.  
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4a. Eigi síðar en fjórum árum eftir að ítarlegu ákvæðin sem um getur í annarri málsgrein 11. gr. öðlast gildi skulu 

ökutæki, sem eru búin snjallökurita sem uppfylla ákvæði I. viðauka C við framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2016/799 (*), sem eru í notkun í öðru aðildarríki en skráningaraðildarríkinu, búin snjallökurita eins og 

kveðið er á um í 8., 9. og 10. gr. þessarar reglugerðar. 

 ___________  

(*) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/799 frá 18. mars 2016 um framkvæmd reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 165/2014 þar sem mælt er fyrir um kröfur um smíði, prófun, uppsetningu, virkni 

og viðgerðir ökurita og íhluta þeirra (Stjtíð. ESB L 139, 26.5.2016, bls. 1).“ 

 3) Í 2. mgr. 4. gr. er eftirfarandi undirlið bætt við á eftir fjórða undirlið: 

„— vera með næga minnisrýmd til að geyma öll gögn sem krafist er samkvæmt þessari reglugerð,“. 

 4) Í stað 7. gr. kemur eftirfarandi: 

„7. gr. 

Persónuvernd 

1. Aðildarríki skulu tryggja að vinnsla persónuupplýsinga í tengslum við þessa reglugerð fari eingöngu fram í þeim 

tilgangi að sannreyna að farið sé að ákvæðum þessarar reglugerðar og reglugerða (EB) nr. 561/2006, (EB) nr. 1071/2009, 

(EB) nr. 1072/2009, (EB) nr. 1073/2009, tilskipana 2002/15/EB, 92/6/EBE og 92/106/EBE og, að því er varðar störf 

útsendra starfsmanna í flutningum á vegum, tilskipana 96/71/EB, 2014/67/ESB og (ESB) 2020/1057. 

2. Aðildarríkin skulu einkum tryggja að persónuupplýsingar séu verndaðar gegn annarri notkun en þeirri sem tengist 

beint réttargerðum Sambandsins sem vísað er til í 1. mgr. í tengslum við: 

a) notkun hnattræns gervihnattaleiðsögukerfis til skráningar á staðsetningargögnum eins og um getur í 8. gr., 

b) notkun fjarskipta við eftirlit eins og um getur í 9. gr., notkun ökurita með skilfleti eins og um getur í 10. gr., rafræn 

upplýsingaskipti á ökumannskortum eins og um getur í 31. gr. og einkum skipti á slíkum gögnum við þriðju lönd yfir 

landamæri og 

c) skráahald flutningafyrirtækja eins og um getur í 33. gr. 

3. Stafrænir ökuritar skulu hannaðir þannig að persónuvernd sé tryggð. Aðeins skal vinna gögn sem nauðsynleg eru að 

því er varðar ákvæði 1. mgr. 

4. Eigendur ökutækja, flutningafyrirtæki eða aðrir hlutaðeigandi aðilar skulu eftir atvikum hlíta viðkomandi ákvæðum 

um vernd persónuupplýsinga.“ 

 5) Í stað 1. mgr. 8. gr. kemur eftirfarandi: 

„1. Til að greiða fyrir sannprófun á því að farið sé að ákvæðum viðkomandi löggjafar skal staðsetning ökutækisins skráð 

sjálfkrafa á eftirfarandi stöðum eða á þeim stað sem næstur er slíkum stöðum þar sem gervihnattamerki er til staðar: 

— upphafsstað daglegs vinnutíma, 

— í hvert skipti sem ökutæki fer yfir landamæri aðildarríkis, 

— við hverja lestun og losun ökutækis, 

— á þriggja klukkustunda fresti í samanlögðum aksturstíma og 

— endastað daglegs vinnutíma. 

Til að greiða fyrir sannprófun á því að eftirlitsyfirvöld fari að tilskildum ákvæðum skal snjallökuritinn einnig skrá hvort 

ökutækið sé notað við vöru- eða farþegaflutninga, eins og krafist er samkvæmt reglugerð (EB) nr. 561/2006.  
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Í þeim tilgangi skulu ökutæki sem skráð eru í fyrsta skipti 36 mánuðum eftir gildistöku ítarlegu ákvæðanna sem um getur í 

fyrstu málsgrein 11. gr. hafa ökurita sem tengdur er staðsetningarþjónustu sem byggir á leiðsögukerfi um gervihnött. 

Skráning þegar ökutæki fer yfir landamæri og skráning á viðbótarstarfsemi sem um getur í öðrum og þriðja undirlið fyrstu 

undirgreinar og í annarri undirgrein skal þó gilda um ökutæki sem skráð voru í aðildarríki í fyrsta skipti meira en tveimur 

árum eftir gildistöku ítarlegu ákvæðanna sem um getur í annarri málsgrein 11. gr., með fyrirvara um skylduna um að 

endurbæta síðar tiltekin ökutæki í samræmi við 4. mgr. 3. gr.“ 

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

a) Í stað 2. mgr. kemur eftirfarandi: 

„2. Þremur árum eftir gildistöku ítarlegu ákvæðanna, sem um getur í annarri málsgrein 11. gr., skulu aðildarríki sjá 

eftirlitsyfirvöldum sínum, að viðeigandi marki, fyrir fjartengdum snemmgreiningarbúnaði sem nauðsynlegur er til að 

heimila gagnasamskiptin, sem um getur í þessari grein, með tilliti til sértækra krafna þeirra um framfylgd og markmið. 

Fram að þeim tíma geta aðildarríki ákveðið hvort þau sjái eftirlitsyfirvöldum sínum fyrir slíkum fjartengdum 

snemmgreiningarbúnaði.“ 

b) Í stað 3. mgr. kemur eftirfarandi: 

„3. Samskiptunum sem um getur í 1. mgr. skal aðeins komið á við ökuritann þegar búnaður eftirlitsyfirvalda krefst 

þess. Þau skulu vera örugg til að tryggja heilleika gagna og sannvottun skráningar- og eftirlitsbúnaðar. Aðgangur að 

þessum gagnasamskiptum skal takmarkaður við eftirlitsyfirvöld sem hafa heimild til að kanna brot á ákvæðum 

réttargerða Sambandsins sem um getur í 1. mgr. 7. gr. og þessari reglugerð og verkstæði að svo miklu leyti sem það er 

nauðsynlegt til að sannprófa að ökuritinn starfi rétt.“  

c) Eftirfarandi undirliður bætist við 4. mgr.: 

„— ef farið er yfir hámarksaksturstíma.“ 

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

„Ökuritar ökutækja sem skráð eru í fyrsta skipti í aðildarríki meira en tveimur árum eftir gildistöku ítarlegu ákvæðanna 

sem um getur í annarri málsgrein 11. gr. skulu búnir skilfletinum sem um getur í 1. mgr.“ 

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

a) Í stað fyrstu málsgreinar kemur eftirfarandi: 

„Til að tryggja að snjallökuritar uppfylli þær meginreglur og kröfur sem settar eru fram í þessari reglugerð skal 

framkvæmdastjórnin samþykkja á grundvelli framkvæmdargerða ítarleg ákvæði sem nauðsynleg eru svo beita megi 8., 

9. og 10. gr. á samræmdan hátt að undanskildum ákvæðum sem myndu kveða á um skráningu ökuritans á frekari 

gögnum. 

Eigi síðar en 21. ágúst 2021 skal framkvæmdastjórnin samþykkja framkvæmdargerðir þar sem mælt er fyrir um ítarleg 

ákvæði um samræmda beitingu skyldunnar um að skrá og geyma gögn um för ökutækis yfir landamæri og notkunina 

sem um getur í öðrum og þriðja undirlið fyrstu undirgreinar 1. mgr. 8. gr. og annarri undirgrein 1. mgr. 8. gr. 

Eigi síðar en 21. febrúar 2022 skal framkvæmdastjórnin samþykkja framkvæmdargerðir þar sem mælt er fyrir um 

ítarleg ákvæði um samræmda beitingu reglna um kröfur um gögn og virkni, þ.m.t. ákvæði 8., 9. og 10. gr. þessarar 

reglugerðar, og um uppsetningu ökurita í ökutæki sem um getur í aa-lið 1. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 561/2006. 

Þessar framkvæmdargerðir skulu samþykktar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 3. mgr.  

42. gr.“  
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b) Í stað inngangsorðanna í annarri málsgrein kemur eftirfarandi: 

„Ítarlegu ákvæðin sem um getur í fyrstu, annarri og þriðju málsgrein þessarar greinar skulu:“ 

 9) Í stað þriðju og fjórðu undirgreinar 5. mgr. 22. gr. kemur eftirfarandi: 

„Viðurkennd ísetningarstofa eða verkstæði skal án ótilhlýðilegrar tafar koma fyrir nýjum innsiglum í stað þeirra sem hafa 

verið fjarlægð eða rofin og í síðasta lagi innan sjö daga frá því að þau voru fjarlægð eða rofin. Ef innsigli hafa verið 

fjarlægð eða rofin vegna eftirlits má eftirlitsmaður með innsiglunarbúnað og sérstakt merki koma fyrir nýjum innsiglum án 

ótilhlýðilegrar tafar. 

Þegar eftirlitsmaður fjarlægir innsigli skal eftirlitskorti stungið í ökurita allt frá því að innisigli er fjarlægt þar til skoðun er 

lokið, þ.m.t. þegar nýju innisigli er komið fyrir. Eftirlitsmaður skal leggja fram skriflega yfirlýsingu þar sem a.m.k. 

eftirfarandi atriði koma fram: 

— verksmiðjunúmer ökutækis, 

— nafn eftirlitsmanns, 

— eftirlitsyfirvald og aðildarríki, 

— númer eftirlitskorts, 

— númer innsiglis sem var fjarlægt, 

— dagsetning og tími þegar innsigli var fjarlægt, 

— númerið á nýja innsiglinu, ef eftirlitsmaður hefur komið fyrir nýju innsigli. 

Áður en nýju innsigli er komið fyrir skal viðurkennt verkstæði prófa og kvarða ökuritann, nema þegar innsigli er fjarlægt 

eða rofið vegna eftirlits og eftirlitsmaður kemur fyrir nýju innsigli.“ 

10) Í 26. gr. bætist eftirfarandi málsgrein við: 

„7a. Lögbært yfirvald útgáfuaðildarríkis getur krafist þess að ökumaður skipti út ökumannskorti fyrir nýtt ef það er 

nauðsynlegt til að uppfylla viðeigandi tækniforskriftir.“ 

11) Ákvæðum 34. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 1. mgr. kemur eftirfarandi: 

„1. Ökumenn skulu nota ökuritaskífur eða ökumannskort hvern dag sem þeir eru við akstur allt frá því að þeir taka 

við ökutækinu. Ökuritaskífa eða ökumannskort skal ekki fjarlægt fyrr en daglegum vinnutíma lýkur nema heimild sé 

veitt fyrir því að fjarlægja það eða ef þess gerist þörf í því skyni að skrá inn tákn lands eftir að hafa farið yfir 

landamæri. Óheimilt er að nota ökuritaskífu eða ökumannskort fyrir lengra tímabil en það var ætlað.“ 

b) Í 5. mgr. er b-lið breytt sem hér segir: 

 i. Í stað iv. liðar kemur eftirfarandi: 

 „iv. undir merkinu : hvíld, hlé, árlegt orlof eða veikindaleyfi,“ 

 ii. Eftirfarandi lið er bætt við: 

 „v. undir merkinu „ferja/lest“: Til viðbótar við merkið : hvíldartími sem er varið um borð í ferju eða lest 

eins og krafist er í 9. gr. reglugerðar (EB) nr. 561/2006.“ 

c) Eftirfarandi liður bætist við 6. mgr.: 

„f) táknin fyrir löndin þar sem daglegur vinnutími hófst og þar sem honum lauk. Ökumaður skal einnig færa inn tákn 

landsins sem ökumaður kemur inn í eftir að fara yfir landamæri aðildarríkis við upphaf fyrstu viðkomu í því 

aðildarríki. Fyrsta viðkoman skal vera á næsta mögulega viðkomustað við eða þegar komið er yfir landamærin. 

Ef farið er yfir landamæri aðildarríkis um borð í ferju eða lest skal ökumaður færa inn tákn lands á komuhöfn eða 

komustöð.“ 
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d) Í stað 7. mgr. kemur eftirfarandi: 

„7. Ökumaður skal færa inn í stafræna ökuritann táknin fyrir löndin þar sem daglegur vinnutími hans hófst og þar 

sem honum lauk. 

Frá og með 2. febrúar 2022 skal ökumaður einnig færa inn tákn landsins sem ökumaður kemur inn í eftir að fara yfir 

landamæri aðildarríkis við upphaf fyrstu viðkomu í því aðildarríki. Fyrsta viðkoman skal vera á næsta mögulega 

viðkomustað við eða þegar komið er yfir landamærin. Ef farið er yfir landamæri aðildarríkis um borð í ferju eða lest 

skal ökumaður færa inn tákn lands í komuhöfn eða komustöð. 

Aðildarríki geta krafist þess að ökumenn ökutækja sem eru í flutningastarfsemi á yfirráðasvæði þeirra færi auk 

landstáknsins inn ítarlegri landfræðilega útlistun, að því tilskildu að aðildarríkin hafi tilkynnt þessar ítarlegri 

landfræðilegu útlistanir til framkvæmdastjórnarinnar fyrir 1. apríl 1998. 

Ekki skal vera nauðsynlegt fyrir ökumenn að færa inn upplýsingarnar sem um getur í fyrstu undirgrein ef ökuritinn 

skráir sjálfkrafa staðsetningargögn í samræmi við 8. gr.“ 

12) Ákvæðum 36. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Ákvæðum 1. mgr. er breytt sem hér segir: 

 i. Í stað i. liðar kemur eftirfarandi: 

 „i. ökuritaskífum fyrir yfirstandandi dag og næstliðna 56 daga,“. 

 ii. Í stað iii. liðar kemur eftirfarandi: 

 „iii. handskrifuðum skráningum og útprentum yfirstandandi dags og næstliðinna 56 daga.“ 

b) Í stað ii. liðar 2. mgr. kemur eftirfarandi: 

 „ii. handskrifuðum skráningum og útprentum yfirstandandi dags og næstliðinna 56 daga,“. 

3. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Ákvæði 15. liðar 1. gr. og 12. liðar 2. gr. skulu þó gilda frá 31. desember 2024. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 15. júlí 2020. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, 

D.M. SASSOLI 

forseti. 

Fyrir hönd ráðsins, 

J. KLOECKNER 

forseti. 

 __________  
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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/1429 

frá 31. maí 2021 

um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/956 að því er varðar  

gögn um ný, þung ökutæki sem aðildarríki eiga að vakta og gefa skýrslu um (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/956 frá 28. júní 2018 um vöktun og skýrslugjöf vegna 

koltvísýringslosunar og eldsneytisnotkunar nýrra þungra ökutækja (1), einkum a-lið 1. mgr. 11. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Til að hægt sé að framkvæma ítarlega greiningu, í samræmi við 10. gr. reglugerðar (ESB) 2018/956, er nauðsynlegt að 

afla gagna til að mögulegt sé að greina þung ökutæki, sem skráð eru sem „ökutæki til sérstakra nota“, eins og skilgreint 

er í lið 2.2. í A-hluta I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/858 (2), og til að ákvarða sértæka 

meðalkoltvísýringslosun framleiðanda að því er varðar reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1242 (3). Slík 

gögn eru skráð í færslu 51 í samræmisvottorði nýskráðs þungs ökutækis. Því er nauðsynlegt að aðlaga kröfurnar um 

gögn, sem tilgreindar eru í A-hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) 2018/956, að því er varðar gögn sem aðildarríki eiga 

að vakta og gefa skýrslu um. 

2) Því ætti að breyta reglugerð (ESB) 2018/956 til samræmis við það. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Breyting á reglugerð (ESB) 2018/956 

Í A-hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) 2018/956 bætist eftirfarandi o-liður við: 

„o) að því er varðar ökutæki til sérstakra nota, sem eru skráð til 30. júní 2021, ef upplýsingarnar eru fyrir hendi, og í öllum 

tilvikum að því er varðar ökutæki til sérstakra nota sem eru skráð frá 1. júlí 2021: tilgreining þeirra, eins og tilgreint er í 

færslu 51 í samræmisvottorðinu.“ 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 309, 2.9.2021, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 81/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 173, 9.7.2018, bls. 1. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/858 frá 30. maí 2018 um viðurkenningu á og markaðseftirlit með vélknúnum ökutækjum 

og eftirvögnum þeirra og á kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík ökutæki, um breytingu á reglugerðum (EB) 

nr. 715/2007 og (EB) nr. 595/2009 og niðurfellingu tilskipunar 2007/46/EB (Stjtíð. ESB L 151, 14.6.2018, bls. 1). 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1242 frá 20. júní 2019 um að setja staðla um frammistöðu vegna losunar koltvísýrings 

fyrir ný, þung ökutæki og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 595/2009 og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/956 og 

tilskipun ráðsins 96/53/EB (Stjtíð. ESB L 198, 25.7.2019, bls. 202). 

2022/EES/26/34 
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2. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 31. maí 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 __________  
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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/1430 

frá 31. maí 2021 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/956 með því að tilgreina þau gögn 

sem aðildarríkin eiga að gefa skýrslu um í þeim tilgangi að sannprófa koltvísýringslosun og 

eldsneytisnotkun nýrra, þungra ökutækja (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/956 frá 28. júní 2018 um vöktun og skýrslugjöf vegna 

koltvísýringslosunar og eldsneytisnotkunar nýrra þungra ökutækja (1), einkum 2. mgr. 7. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 595/2009 (2) er mælt fyrir um reglur um samræmi ökutækja og hreyfla í 

notkun, endingu mengunarvarnarbúnaðar, innbyggð greiningarkerfi ökutækja og mælingu á eldsneytisnotkun og 

koltvísýringslosun. 

2) Í samræmi við 1. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) 2018/956 skal framkvæmdastjórnin vakta, ef þær eru fyrir hendi, 

niðurstöður úr prófunum á vegum, sem framkvæmdar eru innan ramma reglugerðar (EB) nr. 595/2009, í þeim tilgangi 

að sannprófa koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun nýrra, þungra ökutækja. 

3) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2400 (3) er bætt við lagarammann um gerðarviðurkenningu 

vélknúinna ökutækja og hreyfla að því er varðar losun og upplýsingar um viðgerðir og viðhald ökutækja, sem settur var 

með reglugerð (ESB) nr. 582/2011 (4). Í reglugerð (ESB) nr. 2017/2400 er mælt fyrir um reglur um útgáfu leyfa til að 

nota hermitól í því skyni að ákvarða koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun nýrra ökutækja sem á að selja, skrá eða taka 

í notkun í Sambandinu og til að nota þetta hermitól og gefa yfirlýsingar um þau gildi fyrir koltvísýringslosun og 

eldsneytisnotkun sem þannig eru ákvörðuð. 

4) Nauðsynlegt er að greina prófunarskýrslur til að öðlast yfirgripsmikla þekkingu á prófunum á vegum til að sannprófa 

koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun nýrra, þungra ökutækja. 

5) Ef ökutæki stenst ekki sannprófunaraðferð er þörf á frekari upplýsingum um hver sé ástæða þess og eftirfylgni, ásamt 

niðurstöðum rannsókna til að komast að því hver ástæðan sé. 

6) Einnig er þörf á upplýsingum um hvernig mismunandi prófunarskýrslur eru tengdar sama ökutækjahópnum sem er til 

rannsóknar. 

7) Til að gera framkvæmdastjórninni kleift að fá gögnin tímanlega, sem eru nauðsynleg til að vakta niðurstöður úr 

prófunum á vegum, í samræmi við 1. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) 2018/956, og til að semja ársskýrslu, í samræmi við 

10. gr. þeirrar reglugerðar, þykir rétt að tilgreina fyrir hvaða tíma lögbær yfirvöld aðildarríkjanna ættu að gefa skýrslu 

um þau gögn. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 309, 2.9.2021, bls. 3. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 81/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 173, 9.7.2018, bls. 1. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 595/2009 frá 18. júní 2009 um gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja og hreyfla með 

tilliti til losunar frá þungum ökutækjum (Euro VI) og um aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja og um breytingu á 

reglugerð (EB) nr. 715/2007 og tilskipun 2007/46/EB og um niðurfellingu á tilskipunum 80/1269/EBE, 2005/55/EB og 2005/78/EB  

(Stjtíð. ESB L 188, 18.7.2009, bls. 1). 

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2400 frá 12. desember 2017 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 595/2009 að því er varðar ákvörðun koltvísýringslosunar og eldsneytisnotkunar þungra ökutækja og um breytingu á tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB og á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 582/2011 (Stjtíð. ESB L 349, 29.12.2017,  

bls. 1). 

(4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 582/2011 frá 25. maí 2011 um framkvæmd og breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 595/2009 að því er varðar losun frá þungum ökutækjum (Euro VI) og um breytingu á I. og III. viðauka við tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB (Stjtíð. ESB L 167, 25.6.2011, bls. 1). 

2022/EES/26/35 
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Gögn sem gefa á skýrslu um 

Að því er varðar 1. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) 2018/956 skulu lögbær yfirvöld aðildarríkjanna gefa skýrslu um eftirfarandi 

gögn: 

a) prófunarskýrslur, sem um getur í annarri undirgrein 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (ESB) 2017/2400, í síðasta lagi einum 

mánuði eftir að framleiðandi ökutækis hefur látið viðurkenningaryfirvaldinu þær skýrslur í té, 

b) upplýsingar um rannsókn til að komast að því hver sé ástæða þess að ökutæki stenst ekki sannprófunaraðferðina, eins og 

um getur í annarri undirgrein 2. mgr. 20. gr. reglugerðar (ESB) 2017/2400, eigi síðar en einum mánuði eftir að rannsókn 

hefst, 

c) niðurstöður rannsóknar sem um getur í annarri undirgrein 2. mgr. 20. gr. reglugerðar (ESB) 2017/2400, þ.m.t. upplýsingar 

um hver sé ástæða þess að ökutæki stenst ekki sannprófunaraðferðina samkvæmt annarri undirgrein þeirrar greinar sem 

tengist vottun íhluta, aðskilinna tæknieininga eða kerfa eða notkun hermitólsins, eigi síðar en einum mánuði eftir að 

viðurkenningaryfirvaldið hefur komist að því hver ástæðan sé, 

d) prófunarskýrslur, sem um getur í 2. mgr. 22. gr. reglugerðar (ESB) 2017/2400, með númeri vottorðs um eiginleika sem 

tengjast koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun loftviðnámshóps, sem þær hafa verið teknar saman fyrir, eigi síðar en 

einum mánuði eftir að framleiðandi hefur látið viðurkenningaryfirvaldinu þessar skýrslur í té, 

e) skjölin sem lýst er í 1. og 2. viðbæti við VIII. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2400, þ.m.t. 

fylgiskjölin, fyrir hvert vottorð um eiginleika sem tengjast koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun loftviðnámshóps sem 

hefur verið veitt, framlengt, synjað eða afturkallað, eigi síðar en einum mánuði eftir að viðurkenningaryfirvaldið hefur tekið 

saman þessi skjöl eða móttekið þau. 

2. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 31. maí 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/941 

frá 10. júní 2021 

um sérstakt verklag til að auðkenna þung ökutæki sem eru vottuð sem atvinnuökutæki en eru ekki 

skráð sem slík og til að leiðrétta árlega, sértæka meðalkoltvísýringslosun framleiðanda til að taka 

þessi ökutæki með í reikninginn (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1242 frá 20. júní 2019 um að setja staðla um frammistöðu 

vegna losunar koltvísýrings fyrir ný, þung ökutæki og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 595/2009 og reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/956 og tilskipun ráðsins 96/53/EB (1), einkum 3. mgr. 2. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í því skyni að auðkenna þung ökutæki, sem eru vottuð sem atvinnuökutæki en eru ekki skráð sem slík, þykir rétt að nota 

gögnin sem framleiðendur og aðildarríki hafa gefið skýrslu um í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2018/956 (2). 

2) Til að greiða úr misræmi gagnanna, sem skýrsla var gefin um í vottunum og skráningum, í samræmi við reglugerð 

(ESB) 2018/956, ættu aðildarríki og framleiðendur að hafa heimild til að gera athugasemdir við og, eftir atvikum, gefa 

skýrslu um nýjar upplýsingar til að leiðrétta áður framlagðar upplýsingar. 

3) Nauðsynlegt er að leiðrétting árlegrar, sértækrar meðalkoltvísýringslosunar framleiðenda, vegna þungra ökutækja sem 

eru vottuð sem atvinnuökutæki en eru ekki skráð sem slík, sé hófleg og hafi varnaðaráhrif í því skyni að hvetja til réttrar 

og vandaðrar vinnslu gagna og til að koma í veg fyrir að slíkum ökutækjum sé eignuð röng koltvísýringslosun, 

annaðhvort af ásetningi eða vegna vanrækslu. 

4) Ef framkvæmdastjórnin er þeirrar skoðunar að ökutæki hefði átt að vera skráð sem atvinnuökutæki ætti hún að leiðrétta 

gögnin, sem aðildarríkin hafa gefið skýrslu um, til samræmis við það og líta á ökutækið sem atvinnuökutæki að því er 

varðar 3. mgr. 2. gr. reglugerðar (ESB) 2019/1242. 

5) Við útreikning á sértækri meðalkoltvísýringslosun framleiðanda teljast því ökutæki, sem eru ranglega flokkuð sem þung 

ökutæki, hafa koltvísýringslosun sem er ákvörðuð út frá notkunarsniði atvinnuökutækja sem er hærri en 

koltvísýringslosun sem er ákvörðuð á grundvelli notkunarsniðs ökutækja sem koma með sendingar og er fyrir vikið 

óhagstæðara fyrir framleiðandann en ef ökutækið hefði verið rétt vottað í upphafi sem ökutæki sem kemur með 

sendingar. 

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um loftslagsbreytingar.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 205, 11.6.2021, bls. 77. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 82/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 198, 25.7.2019, bls. 202. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/956 frá 28. júní 2018 um vöktun og skýrslugjöf vegna koltvísýringslosunar og 

eldsneytisnotkunar nýrra þungra ökutækja (Stjtíð. ESB L 173, 9.7.2018, bls. 1). 

2022/EES/26/36 
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Auðkenning þungra ökutækja sem eru vottuð sem atvinnuökutæki en eru ekki skráð sem slík 

1. Framkvæmdastjórnin skal taka saman skrá yfir þung ökutæki sem hafa verið vottuð sem atvinnuökutæki, í skilningi  

3. mgr. 2. gr. reglugerðar (ESB) 2019/1242, á grundvelli gagnanna sem framleiðandinn hefur gefið skýrslu um, í samræmi við 

5. gr. reglugerðar (ESB) 2018/956, en sem voru ekki skráð sem atvinnuökutæki á grundvelli gagnanna sem aðildarríkin hafa 

gefið skýrslu um í samræmi við 4. gr. reglugerðar (ESB) 2018/956. 

2. Framkvæmdastjórnin skal útvega lögbæru yfirvöldunum, sem um getur í 2. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) 2018/956, og 

tengiliðunum, sem framleiðandinn tilnefnir skv. 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (ESB) 2018/956, viðeigandi hluta skrárinnar sem um 

getur í 1. mgr. 

3. Lögbær yfirvöld og framleiðendur geta, innan eins mánaðar frá móttöku skrárinnar skv. 2. mgr., útvegað framkvæmda-

stjórninni skýringar varðandi réttleika gagnanna sem gefin er skýrsla um skv. 4. og 5. gr. reglugerðar (ESB) 2018/956. 

4. Í kjölfar móttöku skýringanna eða að loknu eins mánaðar tímabilinu, sem veitt er skv. 3. mgr., skal framkvæmdastjórnin 

meta skrána yfir þungu ökutækin, sem um getur í 1. mgr., á grundvelli skýringanna, sem veittar eru skv. 3. mgr., rökstuðningi 

viðkomandi aðila og mögulega frekari rannsókna. 

5. Ef framkvæmdastjórnin kemst að þeirri niðurstöðu, á grundvelli matsins sem um getur í 4. mgr., að þung ökutæki, sem 

voru auðkennd skv. 1. mgr., voru rétt skráð sem ökutæki önnur en atvinnuökutæki skal hún leiðrétta árlega, sértæka 

meðalkoltvísýringslosun framleiðanda í samræmi við 2. gr. til að taka þau ökutæki með í reikninginn. 

6. Á grundvelli tæknilegra eiginleika viðkomandi ökutækja getur framkvæmdastjórnin skipt út upphaflegri vottun skráðs 

atvinnuökutækis, sem skýrsla var gefin um, þannig að í stað hennar komi vottun sama ökutækisins sem þungt ökutæki sem 

framleiðandinn skal endurreikna samkvæmt tæknilegum eiginleikum ökutækisins í ökutækjayfirhóp 4, 5, 9 eða 10 í töflu 1 í  

I. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2400 (3). Í slíku tilviki skal framkvæmdastjórnin ekki leiðrétta 

árlega, sértæka meðalkoltvísýringslosun framleiðanda, í samræmi við 2. gr., til að taka þessi ökutæki með í reikninginn heldur 

skulu ökutækin tekin með í ákvörðun á sértækri koltvísýringslosun framleiðanda, í samræmi við ákvæði reglugerðar  

(ESB) 2019/1242, einkum ef framleiðandinn hefur gripið til þeirra ráðstafana, sem fastlega má gera ráð fyrir, á grundvelli þeirra 

upplýsinga sem voru tiltækar þegar yfirlýsingin var gerð til stuðnings við rétta yfirlýsingu um að ökutæki sé atvinnuökutæki. 

7. Ef framkvæmdastjórnin kemst að þeirri niðurstöðu, á grundvelli niðurstöðu matsins sem um getur í 4. mgr., að þungu 

ökutækin, sem eru auðkennd skv. 1. mgr., ættu að hafa verið skráð sem atvinnuökutæki skal hún leiðrétta gögnin, sem 

aðildarríkið hefur gefið skýrslu um í samræmi við 4. gr. reglugerðar (ESB) 2018/956, og upplýsa aðildarríkið, þar sem þau 

þungu ökutæki voru skráð, um leiðréttinguna. 

2. gr. 

Beiting leiðréttinga á sértæka meðalkoltvísýringslosun 

Að því er varðar þung ökutæki, sem samsvara ákvæðum 5. mgr. 1. gr., skal árleg sértæk meðalkoltvísýringslosun framleiðanda 

leiðrétt sem hér segir: 

(avgCO2sg)corr = (Vsg x avgCO2sg + Σv CO2Vv ) / (Vsg + Vocsg), 

þar sem: 

avgCO2sg er sértæk meðalkoltvísýringslosun framleiðanda, sem er tilgreind í lið 2.2. í I. viðauka við reglugerð (ESB) 

2019/1242, 

  

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2400 frá 12. desember 2017 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 595/2009 að því er varðar ákvörðun koltvísýringslosunar og eldsneytisnotkunar þungra ökutækja og um breytingu á tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB og á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 582/2011 (Stjtíð. ESB L 349, 29.12.2017,  

bls. 1). 
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Vsg er fjöldi nýrra, þungra ökutækja framleiðanda í undirhópi ökutækja sg, að undanskildum atvinnuökutækjum, í samræmi 

við a-lið 4. gr. reglugerðar (ESB) 2019/1242, 

Σv er summa allra þungra ökutækja framleiðanda í undirhópi ökutækja sg, í samræmi við ákvæði 5. mgr. 1. gr., 

CO2Vv er meðaltal koltvísýringslosunar í g/tkm frá atvinnuökutæki v fyrir allar mismunandi samsetningar notkunarsniða, 

hleðsluskilyrða og tegunda eldsneytis, sem gefin er skýrsla um í samræmi við reglugerð (ESB) 2018/956, 

Vocsg er fjöldi þungra ökutækja framleiðanda í undirhópi ökutækja sg, í samræmi við 5. mgr. 1. gr. 

Í stað sértækrar meðalkoltvísýringslosunar framleiðanda avgCO2sg kemur leiðrétt sértæk meðalkoltvísýringslosun framleiðanda 

(avgCO2sg)corr, að því er varðar reglugerð (ESB) 2019/1242. 

3. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 10. júní 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 __________  
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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2018/850 

frá 30. maí 2018 

um breytingu á tilskipun 1999/31/EB um urðun úrgangs (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 1. mgr. 192. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins (1), 

með hliðsjón af áliti svæðanefndarinnar (2), 

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (3), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Bæta ætti úrgangsstjórnun í Sambandinu með það fyrir augum að vernda, varðveita og bæta gæði umhverfisins, vernda 

heilbrigði manna, tryggja að náttúruauðlindir séu nýttar af varúð, hagkvæmni og skynsemi, stuðla að meginreglum 

hringrásarhagkerfisins, auka orkunýtni og draga úr því hversu háð Sambandið er innfluttum tilföngum. 

2) Styrkja ætti markmiðin, sem mælt er fyrir um í tilskipun ráðsins 1999/31/EB (4), um að setja takmarkanir á urðun til að 

þau endurspegli betur metnað Sambandsins um að færa sig yfir í hringrásarhagkerfi og taka framförum við framkvæmd 

orðsendingar framkvæmdastjórnarinnar frá 4. nóvember 2008 „Framtaksverkefni á sviði hráefna: uppfyllum brýna þörf 

okkar fyrir vöxt og störf í Evrópu“ (The raw materials initiative: meeting our critical needs for growth and jobs in 

Europe) með því að draga jafnt og þétt úr urðun úrgangs, sem er ætlaður á urðunarstaði fyrir hættulausan úrgang, þar til 

hún verður í lágmarki. Framkvæmdastjórnin og aðildarríkin ættu að tryggja að slík minnkun falli inn í samþætta stefnu 

sem tryggir tilhlýðilega beitingu úrgangsmetakerfisins, stuðlar að skiptum yfir í forvarnarstarf, þ.m.t. endurnotkun ásamt 

undirbúningi fyrir endurnotkun og endurvinnslu, og að komið sé í veg fyrir að skipt sé úr urðun yfir í brennslu. 

3) Til að tryggja betri samfellu í úrgangslögum Sambandsins ætti að laga skilgreiningarnar, sem settar eru fram í tilskipun 

1999/31/EB, ef við á, að þeim sem eru í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB (5). 

4) Aðlaga þarf núverandi skilgreiningu á „afskekktri byggð“ að því er varðar ystu svæði til að taka til greina eiginleika 

slíkra byggða sem vekja verulega ólíkar áhyggjur frá umhverfislegu sjónarmiði í samanburði við önnur svæði. 

5) Laga ætti gildissvið tilskipunar 1999/31/EB að gildissviði tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2006/21/EB (6) og það 

ætti að halda áfram að taka til afsetningar úrgangs frá námuiðnaðinum sem fellur ekki undir tilskipun 2006/21/EB.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 150, 14.6.2018, bls. 100. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 84/2022 

frá 18. mars 2022 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB C 264, 20.7.2016, bls. 98. 

(2) Stjtíð. ESB C 17, 18.1.2017, bls. 46. 

(3) Afstaða Evrópuþingsins frá 18. apríl 2018 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 22. maí 2018. 

(4) Tilskipun ráðsins 1999/31/EB frá 26. apríl 1999 um urðun úrgangs (Stjtíð. EB L 182, 16.7.1999, bls. 1). 

(5) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB frá 19. nóvember 2008 um úrgang og um niðurfellingu tiltekinna tilskipana  

(Stjtíð. ESB L 312, 22.11.2008, bls. 3). 

(6) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/21/EB frá 15. mars 2006 um meðhöndlun úrgangs frá námuiðnaði og um breytingu á tilskipun 

2004/35/EB (Stjtíð. ESB L 102, 11.4.2006, bls. 15). 

2022/EES/26/37 
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6) Skýr umhverfislegur, efnahagslegur og félagslegur ávinningur myndi hljótast af því að takmarka urðun enn frekar og 

byrja á úrgangsstraumum sem falla undir sérstaka söfnun, s.s. plast, málmar, gler, pappír og lífúrgangur. Taka ætti tillit 

til tæknilegrar, umhverfislegrar eða efnahagslegrar hagkvæmni endurvinnslu eða annarrar endurnýtingar úrgangsleifa, 

sem koma úr úrgangi sem er safnað sérstaklega, við innleiðingu þessara takmarkana á urðun. 

7) Lífbrjótanlegur heimilis- og rekstrarúrgangur er stór hluti af heimilis- og rekstrarúrgangi. Urðun ómeðhöndlaðs 

lífbrjótanlegs úrgangs skapar umtalsverð neikvæð umhverfisáhrif með tilliti til losunar gróðurhúsalofttegunda og 

mengunar yfirborðsvatns, grunnvatns, jarðvegs og andrúmslofts. Þó að í tilskipun 1999/31/EB hafi þegar verið sett 

markmið um að beina lífbrjótanlegum úrgangi frá urðunarstöðum er rétt að koma á frekari takmörkunum um urðun 

lífbrjótanlegs úrgangs með því að banna urðun lífbrjótanlegs úrgangs sem hefur verið safnað sérstaklega til endurvinnslu 

í samræmi við tilskipun 2008/98/EB. 

8) Til að tryggja rétta beitingu úrgangsmetakerfisins ætti að gera viðeigandi ráðstafanir til að beita takmörkunum, frá og 

með 2030, á urðun alls úrgangs sem hentar til endurvinnslu eða annarrar efnis- eða orkuendurnýtingar. Þessar 

takmarkanir ættu ekki að gilda þar sem hægt er að sýna fram á að úrgangurinn henti ekki til endurvinnslu eða annarrar 

endurnýtingar og að urðun skili bestu heildarniðurstöðunni fyrir umhverfið í samræmi við úrgangsmetakerfið sem mælt 

er fyrir um í tilskipun 2008/98/EB. 

9) Mörg aðildarríki hafa enn ekki lokið við að þróa að fullu nauðsynleg grunnvirki úrgangsstjórnunar. Fastsetning 

markmiða um að draga úr urðun mun útheimta meiri háttar breytingar á úrgangsstjórnun í mörgum aðildarríkjum og 

stuðla að frekari framförum og fjárfestingum í sérstakri söfnun, flokkun og endurvinnslu úrgangs og komist verður hjá 

því að endurvinnanleg efni sitji föst á neðra þrepi úrgangsmetakerfisins. 

10) Stigvaxandi minnkun urðunar er nauðsynleg til að koma í veg fyrir skaðleg áhrif á heilbrigði manna og umhverfið og til 

að tryggja að efnahagslega verðmæt úrgangsefni séu endurheimt jafnt og þétt og skilvirkt gegnum viðeigandi 

úrgangsstjórnun og í samræmi við úrgangsmetakerfið eins og mælt er fyrir um í tilskipun 2008/98/EB. Við þá minnkun 

ætti að forðast að þróa getu stöðva til að meðhöndla úrgangsleifar óhóflega mikið, s.s. með endurnýtingu orku eða 

einfaldri vélrænni-lífrænni meðhöndlun á ómeðhöndluðum heimilis- og rekstrarúrgangi, þar eð slíkt gæti orðið til þess 

að grafa undan því að ná langtímamarkmiðum Sambandsins um að undirbúa heimilis- og rekstrarúrgang til 

endurnotkunar og endurvinnslu eins og mælt er fyrir um í tilskipun 2008/98/EB. Til að koma í veg fyrir skaðleg áhrif á 

heilbrigði manna og umhverfið ættu aðildarríkin um leið að gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að einungis 

úrgangur, sem hefur farið í gegnum meðhöndlun, sé urðaður; fylgni við þessa skyldu ætti ekki að leiða til umframgetu 

við meðhöndlun heimilis- og rekstrarúrgangsleifa. Til að tryggja samkvæmni milli þeirra markmiða sem mælt er fyrir 

um í tilskipun 2008/98/EB og markmiðanna um að draga úr urðun sem sett eru fram í tilskipun 1999/31/EB, eins og 

þeim er breytt með þessari tilskipun, og til að tryggja samræmda skipulagningu grunnvirkja og fjárfestinga sem þörf er á 

til að uppfylla þessi markmið ætti aðildarríkjum, sem urðuðu yfir 60% af heimilis- og rekstrarúrgangi sínum á árinu 

2013 samkvæmt gögnum sem voru tilgreind í sameiginlegum spurningalista Efnahags- og framfarastofnunarinnar og 

Hagstofu Evrópusambandsins, þar að auki að vera heimilt að ákveða að framlengja tímann til að fara að markmiðunum 

um urðun sem voru fastsett fyrir 2035. 

11) Til að tryggja áreiðanleika gagna er mikilvægt að mæla á nákvæmari hátt fyrir um þær reglur sem aðildarríkin eiga að 

fara eftir við að greina frá heimilis- og rekstrarúrgangi sem hefur verið urðaður. Skýrslugjöfin ætti að byggjast á því 

magni af heimilis- og rekstrarúrgangi sem er urðað eftir meðhöndlun til að undirbúa slíkan úrgang fyrir síðari urðun, s.s. 

stöðgun lífbrjótanlegs heimilis- og rekstrarúrgangs, og á magni úrgangs sem er fargað með brennslu. Að því er varðar 

heimilis- og rekstrarúrgang sem fer í meðhöndlun áður en úrgangurinn er endurunninn og endurnýttur, s.s. flokkun og 

vélræna meðhöndlun, ætti einnig að telja úrgang, sem kemur úr slíkri meðhöndlun og er að lokum urðaður, með við 

útreikning á markmiðum um urðun. 

12) Þegar aðildarríkin koma skuldbindingunum til framkvæmda, sem mælt er fyrir um í tilskipun 1999/31/EB, til að tryggja 

meðhöndlun úrgangs áður en hann er urðaður ættu þau að beita þeirri meðhöndlun sem á best við, þ.m.t. að stöðga 

lífrænan hluta úrgangsins, til að draga eins og unnt er úr neikvæðum áhrifum af því að urða slíkan úrgang á umhverfið 

og heilbrigði manna. Þegar aðildarríkin meta hversu viðeigandi meðhöndlun er ættu þau að taka tillit til ráðstafana sem 

þegar hefur verið komið í framkvæmd til að draga úr þessum neikvæðu áhrifum, þ.e. aðskilnaði lífúrgangs og sérstakri 

söfnun pappírs og pappa. 

13) Til að tryggja betri, tímanlegri og samræmdari framkvæmd þessarar tilskipunar og sjá fyrir hvers konar veikleika í 

framkvæmd ætti að koma á fót kerfi fyrir snemmviðvörunarskýrslur til að greina annmarka og gera það kleift að grípa til 

aðgerða áður en fresturinn til að uppfylla markmiðin rennur út.  
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14) Til að greiða fyrir því að markmið tilskipunar 1999/31/EB náist og til að ýta undir umskiptin yfir í hringrásarhagkerfi 

ætti framkvæmdastjórnin að stuðla að samræmingu og skiptum á upplýsingum og bestu starfsvenjum milli 

aðildarríkjanna og mismunandi greina atvinnulífsins. 

15) Framkvæmdaskýrslur sem aðildarríki útbúa á þriggja ára fresti hafa ekki reynst skilvirkt verkfæri til að sannreyna 

reglufylgni eða tryggja góða framkvæmd og leiða til óþarfa stjórnsýsluálags. Því er rétt að fella úr gildi ákvæði sem 

skylda aðildarríki til að gera slíkar skýrslur. Þess í stað ætti eingöngu að byggja samræmiseftirlit á gögnunum sem 

aðildarríki gefa framkvæmdastjórninni árlega skýrslu um. 

16) Gögn úr skýrslugjöf aðildarríkjanna eru nauðsynleg fyrir framkvæmdastjórnina til að meta reglufylgni aðildarríkjanna 

við lög Sambandsins um úrgang. Bæta ætti gæði, áreiðanleika og samanburðarhæfi gagna með því að innleiða einn 

inngöngustað fyrir öll gögn um úrgang, fella brott úreltar skýrslugjafarkröfur, setja viðmiðanir um landsbundna 

aðferðafræði við skýrslugjöf og innleiða skýrslu um eftirlit með gæðum gagna. Áreiðanleg skýrslugjöf um gögn sem 

varða úrgangsstjórnun hefur mikla þýðingu fyrir skilvirka framkvæmd, haldgóða skipulagningu grunnvirkja til 

úrgangsmeðhöndlunar og til að tryggja samanburðarhæfi gagna milli aðildarríkjanna. Þegar aðildarríkin gefa skýrslur 

um árangur sinn við að ná markmiðunum sem sett eru fram í tilskipun 1999/31/EB, eins og henni er breytt með þessari 

tilskipun, ættu þau því að nota nýjustu reglurnar, sem framkvæmdastjórnin þróaði, og aðferðafræðina sem þróuð var af 

viðkomandi lögbærum landsyfirvöldum sem bera ábyrgð á framkvæmd þessarar tilskipunar. 

17) Til að tryggja samræmd skilyrði við framkvæmd tilskipunar 1999/31/EB ætti að veita framkvæmdastjórninni 

framkvæmdarvald að því er varðar 5. gr. a (4. mgr.), 15. gr. (5. mgr.) og 15. gr. b og 15. gr. c í henni, eins og þeim er 

breytt með þessari tilskipun. Þessu valdi ætti að beita í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 182/2011 (7). 

18) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiðum þessarar tilskipunar, þ.e. að bæta úrgangsstjórnun í Sambandinu 

og stuðla þannig að því að vernda, varðveita og bæta gæði umhverfisins og að náttúruauðlindir séu nýttar af varúð og 

skynsemi, og þeim verður betur náð á vettvangi Sambandsins vegna umfangs og áhrifa ráðstafananna, er Sambandinu 

heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi við nálægðarregluna eins og kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans um 

Evrópusambandið. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram í þeirri grein, er ekki gengið lengra en 

nauðsyn krefur í þessari tilskipun til að ná þessum markmiðum. 

19) Því ætti að breyta tilskipun 1999/31/EB til samræmis við það. 

20) Í samræmi við sameiginlega pólitíska yfirlýsingu aðildarríkjanna og framkvæmdastjórnarinnar frá 28. september 2011 

um skýringaskjöl (8) hafa aðildarríkin skuldbundið sig til að láta, í rökstuddum tilvikum, eitt eða fleiri skjöl fylgja 

tilkynningunni um lögleiðingarráðstafanir sínar til að útskýra sambandið milli efnisþátta tilskipunar og samsvarandi 

hluta landsbundinna lögleiðingargerninga. Að því er varðar þessa tilskipun telur löggjafinn að sending slíkra gagna sé 

réttmæt. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingar 

Tilskipun 1999/31/EB er breytt sem hér segir: 

1) Í stað 1. mgr. 1. gr. kemur eftirfarandi: 

„1. Með það fyrir augum að styðja við umskipti Sambandsins yfir í hringrásarhagkerfi og uppfylla kröfurnar í 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB (*), einkum 4. og 12. gr. hennar, er markmiðið með þessari tilskipun að 

tryggja sívaxandi minnkun úrgangsurðunar, einkum úrgangs sem hentar til endurvinnslu eða annarrar endurnýtingar, og 

kveða á um, með því að setja strangar rekstrar- og tæknikröfur um úrgang og urðunarstaði, ráðstafanir, aðferðir og 

leiðbeiningar til að koma í veg fyrir eða draga eins og framast er unnt úr neikvæðum áhrifum á umhverfið, einkum 

mengun yfirborðsvatns, grunnvatns, jarðvegs og andrúmslofts, og á hnattrænt umhverfi, þ.m.t. gróðurhúsaáhrifin, sem og 

allri áhættu fyrir heilbrigði manna vegna urðunar úrgangs allan vistferil urðunarstaðarins. 

  

(7) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011 frá 16. febrúar 2011 um reglur og almennar meginreglur varðandi tilhögun 

eftirlits aðildarríkjanna með framkvæmdastjórninni þegar hún beitir framkvæmdavaldi sínu (Stjtíð. ESB L 55, 28.2.2011, bls. 13). 

(8) Stjtíð. ESB C 369, 17.12.2011, bls. 14. 
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_____________  

(*) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB frá 19. nóvember 2008 um úrgang og um niðurfellingu tiltekinna 

tilskipana (Stjtíð. ESB L 312, 22.11.2008, bls. 3).“ 

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

a) Í stað a-liðar kemur eftirfarandi: 

„a) skilgreiningarnar: „úrgangur“, „hættulegur úrgangur“, „hættulaus úrgangur“, „heimilis- og rekstrarúrgangur“, 

„framleiðandi úrgangs, „handhafi úrgangs“, „úrgangsstjórnun“, „sérstök söfnun“, „endurnýting“, „undirbún-

ingur fyrir endurnotkun“, „endurvinnsla“ og „förgun“, sem mælt er fyrir um í 3. gr. tilskipunar 2008/98/EB, 

skulu gilda“. 

b) Ákvæði b-, c-, d- og n-liðar falla brott. 

c) Eftirfarandi undirgrein er bætt við í r-lið: 

„Á ystu svæðum, í skilningi 349. gr. sáttmálans, er aðildarríkjunum heimilt að beita eftirfarandi skilgreiningum: 

„afskekkt byggð“: landsvæði þar sem 

— búa ekki fleiri en 2000 íbúar í hverri byggð og ekki fleiri en 5 íbúar á hvern ferkílómetra, eða fleiri en 2000 en 

færri en 5000 íbúar í hverri byggð og ekki fleiri en 5 íbúar á hvern ferkílómetra, og mynda ekki meira en  

3000 tonn af úrgangi á ári og 

— fjarlægð til næsta þéttbýlisstaðar, þar sem búa a.m.k. 250 íbúar á hvern ferkílómetra, er ekki undir 100 km og 

enginn aðgangur eftir vegum.“ 

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

a) Síðasti undirliður 2. mgr. fellur brott. 

b) Í stað 3. mgr. kemur eftirfarandi: 

„3. Stjórnun úrgangs frá námuiðnaði á landi, þ.e. úrgangs, sem fellur til við leit, nám, þ.m.t. á þróunarstigi áður en 

vinnsla hefst, meðhöndlun og geymslu verðmætra jarðefna svo og við starfrækslu grjótnáma, skal undanskilin 

gildissviði þessarar tilskipunar þegar hún fellur undir gildissvið annarra lagagerða Sambandsins.“ 

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

a) Eftirfarandi undirgrein í 2. mgr. fellur brott: 

„Tveimur árum fyrir þann dag, sem um getur í c-lið, skal ráðið endurmeta framangreint markmið á grundvelli 

skýrslu framkvæmdastjórnarinnar um þá hagnýtu reynslu sem aðildarríkin hafa aflað sér í viðleitni sinni til að ná 

þeim markmiðum sem mælt var fyrir um í a- og b-lið, ásamt tillögu, ef við á, um staðfestingu eða breytingu á þessu 

markmiði til þess að tryggja víðtæka vernd umhverfisins.“ 

b) Eftirfarandi lið er bætt við 3. mgr.: 

„f) úrgangi sem hefur verið safnað sérstaklega til undirbúnings fyrir endurnotkun og endurvinnslu skv. 1. mgr.  

11. gr. tilskipunar 2008/98/EB og 22. gr. þeirrar tilskipunar, að undanskildum úrgangi, sem kemur úr síðari 

meðhöndlun úrgangsins, sem er safnað sérstaklega, sem urðun er besta umhverfislega niðurstaðan fyrir í 

samræmi við 4. gr. þeirrar tilskipunar.“ 

c) Eftirfarandi málsgrein er bætt við: 

„3a. Aðildarríkin skulu leitast við að tryggja að frá og með 2030 verði ekki tekið á móti neinum úrgangi, sem 

hentar til endurvinnslu eða annarrar endurnýtingar, einkum heimilis- og rekstrarúrgangi, á urðunarstað, að 

undanskildum úrgangi sem urðun er besta umhverfislega niðurstaðan fyrir í samræmi við 4. gr. tilskipunar 

2008/98/EB. 

Aðildarríkin skulu láta fylgja upplýsingar um þær ráðstafanir sem gerðar hafa verið samkvæmt þessari málsgrein í 

áætlunum um úrgangsstjórnun, sem um getur í 28. gr. tilskipunar 2008/98/EB, eða í öðrum áætlunarskjölum sem 

taka til alls yfirráðasvæðis hlutaðeigandi aðildarríkis.“   
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d) Eftirfarandi málsgreinum er bætt við: 

„5. Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að eigi síðar en 2035 hafi magn heimilis- og 

rekstrarúrgangs sem er urðað minnkað niður í 10% eða minna af heildarmagni heimilis- og rekstrarúrgangs sem fellur 

til (miðað við þyngd). 

6. Aðildarríki er heimilt að framlengja frestinn til að ná markmiðinu sem um getur í 5. mgr. í allt að 5 ár að því 

tilskildu að viðkomandi aðildarríki: 

a) hafi urðað yfir 60% af heimilis- og rekstrarúrgangi sínum sem féll til 2013, eins og tilgreint var í sameiginlegum 

spurningalista Efnahags- og framfarastofnunarinnar og Hagstofu Evrópusambandsins, og 

b) tilkynni framkvæmdastjórninni um þá fyrirætlan sína að framlengja frestinn og leggi fram framkvæmdaáætlun, í 

samræmi við IV. viðauka við þessa tilskipun, eigi síðar en 24 mánuðum fyrir eindagann sem mælt er fyrir um í  

5. mgr. þessarar greinar. Þessa áætlun má sameina við framkvæmdaáætlun sem lögð er fram skv. b-lið 3. mgr.  

11. gr. tilskipunar 2008/98/EB. 

7. Innan þriggja mánaða frá viðtöku framkvæmdaáætlunar, sem lögð er fram skv. b-lið 6. mgr., getur 

framkvæmdastjórnin farið þess á leit að aðildarríki endurskoði þá áætlun ef hún telur að áætlunin sé ekki í samræmi 

við kröfurnar í IV. viðauka. Hlutaðeigandi aðildarríki skal leggja fram endurskoðaða áætlun innan þriggja mánaða frá 

viðtöku beiðninnar frá framkvæmdastjórninni. 

8. Ef um er að ræða framlengingu á frestinum í samræmi við 6. mgr. skulu aðildarríkin gera nauðsynlegar 

ráðstafanir, eigi síðar en 2035, til að minnka magn heimilis- og rekstrarúrgangs sem er urðað niður í 25% eða minna 

af heildarmagni heimilis- og rekstrarúrgangs sem fellur til (miðað við þyngd). 

9. Eigi síðar en 31. desember 2024 skal framkvæmdastjórnin fara yfir markmiðið, sem mælt er fyrir um í 5. mgr., 

með það fyrir augum að viðhalda því eða, ef við á, minnka það, íhuga megindleg markmið fyrir urðun á hvern íbúa og 

innleiða takmarkanir á urðun hættulauss úrgangs, annars en heimilis- og rekstrarúrgangs. Í því skyni skal 

framkvæmdastjórnin leggja skýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið ásamt, ef við á, tillögu að nýrri löggjöf.“ 

5) Eftirfarandi greinum er bætt við: 

„5. gr. a 

Reglur um útreikning á árangri við að ná markmiðum 

1. Í þeim tilgangi að reikna út hvort markmiðin, sem mælt er fyrir um í 5. og 6. mgr. 5. gr., hafi náðst: 

a) skal reikna út þyngd heimilis- og rekstrarúrgangs sem fellur til og er beint til urðunar á tilteknu almanaksári, 

b) skal þyngd úrgangs, sem kemur úr meðhöndlun fyrir endurvinnslu eða aðra endurnýtingu heimilis- og 

rekstrarúrgangs, s.s. flokkun eða vélrænni-lífrænni meðhöndlun, sem er síðan urðaður tekinn með í þyngd heimilis- 

og rekstrarúrgangs sem er tilgreint að hafi verið urðaður, 

c) skal þyngd heimilis- og rekstrarúrgangs, sem er fargað með brennslu, og þyngd úrgangs, sem fellur til við stöðgun 

lífbrjótanlegs hluta heimilis- og rekstrarúrgangsins í því skyni að urða hann síðar, tilgreind sem urðuð, 

d) skal þyngd úrgangs sem fellur til við endurvinnslu eða aðra endurnýtingu heimilis- og rekstrarúrgangs, sem er síðar 

urðaður, ekki tekinn með í þyngd heimilis- og rekstrarúrgangs sem er tilgreindur sem urðaður. 

2. Aðildarríki skulu koma á fót skilvirku gæðaeftirlits- og rekjanleikakerfi fyrir heimilis- og rekstrarúrgang sem er 

urðaður til að tryggja að skilyrðin, sem mælt er fyrir um í 1. mgr. þessarar greinar, séu uppfyllt. Þeim er heimilt að nota 

kerfið, sem komið er á fót í samræmi við 3. mgr. 11. gr. a í tilskipun 2008/98/EB, í þessu skyni.  
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3. Ef heimilis- og rekstrarúrgangur er sendur til annars aðildarríkis eða fluttur út frá Sambandinu til urðunar, í samræmi 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1013/2006 (*), skal aðildarríkið, þar sem úrganginum var safnað, taka 

hann með í því magni úrgangs sem er urðað, í samræmi við 1. mgr. 

4. Til að tryggja samræmd skilyrði við beitingu þessarar greinar skal framkvæmdastjórnin samþykkja fram-

kvæmdargerðir, eigi síðar en 31. mars 2019, þar sem komið er á reglum um útreikning og sannprófun gagna og 

skýrslugjöf um þau. Samþykkja skal þessar framkvæmdargerðir í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur 

í 2. mgr. 17. gr. 

5. gr. b 

Snemmviðvörunarskýrsla 

1. Framkvæmdastjórnin skal, í samstarfi við Umhverfisstofnun Evrópu, taka saman skýrslu um þann árangur sem náðst 

hefur í átt til þess að ná markmiðunum sem mælt er fyrir um í 5. og 6. mgr. 5. gr. eigi síðar en þremur árum áður en hver 

frestur fyrir sig, sem þar er mælt fyrir um, rennur út. 

2. Skýrslurnar, sem um getur í 1. mgr., skulu innihalda eftirfarandi: 

a) mat á árangri hvers aðildarríkis við að ná markmiðunum, 

b) skrá yfir aðildarríki, sem hætta er á að nái ekki markmiðunum innan tilskilins frests, ásamt viðeigandi tilmælum til 

hlutaðeigandi aðildarríkja, 

c) dæmi um bestu starfsvenjur sem eru notaðar í öllu Sambandinu sem gætu veitt leiðsögn til framfara í átt til þess að 

ná markmiðunum. 

5. gr. c 

Skipti á upplýsingum ásamt bestu starfsvenjum 

Framkvæmdastjórnin skal skipuleggja regluleg skipti á upplýsingum og bestu starfsvenjum milli aðildarríkjanna, þ.m.t., 

eftir því sem við á, við svæðis- og staðaryfirvöld, um framkvæmd krafnanna í þessari tilskipun í reynd. 

  

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1013/2006 frá 14. júní 2006 um tilflutning úrgangs (Stjtíð. ESB  

L 190, 12.7.2006, bls. 1).“ 

6) Eftirfarandi málslið er bætt við í a-lið 6. gr.: 

„Aðildarríki skulu tryggja að ráðstafanir sem gerðar eru í samræmi við þennan lið tefli því ekki í tvísýnu að ná 

markmiðunum í tilskipun 2008/98/EB, þ.e.a.s. um úrgangsmetakerfið og um aukinn undirbúning til endurnotkunar og 

endurvinnslu eins og sett er fram í 11. gr. þeirrar tilskipunar.“ 

7) Í 2. mgr. 11. gr. fellur önnur undirgrein brott. 

8) Í stað 15. gr. kemur eftirfarandi: 

„15. gr. 

Skýrslugjöf 

1. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni skýrslu fyrir hvert almanaksár um gögn sem varða framkvæmd  

2., 5. og 6. mgr. 5. gr. 

Þau skulu gefa skýrslu um gögnin rafrænt innan 18 mánaða frá lokum skýrslugjafarársins sem gögnunum er safnað fyrir. 

Gefa skal skýrslu um gögnin á sniðinu sem framkvæmdastjórnin ákvarðar í samræmi við 5. mgr. þessarar greinar. 

Fyrsta skýrslutímabilið um framkvæmd 5. og 6. mgr. 5. gr. skal hefjast á fyrsta heila almanaksárinu eftir að fram-

kvæmdargerðin, þar sem sniðið fyrir skýrslugjöfina er ákvarðað, er samþykkt, í samræmi við 5. mgr. þessarar greinar, og 

það skal taka til gagna fyrir viðkomandi skýrslutímabil. 

2. Aðildarríkin skulu gefa skýrslu um gögn sem varða framkvæmd 2. mgr. 5. gr. fram til 1. janúar 2025. 

3. Gögnum úr skýrslugjöf aðildarríkjanna í samræmi við þessa grein skal fylgja skýrsla um gæðaeftirlit.  
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4. Framkvæmdastjórnin skal fara yfir gögnin úr skýrslugjöfinni í samræmi við þessa grein og birta skýrslu um 

niðurstöðurnar úr yfirferð sinni. Í skýrslunni skal meta skipulagningu gagnaöflunarinnar, uppruna gagnanna og 

aðferðafræðina sem er notuð í aðildarríkjunum sem og heilleika, áreiðanleika og samkvæmni gagnanna og hversu 

tímanleg þau eru. Matið má innihalda sérstök tilmæli um úrbætur. Skýrslan skal tekin saman eftir fyrstu skýrslugjöf 

aðildarríkjanna um gögnin og á fjögurra ára fresti eftir það. 

5. Eigi síðar en 31. mars 2019 skal framkvæmdastjórnin samþykkja framkvæmdargerðir þar sem mælt er fyrir um snið 

til að gefa skýrslu um gögnin sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar. Samþykkja skal þessar framkvæmdargerðir í 

samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 17. gr.“ 

9) Eftirfarandi greinum er bætt við: 

„15. gr. a 

Stjórntæki til að stuðla að skiptum yfir í meira hringlaga hagkerfi 

Til að stuðla að markmiðunum, sem mælt er fyrir um í þessari tilskipun, skulu aðildarríkin nýta sér efnahagsleg 

stjórntæki og aðrar ráðstafanir til að hvetja til beitingar úrgangsmetakerfisins. Slík stjórntæki og ráðstafanir geta tekið til 

þeirra sem eru tilgreind í IV. viðauka a við tilskipun 2008/98/EB eða annarra viðeigandi stjórntækja og ráðstafana. 

15. gr. b 

Ákvörðun á gegndræpistuðli fyrir urðunarstaði 

Framkvæmdastjórnin skal samþykkja framkvæmdargerðir til að mæla fyrir um aðferð til að nota við að ákvarða 

gegndræpistuðul fyrir urðunarstaði, á staðnum og á öllu svæðinu sem staðurinn nær yfir. Samþykkja skal þessar 

framkvæmdargerðir í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 17. gr. 

15. gr. c 

Staðall Sambandsins fyrir sýnatöku úr úrgangi 

Framkvæmdastjórnin skal samþykkja framkvæmdargerðir til að þróa staðal fyrir sýnatöku úr úrgangi. Samþykkja skal 

þessar framkvæmdargerðir í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 17. gr. Aðildarríkjum er 

heimilt að beita landsbundnum stöðlum og málsmeðferðarreglum þar til búið er að samþykkja þessar fram-

kvæmdargerðir.“ 

10) Í stað 16. gr. kemur eftirfarandi: 

„16. gr. 

Endurskoðun viðaukanna 

Framkvæmdastjórnin skal hafa viðaukana í endurskoðun og, ef nauðsyn krefur, gera viðeigandi tillögur að nýrri 

löggjöf.“ 

11) Í stað 17. gr. kemur eftirfarandi: 

„17. gr. 

Nefndarmeðferð 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndarinnar sem komið er á fót skv. 39. gr. tilskipunar 2008/98/EB. Sú 

nefnd skal vera nefnd í skilningi reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011 (*). 

2. Ef vísað er til þessarar málsgreinar gildir 5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 182/2011. 

Skili nefndin ekki áliti skal framkvæmdastjórnin ekki samþykkja drögin að framkvæmdargerðinni og þriðja undirgrein  

4. mgr. 5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 182/2011 skal gilda. 

  

(*) 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).“ 
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12) Í I. viðauka fellur liður 3.5 brott. 

13) Í II. viðauka fellur 5. liður brott. 

14) Í 2. lið III. viðauka fellur fyrsta undirgrein brott. 

15) IV. viðauka er bætt við, eins og hann er settur fram í viðaukanum við þessa tilskipun. 

2. gr. 

Lögleiðing 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en  

5. júlí 2020. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað. 

Þegar aðildarríki samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í þeim tilvísun í tilskipun þessa 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. Framkvæmdastjórnin skal tilkynna þær hinum aðildarríkjunum. 

3. gr. 

Gildistaka 

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

4. gr. 

Viðtakendur 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Strassborg 30. maí 2018. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, 

A. TAJANI 

forseti. 

Fyrir hönd ráðsins, 

L. PAVLOVA 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Eftirfarandi viðauka er bætt við: 

„IV. VIÐAUKI 

FRAMKVÆMDAÁÆTLUN SEM LEGGJA SKAL FRAM SKV. 6. MGR. 5. GR. 

Framkvæmdaáætlunin sem leggja skal fram skv. 6. mgr. 5. gr. skal innihalda eftirfarandi: 

1. mat á fyrri, núverandi og áætluðum hlutföllum endurvinnslu, urðunar og annarrar meðhöndlunar á heimilis- og 

rekstrarúrgangi og straumum sem hann er samsettur úr, 

2. mat á framkvæmd úrgangsstjórnunaráætlana og áætlana um forvarnir gegn myndun úrgangs, sem eru fyrir hendi skv.  

28. og 29. gr. tilskipunar 2008/98/EB, 

3. ástæður fyrir því hvers vegna aðildarríkið telur að það sé e.t.v. ekki fært um að ná viðkomandi markmiði, sem mælt er fyrir 

um í 5. mgr. 5. gr., innan þess frests sem þar kemur fram og mat á framlengingu á tíma sem er nauðsynleg til að ná því 

markmiði, 

4. ráðstafanir sem eru nauðsynlegar til að ná markmiðunum, sem sett eru fram í 8. mgr. 5. gr. þessarar tilskipunar, sem eiga 

við um aðildarríkið meðan framlenging á tíma stendur yfir, þ.m.t. viðeigandi efnahagsleg stjórntæki, og aðrar ráðstafanir til 

að hvetja til beitingar úrgangsmetakerfisins, eins og sett er fram í 1. mgr. 4. gr. og í IV. viðauka a við tilskipun 2008/98/EB, 

5. tímaáætlun fyrir framkvæmd ráðstafananna sem eru tilgreindar í 4. lið, ákvörðun á þeim aðila sem er til þess bær að 

innleiða þær og mat á framlagi hverrar um sig til að ná viðeigandi markmiðum, ef um er að ræða framlengingu á tíma, 

6. upplýsingar um fjármögnun úrgangsstjórnunar í samræmi við mengunarbótaregluna, 

7. ráðstafanir til að bæta gæði gagna, eins og við á, með það fyrir augum að skipuleggja betur og vakta frammistöðu við 

úrgangsstjórnun.“ 

 __________  
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2017/1093 

frá 20. júní 2017 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar snið stöðutilkynninga verðbréfafyrirtækja  

og rekstraraðila markaða (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga (1), 

einkum 5. mgr. 58. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Snið vikulegu tilkynningarinnar um samanteknar stöður mismunandi hópa aðila í mismunandi hrávöruafleiðum, 

losunarheimildum eða afleiðum með losunarheimildir sem viðskipti eru með á viðskiptavettvöngum ætti að sundurliða 

stöður niður í stöður sem á hlutlægan og mælanlegan hátt draga úr áhættu sem tengist beint viðskiptastarfsemi, aðrar 

stöður og heildarstöður til að stuðla að gagnsæi um aðgreininguna á milli fjármálatengdrar starfsemi og annarrar 

starfsemi með slíkar hrávöruafleiður, losunarheimildir eða afleiður með losunarheimildir. 

2. Snið daglegra tilkynninga þar sem stöður verðbréfafyrirtækja og viðskiptavina þeirra í hrávöruafleiðum eða 

losunarheimildum eða afleiðum með losunarheimildir sem viðskipti eru með á viðskiptavettvöngum eru nákvæmlega 

sundurliðaðar sem og í fjárhagslega jafngildum OTC-samningum, ætti að vera með þeim hætti að það styðji við eftirlit 

með og beitingu stöðuhámarka skv. 57. gr. tilskipunar 2014/65/ESB. 

3. Stöður sem hafa orðið til í kjölfar kaup- og söluviðskipta sem dreifast milli ólíkra afhendingardagsetninga eða hrávara 

eða vegna annarra flókinna stefnuáætlana ættu að vera tilgreindar á aðgreinanlegum grunni nema viðskipti séu með 

samsetningu afurða eins og um stakan fjármálagerning sé að ræða sem tilgreindur er með ISIN-númeri og stöðurnar sem 

haldið er í honum falli undir tiltekin takmörk. 

4. Til að viðkomandi yfirvöld og Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin (ESMA) geti með skilvirkum og 

samræmdum hætti sinnt skyldum sínum ættu þau að fá gögn sem eru samanburðarhæf milli verðbréfafyrirtækja og 

rekstraraðila markaða sem starfrækja viðskiptavettvanga. Notkun sameiginlegs sniðs þvert á mismunandi innviði 

fjármálamarkaða ýtir undir víðtækari notkun af hálfu margskonar markaðsaðila og stuðlar þannig að stöðlun. 

5. Til að auðvelda samfellda vinnslu og draga úr kostnaði þátttakenda á markaði ættu öll verðbréfafyrirtæki og 

rekstraraðilar markaða sem starfrækja viðskiptavettvanga að nota stöðluð snið. 

6. Ný löggjöf Evrópuþingsins og ráðsins um markaði fyrir fjármálagerninga sem sett er fram í tilskipun 2014/65/ESB og 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 (2) gildir frá og með 3. janúar 2018. Til að tryggja samræmi og 

réttarvissu ætti þessi reglugerð að koma til framkvæmda frá og með sama degi. 

7) Reglugerð þessi byggist á drögum að tæknilegum framkvæmdarstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnunin hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina. 

8) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur haft opið samráð við almenning um drögin að tæknilegu eftirlits-

stöðlunum sem þessi reglugerð byggist á, greint mögulegan tengdan kostnað og ávinning og óskað eftir áliti 

hagsmunahópsins á verðbréfamarkaði, sem komið var á fót í samræmi við 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 1095/2010 (3).  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 158, 21.6.2017, bls. 16. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 85/2019 frá 

29. mars 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins nr. 88, 31.10.2019, bls. 7. 

(1) Stjtíð. ESB L 173, 12.6. 2014, bls. 84. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á reglugerð 

ráðsins (ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 84). 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (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). 

2022/EES/26/38 
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Vikulegar tilkynningar 

1. Verðbréfafyrirtæki eða rekstraraðilar markaða sem starfrækja viðskiptavettvang skulu útbúa þá vikulega tilkynningu sem 

um getur í a-lið 1. mgr. 58. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, sérstaklega fyrir hverja hrávöruafleiðu, losunarheimild eða afleiðu með 

losunarheimildir, sem viðskipti eru með á þeim viðskiptavettvangi, í samræmi við sniðmátið sem sett er fram í töflum I. viðauka 

við þessa reglugerð. 

2. Tilkynningarnar sem um getur í 1. mgr. skulu tilgreina samtölu allra staðna mismunandi aðila í hverjum þeirra flokka sem 

settir eru fram í töflu 1 í I. viðauka í stakri hrávöruafleiðu, losunarheimild eða afleiðu með losunarheimildir sem viðskipti eru 

með á þeim viðskiptavettvangi. 

2. gr. 

Daglegar tilkynningar 

1. Verðbréfafyrirtæki skulu láta lögbærum yfirvöldum í té sundurliðun á stöðum sínum eins og um getur 2. mgr. 58. gr. 

tilskipunar 2014/65/ESB með daglegum stöðutilkynningum á formi sem sett er fram í töflunum í II. viðauka við þessa 

reglugerð. 

2. Tilkynningarnar sem um getur í 1. mgr. skulu tilgreina allar stöður yfir alla líftíma allra samninga. 

3. gr. 

Snið tilkynninga 

Rekstraraðilar viðskiptavettvanga og verðbréfafyrirtæki skulu leggja fram tilkynningarnar sem um getur í 1. og 2. gr. á 

sameiginlegu stöðluðu XML sniði. 

4. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 3. janúar 2018. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 20. júní 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

Sniðmát fyrir vikulegar tilkynningar 

Tafla 1 

Vikulegar tilkynningar 

{Heiti viðskiptavettvangs} 

{Auðkenni viðskiptavettvangs} 

{Dagsetning sem vikulega tilkynningin vísar til} 

{Dagsetning og tími birtingar} 

{Heiti hrávöruafleiðusamnings, losunarheimildar eða afleiðu með losunarheimildir} 

{Afurðarkóði viðskiptavettvangs} 

{Staða tilkynningar} 

 

Táknun á magni 

staðna 
 

Verðbréfafyrirtæ

ki eða 

lánastofnanir 

Fjárfestingar-

sjóðir 

Aðrar fjármála-

stofnanir 
Atvinnufyrirtæki 

Rekstraraðilar sem ber 

að hlíta kröfum 

samkvæmt tilskipun 

2003/87/EB 

Gnótt Skort Gnótt Skort Gnótt Skort Gnótt Skort Gnótt Skort 

Fjöldi staðna  Áhættuminnkun 

sem tengist beint 

viðskiptastarfsemi 

          

Annað           

Samtals           

Breytingar frá 

síðustu tilkynn-

ingu (+/–) 

 Áhættuminnkun 

sem tengist beint 

viðskiptastarfsemi 

          

Annað           

Samtals           

Hundraðshluti af 

opnum stöðum 

samtals 

 Áhættuminnkun 

sem tengist beint 

viðskiptastarfsemi 

          

Annað           

Samtals           

Fjöldi aðila með 

stöðu í hverjum 

flokki 

  Samanlagt Samanlagt Samanlagt Samanlagt Samanlagt 

Samtals      
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Tafla 2 

Táknatafla fyrir töflu 3 

TÁKN GAGNATEGUND SKILGREINING 

{ALPHANUM-n} Allt að n alstöfum Reitur fyrir frjálsan texta. 

{DECIMAL-n/m} Tugabrot upp að n tölustöfum alls, þar 

sem allt að m tölustafir geta verið brota-

tölur 

Talnareitur fyrir bæði plús- og mínusgildi: 

— táknið sem skilur á milli heiltöluhlutans og 

aukastafa er „.“ (punktur), 

— mínustölur eru með forskeytinu „–“ (mínus). 

Eftir atvikum eru gildi námunduð og ekki stýfð. 

{DATEFORMAT} ISO 8601 dagsetningarsnið Dagsetningar skulu vera á eftirfarandi sniði: 

ÁÁÁÁ-MM-DD. 

{DATE_TIME_ 

FORMAT} 

ISO 8601 dagsetningar- og tímasnið — Dagsetning og tími á eftirfarandi sniði: 

ÁÁÁÁ-MM-DDTkk:mm:ss.ddddddZ. 

— „ÁÁÁÁ“ er árið, 

— „MM“ er mánuðurinn, 

— „DD“ er dagurinn, 

— „T“ — merkir að nota skuli bókstafinn „T“, 

— „kk“ er klukkustundin, 

— „mm“ er mínútan, 

— „ss.dddddd“ eru sekúndan og sekúndubrotið; 

— Z er samræmdur heimstími (UTC). 

Dagsetningar og tíma skal tilkynna á UTC. 

{MIC} 4 alstafir Markaðsauðkenni eins og það er skilgreint í ISO 10383 

{INTEGER-n} Heil tala allt að n tölustafir samtals Talnareitur fyrir bæði jákvæð og neikvæð heiltölugildi. 

Tafla 3 

Tafla með reitum þar sem tilkynna á um hverja hrávöruafleiðu, losunarheimild eða afleiðu með losunarheimildir að því 

er varðar 1. gr. 

REITUR UPPLÝSINGAR SEM SKAL VEITA SNIÐ UPPLÝSINGAGJAFAR 

Heiti viðskiptavettvangs Reitur sem fylla skal út með fullu heiti við-

skiptavettvangsins. 

{ALPHANUM-350} 

Auðkenni viðskiptavettvangs Reitur sem fylla skal út með markaðsauð-

kenniskóða markaðshluta (e. segment MIC code) 

viðskiptavettvangsins í samræmi við ISO 10383. 

Sé markaðsauðkenniskóði markaðshluta ekki fyrir 

hendi skal nota markaðsauðkenniskóða rekstr-

araðila (e. operating MIC). 

{MIC} 
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REITUR UPPLÝSINGAR SEM SKAL VEITA SNIÐ UPPLÝSINGAGJAFAR 

Dagsetning sem vikulega tilkynningin 

vísar til 

Reitur sem fylla skal út með dagsetningunni sem 

samsvarar föstudegi almanaksvikunnar sem stöð-

unni er haldið í. 

{DATEFORMAT} 

Dagsetning og tími birtingar Reitur sem fylla skal út með dagsetningunni og 

tímanum sem tilkynningin er birt á vefsetri við-

skiptavettvangsins. 

{DATE_TIME_FORMAT} 

Heiti hrávöruafleiðusamnings, los-

unarheimildar eða afleiðu með los-

unarheimild 

Reitur sem fylla skal út með heiti hrávöru-

afleiðusamnings, losunarheimildar eða afleiðu með 

losunarheimildir, sem tilgreind eru með afurðar-

kóða viðskiptavettvangsins. 

{ALPHANUM-350} 

Afurðarkóði viðskiptavettvangs Reitur sem fylla skal út með einkvæmu og 

ótvíræðu alstafaauðkenni sem viðskiptavettvangur-

inn notar til að flokka saman samninga með 

mismunandi líftíma og lausnarverð í eina og sömu 

afurð. 

{ALPHANUM-12} 

Staða tilkynningar Upplýsingar um hvort tilkynningin sé ný eða eldri 

tilkynning sem er afturkölluð eða breytt. 

Ef tilkynning sem áður var lögð fram er aftur-

kölluð eða henni breytt ætti að senda tilkynningu 

sem felur í sér allar upplýsingarnar úr upphaflegu 

tilkynningunni og flagga „stöðu tilkynningar“ sem 

„CANC“. 

Sé um að ræða breytingar ætti að senda nýja 

tilkynningu sem felur í sér allar upplýsingar úr 

upphaflegu tilkynningunni ásamt öllum nauð-

synlegum breytingum og flagga „stöðu tilkynn-

ingar“ sem „AMND“. 

„NEWT“ — Ný 

„CANC“ — Afturköllun 

„AMND“ — Breyting 

Fjöldi staðna Reitur sem fylla skal út með samanlögðu magni 

opinna staðna á föstudegi í lok viðskiptadagsins. 

Magnið ætti að gefa upp sem fjölda lotna (þegar 

stöðuhámörk eru tilgreind í lotum) eða einingum 

undirliggjandi þáttar (e. the underlying). 

Valréttarsamningar skulu teknir með í samlagn-

inguna og tilgreindir á grundvelli delta-jafngildis 

(e. delta-equivalent basis). 

{DECIMAL-15/2} 

Táknun á magni staðna Þennan reit skal fylla út með einingunum sem 

notaðar eru til að tilgreina fjölda staðna. 

„LOTS“ — ef stöðumagnið er 

gefið upp í lotum 

eða 

{ALPHANUM-25} — lýsing á 

einingunum sem notaðar eru ef 

stöðumagnið er gefið upp í 

einingum undirliggjandi þáttar 

Breytingar frá síðustu tilkynningu  

(+/–) 

Reitur sem fylla skal út með magni staðna sem 

endurspeglar aukningu eða minnkun miðað við 

föstudaginn á undan. 

Sé um að ræða minnkun staðna skal talan gefin 

upp sem mínustala með forskeytinu „–“ (mínus). 

{DECIMAL-15/2} 



21.4.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 26/292 

 

REITUR UPPLÝSINGAR SEM SKAL VEITA SNIÐ UPPLÝSINGAGJAFAR 

Hundraðshluti af opnum stöðum 

samtals 

Reitur sem fylla skal út með þeim hundraðshluta 

sem stöðurnar nema af opnum stöðum samtals. 

{DECIMAL-5/2} 

Fjöldi aðila með stöðu í hverjum 

flokki 

Reitur sem fylla skal út með fjölda aðila með stöðu 

í flokknum. 

Ef fjöldi aðila með stöðu í flokknum er undir 

fjöldanum sem tilgreindur er í framseldri reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar að því er varðar 6. mgr. 

58. gr. tilskipunar MiFID II (1), skal fylla út reitinn 

með „.“ (punktur). 

{INTEGER-7} 

eða 

{ALPHANUM-1} ef fylla skal út 

reitinn með „.“ (punktur). 

(1) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/565 frá 25. apríl 2016 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/65/ESB að því er varðar skipulagskröfur og rekstrarskilyrði verðbréfafyrirtækja og hugtök sem skilgreind eru að því er varðar þá 

tilskipun (Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 1). 
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II. VIÐAUKI 

Sniðmát fyrir daglegar tilkynningar 

Tafla 1 

Táknatafla fyrir töflu 2 

TÁKN GAGNATEGUND SKILGREINING 

{ALPHANUM-n} Allt að n alstöfum Reitur fyrir frjálsan texta. 

{DECIMAL-n/m} Tugabrot upp að n tölustöfum alls, þar 

sem allt að m tölustafir geta verið brota-

tölur 

Talnareitur fyrir bæði plús- og mínusgildi: 

— táknið sem skilur á milli heiltöluhlutans og 

aukastafa er „.“ (punktur), 

— mínustölur eru með forskeytinu „–“ (mínus). 

Eftir atvikum eru gildi námunduð og ekki stýfð. 

{DATEFORMAT} ISO 8601 dagsetningarsnið Dagsetningar skulu vera á eftirfarandi sniði: 

ÁÁÁÁ-MM-DD. 

{DATE_TIME_FORMAT} ISO 8601 dagsetningar- og tímasnið — Dagsetning og tími á eftirfarandi sniði: 

ÁÁÁÁ-MM-DDTkk:mm:ss.ddddddZ. 

— „ÁÁÁÁ“ er árið, 

— „MM“ er mánuðurinn, 

— „DD“ er dagurinn, 

— „T“ — : merkir að nota skuli bókstafinn „T“ 

— „kk“ er klukkustundin, 

— „mm“ er mínútan, 

— „ss.dddddd“ eru sekúndan og sekúndubrotið, 

— Z er samræmdur heimstími (UTC). 

Dagsetningar og tíma skal tilkynna á UTC. 

{ISIN} 12 alstafir ISIN-kóði eins og hann er skilgreindur í ISO 6166 

{LEI} 20 alstafir Auðkenni lögaðila eins og það er skilgreint í ISO 

17442 

{MIC} 4 alstafir Markaðsauðkenni eins og það er skilgreint í ISO 10383 

{NATIONAL_ID} 35 alstafir Auðkennið er það sem sett er fram í 6. gr. framseldrar 

reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/590 

(1) um kvaðir um skýrslugjöf um viðskipti skv. 26. gr. 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/ 

2014 (2) og II. viðauka þeirrar reglugerðar. 
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TÁKN GAGNATEGUND SKILGREINING 

{INTEGER-n} Heil tala allt að n tölustafir samtals Talnareitur fyrir bæði jákvæð og neikvæð heiltölugildi. 

(1) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/590 frá 28. júlí 2016 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 600/2014 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um skýrslugjöf um viðskipti til lögbærra yfirvalda (Stjtíð. ESB L 87, 

31.3.2017, bls. 449). 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á 

reglugerð ráðsins (ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 84). 

Tafla 2 

Töflur með reitum þar sem tilkynna á um allar stöður yfir alla líftíma allra samninga að því er varðar 2. gr. 

REITUR UPPLÝSINGAR SEM SKAL VEITA SNIÐ UPPLÝSINGAGJAFAR 

Dagsetning og tími framlagn-

ingar tilkynningar 

Reitur sem fylla skal út með dagsetningu og 

tíma þegar tilkynningin er lögð fram. 

{DATE_TIME_FORMAT} 

Tilvísunarnúmer tilkynningar Reitur sem fylla skal út með einkvæma 

auðkenninu sem tilkynnandinn veitir og 

tilgreinir ótvírætt tilkynninguna fyrir bæði 

tilkynnandann og lögbæra yfirvaldið sem 

henni er beint til. 

{ALPHANUM-52} 

Dagsetning viðskiptadags til-

kynntrar stöðu. 

Reitur sem fylla skal út með dagsetningunni 

þegar stöðunni sem tilkynnt er um er haldið í 

lok viðskiptadags á viðkomandi við-

skiptavettvangi. 

{DATEFORMAT} 

Staða tilkynningar Upplýsingar um hvort tilkynningin sé ný eða 

áður framlögð tilkynning sem er afturkölluð 

eða breytt. 

Ef tilkynning sem áður var lögð fram er 

afturkölluð eða henni breytt ætti að senda 

tilkynningu sem felur í sér allar upplýs-

ingarnar úr upphaflegu tilkynningunni, nota 

upphaflegt tilvísunarnúmer tilkynningar og 

flagga ætti „stöðu tilkynningar“ sem 

„CANC“. 

Við breytingar ætti að senda nýja tilkynningu 

sem felur í sér allar upplýsingarnar úr 

upphaflegu tilkynningunni nota upphaflegt 

tilvísunarnúmer tilkynningar, tilgreina allar 

nauðsynlegar breytingar og flagga „stöðu 

tilkynningar“ sem „AMND“. 

„NEWT“ — Ný 

„CANC“ — Afturköllun 

„AMND“ — Breyting 

Auðkenni tilkynningaraðila Auðkenni verðbréfafyrirtækisins sem sendir 

tilkynninguna. Reitur sem fylla skal út með 

auðkenni lögaðila (LEI) sé um að ræða 

lögaðila og með {NATIONAL_ID} sé um að 

ræða einstaklinga sem hafa ekki auðkenni 

lögaðila. 

{LEI} 

eða 

{NATIONAL_ID} — einstaklingar 
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REITUR UPPLÝSINGAR SEM SKAL VEITA SNIÐ UPPLÝSINGAGJAFAR 

Auðkenni stöðutaka Reitur sem fylla skal út með auðkenni 

lögaðila (LEI) sé um að ræða lögaðila og 

með {NATIONAL_ID} sé um að ræða 

einstaklinga sem hafa ekki auðkenni lögaðila. 

(Ath.: Ef staðan er fyrir eigin reikning 

fyrirtækisins sem er tilkynnandinn skal þessi 

reitur vera eins og reiturinn „Auðkenni til-

kynningaraðila“). 

{LEI} 

eða 

{NATIONAL_ID} — einstaklingar 

Tölvupóstfang stöðutaka Tölvupóstfang fyrir tilkynningar um atriði 

sem tengjast stöðu. 

{ALPHANUM-256} 

Auðkenni endanlegs móður-

félags 

Reitur sem fylla skal út með auðkenni 

lögaðila (LEI) sé um að ræða lögaðila og 

með {NATIONAL_ID} sé um að ræða 

einstaklinga sem hafa ekki auðkenni lögaðila. 

Ath.: Þessi reitur getur verið eins og reiturinn 

„Auðkenni tilkynningaraðila“ eða „Auðkenni 

stöðutaka“ ef endanlega móðurfélagið á sínar 

eigin stöður, eða útbýr eigin tilkynningar. 

{LEI} 

eða 

{NATIONAL_ID} — einstaklingar 

Tölvupóstfang endanlegs móð-

urfélags 

Tölvupóstfang til samskipta í tengslum við 

samanlagðar stöður 

{ALPHANUM-256} 

Staða móðurfélags sjóðs um 

sameiginlega fjárfestingu 

Reitur til að tilgreina hvort stöðutakinn sé 

sjóður um sameiginlega fjárfestingu sem 

tekur fjárfestingarákvarðanir óháð móður-

félagi sínu eins og sett er fram í 2. mgr. 4. gr. 

framseldrar reglugerðar framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2017/591 (1). 

„TRUE“ — stöðutakinn er sjóður um 

sameiginlega fjárfestingu sem tekur óháðar 

fjárfestingarákvarðanir 

„FALSE“ — stöðutakinn er ekki sjóður um 

sameiginlega fjárfestingu sem tekur óháðar 

fjárfestingarákvarðanir 

Auðkenniskóði samnings sem 

viðskipti eru með á við-

skiptavettvöngum 

Auðkenni hrávöruafleiðu, losunarheimildar 

eða afleiðu með losunarheimildir. Sjá reitinn 

„Auðkenni viðskiptavettvangs“ að því er 

varðar meðferð OTC-samninga sem eru 

fjárhagslega jafngildir samningum sem 

viðskipti eru með á viðskiptavettvöngum. 

{ISIN} 

Afurðarkóði viðskiptavettvangs Reitur sem fylla skal út með einkvæmu og 

ótvíræðu alstafaauðkenni sem við-

skiptavettvangurinn notar til að flokka saman 

samninga með mismunandi líftíma og lausn-

arverð í eina og sömu afurð. 

{ALPHANUM-12} 

Auðkenni viðskiptavettvangs Reitur sem fylla skal út með markaðsauð-

kenniskóða markaðshluta (e. segment MIC 

code) skv. ISO 10383 fyrir stöður sem 

tilkynntar eru í tengslum við samninga á 

viðskiptavettvangnum (e. on-venue). Sé 

markaðsauðkenniskóði markaðshluta ekki 

fyrir hendi skal nota markaðsauðkenniskóða 

rekstraraðila. 

{MIC} 
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REITUR UPPLÝSINGAR SEM SKAL VEITA SNIÐ UPPLÝSINGAGJAFAR 

 Notið markaðsauðkenniskóðann (MIC) 

„XXXX“ fyrir stöður utan viðskiptavettvangs 

(e. off-venue) í fjárhagslega jafngildum OTC-

samningum. 

Notið markaðsauðkenniskóðann (MIC) 

„XOFF“ fyrir skráðar afleiður eða losunar-

heimildir sem viðskipti eru með utan 

kauphallar (e. off-exchange). 

 

Tegund stöðu Reitur til að tilgreina hvort staðan sé í 

framtíðarsamningum, valréttum, losunar-

heimildum eða afleiðum þeirra, hrávöru-

afleiðum sem skilgreindar eru skv. c-lið 44. 

liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar Evrópu-

þingsins og ráðsins 2014/65/ESB (2) eða 

einhverjum öðrum tegundum samninga. 

„OPTN“ — Valréttir, þ.m.t. valréttir sem unnt 

er að eiga í aðgreindum viðskiptum með af 

tegundunum FUTR, SDRV eða OTHR, að 

undanskildum afurðum þar sem valkvæðnin er 

aðeins innbyggður þáttur 

„FUTR“ — Framtíðarsamningar 

„EMIS“ — Losunarheimildir og afleiður 

þeirra 

„SDRV“ — Hrávöruafleiður eins og þær eru 

skilgreindar í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. 

tilskipunar 2014/65/ESB 

„OTHR“ — aðrar tegundir samninga 

Líftími stöðu Upplýsingar um hvort líftími samningsins 

sem felur í sér tilkynntu stöðuna tengist 

nærmánuði eða öllum öðrum mánuðum. 

Ath.: Krafist er aðgreindra tilkynninga fyrir 

nærmánuði og alla aðra mánuði. 

„SPOT“ — nærmánuður, þ.m.t. allar stöður af 

tegundunum EMIS og SRDV 

„OTHR“ — allir aðrir mánuðir 

Stöðumagn Reitur sem fylla skal út með nettóstöðumagni 

í hrávöruafleiðu, losunarheimildum eða 

afleiðum þeirra, annaðhvort tilgreindu í 

lotum, ef stöðuhámörk eru tilgreind í lotum, 

eða einingum undirliggjandi þáttar. 

Þennan reit skal fylla út með plústölu fyrir 

gnóttstöður og mínustölu fyrir skortstöður. 

Ef staðan er í hrávöruafleiðum sem skilgre-

indar eru skv. c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. 

tilskipunar 2014/65/ESB skal fylla út þennan 

reit með fjölda eininga. 

{DECIMAL-15/2} 

Táknun á magni staðna Þennan reit skal fylla út með einingunum 

sem notaðar eru til að tilgreina stöðumagnið. 

„LOTS“ — ef stöðumagnið er gefið upp í 

lotum 

{ALPHANUM-25} — lýsing á einingunum 

sem notaðar eru ef stöðumagnið er gefið upp í 

einingum undirliggjandi þáttar 

„UNIT“ — ef stöðumagnið er gefið upp í 

einingum 
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REITUR UPPLÝSINGAR SEM SKAL VEITA SNIÐ UPPLÝSINGAGJAFAR 

Delta-jafngilt stöðumagn Ef stöðutegundin er „OPTN“ eða valréttur á 

„EMIS“ skal þessi reitur hafa að geyma 

delta-jafngilt (e. delta-equivalent) magn 

stöðunnar sem tilgreind er í reitnum 

„Stöðumagn“. 

Þennan reit skal fylla út með plústölu fyrir 

gnóttstöður í kaupréttum og skortstöður í 

söluréttum og mínustölu fyrir gnóttstöður í 

söluréttum og skortstöður í kaupréttum. 

{DECIMAL-15/2} 

Upplýsingar um hvort staðan 

dragi úr áhættu í tengslum við 

viðskiptastarfsemi 

Reitur til að tilgreina hvort staðan dragi úr 

áhættu í samræmi við 7. gr. framseldrar 

reglugerðar (ESB) 2017/591. 

„TRUE“ — staðan dregur úr áhættu 

„FALSE“ — staðan dregur ekki úr áhættu 

(1) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/591 frá 1. desember 2016 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/65/ESB að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir beitingu stöðuhámarka á hrávöruafleiður (Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, 

bls. 479). 

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipun 

2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB (Stjtíð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349). 
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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2019/1000 

frá 14. mars 2019 

um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2017/1799 að því er varðar undanþágu Seðlabanka  

Kína frá kröfunum um gagnsæi fyrir og eftir viðskipti sem settar eru fram í reglugerð  

(ESB) nr. 600/2014 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga 

og breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 (1), einkum 9. mgr. 1. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Viðskipti þar sem aðilar að seðlabankakerfi Evrópu eru mótaðilar eru undanþegin frá kröfunum um gagnsæi í 

viðskiptum, í samræmi við 6. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014, að því marki sem þessi viðskipti fara fram við 

framkvæmd stefnu í peningamálum, gjaldeyrismálum eða fjármálastöðugleika. 

2) Í samræmi við 9. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014 má rýmka þessa undanþágu frá gildissviði reglugerðar 

(ESB) nr. 600/2014 svo hún taki til seðlabanka þriðju landa sem og Alþjóðagreiðslubankans. 

3) Uppfæra ætti skrána yfir undanþegna seðlabanka þriðju landa sem sett er fram í framseldri reglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1799 (2), m.a. með það fyrir augum að rýmka, eftir því sem við á, gildissvið 

undanþágunnar sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014 til að hún nái yfir aðra seðlabanka 

þriðju landa eða til að fjarlægja slíka opinbera aðila af skránni. Framkvæmdastjórnin fylgist með og metur viðeigandi 

þróun í þriðju löndum og getur endurskoðað viðbótarundanþágurnar hvenær sem er. 

4) Í ljósi upplýsinga frá alþýðulýðveldinu Kína hefur framkvæmdastjórnin útbúið og lagt fyrir Evrópuþingið og ráðið 

skýrslu þar sem metin er alþjóðleg meðferð seðlabanka Kína. Í skýrslunni (3) er komist að þeirri niðurstöðu að rétt þyki 

að veita seðlabanka Kína undanþágu frá kröfunum um gagnsæi fyrir og eftir viðskipti í reglugerð (ESB) nr. 600/2014. 

Breyta ætti listanum yfir opinbera aðila sem sett er fram í framseldri reglugerð (ESB) 2017/1799 til samræmis við það 

og bæta seðlabanka Kína á hann. 

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit sérfræðingahóps evrópsku 

verðbréfanefndarinnar. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Í stað viðaukans við framselda reglugerð (ESB) 2017/1799 kemur viðaukinn við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 163, 20.6.2019, bls. 56. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 160/2020 

frá 23. október 2020 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 173, 12.6. 2014, bls. 84. 

(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1799 frá 12. júní 2017 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 600/2014 að því er varðar undanþágu frá gagnsæiskröfum fyrir og eftir viðskipti fyrir seðlabanka tiltekinna þriðju landa við 

framkvæmd stefnu þeirra í peningamálum, gjaldeyrismálum og fjármálastöðugleika (Stjtíð. L 259, 7.10.2017, bls. 11). 

(3) Skýrsla framkvæmdastjórnarinnar til Evrópuþingsins og ráðsins um undanþágu fyrir seðlabanka Alþýðulýðveldisins Kína samkvæmt 

reglugerðinni um markaði fyrir fjármálagerninga (MiFIR) (COM(2019), 143 frá 14.3.2019). 

2022/EES/26/39 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 14. mars 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

 1. Ástralía: 

— Seðlabanki Ástralíu (Reserve Bank of Australia), 

 2. Brasilía: 

— Seðlabanki Brasilíu (Central Bank of Brazil), 

 3. Kanada: 

— Seðlabanki Kanada (Bank of Canada), 

 4. Hong Kong, sérstjórnarsvæði Alþýðulýðveldisins Kína: 

— Seðlabanki Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority), 

 5. Indland: 

— Seðlabanki Indlands (Reserve Bank of India), 

 6. Japan: 

— Seðlabanki Japans (Bank of Japan), 

 7. Mexíkó: 

— Seðlabanki Mexíkó (Bank of Mexico), 

 8. Alþýðulýðveldið Kína: 

— Seðlabanki Kína (People's Bank of China), 

 9. Lýðveldið Kórea: 

— Seðlabanki Suður-Kóreu (Bank of Korea), 

10. Singapúr: 

— Seðlabanki Singapúr (Monetary Authority of Singapore), 

11. Sviss: 

— Seðlabanki Sviss (Swiss National Bank), 

12. Tyrkland: 

— Seðlabanki Tyrklands (Central Bank of the Republic of Turkey), 

13. Bretland: 

— Englandsbanki (Bank of England), 

14. Bandaríki Ameríku: 

— Seðlabanki Bandaríkjanna (Federal Reserve System), 

15. Alþjóðagreiðslubankinn (Bank for International Settlements). 

 __________  
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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/529 

frá 18. desember 2020 

um tæknilega eftirlitsstaðla um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2017/583 að því er  

varðar aðlögun á seljanleikamörkum og hundraðshlutamörkum viðskipta sem notuð eru til að ákvarða  

stærðina sem á sérstaklega við um gerninginn sem gildir um tiltekna gerninga aðra en hlutabréfagerninga (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 600/2014 frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og 

breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 (1), einkum þriðju undirgrein 5. mgr. 9. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/583 (2) eru settar fram kröfur um gagnsæi sem gilda fyrir 

skuldabréf, samsettar fjármálaafurðir, losunarheimildir og afleiður. Til að tryggja snurðulausa innleiðingu á þessum 

kröfum er í þessari framseldu reglugerð kveðið á um að beita tilteknum stighækkandi viðmiðunarmörkum gagnsæis yfir 

fjögurra ára tímabili sem hefst árið 2019. Þessi stighækkandi nálgun gerir kleift að útvíkka smám saman beitingu 

samsvarandi skyldna um gagnsæi. Þetta varðar einkum viðmiðið „meðalfjöldi viðskipta á dag“ sem notað er til að 

ákvarða þau skuldabréf sem virkur markaður er með og hundraðshlutamörk viðskipta sem notuð eru til að ákvarða 

stærðina sem á sérstaklega við um gerninginn sem gerir mögulegt að falla frá skyldum um gagnsæi áður en viðskipti 

fara fram. 

2) Samkvæmt þessari stighækkandi nálgun gerist það ekki sjálfkrafa að farið sé á næsta stig. Evrópska verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnunin skal leggja fram til framkvæmdastjórnarinnar árlegt mat sitt á því hvort rétt sé að fara á næsta 

stig. Í mati Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar verður að koma fram greining á þróun magns viðskipta 

með viðkomandi fjármálagerning á núverandi stigi og sjá fyrir möguleg áhrif af yfirfærslu yfir á næsta stig bæði fyrir 

seljanleika og markaðsaðila. Ef niðurstöður matsins réttlæta það verður Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin að 

leggja fram, ásamt skýrslunni, endurskoðaðan reglustaðal til að fara áfram yfir á næsta stig. 

3) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin lagði fram mat sitt og endurskoðaða eftirlitsstaðla til fram-

kvæmdastjórnarinnar 23. júlí 2020. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að milli 

0,15% og 0,31% af skuldabréfum sem viðskipti voru með á milli fjórða ársfjórðungs 2018 og þriðja ársfjórðungs 2019 

teldust vera seljanleg í samræmi við gildandi viðmið á stigi S1. Yfirfærsla á stig S2 þýðir aukningu um u.þ.b. 50%. Að 

því er varðar stærðina sem á sérstaklega við um gerninginn kemst Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin að þeirri 

niðurstöðu að 16% af nafnvirði viðskipta með ríkisskuldabréf og 6% af viðskiptum með önnur skuldabréf féllu undir 

undanþágu vegna stærðar sem á sérstaklega við um gerninginn á stigi S1. Yfirfærsla á stig S2 ætti að tryggja að færri 

skuldabréfaviðskipti geti fallið undir þessa undanþágu. 

4) Með tilliti til mats Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar þykir rétt að fara yfir á stig S2 til að ákvarða þau 

skuldabréf sem virkur markaður er með og um þá stærð sem á sérstaklega við um gerninginn. Yfirfærslan á stig S2 ætti 

að auka gagnsæi á skuldabréfamarkaði án þess að hafa neikvæð áhrif á seljanleika. Hins vegar þar sem fyrstu árlegu 

útreikningar Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar á gagnsæi annarra gerninga en hlutabréfagerninga, sem 

ekki eru skuldabréf, voru fyrst birtir á þessu ári, lágu ekki fyrir næg gögn til að færa aðra flokka fjármálagerninga yfir á 

stig S2. 

5) Því ætti að breyta framseldri reglugerð (ESB) 2017/583 til samræmis við það.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 106, 26.3.2021, bls. 47. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 217/2021 

frá 9. Júlí 2021 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 84. 

(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/583 frá 14. júlí 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 600/2014 um markaði fyrir fjármálagerninga að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um kröfur um gagnsæi fyrir 

viðskiptavettvanga og verðbréfafyrirtæki er varðar skuldabréf, samsettar fjármálaafurðir, losunarheimildir og afleiður (Stjtíð. ESB  

L 87, 31.3.2017, bls. 229). 

2022/EES/26/40 
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6) Reglugerð þessi byggist á drögum að tæknilegum eftirlitsstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin 

hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina. 

7) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur haft opið samráð við almenning um drögin að tæknilegu 

eftirlitsstöðlunum sem þessi reglugerð byggist á, greint mögulegan tengdan kostnað og ávinning og óskað eftir áliti 

hagsmunahópsins á verðbréfamarkaði, sem komið var á fót í samræmi við 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 1095/2010 (3), 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingar á framseldri reglugerð (ESB) 2017/583 

Ákvæðum 17. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/583 er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 1. mgr. kemur eftirfarandi: 

„1. Til að ákvarða þau skuldabréf sem ekki er virkur markaður með, að því er varðar 6. gr. og samkvæmt þeirri aðferð 

sem tilgreind er í b-lið 1. mgr. 13. gr., skal nota aðferðina með seljanleikaviðmiðinu „meðalfjöldi viðskipta á dag“ og beita 

þeim „meðalfjölda viðskipta á dag“ sem samsvarar þrepi S2 (10 viðskipti á dag).“ 

b) Í stað 3. mgr. kemur eftirfarandi: 

„3. Til að ákvarða þá stærð sem á sérstaklega við um fjármálagerninginn, að því er varðar 5. gr. og samkvæmt þeirri 

aðferð sem tilgreind er í i. lið b-liðar 2. mgr. 13. gr., skal nota þá nálgun á hundraðshlutamark viðskipta þar sem beitt er því 

hundraðshlutamarki viðskipta sem samsvarar þrepi S2 (40. hundraðshlutamark). 

Til að ákvarða þá stærð sem á sérstaklega við um fjármálagerninginn, að því er varðar 5. gr. og samkvæmt þeirri aðferð sem 

tilgreind er í ii., iii. og iv. lið b-liðar 2. mgr. 13. gr., skal nota þá nálgun á hundraðshlutamark viðskipta þar sem beitt er því 

hundraðshlutamarki viðskipta sem samsvarar þrepi S1 (30. hundraðshlutamark).“ 

2. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 18. desember 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 __________  

  

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (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). 
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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2015/62 

frá 10. október 2014 

um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að  

því er varðar vogunarhlutfallið (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 frá 26. júní 2013 um varfærniskröfur að því er varðar 

lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 (1), einkum j-lið 1. mgr. 456. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Frá 1. janúar 2015 eiga stofnanir að birta vogunarhlutfallið sem reiknað er út í samræmi við 429. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 575/2013; fyrir þá dagsetningu hefur framkvæmdastjórnin fullt umboð til að samþykkja framselda gerð til að breyta 

mælistærðum áhættuskuldbindingar og fjármagns við útreikning á vogunarhlutfallinu, til að leiðrétta mögulega 

annmarka sem greinast á grundvelli tilkynninga frá stofnununum. 

2) Mismunur hefur komið í ljós milli tilkynntra vogunarhlutfalla, sem um getur í 2. mgr. 429. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 575/2013, sem stafar af ólíkri túlkun stofnana á skuldajöfnun veðtrygginga í fjármögnunarviðskiptum með verðbréf 

og endurhverfum viðskiptum. Þessi mismunur í túlkun og skýrslugjöf hefur sýnt sig í kjölfar greiningarskýrslunnar sem 

Evrópska bankaeftirlitsstofnunin (EBA) birti 4. mars 2014. 

3) Þar sem ákvæði reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 endurspegla Basel-staðlana er einnig hægt að nota lausnirnar sem 

fundist hafa á annmörkunum á Basel-reglunum til þess að ráða bót á samsvarandi annmörkum í viðkomandi ákvæðum 

þeirrar reglugerðar. 

4) Baselnefndin samþykkti 14. janúar 2014 endurskoðaðar reglur um vogunarhlutfallið, einkum með sérstökum viðbótar-

mælingum og skuldajöfnunarfyrirkomulagi fyrir endurhverf viðskipti og fjármögnunarviðskipti með verðbréf. 

Samræming ákvæðanna í reglugerð (ESB) nr. 575/2013 varðandi útreikninginn á vogunarhlutfallinu með alþjóðlega 

viðurkenndum reglum ætti að taka á ólíkum túlkunum stofnana við skuldajöfnun veðtrygginga í fjármögnunar-

viðskiptum með verðbréf og endurhverfum viðskiptum og ætti einnig að auka alþjóðlega samanburðarhæfni ásamt því 

að skapa jöfn samkeppnisskilyrði fyrir stofnanir sem eru með staðfestu í Sambandinu og starfa á alþjóðavísu. 

5) Greiðslujöfnun fyrir milligöngu miðlægra mótaðila samkvæmt grundvallarlíkaninu sem alla jafnan er notað í Sam-

bandinu orsakar tvítalningu á vogun í mælistærð áhættuskuldbindingar stofnunar sem er í hlutverki stöðustofnunaraðila. 

6) Greiðslujöfnun fjármögnunarviðskipta með verðbréf, sérstaklega hvað varðar endurhverf viðskipti, í gegnum fullgilda, 

miðlæga mótaðila (QCCPs) getur haft í för með sér ávinning s.s. marghliða skuldajöfnun og traustar aðferðir við umsjón 

veðtrygginga sem auka á fjármálastöðugleika. Þess vegna ætti að leyfa að viðskiptakröfur og viðskiptaskuldir í reiðufé í 

endurhverfum verðbréfakaupum og endurhverfri verðbréfasölu fyrir milligöngu sama fullgilda, miðlæga mótaðila séu 

skuldajafnaðar. 

7) Endurhverf viðskipti sem hægt er að slíta hvenær sem er, með fyrirvara um samþykktan uppsagnarfrest, ættu að teljast 

jafngild því að hafa tiltekinn líftíma, jafnan uppsagnarfrestinum, og „sami tiltekni lokauppgjörsdagur“ ætti að teljast 

vera uppfylltur þannig að slík viðskipti séu hæf til skuldajöfnunar á viðskiptakröfum og viðskiptaskuldum í reiðufé í 

endurhverfum verðbréfakaupum og endurhverfri verðbréfasölu við sama mótaðilann. 

8) Endurskoðaða vogunarhlutfallið ætti að leiða til nákvæmari mælingar á vogun og ætti að þjóna sem viðeigandi 

takmörkun á uppsöfnun vogunar í stofnunum með staðfestu í Sambandinu. 

9) Tímasetning skýrslugjafar um vogunarhlutfallið við lok ársfjórðungslegs reikningsskilatímabils, fremur en skýrslugjöf á 

grundvelli þriggja mánaða meðaltals, aðlagar vogunarhlutfallið betur að gjaldþolsskýrslugjöfinni.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 11, 17.1.2015, bls. 37. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 80/2019 frá 

29. mars 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins nr. 44, 2.7.2020, bls. 59. 

(1) Stjtíð. ESB L 176, 27.6. 2013, bls. 1. 
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10) Það að nota vergar grundvallarfjárhæðir fyrir selda útlánavörn, sem gefin er út af stofnun, endurspeglar betur vogun í 

samanburði við að nota markaðsvirðisaðferðina fyrir þessa gerninga. 

11) Samstæðuumfangið fyrir útreikning á vogunarhlutfallinu ætti að vera sambærilegt hinu eftirlitsbundna samstæðu-

umfangi sem notað er til að ákvarða áhættuvegnu eiginfjárhlutföllin. 

12) Breytingarnar sem kynntar eru með þessari reglugerð ættu að auðvelda samanburð á vogunarhlutfallinu sem stofnanir 

birta og stuðla að því að ekki sé villt um fyrir markaðsaðilum hvað varðar raunverulega vogun stofnana. Það er þess 

vegna nauðsynlegt að þessi reglugerð öðlist gildi sem fyrst. 

13) Því ætti að breyta reglugerð (ESB) nr. 575/2013 til samræmis við það. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Reglugerð (ESB) nr. 575/2013 er breytt sem hér segir: 

1)  Í stað 429. gr. kemur eftirfarandi: 

„429. gr. 

Útreikningur á vogunarhlutfalli 

 1.  Stofnanir skulu reikna út vogunarhlutfall sitt í samræmi við aðferðafræðina sem sett er fram í 2.–13. mgr. 

 2.  Vogunarhlutfallið skal reiknað sem mælistærð fjármagns stofnunar, deilt með heildarmælistærð áhættuskuldbindingar 

þeirrar stofnunar og skal gefið upp í hundraðshlutum. 

 Stofnanir skulu reikna út vogunarhlutfallið á viðmiðunardagsetningu skýrslugjafarinnar. 

 3.  Að því er varðar 2. mgr. skal mælistærð fjármagns vera eiginfjárþáttur 1. 

 4.  Heildarmælistærð áhættuskuldbindingar skal vera summan af virði áhættuskuldbindinga af: 

a)  eignum, sem um getur í 5. mgr., að því undanskildu að þær séu dregnar frá þegar mælistærð fjármagns er ákvörðuð, 

sem um getur í 3. mgr., 

b)  afleiðum sem getur í 9. mgr., 

c)  viðbótum fyrir útlánaáhættu mótaðila af endurhverfum viðskiptum, lánveitingum eða lántökum vegna verbréfa eða 

hrávöru, gnóttsamningum og viðbótalánveitingum vegna kaupa/sölu verðbréfa, þ.m.t. þeim sem eru utan efnahags-

reiknings, sem um getur í 429. gr. b, 

d)  liðum utan efnahagsreiknings sem um getur í 10. mgr. 

 5.  Stofnanir skulu ákvarða virði áhættuskuldbindingar af eignum, að undanskildum samningum sem taldir eru upp í  

II. viðauka og lánaafleiðum, í samræmi við eftirfarandi meginreglur: 

a)  áhættuskuldbindingarvirði eigna merkir virði áhættuskuldbindingar í samræmi við fyrsta málslið 1. mgr. 111. gr., 

b)  áþreifanlegar eða fjárhagslegar veðtryggingar, ábyrgðir eða mildun útlánaáhættu, sem keypt er, skal ekki nota til að 

lækka áhættuskuldbindingarvirði eigna, 

c)  ekki skal skuldajafna útlán með innlánum, 

d)  að endurhverfum viðskiptum, lánveitingum eða lántökum vegna verðbréfa eða hrávöru, gnóttsamningum og viðbótalán-

veitingum vegna kaupa/sölu verðbréfa, skuli ekki vera skuldajafnað.  
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 6.  Stofnanir geta dregið frá mælistærð áhættuskuldbindingar, sem sett er fram í 4. mgr. þessarar greinar, fjárhæðirnar 

sem dregnar eru frá almennu eigin fé þáttar 1, í samræmi við d-lið 1. mgr. 36. gr. 

 7.  Lögbær yfirvöld geta leyft stofnun að taka ekki með í mælistærð áhættuskuldbindingar áhættuskuldbindingar sem 

geta notið ávinnings af meðhöndluninni sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 113. gr. Lögbær yfirvöld geta veitt þetta leyfi 

eingöngu þegar öll skilyrðin sem sett eru fram í a- til e-liðum 6. mgr. 113. gr. eru uppfyllt og þegar þau hafa gefið 

samþykkið sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 113. gr. 

 8.  Þrátt fyrir d-lið 5. mgr. geta stofnanir ákveðið virði áhættuskuldbindingar af viðskiptakröfum og viðskiptaskuldum í 

reiðufé í endurhverfum viðskiptum, lánveitingum eða lántökum vegna verðbréfa eða hrávöru, gnóttsamningum og 

viðbótalánveitingum vegna kaupa/sölu verðbréfa við sama mótaðila á hreinum grunni, eingöngu ef öll eftirfarandi skilyrði 

eru uppfyllt: 

a)  viðskiptin hafi sama tiltekna lokauppgjörsdag, 

b)  rétturinn til að jafna saman fjárhæðinni sem skulduð er mótaðilanum með fjárhæðinni sem mótaðilinn skuldar er 

framfylgjanlegur samkvæmt lögum í öllum eftirfarandi aðstæðum: 

i.  í venjubundnum viðskiptum, 

ii.  ef um er að ræða vanskil, ógjaldfærni eða gjaldþrot, 

c)  mótaðilarnir hafa í hyggju að jafna saman, gera upp samtímis, eða viðskiptin falla undir uppgjörsfyrirkomulag sem 

hefur í för með sér virkt ígildi uppgjörs á hreinum grunni. 

 Að því er varðar c-lið fyrstu undirgreinar leiðir uppgjörsfyrirkomulag til virks ígildis uppgjörs á hreinum grunni ef hrein 

niðurstaða sjóðstreymis viðskiptanna samkvæmt því fyrirkomulagi er á greiðsludeginum jafngild einstöku hreinu 

fjárhæðinni við uppgjör á hreinum grunni. 

 9.  Stofnanir skulu ákvarða virði áhættuskuldbindingar af samningum, sem taldir eru upp í II. viðauka, og af 

lánaafleiðum, þ.m.t. þeirra sem eru utan efnahagsreiknings, í samræmi við 429. gr. a. 

 10.  Stofnanir skulu ákvarða virði áhættuskuldbindingar liða utan efnahagsreiknings, að undanskildum samningum sem 

taldir eru upp í II. viðauka, lánaafleiðum, endurhverfum viðskiptum, lánveitingum eða lántökum vegna verðbréfa eða 

hrávöru, gnóttsamningum og viðbótalánveitingum vegna kaupa/sölu verðbréfa, í samræmi við 1. mgr. 111. gr. Samt sem 

áður skulu stofnanir ekki lækka nafnvirði þessara liða með sértækum leiðréttingum á útlánaáhættu. 

 Þegar skuldbinding vísar til framlengingar á annarri skuldbindingu skal, í samræmi við 9. mgr. 166. gr., nota þann 

breytistuðul sem lægri er af þeim tveimur sem tengdir eru hvorri skuldbindingu um sig. Virði áhættuskuldbindingar liða 

með litla áhættu utan efnahagsreiknings, sem um getur í d-lið 1. mgr. 111. gr., skal heyra undir neðri mörk jöfn 10% af 

nafnvirði þeirra. 

 11.  Stofnun sem er stöðustofnunaraðili fullgilds, miðlægs mótaðila (QCCP) má í útreikningnum á mælistærð 

áhættuskuldbindingar undanskilja viðskiptastöður eftirfarandi liða, að því tilskildu að þessar viðskiptastöður séu gerðar upp 

við þann fullgilda, miðlæga mótaðila og uppfylli, á sama tíma, skilyrðin sem mælt er fyrir um í c-lið 1. mgr. 306. gr.: 

a)  samninga, sem taldir eru upp í II. viðauka, 

b)  lánaafleiður, 

c)  endurhverf viðskipti, 

d)  viðskipti í tengslum við lántökur eða lánveitingar í verðbréfum eða hrávöru, 

e)  gnóttsamninga, 

f)  lánveitingar vegna kaupa/sölu verðbréfa. 

 12.  Þegar stofnun sem er stöðustofnunaraðili fullgilds, miðlægs mótaðila ábyrgist gagnvart þeim fullgilda, miðlæga 

mótaðila frammistöðu viðskiptavinar sem gengur beint inn í afleiðuviðskipti við hinn fullgilda, miðlæga mótaðila, skal hún 

taka með í mælistærð áhættuskuldbindingar áhættuskuldbindinguna sem stafar af ábyrgðinni, sem afleiðuáhættu-

skuldbindingu gagnvart viðskiptavininum, í samræmi við 429. gr. a.  
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 13.  Ef góðar reikningsskilavenjur viðkomandi lands viðurkenna fjárvörslueignir í efnahagsreikningi, í samræmi við  

10. gr. tilskipunar 86/635/EBE, má undanskilja þær eignir frá heildarmælistærð áhættuskuldbindingar í tengslum við 

vogunarhlutfallið, að því tilskildu að þær uppfylli skilyrði fyrir því að vera ekki teknar til greina sem sett eru fram í 

alþjóðlega reikningsskilastaðlinum (IAS) 39, eins og við á samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1606/2002, og, ef við á, skilyrði 

fyrir því að falla ekki undir samstæðureikningsskil sem sett eru fram í alþjóðlega reikningsskilastaðlinum (IFRS) 10, eins 

og við á samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1606/2002. 

 14.  Lögbær yfirvöld geta leyft stofnun að undanskilja frá mælistærð áhættuskuldbindingar, áhættuskuldbindingar sem 

uppfylla öll af eftirfarandi skilyrðum: 

a)  þær eru áhættuskuldbindingar gagnvart opinberum aðila, 

b)  þær eru meðhöndlaðar í samræmi við 4. mgr. 116. gr., 

c)  þær stafa af innstæðum sem stofnunin er lagalega skuldbundin að yfirfæra til opinbers aðila, sem um getur í a-lið, í 

þeim tilgangi að fjármagna fjárfestingar í þágu almannahagsmuna.“ 

2)  Eftirfarandi 429 gr. a og 429 gr. b bætast við: 

„429. gr. a 

Virði áhættuskuldbindingar afleiðna 

 1.  Stofnanir skulu ákvarða virði áhættuskuldbindingar samninga sem taldir eru upp í II. viðauka og lánaafleiðna, þ.m.t. 

þeirra sem eru utan efnahagsreiknings, í samræmi við aðferðina sem sett er fram í 274. gr. Stofnanir skulu beita a-lið  

2. mgr. 299. gr. til að ákvarða um hugsanlega framtíðarútlánaáhættuskuldbindingu fyrir lánaafleiður. 

 Við ákvörðun um hugsanlega framtíðarútlánaáhættuskuldbindingu lánaafleiðna skulu stofnanir beita þeim meginreglum 

sem mælt er fyrir um í a-lið 2. mgr. 299. gr. á allar lánaafleiður sínar, ekki einungis þær sem eru færðar í veltubók. 

 Við ákvörðun á virði áhættuskuldbindingar geta stofnanir tekið tillit til áhrifanna af samningum fyrir skuldskeytingu og 

aðra skuldajöfnunarsamninga, í samræmi við 295. gr. Skuldajöfnun milli afurða skal ekki beitt. Samt sem áður geta 

stofnanir skuldajafnað innan vöruflokksins sem um getur í c-lið 25. liðar í 272. gr. og lánaafleiðna þegar þær heyra undir 

samningsbundinn skuldajöfnunarsamning milli afurða, sem um getur í c-lið 295. gr. 

 2.  Þegar veiting veðs í tengslum við afleiðusamninga lækkar fjárhæð eigna, samkvæmt viðeigandi reiknings-

skilaumgjörð, skulu stofnanir snúa þeirri lækkun við. 

 3.  Að því er varðar 1. mgr. geta stofnanir dregið viðbótartryggingu, sem móttekin er í reiðufé frá mótaðilanum, frá 

núgildandi endurnýjunarkostnaðarhlutanum af virði áhættuskuldbindingar, svo fremi að viðbótartryggingin hafi ekki þegar, 

samkvæmt viðeigandi reikningsskilaumgjörð, verið færð sem frádráttur frá virði áhættuskuldbindingar, og þegar öll 

eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt: 

a)  reiðufénu sem mótaðilinn móttekur er ekki haldið aðskildu, að því er varðar viðskipti sem ekki eru stöðustofnuð fyrir 

milligöngu fullgilds, miðlægs mótaðila, 

b)  viðbótartryggingin er reiknuð og henni skipt út daglega á grundvelli mats á markaðsvirði afleiðustaðna, 

c)  viðbótartryggingin, sem móttekin er í reiðufé, er í sama gjaldmiðli og gjaldmiðill uppgjörsins á afleiðusamningnum, 

d)  viðbótartryggingin sem skipt er út er heildarfjárhæðin sem nauðsynleg væri til að útrýma að fullu áhættuskuldbindingu 

afleiðunnar sem grundvallast á matinu á markaðsvirði með fyrirvara um viðmiðunar- og lágmarksfjárhæðir millifærslu 

sem eiga við um mótaðilann, 

e)  afleiðusamningurinn og viðbótartryggingin milli stofnunarinnar og mótaðilans að þeim samningi falla undir einstakan 

greiðslujöfnunarsamning sem stofnunin má líta svo á að dragi úr áhættu, í samræmi við 295. gr. 

 Að því er varðar c-lið fyrsta undirgreinar, ef afleiðusamningurinn fellur undir hæfan rammasamning um skuldajöfnun 

merkir gjaldmiðill uppgjörsins hvern þann gjaldmiðil uppgjörs sem tilgreindur er í afleiðusamningnum, gildandi hæfum 

rammasamningi um skuldajöfnun eða lánastuðningsviðaukanum (e. credit support annex) við hinn hæfa rammasamning um 

skuldajöfnun.  
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 Þegar stofnun færir, samkvæmt viðeigandi reikningsskilaumgjörð, viðbótartrygginguna sem greidd er með reiðufé á 

mótaðilann sem móttekna eign, má hún undanskilja þá eign frá mælistærð áhættuskuldbindingar, að því tilskildu að 

skilyrðin í a- til e-liðum séu uppfyllt. 

 4.  Að því er varðar 3. mgr. skal eftirfarandi eiga við: 

a)  frádráttinn af viðbótartryggingunni sem móttekinn er skal takmarka við jákvæðan núgildandi endurnýjunar-

kostnaðarhluta af virði áhættuskuldbindingarinnar, 

b)  stofnun skal ekki nota viðbótartryggingu sem móttekin er í reiðufé til að lækka fjárhæðir hugsanlegrar framtíð-

arútlánaáhættuskuldbindingar, þ.m.t. í tilgangi ii. liðar c-liðar 1. mgr. 298. gr. 

 5.  Til viðbótar við meðhöndlunina sem mælt er fyrir um í 1. mgr. fyrir skriflegar lánaafleiður, skulu stofnanir taka með í 

virði áhættuskuldbindingar hinar raunverulegu grundvallarfjárhæðir sem vísað er til í seldu lánaafleiðunum, að frádreginni 

sérhverri neikvæðri breytingu á gangvirði sem hefur verið tekið upp í eiginfjárþætti 1 að því er varðar seldu lánaafleiðuna. 

Færa má framkomið virði áhættuskuldbindingar enn frekar niður með raunverulegu grundvallarfjárhæðinni af keyptri 

lánaafleiðu á sama tilvísunarnafni, að því tilskildu að öll eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt: 

a)  fyrir lánaafleiður gagnvart einum aðila verða keyptu lánaafleiðurnar að vera á tilvísunarnafni sem metið er jafn rétthátt 

eða réttlægra undirliggjandi tilgreindri skuldbindingu af seldu lánaafleiðunni og að lánaatburður á rétthærri tilgreindri 

eign muni leiða af sér lánaatburð á hinni víkjandi eign, 

b)  þegar stofnun kaupir vörn á safn tilvísunarnafna getur vörnin sem keypt er þá aðeins vegið á móti seldri vörn á safn 

tilvísunarnafna að hópur tilgreindra aðila og stig undirskipunar í báðum viðskiptum sé eins,  

c)  eftirstöðvartími keyptu lánaafleiðunnar er jafn eða lengri en eftirstöðvartími seldu lánaafleiðunnar, 

d)  við ákvörðun á viðbótarvirði áhættuskuldbindingar fyrir seldar lánaafleiður er grundvallarfjárhæðin á lánaafleiðunni 

sem keypt er lækkuð með sérhverri jákvæðri breytingu á gangvirði sem hefur verið tekið upp í eiginfjárþátt 1, að því er 

varðar keyptu lánaafleiðuna, 

e)  að því er varðar áhættulög eignasafns er lánaafleiðan, sem keypt er sem vörn, á tilgreinda skuldbindingu sem flokkast 

jöfn undirliggjandi tilgreindri skuldbindingu af seldu lánaafleiðunni. 

 Þegar grundvallarfjárhæð seldrar lánaafleiðu er ekki lækkuð með grundvallarfjárhæð lánaafleiðu sem keypt er, geta 

stofnanir dregið hina einstöku hugsanlegu framtíðaráhættuskuldbindingu, þeirrar seldu lánaafleiðu, frá hugsanlegu heildar-

framtíðaráhættuskuldbindingunni sem ákvörðuð er skv. 1. mgr. þessarar greinar, í tengslum við 2. mgr. 274. gr. eða a-lið  

2. mgr. 299. gr., eftir því sem við á. Þegar mögulega framtíðarlánaáhættan á að vera ákvörðuð í tengslum við ii. lið c-liðar 

1. mgr. 298. gr. má lækka PCEgross með hinni einstöku hugsanlegu framtíðarlánaáhættu seldrar lánaafleiðu án þess að 

leiðrétting sé gerð á nettó/brúttóhlutfallinu. 

 6.  Stofnanir skulu ekki lækka hina raunverulegu grundvallarfjárhæð seldu lánaafleiðunnar þegar þær kaupa útlánavörn í 

gegnum heildarskiptasamning og skrá hreinar mótteknar greiðslur sem hreinar tekjur, en skrá ekki á móti neina rýrnun á 

virði hinnar seldu lánaafleiðu sem endurspeglast í eiginfjárþætti 1. 

 7.  Þegar um er að ræða lánaafleiður sem keyptar eru á hóp viðmiðunaraðila geta stofnanir, skv. 5. mgr., ekki fært til 

frádráttar seldar lánaafleiður á einstök tilvísunarnöfn nema ef keypta vörnin er fjárhagslega jöfn því að kaupa aðskilda vörn 

á hvert og eitt einstakt nafn í hópnum. Ef stofnun kaupir lánaafleiðu á hóp tilvísunarnafna getur hún aðeins fært lækkun á 

safn seldra lánaafleiðna þegar safn tilgreindra aðila og stig undirskipunar í báðum viðskiptum eru eins. 

 8.  Þrátt fyrir 1. mgr. þessarar greinar mega stofnanir einungis nota aðferðina, sem sett er fram í 275. gr., til að ákvarða 

virði áhættuskuldbindingar samninga sem taldir eru upp í 1. og 2. lið II. viðauka, ef þær nota þá aðferð einnig til að ákvarða 

áhættuskuldbindingarvirði þessara samninga, í þeim tilgangi að uppfylla kröfuna vegna eiginfjárgrunns sem sett er fram í 

92. gr. 

 Þegar stofnanir beita aðferðinni, sem sett er fram í 275. gr., skulu þær ekki lækka mælistærð áhættuskuldbindingar um 

móttekna fjárhæð viðbótartryggingarinnar í reiðufé.  
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429 gr. b 

Viðbót við útlánaáhættu mótaðila að því er varðar endurhverf viðskipti, lántökur eða lánveitingar í verðbréfum eða 

hrávöru, gnóttsamninga og viðbótarlánveitingar vegna kaupa/sölu verðbréfa 

 1.  Í viðbót við virði áhættuskuldbindingar í endurhverfum viðskiptum, lántökum eða lánveitingum í verðbréfum eða 

hrávöru, gnóttsamningum og viðbótarlánveitingum vegna kaupa/sölu verðbréfa, þ.m.t. þeim sem eru utan efnahagsreiknings 

í samræmi við 5. mgr. 429. gr., skulu stofnanir taka með í mælistærð áhættuskuldbindingar viðbót fyrir útlánaáhættu 

mótaðila sem ákvörðuð er í samræmi við 2. eða 3. mgr. þessarar greinar, eftir því sem við á. 

 2.  Að því er varðar 1. mgr., vegna viðskipta við mótaðila sem ekki falla undir rammasamning um skuldajöfnun, sem 

uppfyllir skilyrðin sem mælt er fyrir um í 206. gr., skal viðbótin (Ei*) ákvörðuð í hverjum viðskiptum fyrir sig í samræmi 

við eftirfarandi reiknireglu: 

  

 þar sem: 

 Ei er gangvirði verðbréfa eða reiðufjár sem lánað er mótaðilanum í viðskiptum i,  

 Ci er gangvirði reiðufjár eða verðbréfa sem móttekið er frá mótaðilanum í viðskiptum i. 

 3.  Að því er varðar 1. mgr., fyrir viðskipti við mótaðila, sem falla undir rammasamning um skuldajöfnun, sem uppfyllir 

skilyrðin sem mælt er fyrir um í 266. gr., skal viðbótin fyrir þessi viðskipti (Ei*) ákvörðuð í hverjum viðskiptum fyrir sig í 

samræmi við eftirfarandi reiknireglu: 

  

 þar sem: 

 Ei er gangvirði verðbréfa eða reiðufjár sem lánað er mótaðilanum fyrir viðskiptunum sem heyra undir rammasamning um 

skuldajöfnun i,  

 Ci er gangvirði reiðufjár eða verðbréfa sem móttekið er frá mótaðilanum sem heyra undir rammasamning um skuldajöfnun 

i. 

 4.  Þrátt fyrir 1. mgr. þessarar greinar mega stofnanir nota aðferðina sem sett er fram í 222. gr., með fyrirvara um 20% 

neðri mörk fyrir viðeigandi áhættuvog, til að ákvarða viðbótina fyrir endurhverf viðskipti, lántökur eða lánveitingar í 

verðbréfum eða hrávöru, gnóttsamninga og viðbótarlánveitingar vegna kaupa/sölu verðbréfa, þ.m.t. þau sem eru utan 

efnahagsreiknings. Stofnanir mega eingöngu nota þessa aðferð þegar þær nota hana einnig til að ákvarða virði áhættuskuld-

bindingar þessara viðskipta í þeim tilgangi að uppfylla kröfurnar vegna eiginfjárgrunns, eins og sett er fram í 92. gr. 

 5.  Þegar reikningsskil vegna sölu eru gerð fyrir endurhverf viðskipti, samkvæmt viðeigandi reikningsskilaumgjörð, skal 

stofnun snúa við öllum sölutengdum reikningsskilafærslum. 

 6.  Þegar stofnun kemur fram sem umboðsaðili fyrir tvo aðila í endurhverfum viðskiptum, lánveitingum eða lántökum 

vegna verðbréfa eða hrávöru, gnóttsamningum og viðbótalánveitingum vegna kaupa/sölu verðbréfa, þ.m.t. þeim sem eru 

utan efnahagsreiknings, skal eftirfarandi eiga við: 

a)  þegar stofnunin útvegar viðskiptavini eða mótaðila tryggingu eða ábyrgð sem takmarkast við mismuninn á milli virðis 

verðbréfsins eða reiðufjárupphæðarinnar, sem viðskiptavinur hefur lánað, og virðisins á veðinu sem lántakinn hefur 

útvegað, skal hún eingöngu taka með í mælistærð áhættuskuldbindingar viðbótina sem ákvörðuð er í samræmi við  

2. eða 3. mgr., eftir því sem við á, 

b)  þegar stofnunin útvegar ekki neinum hinna hlutaðeigandi aðila tryggingu eða ábyrgð skulu viðskiptin ekki tekin með í 

mælistærð áhættuskuldbindingar, 

c)  þegar stofnunin ber fjárhagslega áhættu gagnvart undirliggjandi verðbréfi eða reiðufé í viðskiptunum, umfram 

áhættuskuldbindinguna sem viðbótin nær yfir, skal hún einnig taka með í mælistærð áhættuskuldbindingar áhættuskuld-

bindingu sem er jöfn allri upphæð verðbréfsins eða reiðufjárins.“ 
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2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn 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 10. október 2014. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 José Manuel BARROSO 

 forseti. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2019/1713 

frá 9. október 2019 

um að ákvarða snið upplýsinga sem aðildarríki skulu gera aðgengilegar að því er varðar  

skýrslugjöf um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2193 

(tilkynnt með númeri C(2019) 7133) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2193 frá 25. nóvember 2015 um takmörkun á losun tiltekinna 

mengunarefna frá meðalstórum brennsluverum út í andrúmsloftið (1), einkum 2. mgr. 11. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 2. mgr. 11. gr. tilskipunar (ESB) 2015/2193 er þess krafist að aðildarríki láti framkvæmdastjórninni í té skýrslu, fyrir  

1. janúar 2021, þar sem árleg heildarlosun kolsýrings (CO) frá meðalstórum brennsluverum er áætluð. 

2) Í samræmi við fyrstu undirgrein 3. mgr. 11. gr. tilskipunar (ESB) 2015/2193 ætti framkvæmdastjórnin að gera rafrænt 

skýrslugjafartæki aðgengilegt fyrir aðildarríkin til skýrslugjafar. 

3) Í samræmi við aðra undirgrein 3. mgr. 11. gr. tilskipunar (ESB) 2015/2193 ætti framkvæmdastjórnin að tilgreina 

tæknisnið fyrir skýrslugjöf til að einfalda og hagræða skýrslugjafarskyldum aðildarríkjanna. 

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót skv.  

1. mgr. 75. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB (2) eins og um getur í 15. gr. tilskipunar (ESB) 

2015/2193. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Að því er varðar skýrslugjöf til framkvæmdastjórnarinnar um áætlaða árlega heildarlosun kolsýrings (CO) í samræmi við  

2. mgr. 11. gr. tilskipunar (ESB) 2015/2193 skulu aðildarríkin nota spurningalistann sem settur er fram í viðaukanum við þessa 

ákvörðun. 

Aðildarríki skulu nota rafræna skýrslugjafartækið sem framkvæmdastjórnin gerði aðgengilegt í samræmi við fyrstu undirgrein 

3. mgr. 11. gr. tilskipunar (ESB) 2015/2193 til að greina frá upplýsingunum sem settar eru fram í viðaukanum við þessa 

ákvörðun. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 260, 11.10.2019, bls. 65. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 184/2021 

frá 11. Júní 2021 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 313, 28.11.2015, bls. 1. 

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB frá 24. nóvember 2010 um losun í iðnaði (samþættar mengunarvarnir og eftirlit með 

mengun) (Stjtíð. ESB L 334, 17.12.2010, bls. 17). 

2022/EES/26/42 



21.4.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 26/311 

 

2. gr. 

Upplýsingarnar, sem settar eru fram í viðaukanum við þessa ákvörðun, skulu lagðar fram fyrir skýrslugjafarárið 2019, nema 

annað sé tekið fram í þeim viðauka. 

Upplýsingarnar, sem settar eru fram í viðaukanum við þessa ákvörðun, skulu lagðar fram eigi síðar en 1. janúar 2021. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 9. október 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Karmenu VELLA 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

UPPLÝSINGAR UM MEÐALSTÓR BRENNSLUVER SEM FALLA UNDIR TILSKIPUN (ESB) 2015/2193 

Athugasemd. Sú skylda að afhenda upplýsingarnar sem krafist er fyrir janúar 2021 kemur á undan þörf til að leyfa eða skrá 

starfandi meðalstór brennsluver. Í ljósi þessa verða aðildarríkin að treysta á gögn sem þau höfðu tiltæk á þeim tíma til að ljúka 

við skýrsluna. Í tilvikum þar sem þau hafa gögn ekki tiltæk skulu þau ljúka við skýrsluna með því að nota bestu möt sín. Af 

þessum ástæðum er gerður greinarmunur á nýjum brennsluverum og brennsluverum sem fyrir eru og brennsluverum yfir og 

undir 20MWth. 

1. HLUTI 

Flokkar brennsluvera 

Í þessari töflu eru taldir upp flokkar brennsluvera sem skal nota til að veita upplýsingarnar sem krafist er skv. 2. og 3. hluta (1). 

1.1. Ný eða starfandi Eins og skilgreint er skv. 6. og 7. mgr. 3. gr. tilskipunar (ESB) 2015/2193 

1.2. Afkastagetuflokkar (nafnvarmaafl) (1) — Jafnt og eða meira en 1 MWth og jafnt og eða minna en 5 MWth 

— meira en 5 MWth og jafnt og eða minna en 20 MWth 

— meira en 20 MWth 

1.3. Gerðir brennsluvera — önnur en hreyfla og gashverfla 

— hreyfla 

— gashverfla 

1.4. Tegundir eldsneytis — fastur lífmassi 

— annað eldsneyti í föstu formi 

— gasolía 

— fljótandi eldsneyti, annað en gasolía 

— jarðgas 

— loftkennt eldsneyti annað en jarðgas 

— blandað eldsneyti 

(1) Fyrir ný meðalstór brennsluver er heimilt að nota heildarnafnvarmaafl. 

2. HLUTI 

Lýsigögn 

2.1. Land Auðkenning lands sem leggur skýrsluna fram 

2.2. Lögbært yfirvald Auðkenning lögbærs yfirvalds sem ber ábyrgð á skýrslunni (deild, heimilis-

fang, símanúmer og tölvupóstfang) 

2.3. Fjöldi brennsluvera Fjöldi brennsluvera í hverjum brennsluveraflokki 

2.4. Skýrslugjafarár Almanaksárið sem skýrslugjöf á við um (1) 

(1) Helst 2019. Ef það er ekki mögulegt, 2018. 
  

  

(1) Dæmi um flokk: Nýir katlar með afköst yfir 5 MWth og minna eða jafnt og 20 MWth sem brenna fljótandi eldsneyti, öðru en gasolíu. 
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3. HLUTI 

Losun, orkuílag og afkastageta 

3.1. CO-styrkur Áætlaður meðalstyrkur kolsýrings, gefinn upp í mg/Nm3, við það viðmiðunar-

gildi súrefnis sem er notað til að gefa upp viðmiðunarmörk fyrir losun (ELV) 

fyrir mengunarvaldinn sem reglur hafa verið settar um og þurrt loft fyrir hvern 

brennsluveraflokk 

3.2. Losun CO Áætluð losun kolsýrings, gefin upp sem heildarmagn í tonnum á hverju 

almanaksári, sem brennsluver losa fyrir hvern brennsluveraflokk 

3.3. Orkuílag Áætlað heildarmagn eldsneytis sem brennsluver nota, gefið upp í terajúlum á 

ári fyrir hvern brennsluveraflokk 

3.4. Samtals samanlögð afkastageta Áætluð uppsett heildarafkastageta, gefin upp sem summa nafnvarmaafls í 

öllum brennsluverum fyrir hvern brennsluveraflokk 
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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2020/1401 

frá 2. október 2020 

þar sem kveðið er á um tímabundna undanþágu frá tilskipun ráðsins 66/401/EBE að því er  

varðar kröfur um markaðssetningu vottaðs fræs 

(tilkynnt með númeri C(2020) 6651) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 66/401/EBE frá 14. júní 1966 um markaðssetningu fóðurjurtafræja (1), einkum 1. mgr. 17. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt upplýsingum sem Slóvenía lét framkvæmdastjórninni í té kemur fram að óhagstæð veðurskilyrði á 

ræktunartímabilinu 2018/2019 hafa haft alvarleg áhrif á fræuppskeru tegundarinnar logasmári (Trifolium incarnatum 

L.), sem var ætluð til framleiðslu á stofnfræi. Af þessum sökum var ekki nægilegt stofnfræ fyrir hendi í Slóveníu til 

framleiðslu vottaðs fræs fyrstu kynslóðar fyrir uppskeruna árið 2020. 

2) Önnur aðildarríki sem að hluta til standa frammi fyrir erfiðleikum í tengslum við uppskeru hafa ekki náð að uppfylla 

þörf Slóveníu fyrir flokkinn stofnfræ. 

3) Í ljósi þessara aðstæðna koma upp tímabundnir erfiðleikar varðandi almennt framboð á vottuðu fræi af logasmára. Ekki 

er hægt að yfirstíga þessa erfiðleika öðruvísi en að heimila að setja vottað fræ af logasmára annarrar kynslóðar, sem er 

framleitt í Slóveníu, á markað í Sambandinu í tiltekinn tíma og með fyrirvara um viðeigandi hámarksmagn. 

4) Með þessari ákvörðun ætti því að leyfa að setja vottað fræ af logasmára annarrar kynslóðar, sem er framleitt í Slóveníu 

úr vottuðu fræi fyrstu kynslóðar, á markað í Sambandinu, með fyrirvara um tiltekin skilyrði og takmarkanir. 

5) Samkvæmt upplýsingunum sem Slóvenía lét framkvæmdastjórninni í té kemur einnig fram að þörf er á samtals  

30 tonnum af logasmárafræi til að leysa þessa framboðserfiðleika fyrir tímabilið sem rennur út 30. júní 2021. 

6) Undanþágan kemur ekki í veg fyrir beitingu annarra skilyrða fyrir markaðssetningu vottaðs fræs af logasmára eins og 

mælt er fyrir um í tilskipun 66/401/EBE. 

7) Aðildarríkin ættu þegar í stað að tilkynna framkvæmdastjórninni og hinum aðildarríkjunum um það magn sem þau hafa 

veitt leyfi fyrir að sé sett á markað samkvæmt þessari ákvörðun til að tryggja samræmda framkvæmd hennar. 

8) Rétt þykir að Slóvenía gegni hlutverki samræmingaraðila til að tryggja að heildarmagn markaðssetts fræs, sem er 

heimilað samkvæmt þessari ákvörðun, sé ekki umfram leyft heildarmagn sem er heimilað til markaðssetningar. 

9) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, 

matvæli og fóður. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 324, 6.10.2020, bls. 35. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 97/2021 frá 

19. mars 2021 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. EB L 125, 11.7.1966, bls. 2298/66. 

2022/EES/26/43 
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SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

1. Setning vottaðs fræs annarrar kynslóðar af logasmára (Trifolium incarnatum L.), sem framleitt er í Slóveníu úr vottuðu 

fræi af fyrstu kynslóð, á markað í Sambandinu skal leyfð á tímabili sem rennur út 30. júní 2021, og að uppfylltum þeim 

skilyrðum sem kveðið er á um í 2. mgr. 

2. Vottað fræ sem er heimilað er að setja á markað samkvæmt þessari grein skal: 

a) ekki fara yfir 30 tonna heildarmagn, 

b) uppfylla eftirfarandi kröfur: 

i. kröfurnar um vottað fræ fyrstu kynslóðar sem mælt er fyrir um í II. viðauka við tilskipun 66/401/EBE, 

ii. fræið sem um er að ræða var fyrst sett á markað í samræmi við 3. gr. þessarar ákvörðunar. 

2. gr. 

Aðildarríkin skulu þegar í stað tilkynna framkvæmdastjórninni og hinum aðildarríkjunum um það magn sem þau hafa veitt leyfi 

fyrir að sé sett á markað samkvæmt þessari ákvörðun. 

3. gr. 

Allir fræbirgjar, sem óska eftir því að setja á markað fræ, sem um getur í 1. gr., skulu sækja um það til þess aðildarríkis þar sem 

þeir hafa staðfestu eða stunda innflutning. Hlutaðeigandi aðildarríki skal heimila birgjanum að setja fræið á markað, nema: 

1) það hafi nægar vísbendingar til að efast um að birgirinn geti sett á markað það magn af fræi sem hann hefur sótt um leyfi 

fyrir eða 

2) heildarmagnið sem leyft er að setja á markað fari yfir það heildarmagn sem kveðið er á um í a-lið 2. mgr. 1. gr. 

4. gr. 

1. Aðildarríkin skulu veita hvert öðru stjórnsýsluaðstoð við beitingu þessarar ákvörðunar. 

2. Slóvenía skal vera samræmingaraðildarríki að því er varðar a-lið 2. mgr. 1. gr. 

3. Aðildarríki sem tekur við umsókn skv. 3. gr. skal tafarlaust tilkynna Slóveníu um það magn sem umsóknin tekur til. 

Slóvenía skal tafarlaust upplýsa tilkynningaraðildarríkin um hvort leyfið myndi valda því að farið yrði yfir heildarmagnið sem 

kveðið er á um í a-lið 2. mgr. 1. gr. 

5. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 2. október 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Stella KYRIAKIDES 

framkvæmdastjóri. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/646 

frá 19. apríl 2021 

um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2144 að því er varðar 

samræmdar verklagsreglur og tækniforskriftir fyrir gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja  

með tilliti til neyðarkerfis þeirra fyrir akreinastýringu (ELKS) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2144 frá 27. nóvember 2019 um gerðarviðurkenningarkröfur 

að því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra, og kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík 

ökutæki, með tilliti til almenns öryggis þeirra og verndunar farþega í ökutækjum og óvarinna vegfarenda, um breytingu á 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/858 og um niðurfellingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 78/2009, (EB) nr. 79/2009 og (EB) nr. 661/2009 og reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 631/2009, (ESB)  

nr. 406/2010, (ESB) nr. 672/2010, (ESB) nr. 1003/2010, (ESB) nr. 1005/2010, (ESB) nr. 1008/2010, (ESB) nr. 1009/2010, 

(ESB) nr. 19/2011, (ESB) nr. 109/2011, (ESB) nr. 458/2011, (ESB) nr. 65/2012, (ESB) nr. 130/2012, (ESB) nr. 347/2012, 

(ESB) nr. 351/2012, (ESB) nr. 1230/2012 og (ESB) 2015/166 (1), einkum 6. mgr. 7. gr. í tengslum við 3. mgr. 7. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) 2019/2144 er þess krafist að fólksbifreiðar og létt atvinnuökutæki séu búin 

neyðarkerfum fyrir akreinastýringu (e. emergency lane-keeping systems). Nauðsynlegt er að setja reglur varðandi 

samræmdar verklagsreglur og tækniforskriftir fyrir gerðarviðurkenningu ökutækja með tilliti til neyðarkerfa fyrir 

akreinastýringu. 

2) Gerðarviðurkenningaraðferðirnar, sem eru settar fram í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/858 (2), gilda 

um gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja að því er varðar neyðarkerfi fyrir akreinastýringu. Til að tryggja 

samræmda nálgun að því er varðar þær upplýsingar sem lagðar skulu fram í upplýsingaskjalinu, sem um getur í a-lið  

1. mgr. 24. gr. reglugerðar (ESB) 2018/858, ætti að tilgreina nánar í þessari reglugerð þær upplýsingar sem skipta máli 

fyrir neyðarkerfi fyrir akreinastýringu. 

3) ESB-gerðarviðurkenningarvottorðið, sem um getur í 1. mgr. 28. gr. reglugerðar (ESB) 2018/858, sem gefið skal út fyrir 

neyðarkerfi fyrir akreinastýringu, ætti að byggja á viðeigandi sniðmáti, sem sett er fram í III. viðauka framkvæmdar-

reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/683 (3). Hins vegar ætti viðbótin við gerðarviðurkenningarvottorðið 

að innihalda upplýsingar sem eru sértækar fyrir neyðarkerfi fyrir akreinastýringu, eins og skilgreint er í þessari 

reglugerð, og því ætti að mæla fyrir um sniðmát fyrir gerðarviðurkenningarvottorðið, með viðbótinni, í þessari 

reglugerð. 

4) Í samræmi við 6. athugasemd við töfluna í II. viðauka reglugerðar (ESB) 2019/2144 er beitingu kröfunnar um lögboðna 

uppsetningu neyðarkerfis fyrir akreinastýringu frestað um tvö ár að því er varðar vélknúin ökutæki sem útbúin eru 

vökvastýrisbúnaði. Á því tímabili ættu slík ökutæki að vera útbúin akreinavarakerfi (e. lane departure warning system), 

sem uppfyllir kröfurnar í þessari reglugerð.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 133, 20.4.2021, bls. 31. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 57/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 325, 16.12.2019, bls. 1. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/858 frá 30. maí 2018 um viðurkenningu á og markaðseftirlit með vélknúnum ökutækjum 

og eftirvögnum þeirra og á kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík ökutæki, um breytingu á reglugerðum (EB) 

nr. 715/2007 og (EB) nr. 595/2009 og niðurfellingu tilskipunar 2007/46/EB (Stjtíð. ESB L 151, 14.6.2018, bls. 1). 

(3) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/683 frá 15. apríl 2020 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2018/858 að því er varðar stjórnsýslukröfur um viðurkenningu á og markaðseftirlit með vélknúnum ökutækjum og 

eftirvögnum þeirra og á kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík ökutæki (Stjtíð. ESB L 163, 26.5.2020, bls. 1). 

2022/EES/26/44 
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5) Neyðarkerfi fyrir akreinastýringu er hjálparkerfi fyrir ökumenn sem ætti að vara ökumann við og eingöngu leiðrétta 

akstursstefnu ef ökumaður fer óviljandi út af akreininni. 

6) Í samræmi við landsbundin umferðarlög mega ökumenn aka yfir brotnar línur á vegi og það er sérlega erfitt að meta, 

með fyrirliggjandi tækni, hvort ökumaður ekur yfir brotna línu af ásetningi eða ekki. Til að koma í veg fyrir óþarfa 

inngrip neyðarkerfisins fyrir akreinastýringu, sem gæti orðið til þess að ökumaðurinn slökkvi á kerfinu og þannig leitt til 

þess að mögulegur öryggisávinningur tapist, ættu neyðarkerfin fyrir akreinastýringu eingöngu að vara ökumann við en 

ekki leiðrétta akstursstefnu ökutækisins þegar það fer yfir brotna línu á vegi. 

7) Fyrirliggjandi tækni fyrir neyðarkerfi fyrir akreinastýringu byggir á greiningu á akreinamerkingum og ekki er hægt að 

ábyrgjast frammistöðu þessara kerfa ef slíkar akreinamerkingar eru ekki til staðar. Því ætti ekki að krefjast þess að 

neyðarkerfi fyrir akreinastýringu virki þegar akreinamerkingar eru ekki til staðar. 

8) Í ljósi þess hversu flókin rafeindastjórnkerfin, sem notuð eru fyrir neyðarkerfi fyrir akreinastýringu, eru, er nauðsynlegt 

að bæta gögnum við prófanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, sem sýna hvaða hönnunar- og fullgildingar-

ráðstafanir framleiðandinn hefur gripið til í því skyni að tryggja að neyðarkerfi fyrir akreinastýringu virki með öruggum 

hætti við ýmsar kringumstæður. Í þessari reglugerð skal tilgreina viðeigandi gögn, sem framleiðandi á að leggja fram, og 

verkferli við mat viðurkenningaryfirvalda eða tækniþjónustu á þeim. 

9) Þar eð reglugerð (ESB) 2019/2144 á að koma til framkvæmda frá og með 6. júlí 2022 ætti þessi reglugerð að koma til 

framkvæmda frá og með sama degi. 

10) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit tækninefndarinnar um vélknúin ökutæki. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Stjórnsýsluákvæði og tækniforskriftir fyrir gerðarviðurkenningu ökutækja með tilliti til neyðarkerfa fyrir 

akreinastýringu 

1. Upplýsingaskjalið, sem leggja skal fram, í samræmi við a-lið 1. mgr. 24. gr. reglugerðar (ESB) 2018/858, með umsókn 

um gerðarviðurkenningu fyrir gerð ökutækis með tilliti til neyðarkerfis fyrir akreinastýringu, skal samanstanda af þeim 

upplýsingum sem skipta máli fyrir viðkomandi kerfi, eins og fram kemur í 1. hluta I. viðauka. 

2. Gerðarviðurkenning vélknúinna ökutækja, að því er varðar neyðarkerfi fyrir akreinastýringu, skal falla undir tækni-

forskriftirnar sem settar eru fram í 2. hluta I. viðauka. 

3. Ef vélknúin ökutæki með vökvastýri eru búin akreinavarakerfi, eins og það er skilgreint í 9. lið 3. gr. reglugerðar (ESB) 

2019/2144, í stað neyðarkerfis fyrir akreinastýringu, skulu akreinavarakerfin uppfylla viðeigandi tækniforskriftir sem settar eru 

fram í 2. hluta I. viðauka. 

4. ESB-gerðarviðurkenningarvottorðið fyrir gerð ökutækis, að því er varðar neyðarkerfi fyrir akreinastýringu, eins og um 

getur í 1. mgr. 28. gr. reglugerðar (ESB) 2018/858, skal samið í samræmi við 3. hluta I. viðauka. 

2. gr. 

Öryggisúttekt 

Í II. viðauka er mælt fyrir um verkferli fyrir sannprófun viðurkenningaryfirvalda eða tækniþjónustu á öryggisþáttum 

rafeindastjórnkerfa, sem notuð eru í neyðarkerfum fyrir akreinastýringu, og fyrir mat á tæknigögnum, sem framleiðendur leggja 

fram. 
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3. gr. 

Gildistaka og framkvæmd 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 6. júlí 2022. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 19. apríl 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

1. HLUTI 

Upplýsingaskjal fyrir ESB-gerðarviðurkenningu ökutækja að því er varðar neyðarkerfi þeirra fyrir akreinastýringu 

FYRIRMYND 

Upplýsingaskjal nr. ... varðandi ESB-gerðarviðurkenningu fyrir gerð ökutækis að því er varðar neyðarkerfið fyrir akrein-

astýringu. 

Eftirfarandi upplýsingar skal gefa í þríriti og með efnisyfirliti. Teikningar eða myndir, ef einhverjar eru, skulu vera í hæfilegum 

hlutföllum og nægilega nákvæmar, í stærðinni A4 eða brotnar saman í þá stærð. Ljósmyndir, ef einhverjar eru, skulu einnig 

vera nægilega nákvæmar. 

Ef kerfin, sem um getur í þessu upplýsingaskjali, eru búin rafeindastýringu skulu fylgja upplýsingar um hvernig hún vinnur. 

0. ALMENNT 

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): 

0.2. Gerð: 

0.2.1. Verslunarheiti (ef til er): 

0.3. Gerðarauðkenni, ef slíkt er á ökutækinu/íhlutnum/aðskildu tæknieiningunni: 

0.3.1. Staðsetning auðkennisins: 

0.4. Ökutækjaflokkur: 

0.5. Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda: 

0.8. Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: 

0.9. Nafn og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef einhver): 

1. ALMENNIR SMÍÐAEIGINLEIKAR 

1.1. Ljósmyndir og/eða teikningar af dæmigerðu ökutæki/íhlut/aðskilinni tæknieiningu: 

1.8. Stýri: vinstra/hægra megin 

2. MASSAR OG MÁL 

(í kg og mm) (Vísað til teikningar eftir atvikum) 

2.6. Massi ökutækis sem er tilbúið til aksturs 

a) Lágmark og hámark fyrir hvert afbrigði: 

b) Massi hverrar útfærslu (tafla verður að fylgja): 

4. GÍRSKIPTING 

4.5. Gírkassi 

4.5.1. Gerð: Beinskiptur/sjálfskiptur/samfelld, stiglaus skipting (CVT)/fast gírhlutfall/sjálfvirkt gírhlutfall/annað/hjólnöf  
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4.7. Hámarkshönnunarhraði ökutækis (í km/klst.): 

6.6.1. Hjólbarða-/hjólasamsetning(ar) 

6.6.1.1. Ásar 

6.6.1.1.1. Ás 1: 

6.6.1.1.1.1. 

Stærðarmerking 

hjólbarða 

6.6.1.1.1.2. 

Burðarstuðull 

6.6.1.1.1.3. 

Tákn fyrir 

hraðaflokk 

6.6.1.1.1.4. 

Stærð felgu eða 

felgna 

6.6.1.1.1.5. 

Afstæði felgu eða 

felgna 

6.6.1.1.1.6. 

Veltiviðnámsstuðull 

      

6.6.1.1.2. Ás 2: 

6.6.1.1.2.1. 

Stærðarmerking 

hjólbarða 

6.6.1.1.2.2. 

Burðarstuðull 

6.6.1.1.2.3. 

Tákn fyrir 

hraðaflokk 

6.6.1.1.2.4. 

Stærð felgu eða 

felgna 

6.6.1.1.2.5. 

Afstæði felgu eða 

felgna 

6.6.1.1.2.6. 

Veltiviðnámsstuðull 

      

o.s.frv. 

6.6.1.2. Varahjól, ef það er fyrir hendi: 

7.4. Neyðarkerfi fyrir akreinastýringu (ELKS) 

7.4.1. Tæknilýsing og/eða teikning af kerfinu: 

7.4.2. Aðferðir til að afvirkja neyðarkerfið fyrir akreinastýringu handvirkt: 

7.4.3. Lýsing á sjálfvirkri afvirkjun (ef ökutækið er búið slíku): 

7.4.4. Lýsing á sjálfvirkri stöðvun (ef ökutækið er búið slíku): 

7.5. Akreinavarakerfi (LDWS) 

7.5.1 Hraðasvið akreinavarakerfisins: 

7.5.2. Tæknilýsing og teikning af akreinavarakerfinu: 

7.6. Leiðréttandi stefnustýring (CDCF) 

7.6.1 Hraðasvið leiðréttandi stefnustýringar: 

7.6.2. Tæknilýsing og teikning af kerfinu (einkum ef kerfið nýtir stýringu eða hemlun): 

Skýring: 

Þetta upplýsingaskjal samanstendur af upplýsingum er varða neyðarkerfið fyrir akreinastýringu og skal það fyllt út í samræmi 

við sniðmátið sem sett er fram í I. viðauka við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/683. 
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2. HLUTI 

Tækniforskriftir 

1. Skilgreiningar 

Í þessum viðaukum er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

1.1. „gerð ökutækis að því er varðar neyðarkerfið fyrir akreinastýringu“: flokkur ökutækja sem eru eins í meginatriðum, 

s.s. að því er varðar: 

1) eiginleika ökutækis sem hafa veruleg áhrif á nothæfi neyðarkerfisins fyrir akreinastýringu, 

2) gerð og hönnun neyðarkerfisins fyrir akreinastýringu, 

1.2. „leiðréttandi stefnustýring (E. CORRECTIONAL DIRECTIONAL CONTROL FUNCTION, CDCF)“: 

STÝRIVIRKNI INNAN RAFEINDASTJÓRNKERFIS ÞAR SEM SJÁLFVIRKT MAT Á MERKJUM SEM 

VERÐA TIL Í KERFUM Í ÖKUTÆKINU, HUGSANLEGA AÐ VIÐBÆTTUM GÖGNUM SEM KOMA UTAN 

ÖKUTÆKISINS, GETUR LEITT TIL BREYTINGA, Í TAKMARKAÐAN TÍMA, Á STÝRISHORNI EINS EÐA 

FLEIRI HJÓLA OG/EÐA HEMLUN EINSTAKRA HJÓLA GETA ÁTT SÉR STAÐ, Í ÞVÍ SKYNI AÐ 

LEIÐRÉTTA AKSTUR ÚT AF AKREIN, T.D. TIL AÐ FORÐAST AÐ EKIÐ SÉ YFIR AKREINAMERKINGAR 

OG ÚT AF VEGINUM, 

1.3. „prófunarökutæki“: það ökutæki sem er til prófunar, 

1.4. „fjarlægð að akreinamerkingu (e. distance to lane marking, DTLM)“: lárétt fjarlægð (hornrétt á akreinamerkingu) 

sem eftir er milli innri hliðar akreinamerkingar og ystu brún hjólbarða, áður en prófunarökutækið fer yfir innri hlið 

akreinamerkingarinnar, 

1.5. „sléttur vegur“: vegur sem er með minna en 1% langhalla, minna en 2% þverhalla fyrir hálfa akreinarbreidd sitt 

hvoru megin við miðlínu og minna en 3% halla fyrir ysta helming akreinarinnar, 

1.6. „þurr vegur“: vegur með hemlunarstuðul með tilgreint toppgildi 0,9, 

1.7. „kerfið“: rafeindastjórnkerfið og flókin rafeindastjórnkerfi, sem veita eða eru hluti af yfirfærslustýringu neyðar-

kerfisins fyrir akreinastýringu, þ.m.t. flutningstengi til eða frá öðrum ökutækjakerfum, sem hafa áhrif á neyðarkerfið 

fyrir akreinastýringu, 

1.8. „einingar“: minnsta skipting kerfisíhluta, sem verða teknir til athugunar, þar sem þessi samsetning íhluta er 

meðhöndluð sem ein eining að því er varðar auðkenningu, greiningu eða útskipti, 

1.9. „flutningstengi“: rafdrifinn, vélrænn, loftknúinn eða vökvaknúinn búnaður sem notaður er til að samtengja dreifðar 

einingar í þeim tilgangi að miðla merkjum, vinnslugögnum eða orkugjafa, 

1.10. „rafeindastjórnkerfi“: samsetning eininga sem hannaðar eru til að starfa saman við að framkalla stjórnunarvirkni 

ökutækisins með rafrænni gagnavinnslu, 

1.11. „flókið rafeindastjórnkerfi ökutækis“: rafeindastjórnkerfi þar sem rafeindastjórnkerfi/-virkni á hærra stigi getur 

yfirtekið virkni, sem rafrænt kerfi eða ökumaður stjórnar, sem verður þar með hluti af flókna kerfinu, sem og hvers 

konar yfirtaka á kerfinu, þ.m.t. flutningstengjum til og frá þeim kerfum eða þeirri virkni sem tekin er yfir og fellur 

utan gildissviðs þessarar reglugerðar, 

1.12. „stýringaraðferð“: aðferð til að tryggja áreiðanlega og örugga virkni rafeindastjórnkerfis til að bregðast við 

ákveðnum umhverfis- og/eða notkunarskilyrðum (s.s. ástandi vegaryfirborðs, umferðarþunga og öðrum 

vegfarendum, erfiðum veðurskilyrðum, o.s.frv.), sem kann að fela í sér sjálfvirka afvirkjun á virkni eða tímabundna 

takmörkun á afkastagetu (t.d. minnkun á hámarkshraða, o.s.frv.),  



21.4.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 26/322 

 

1.13. „öryggisatriði“: lýsing á ráðstöfunum sem felast í hönnun kerfisins, t.d. í rafeindaeiningunum, sem snúa að heilleika 

kerfisins og tryggja þannig örugga starfrækslu við venjulegar aðstæður og í bilunartilvikum, þ.m.t. við rafmagns-

bilun. Möguleikinn á varaaðgerð, sem notar hluta kerfis eða jafnvel varakerfi fyrir nauðsynlega virkni ökutækisins, 

getur verið hluti af öryggisatriði. 

2. Almennar kröfur 

2.1. Neyðarkerfi fyrir akreinastýringu (ELKS) skal samanstanda af akreinavarakerfi (LDWS) og leiðréttandi stefn-

ustýringu (CDCF). 

2.1.1. Akreinavarakerfið skal uppfylla kröfurnar í lið 3.1–3.4 og í lið 3.5. 

2.1.2. Leiðréttandi stefnustýring skal uppfylla kröfurnar í lið 3.1 til 3.4 og í lið 3.6. 

2.2. Neyðarkerfið fyrir akreinastýringu – viðvaranir og inngrip ef ekið er út af akrein 

Með fyrirvara um sértæku kröfurnar hér að neðan skal kerfið hannað til að lágmarka viðvaranir og inngrip í 

fyrirhugaðar hreyfingar ökumanns. 

3. Sértækar kröfur 

3.1. Neyðarkerfi fyrir akreinastýringu – viðvörun um bilun 

Viðvörun skal gefin þegar bilun verður í neyðarkerfinu fyrir akreinastýringu, sem kemur í veg fyrir að kröfurnar í 

þessari reglugerð séu uppfylltar. 

3.1.1. Viðvörun um bilun skal vera stöðugt sjónrænt viðvörunarmerki. 

3.1.1.1. Ekki skal líða merkjanlegur tími á milli hverrar sjálfskoðunar neyðarkerfisins fyrir akreinastýringu (samþætt aðgerð 

sem fylgist samfellt með kerfisbilunum, a.m.k. á meðan kerfið er virkt) og ekki skal verða seinkun á því að 

viðvörunarmerkið birtist, ef um er að ræða rafgreinanlega bilun. 

3.1.1.2. Þegar um er að ræða bilun sem er ekki rafgreinanleg (t.d. misvísun skynjara), skal viðvörunarmerkið, sem skilgreint 

er í lið 3.1.1, virkjast. 

3.1.2. Ef ökutækið hefur útbúnað til að afvirkja neyðarkerfið fyrir akreinastýringu skal gefin viðvörun þegar kerfið er 

afvirkjað skv. lið 3.2. Það skal vera stöðugt sjónrænt viðvörunarmerki. Nota má bilunarviðvörunarmerkið, sem 

tilgreint er í lið 3.1.1, í þessum tilgangi. 

3.2. Neyðarkerfið fyrir akreinastýringu – afvirkjun 

3.2.1. Handvirk afvirkjun 

Ef ökutækið hefur útbúnað til að afvirkja neyðarkerfið fyrir akreinastýringu handvirkt, að fullu eða að hluta til, skulu 

eftirfarandi skilyrði gilda, eins og við á: 

3.2.1.1. Í hvert sinn sem aðalrofi ökutækisins hefur verið virkjaður skal virkni neyðarkerfisins fyrir akreinastýringu sjálfvirkt 

endurheimt að fullu. 

3.2.1.2. Ekki skal vera hægt að afvirkja neyðarkerfi fyrir akreinastýringu handvirkt í minna en tveimur aðskildum aðgerðum, 

t.d. þrýsta á takka og halda honum niðri eða velja og staðfesta valkost í valmynd. Það skal vera auðvelt að stöðva 

hljóðræna viðvörun akreinavarakerfisins en á sama tíma skal slík aðgerð ekki afvirkja akreinavarakerfið eða 

leiðréttandi stefnustýringuna. 

3.2.1.3. Möguleikinn á handvirkri afvirkjun skal prófaður í samræmi við viðeigandi ökutækjaprófanir sem tilgreindar eru í  

3. lið.  
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3.2.2. Sjálfvirk afvirkjun 

Ef ökutækið hefur útbúnað til að afvirkja neyðarkerfið fyrir akreinastýringu sjálfvirkt, að fullu eða að hluta til, til 

dæmis við kringumstæður á borð við notkun utan vegar, þegar ökutækið er dregið, þegar tengivagn er festur við 

ökutækið eða þegar rafrænn stöðugleikabúnaður (ESC) er afvirkjaður, gilda eftirfarandi skilyrði eins og við á: 

3.2.2.1. Sem hluti af öryggisúttektinni skal framleiðandi ökutækisins leggja fram skrá yfir kringumstæður og samsvarandi 

viðmiðanir þar sem neyðarkerfið fyrir akreinastýringu afvirkjast sjálfkrafa og skal sú skrá fylgja með prófunar-

skýrslunni. 

3.2.2.2. Neyðarkerfið fyrir akreinastýringu skal endurvirkjast sjálfkrafa að fullu um leið og skilyrðin, sem leiddu til að það 

afvirkjaðist sjálfkrafa, eru ekki lengur fyrir hendi. 

3.2.3. Stöðugt sjónrænt viðvörunarmerki skal sýna ökumanni að neyðarkerfið fyrir akreinastýringu hafi verið afvirkjað. 

Nota má bilunarviðvörunarmerkið, sem tilgreint er í ofangreindum lið 3.1.1, í þessum tilgangi. 

3.3. Sjálfvirk stöðvun 

3.3.1. Fyrirhugaðar hreyfingar ökumanns 

Sem hluti af öryggisúttektinni skal framleiðandinn leggja fram upplýsingamöppu, sem lýsir grunnhönnun og 

rökfræði kerfisins að því er varðar greiningu á líklegum fyrirhuguðum hreyfingum ökumanns og sjálfvirka stöðvun 

neyðarkerfisins fyrir akreinastýringu Í þessari möppu skal vera skrá yfir greinda mæliþætti og einföld lýsing á 

aðferðinni sem notuð er til að ákveða hvort stöðva eigi kerfið, þ.m.t. viðmiðunarmörk ef það er mögulegt. 

Tækniþjónustan skal meta upplýsingamöppuna með tilliti til bæði leiðréttandi stefnustýringarinnar og akreinavara-

kerfisins til þess að sýna fram á að óviljandi hreyfingar ökumanns, innan gildissviðs prófunarmæliþátta 

akreinastýringar (einkum frávikshraði til hliðar (e. lateral departure velocity)), muni ekki hafa sjálfvirka stöðvun 

kerfisins í för með sér. 

3.3.2. Sjálfvirk stöðvun neyðarkerfisins fyrir akreinastýringu er einnig leyfileg við kringumstæður þar sem önnur 

aksturshjálparkerfi eða sjálfstýrikerfi (þ.e. sjálfstýring, neyðarstýring eða sjálfvirk akreinastýring) stýra hreyfingum 

ökutækis til hliðar eða þegar önnur öryggistengd kerfi grípa inn í (þ.e. sem geta breytt hreyfingum ökutækisins, t.d. 

háþróað neyðarhemlunarkerfi (AEBS), rafrænn stöðugleikabúnaður, o.s.frv.). Framleiðandinn skal tilgreina þessar 

kringumstæður sem hluta af öryggisúttektinni. 

3.4. Ákvæði um reglubundnar prófanir á aksturshæfni 

3.4.1. Að því er varðar reglubundnar prófanir á aksturshæfni ökutækja skal vera mögulegt að sannprófa eftirfarandi þætti 

neyðarkerfisins fyrir akreinastýringu: 

a) rétta virkni kerfisins með sjónrænni athugun á stöðu bilunarviðvörunarmerkisins eftir að aðalrofi ökutækisins 

hefur verið virkjaður og með því að skoða allar ljósaperur; ef bilunarviðvörunarmerkið er birt í sameiginlegu 

rými (svæði þar sem heimilt er að birta tvær eða fleiri upplýsingaaðgerðir eða -tákn, en þó ekki samtímis) verður 

fyrst að ganga úr skugga um að sameiginlega rýmið sé nothæft áður en stöðuathugun á bilunarviðvörunar-

merkinu fer fram, 

b) rétta virkni kerfisins og heilleika hugbúnaðarins, með því að nota rafrænan skilflöt ökutækis á borð við þann 

sem mælt er fyrir um í 14. lið I. hluta III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/45/ESB (1), ef 

tæknilegir eiginleikar ökutækis gera það mögulegt og nauðsynleg gögn eru gerð aðgengileg. Framleiðendur 

skulu tryggja að tækniupplýsingarnar séu aðgengilegar fyrir rafrænan skilflöt ökutækisins í samræmi við 6. gr. 

framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/621 (2).  

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/45/ESB frá 3. apríl 2014 um reglubundnar prófanir á aksturshæfni vélknúinna ökutækja og 

eftirvagna þeirra og um niðurfellingu á tilskipun 2009/40/EB (Stjtíð. ESB L 127, 29.4.2014, bls. 51). 

(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/621 frá 17. apríl 2019 um þær tæknilegu upplýsingar sem eru nauðsynlegar 

fyrir prófun á aksturshæfni varðandi þau atriði sem á að prófa, um notkun á þeim prófunaraðferðum sem mælt er með og um að koma á 

ítarlegum reglum um gagnasnið og málsmeðferðarreglur um aðgang að viðkomandi tæknilegum upplýsingum (Stjtíð. ESB L 108, 

23.4.2019, bls. 5). 
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3.4.2. Þegar gerðarviðurkenning fer fram skal lýsa í trúnaði, sem hluti af öryggisúttektinni í II. viðauka, þeim aðferðum 

sem framleiðandinn velur til að verja virkni bilunarviðvörunarmerkisins gegn einföldum, óheimiluðum breytingum. 

Að öðrum kosti telst þessi krafa um vörn uppfyllt ef annað kerfi er fyrir hendi til að sannprófa hvort neyðarkerfið 

fyrir akreinastýringu starfi rétt. 

3.5. Kröfur fyrir akreinavarakerfi (LDWS) 

3.5.1. Hraðasvið 

Akreinavarakerfið skal a.m.k. vera virkt þegar hraði ökutækisins er á bilinu 65–130 km/klst. (eða að hámarkshraða 

ökutækisins ef hann er undir 130 km/klst.) og við öll hleðsluskilyrði, nema það hafi verið afvirkjað í samræmi við 

lið 3.2. 

3.5.2. Akreinavaraviðvörun (e. lane departure warning) 

Þegar akreinavarakerfið er virkt og notað innan tilgreinds hraðasviðs skal það geta varað ökumanninn við, í síðasta 

lagi þegar ökutækið fer yfir sýnilega akreinamerkingu fyrir akreinina sem það ekur á, í meiri en –0,3 m fjarlægð að 

akreinamerkingu: 

a) við frávikshraða til hliðar á bilinu 0,1 m/s til 0,5 m/s, 

b) á beinum, sléttum og þurrum vegum, 

c) að því er varðar akreinamerkingar í formi óbrotinnar línu og brotinnar línu, í samræmi við eina af þeim sem lýst 

er í 3. viðauka (Auðkenning sýnilegra akreinamerkinga) við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 

fyrir Evrópu nr. 130 – Samræmd ákvæði varðandi viðurkenningu á vélknúnum ökutækjum að því er varðar 

akreinavarakerfi (LDWS) (3) og aðrar akreinamerkingar sem búast má við á vegum í ESB, 

d) með akreinamerkingar í góðu ástandi og úr efni sem er í samræmi við staðalinn um sýnilegar akreinamerkingar 

viðkomandi samningsaðila, 

e) við öll birtuskilyrði án þess að blindun verði í skynjurunum (t.d. vegna beins blindandi sólarljóss) og með kveikt 

á lágljósum, ef nauðsyn krefur, 

f) við veðurskilyrði sem hafa ekki áhrif á sýnileika akreinamerkingar (t.d. ekki þoka). 

Það er viðurkennt að hugsanlega verði frammistöðunni, sem krafist er, ekki náð að fullu við önnur skilyrði en þau 

sem eru tilgreind hér að ofan. Kerfið má þó ekki breyta um stýringaraðferð án ástæðu við slík önnur skilyrði. 

Akreinavaraviðvörunin skal prófuð í samræmi við viðeigandi ökutækjaprófanir sem tilgreindar eru í 4. lið. 

3.5.3. Viðvörunarmerki frá akreinavarakerfinu 

3.5.3.1. Akreinavaraviðvörunin, sem um getur í lið 3.5.2, skal vera þannig að ökumaðurinn greini hana og skal hún gefin 

með: 

a) a.m.k. tvenns konar hætti: sjónrænni viðvörun, hljóðrænni viðvörun eða snertiskynsviðvörun eða 

b) annaðhvort snertiskynsviðvörun eða hljóðrænni viðvörun, með upplýsingum um óviljandi stefnubreytingu 

ökutækisins. 

Stöðva má ofangreinda viðvörun ef aðgerð ökumanns gefur til kynna að hann ætli að skipta um akrein, 

3.5.3.1.1. Ef sjónmerki er notað sem akreinavaraviðvörun má nota blikkandi bilunarviðvörunarmerki, eins og tilgreint er í lið 

3.1.1. 

3.5.3.1.2. Þegar leiðréttandi stefnustýring grípur inn í með akreinastýringu telst það snertiskynsviðvörun skv. lið 3.5.3.1.  

  

(3) Stjtíð. ESB L 178, 18.6.2014, bls. 29. 
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3.5.3.2. Sjónrænt viðvörunarmerki akreinavarakerfisins skal virkjað þegar kveikt er á aðalrofa ökutækisins. Þessi krafa gildir 

ekki um viðvörunarmerki sem eru birt í sameiginlegu rými. 

3.5.3.3. Sjónræn viðvörunarmerki akreinavarakerfisins skulu vera sýnileg, líka í dagsbirtu, og skal ökumaðurinn auðveldlega 

geta sannprófað virkni viðvörunarmerkjanna úr ökumannssætinu. 

3.5.3.4. Sjónræna viðvörunarmerkið skal prófað í samræmi við viðeigandi ökutækjaprófanir sem tilgreindar eru í 4. lið. 

3.6. Leiðréttandi stefnustýring – kröfur um frammistöðu 

3.6.1. Hraðasvið 

Leiðréttandi stefnustýring skal a.m.k. vera virk innan hraðasviðs ökutækis milli 70–130 km/klst. (eða við 

hámarkshraða ökutækis ef hann er undir 130 km/klst.) og við öll hleðsluskilyrði ökutækis, nema hún sé afvirkjuð í 

samræmi við lið 3.2. Ef ökutækið minnkar hraða sinn frá yfir 70 km/klst. niður fyrir 70 km/klst. skal kerfið þó vera 

virkt a.m.k. þar til hraði ökutækisins fer undir 65 km/klst. 

3.6.2. Akreinastýring (e. lane keep) 

Ef skilyrði, sem leiða til þess að kerfið er afvirkjað eða stöðvað, eru ekki fyrir hendi skal leiðréttandi stefnustýringin 

geta komið í veg fyrir akstur út af akrein, sem felur í sér að farið er yfir sýnilegar akreinamerkingar í meiri en  

–0,3 m fjarlægð að akreinamerkingu, í sviðsmyndunum sem sýndar eru í eftirfarandi töflu: 

a) við frávikshraða til hliðar á bilinu 0,2–0,5 m/s fyrir ökutækjahraða allt að 100 km/klst. og við frávikshraða til 

hliðar á bilinu 0,2–0,3 m/s fyrir ökutækjahraða yfir 100 km/klst. og upp að 130 km/klst. (eða hámarkshraða 

ökutækis ef hann er undir 130 km/klst.), 

b) á beinum, sléttum og þurrum vegum, 

c) fyrir akreinamerkingar í formi óbrotinnar línu, í samræmi við eina af þeim sem lýst er í 3. viðauka (Auðkenning 

sýnilegra akreinamerkinga) við reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 130, 

d) með akreinamerkingar í góðu ástandi og úr efni sem er í samræmi við staðalinn um sýnilegar akreinamerkingar 

viðkomandi samningsaðila, 

e) við öll birtuskilyrði án þess að blindun verði í skynjurunum (t.d. vegna beins blindandi sólarljóss) og með kveikt 

á lágljósum, ef nauðsyn krefur, 

f) við veðurskilyrði sem hafa ekki áhrif á aksturseiginleika ökutækisins (t.d. ekki stormur og hitastig ekki undir 

5 °C) eða á sýnileika akreinamerkingar (t.d. ekki þoka). 

Nr. Lýsing á sviðsmynd 

1. Farið yfir óbrotna línu hægra megin við ökutækið 

 

2. Farið yfir óbrotna línu vinstra megin við ökutækið 
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Það er viðurkennt að hugsanlega verði frammistöðunni, sem krafist er fyrir sviðsmyndirnar í þessari töflu, ekki náð 

að fullu við önnur skilyrði en þau sem eru tilgreind hér að ofan. Kerfið má þó ekki breyta um stýringaraðferð án 

ástæðu við slík önnur skilyrði. Sýna skal fram á þetta í samræmi við öryggisúttektina. 

Akreinastýringin skal prófuð í samræmi við viðeigandi ökutækjaprófanir sem tilgreindar eru í 5. lið. 

3.6.3. Yfirtaka stýrisbúnaðar (e. steering override) 

3.6.3.1. Krafturinn sem þarf til að taka yfir stefnustýringu kerfisins má ekki vera meiri en 50 N. Eftir að stýring hefur verið 

tekin yfir má stýrisaðstoðin ekki minnka skyndilega. 

3.6.3.2. Að því er varðar kerfi fyrir leiðréttandi stefnustýringu, sem ekki virka á sjálfan stýrisbúnaðinn (t.d. leiðréttandi 

stefnustýring með mismunahemlun), má stýrisílagið ekki fara yfir 25 gráður. 

3.6.3.3. Sá kraftur sem ökumaður beitir á stýrisbúnaðinn til að taka yfir stýringu skal prófaður í samræmi við viðeigandi 

ökutækjaprófanir sem tilgreindar eru í 5. lið. 

3.6.4. Viðvörunarmerki frá leiðréttandi stefnustýringu 

3.6.4.1. Ökumanni skal tafarlaust gert viðvart um öll inngrip leiðréttandi stefnustýringar með sjónrænu viðvörunarmerki, 

sem birtist í a.m.k. 1 sekúndu eða jafn lengi og inngripið varir, eftir því hvort er lengra. Sjónræna merkið má vera 

blikkandi bilunarviðvörunarmerkið sem tilgreint er í lið 3.1.1. 

3.6.4.1.1. Í tilviki inngrips, sem varir lengur en 10 sekúndur, skal viðvörunarhljóðmerki gefið þar til að inngripinu lýkur nema 

aðgerð ökumanns gefi til kynna að hann ætli að skipta um akrein. 

3.6.4.1.2. Ef um er að ræða tvö eða fleiri samfelld inngrip með 180 sekúnda hlaupandi millibili og ekkert stýrisílag er frá 

ökumanni meðan á inngripinu stendur, skal kerfið senda frá sér viðvörunarhljóðmerki meðan annað og öll frekari 

inngrip standa yfir innan 180 sekúnda hlaupandi millibils. Frá þriðja inngripi (og inngripum í framhaldi af því) skal 

viðvörunarhljóðmerkið vara a.m.k. 10 sekúndum lengur en fyrra viðvörunarmerkið. 

3.6.4.2. Kröfurnar í liðum 3.6.4.1.1 og 3.6.4.1.2 skulu prófaðar í samræmi við viðeigandi ökutækjaprófanir sem tilgreindar 

eru í 5. lið. 

4. Prófunarkröfur fyrir akreinavarakerfi 

4.1. Almenn ákvæði 

Ökutæki, sem eru útbúin með akreinavarakerfi, skulu uppfylla viðeigandi prófunarkröfur í þessum lið. 

4.2. Prófunarskilyrði 

Prófanirnar skulu fara fram: 

a) á sléttu og þurru malbiki eða steyptu yfirborði, sem er laust við misfellur (t.d. stórar dældir eða sprungur, hlera 

fyrir mannop eða endurskinshnappa), innan 3,0 m fjarlægð sitt hvoru megin við miðju prófunarakreinarinnar og 

með 30 m lengdarfjarlægð fyrir framan prófunarökutækið frá þeim stað þar sem prófuninni lýkur, 

b) við umhverfisbirtuskilyrði með a.m.k. 2000 lúx án þess að blindun verði í skynjurunum (t.d. vegna beins 

blindandi sólarljóss) og með kveikt á lágljósum, ef nauðsyn krefur, 

c) við umhverfishita á bilinu 5–45 °C, 

d) við veðurskilyrði sem hafa ekki áhrif á sýnileika akreinamerkingar, t.d. ekki þoka. 

Að beiðni framleiðanda og með samþykki tækniþjónustunnar má framkvæma prófanirnar við önnur skilyrði en þau 

sem lýst er hér að framan (t.d. við lægri umhverfishita).  
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4.2.1. Akreinamerkingar 

Akreinamerkingar í formi óbrotinnar línu og brotinnar línu á veginum, sem notaður er við prófanirnar, skulu vera í 

samræmi við eina af þeim sem lýst er í 3. viðauka (Auðkenning sýnilegra akreinamerkinga) við reglugerð 

Sameinuðu þjóðanna nr. 130. Merkingarnar skulu vera í góðu ástandi og úr efni sem er í samræmi við staðalinn um 

sýnilegar akreinamerkingar. Í prófunarskýrslunni skal skrá hvaða mynstur akreinamerkingar var notað við 

prófanirnar. 

Breidd akreinar (mæld milli akreinamerkinga) skal að lágmarki vera 3,5 m að því er varðar prófanirnar í þessum lið. 

Framleiðandi ökutækisins skal nota gögn til að sýna fram á samræmi við allar aðrar akreinamerkingar sem 

auðkenndar eru í 3. viðauka (Auðkenning sýnilegra akreinamerkinga) við reglugerð Sameinuðu þjóðanna  

nr. 130. Slík gögn skulu fylgja prófunarskýrslunni. 

4.2.2. Skilyrði að því er varðar prófunarökutæki 

4.2.2.1. Prófunarmassi 

Prófunarökutækið skal prófað við hleðsluskilyrði sem framleiðandinn og tækniþjónustan komast að samkomulagi 

um. Ekki skal gera neinar breytingar á hleðslu eftir að prófunarferlið hefst. Framleiðandinn skal nota gögn til að 

sýna fram á að búnaðurinn virkar við öll hleðsluskilyrði. 

4.2.2.2. Prófunarökutækið skal prófað með þeim hjólbarðaþrýstingi sem framleiðandi ökutækisins mælir með. 

4.2.2.3. Ef akreinavarakerfið er búið viðvörunarmörkum, sem notandi getur breytt, skulu prófanirnar, sem tilgreindar eru í 

lið 4.3, framkvæmdar með viðvörunarmörkin á hæstu mögulegu stillingu. Ekki skal gera neinar breytingar eftir að 

prófunarferlið hefst. 

4.2.2.4. Formeðhöndlun fyrir prófun 

Ef framleiðandi ökutækisins óskar eftir því má aka ökutækinu að hámarki 100 km á bæði þéttbýlis- og 

dreifbýlisvegum við mismunandi umferðaraðstæður og með öðrum vegbúnaði, í því skyni að kvarða skynjarakerfið. 

4.3. Prófunaraðferðir 

4.3.1. Sannprófun á sjónrænu viðvörunarmerki 

Með ökutækið kyrrstætt skal athuga hvort sjónræn viðvörunarmerki uppfylli kröfurnar samkvæmt lið 3.5.3.2. 

4.3.2. Prófun á akreinavaraviðvörun 

4.3.2.1. Ökutækinu skal ekið mjúklega inn á miðju prófunarakreinarinnar á hraðanum 70 km/klst. +/– 3 km/klst. til að 

tryggja stöðugleika ökutækisins. 

Halda skal stöðugum hraða og sveigja ökutækinu varlega til hliðar, annaðhvort til hægri eða vinstri, með 

frávikshraða til hliðar á bilinu 0,1–0,5 m/s, þannig að ökutækið fari yfir akreinamerkinguna. 

Prófunin skal endurtekin með öðrum frávikshraða á bilinu 0,1–0,5 m/s. Ofangreindar prófanir skulu endurteknar í 

hina áttina. 

4.3.2.2. Prófunarkröfurnar eru uppfylltar ef akreinavarakerfið sendir frá sér akreinavaraviðvörun, sem um getur í lið 3.5.3.1 

hér að ofan, í síðasta lagi þegar fjarlægð að akreinamerkingu er –0,3 m. 

4.3.2.3. Að auki skal framleiðandi ökutækisins sýna tækniþjónustunni með fullnægjandi hætti fram á að þær kröfur er varða 

allt hraðasviðið og allt frávikshraðasviðið til hliðar séu uppfylltar. Þessu má ná fram á grundvelli viðeigandi gagna 

sem fylgja prófunarskýrslunni. 

4.3.3. Prófun á handvirkri afvirkjun  
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4.3.3.1. Ef ökutækið hefur útbúnað til að afvirkja neyðarkerfið fyrir akreinastýringu (akreinavarakerfið) handvirkt skal snúa 

aðalstýrirofa ökutækisins í stöðuna „kveikt“ (e. power ON) og afvirkja neyðarkerfið fyrir akreinastýringu 

(akreinavarakerfið). Viðvörunarmerkið, sem er tilgreint í lið 3.2.3, skal verða virkt. 

Aðalstýrirofanum skal snúið í stöðuna „slökkt“ (e. power OFF). Aðalstýrirofanum skal svo snúið aftur í stöðuna 

„kveikt“ til að staðfesta að áður virkjað viðvörunarmerki sé ekki endurvirkjað, sem gefur þar með til kynna að 

neyðarkerfið fyrir akreinastýringu (akreinavarakerfið) hafi verið endurheimt, eins og tilgreint er í lið 3.2.1.1. 

5. Kröfur vegna prófunar á leiðréttandi stefnustýringu (CDCF) 

5.1. Almenn ákvæði 

Ökutæki sem eru búin leiðréttandi stefnustýringu skulu uppfylla viðeigandi prófunarkröfur í þessum lið. 

5.2. Prófunarskilyrði 

Prófanirnar skulu fara fram: 

a) á sléttu og þurru malbiki eða steyptu yfirborði, sem er laust við misfellur (t.d. stórar dældir eða sprungur, hlera 

fyrir mannop eða endurskinshnappa), innan 3,0 m fjarlægð sitt hvoru megin við miðju prófunarakreinarinnar og 

með 30 m lengdarfjarlægð fyrir framan prófunarökutækið frá þeim stað þar sem prófuninni lýkur, 

b) við umhverfisbirtuskilyrði með a.m.k. 2000 lúx án þess að blindun verði í skynjurunum (t.d. vegna beins 

blindandi sólarljóss) og með kveikt á lágljósum, ef nauðsyn krefur, 

c) við umhverfishita á bilinu 5–45 °C, 

d) við veðurskilyrði sem hafa ekki áhrif á aksturseiginleika ökutækisins (t.d. ekki stormur, hitastig ekki undir 5 °C) 

eða á sýnileika akreinamerkingar (t.d. þoka). 

Að beiðni framleiðanda og með samþykki tækniþjónustunnar má framkvæma prófanirnar við önnur skilyrði en þau 

sem lýst er hér að framan (t.d. við lægri umhverfishita). 

5.2.1. Akreinamerkingar 

Akreinamerkingin í formi óbrotinnar línu á veginum, sem notaður eru við prófanirnar, skal vera í samræmi við eina 

af þeim sem lýst er í 3. viðauka (Auðkenning sýnilegra akreinamerkinga) við reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 

130. Merkingin skal vera í góðu ástandi og úr efni sem er í samræmi við staðalinn um sýnilegar akreinamerkingar.  

Í prófunarskýrslunni skal skrá hvaða akreinamerking var notuð við prófanirnar. 

Óbrotna línan skal vera í a.m.k. 3,5 m fjarlægð frá öðrum akreinamerkingum, að því er varðar prófanirnar í þessum 

lið. Framleiðandi ökutækisins skal nota gögn til að sýna fram á samkvæmni við allar aðrar óbrotnar línur, sem 

auðkenndar eru í 3. viðauka (Auðkenning sýnilegra akreinamerkinga) við reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 130. 

Slík gögn skulu fylgja prófunarskýrslunni. 

5.2.2. Skilyrði að því er varðar prófunarökutæki 

5.2.2.1. Prófunarmassi 

Prófunarökutækið skal prófað við hleðsluskilyrði sem framleiðandinn og tækniþjónustan komast að samkomulagi 

um. Ekki skal gera neinar breytingar á hleðslu eftir að prófunarferlið hefst. Framleiðandinn skal nota gögn til að 

sýna fram á að búnaðurinn virkar við öll hleðsluskilyrði. 

5.2.2.2. Prófunarökutækið skal prófað með þeim hjólbarðaþrýstingi sem framleiðandi ökutækisins mælir með. 

5.2.2.3. Ef leiðréttandi stefnustýringin er búin tímamörkum, sem notandi getur breytt, skal prófunin, sem tilgreind er í lið 

5.3.3, framkvæmd með tímamörk akreinavarans stillt þannig að inngrip kerfisins verði eins seint og hægt er. Ekki 

skal gera neinar breytingar eftir að prófunarferlið hefst.  
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5.2.2.4. Formeðhöndlun fyrir prófun 

Ef framleiðandi ökutækisins óskar eftir því má aka ökutækinu að hámarki 100 km á bæði þéttbýlis- og dreifbýlis-

vegum við mismunandi umferðaraðstæður og með öðrum vegbúnaði, í því skyni að kvarða skynjarakerfið. 

5.3. Prófunaraðferðir 

5.3.1. Prófun á viðvörunarmerki 

5.3.1.1. Prófunarökutækinu skal ekið með leiðréttandi stefnustýringuna í virku ástandi á vegi sem er með óbrotna línu á 

a.m.k. annarri hlið akreinarinnar. 

Prófunarskilyrði og prófunarhraði prófunarökutækisins skulu vera innan vinnusviðs kerfisins. 

Meðan á prófun stendur skal skrá tímalengd inngrips leiðréttandi stefnustýringar og sjónrænna og hljóðrænna 

viðvörunarmerkja. 

Í tilvikinu sem um getur í lið 3.6.4.1.1 skal prófunarökutækinu ekið þannig að það reyni að aka út af akreininni sem 

veldur inngripi leiðréttandi stefnustýringarinnar sem er viðhaldið lengur en 10 sekúndur. Ef ekki er hægt að 

framkvæma slíka prófun, t.d. vegna takmarkana á prófunaraðstöðunni, má fullnægja þessari kröfu með gögnum, að 

fengnu samþykki gerðarviðurkenningaryfirvaldsins. 

Prófunarkröfurnar eru uppfylltar ef hljóðræn viðvörun er gefin eigi síðar en 10 sekúndum eftir að inngripið hefst. 

Í tilvikinu sem um getur í lið 3.6.4.1.2 skal prófunarökutækinu ekið þannig að það reyni að aka út af akreininni sem 

veldur a.m.k. þremur inngripum kerfisins innan 180 sekúnda hlaupandi millibils. 

Prófunarkröfurnar eru uppfylltar ef öllum eftirfarandi skilyrðum er fullnægt: 

a) sjónrænt viðvörunarmerki er gefið fyrir hvert inngrip, svo lengi sem inngripið varir, 

b) hljóðrænt viðvörunarmerki er gefið við annað og þriðja inngrip, 

c) hljóðræna viðvörunarmerkið við þriðja inngripið varir a.m.k. 10 sekúndum lengur en hljóðræna viðvörunar-

merkið við annað inngripið. 

5.3.1.2. Að auki skal framleiðandi ökutækisins sýna tækniþjónustunni með fullnægjandi hætti fram á að kröfurnar, sem eru 

skilgreindar í lið 3.6.4.1.1 og 3.6.4.1.2, séu uppfylltar fyrir allt rekstrarsvið leiðréttandi stefnustýringarinnar. Þessu 

má ná fram á grundvelli viðeigandi gagna sem fylgja prófunarskýrslunni. 

5.3.2. Prófun á yfirtöku stýrisbúnaðar 

5.3.2.1. Prófunarökutækinu skal ekið með leiðréttandi stefnustýringu í virku ástandi á vegi sem er með óbrotna línu á hvorri 

hlið akreinarinnar. 

Prófunarskilyrði og prófunarhraði prófunarökutækisins skulu vera innan vinnusviðs kerfisins. 

Ökutækinu skal ekið þannig að það reyni að aka út af akreininni og veldur inngripi leiðréttandi stefnustýringarinnar. 

Meðan á inngripi stendur skal ökumaðurinn beita nauðsynlegum krafti á stýrisbúnaðinn til að yfirtaka inngripið. 

Krafturinn og stýrisílagið, sem ökumaðurinn beitir á stýrisbúnaðinn til að yfirtaka inngripið, skal skráð. 

Prófunarkröfurnar eru uppfylltar ef: 

a) krafturinn sem ökumaðurinn beitir á stýrisbúnaðinn til að yfirtaka inngripið er ekki yfir 50 N, 

b) stýriaðstoðin minnkar ekki skyndilega þegar leiðréttandi stefnustýring er yfirtekin, 

c) stýrisílagið fer ekki yfir 25 gráður að því er varðar neyðarkerfi fyrir akreinastýringu sem ekki virkar á sjálfan 

stýrisbúnaðinn (t.d. leiðréttandi stefnustýring með mismunahemlun).  
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5.3.2.2. Að auki skal framleiðandi ökutækisins sýna tækniþjónustunni með fullnægjandi hætti fram á að kröfurnar, sem eru 

skilgreindar í lið 3.6.4, séu uppfylltar fyrir allt rekstrarsvið leiðréttandi stefnustýringarinnar. Þessu má ná fram á 

grundvelli viðeigandi gagna sem fylgja prófunarskýrslunni. 

5.3.3. Akreinastýringarprófun 

5.3.3.1. Leiðréttandi stefnustýringin skal prófuð við prófunarsviðsmyndir nr. 1 og 2, sem lýst er í lið 3.6.2. 

5.3.3.1.1. Prófanir við allar sviðsmyndir skulu framkvæmdar með hliðarhraða sem nemur 0,2 m/s og 0,5 m/s. 

5.3.3.1.2. Ekið skal eftir prófunarbraut með beinum upphafskafla sem liggur samsíða akreinamerkingunni með óbrotinni línu, 

sem verið er að prófa, þar á eftir kemur beygja með fastan radíus til að beita þekktum hliðarhraða og veltingi á 

prófunarökutækið og þar á eftir kemur aftur beinn kafli þar sem engum krafti er beitt á stýrisbúnaðinn (t.d. með því 

að færa hendur af stýrisbúnaði). 

 

5.3.3.1.3. Hraði prófunarökutækisins meðan á prófun stendur fram að inngripi kerfisins skal vera 72 km/klst. +/– 1 km/klst. 

Beygjan með fastan radíus, sem er ekin til að beita nauðsynlegum hliðarhraða, skal hafa a.m.k. 1200 m radíus. 

Nauðsynlegum hliðarhraða skal náð með vikmörkum sem nema +/– 0,05 m/s. 

Framleiðandi ökutækisins skal leggja fram upplýsingar sem lýsa radíus beygjunnar, sem aka skal, og staðsetn-

ingunni, þar sem lokaðri lykkju brautarinnar og/eða hraðastýringu á að ljúka, til að tryggja frjálst rennsli til að trufla 

ekki sjálfvirka stöðvun samkvæmt lið 3.3.1. 

5.3.3.2. Prófunarkröfurnar eru uppfylltar ef prófunarökutækið fer ekki yfir akreinamerkinguna í meiri fjarlægð að 

akreinamerkingu en sem nemur –0,3 m. 

5.3.3.3. Að auki skal framleiðandi ökutækisins sýna tækniþjónustunni með fullnægjandi hætti fram á að þær kröfur er varða 

allt hraðasviðið og allt frávikshraðasviðið til hliðar séu uppfylltar. Þessu má ná fram á grundvelli viðeigandi gagna 

sem fylgja prófunarskýrslunni. 

3. HLUTI 

ESB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ (ÖKUTÆKJAKERFI) 

Orðsending varðandi veitingu/rýmkun/synjun/afturköllun (4) á gerðarviðurkenningu fyrir gerð ökutækis að því er varðar neyðar-

kerfi ökutækisins fyrir akreinastýringu í samræmi við kröfurnar sem mælt er fyrir um í framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2021/646 (5), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (ESB) 2021/646. 

Númer ESB-gerðarviðurkenningarvottorðsins: 

Ástæða fyrir rýmkun/synjun/afturköllun (1): 

  

(4) Strika skal yfir það sem á ekki við. 

(5) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/646 frá 19. apríl 2021 um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins 

og ráðsins (ESB) 2019/2144 að því er varðar samræmdar verklagsreglur og tækniforskriftir fyrir gerðarviðurkenningu ökutækja með tilliti 

til neyðarkerfis þeirra fyrir akreinastýringu (ELKS) (Stjtíð. ESB L 133, 20.4.2021, bls. 31). 
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I. HLUTI 

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): 

0.2. Gerð: 

0.2.1. Verslunarheiti (ef til er): 

0.3. Gerðarauðkenni ef slíkt er á ökutækinu: 

0.3.1. Staðsetning auðkennisins: 

0.4. Ökutækjaflokkur: 

0.5. Heiti og heimilisfang framleiðanda: 

0.8. Heiti og heimilisföng samsetningarverksmiðja: 

0.9. Nafn og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef einhver): 

II. ÞÁTTUR 

1. Viðbótarupplýsingar (ef við á): sjá viðbót. 

2. Tækniþjónusta sem ber ábyrgð á að framkvæma prófanirnar: 

3. Dagsetning prófunarskýrslu: 

4. Númer prófunarskýrslu: 

5. Athugasemdir (ef einhverjar eru): sjá viðbót. 

6. Staður: 

7. Dagsetning: 

8. Undirskrift: 

 _____   
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Viðbót 

við ESB-gerðarviðurkenningarvottorð númer 

1. Viðbótarupplýsingar 

1.1. Lýsing á kerfinu 

1.2. Aðferðir til að óvirkja neyðarkerfið fyrir akreinastýringu handvirkt 

1.3. Lýsing á sjálfvirkri afvirkjun (ef ökutækið er búið slíku) 

1.4. Lýsing á sjálfvirkri stöðvun (ef ökutækið er búið slíku) 

1.5. Akreinavarakerfi (LDWS) 

1.5.1 Hraðasvið akreinavarakerfisins 

1.5.2. Tæknilýsing og teikning af akreinavarakerfinu 

1.6. Leiðréttandi stefnustýring (CDCF) 

1.6.1 Hraðasvið leiðréttandi stefnustýringarinnar 

1.6.2. Lýsing á kerfinu (einkum ef kerfið nýtir stýringu eða hemlun) 

 _____  
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II. VIÐAUKI 

ÖRYGGISÚTTEKT 

1. Almennt 

1.1. Í þessum viðauka eru skilgreindar sérkröfur varðandi gögn, aðferðir við bilanaleit og sannprófun að því er tekur til 

öryggisþátta rafeindastjórnkerfis eða -kerfa og flókins rafeindastjórnkerfis eða -kerfa neyðarkerfisins fyrir akrein-

astýringu. 

1.1.1. Rafeindastjórnkerfum er yfirleitt stjórnað með hugbúnaði og eru samsett úr afmörkuðum, virkum íhlutum, t.d. 

skynjurum, rafstýrieiningum og hreyfum og eru tengd saman með flutningstengjum. Þau geta falið í sér vélræna, 

rafloftknúna eða raf- og vökvaknúna íhluti. 

1.2. Í þessum viðauka eru ekki tilgreindar frammistöðuviðmiðanir fyrir „kerfið“, sem fellur undir þessa reglugerð, heldur 

er fjallað um þá aðferðafræði sem beitt er við hönnunarferlið og upplýsingarnar sem ber að veita tækniþjónustunni 

vegna gerðarviðurkenningar. 

1.3. Þessar upplýsingar skulu sýna fram á að „kerfið“ uppfylli allar viðeigandi frammistöðukröfur, sem eru tilgreindar í  

2. hluta I. viðauka, bæði við venjulegar aðstæður og í bilunartilvikum, og að það sé hannað til að starfa þannig að það 

valdi ekki alvarlegri öryggisáhættu. 

2. Gögn 

2.1. Kröfur 

Framleiðandinn skal afhenda upplýsingamöppu sem inniheldur upplýsingar um grunnhönnun „kerfisins“ og hvernig 

það tengist öðrum kerfum í ökutækinu eða hvernig það hefur beina stjórn á frálagsbreytum. Útskýra skal virkni 

„kerfisins“, þ.m.t. stýringaraðferðir, og öryggisatriði, eins og framleiðandi setur þau fram. Gögnin skulu vera 

hnitmiðuð en þó færa sönnur á að stuðst hafi verið við sérfræðiþekkingu frá öllum viðeigandi kerfissviðum í 

hönnunar- og þróunarferlinu. Að því er varðar reglubundnar prófanir á aksturshæfni skulu gögnin sýna hvernig hægt 

er að athuga núverandi vinnslustöðu „kerfisins“. 

Tækniþjónustan skal meta upplýsingamöppuna til þess að sýna fram á að „kerfið“: 

a) sé þannig hannað að starfræksla þess við venjulegar aðstæður og í bilunartilvikum valdi ekki alvarlegri 

öryggisáhættu, 

b) uppfylli, við venjulegar aðstæður og í bilunartilvikum, allar viðeigandi frammistöðukröfur, sem eru tilgreindar 

annars staðar í þessari reglugerð, og 

c) hafi verið þróað samkvæmt þróunarferlinu/-aðferðinni sem framleiðandinn setur fram og að þetta feli í sér a.m.k. 

þau þrep sem eru tilgreind í lið 2.4.4. 

2.1.1. Gögn skulu lögð fram í tveimur hlutum: 

a) Formlega upplýsingamappan fyrir viðurkenninguna, sem inniheldur efnið sem talið er upp í 2. lið (að undan-

skildum atriðunum í lið 2.4.4), sem skal afhent tækniþjónustunni á sama tíma og sótt er um gerðarviðurkenningu. 

Tækniþjónustan skal nota upplýsingamöppuna sem grunnviðmiðun fyrir sannprófunarferlið sem sett er fram í  

3. lið. Tækniþjónustan skal ganga úr skugga um að þessi upplýsingamappa sé áfram tiltæk á tímabili sem er 

ákveðið með samkomulagi við viðurkenningaryfirvöld. Þetta tímabil skal vera a.m.k. 10 ár, talið frá þeim tíma 

þegar framleiðslu ökutækisins er endanlega hætt. 

b) Viðbótarefni og greiningargögn, sem um getur í lið 2.4.4, sem framleiðandinn skal geyma en skulu vera 

aðgengileg til skoðunar þegar gerðarviðurkenning fer fram. Framleiðandinn skal tryggja að þetta efni og 

greiningargögn séu tiltæk í 10 ár, talið frá þeim tíma þegar framleiðslu ökutækisins er endanlega hætt.  
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2.2. Gefa skal lýsingu með einfaldri útskýringu á allri virkni „kerfisins“, þ.m.t. stýriaðferðum, og þeim aðferðum sem 

notaðar eru til að ná markmiðunum, ásamt lýsingu á því fyrirkomulagi sem notað er við stjórnunina. 

Tilgreina skal sérhverja virkni, sem hefur verið lýst og sem hægt er að yfirtaka, og lýsa nánar breyttum forsendum 

virkninnar. 

2.2.1. Leggja skal fram skrá yfir allar ílagsbreytur og skynjaðar breytur og skal mælisvið þeirra skilgreint ásamt lýsingu á 

hvernig hver breyta hefur áhrif á hegðun kerfisins. 

2.2.2. Leggja skal fram skrá yfir allar frálagsbreytur sem er stjórnað af „kerfinu“ og upplýsingar í hverju tilviki, um hvort 

stjórnunin er bein eða í gegnum annað kerfi í ökutækinu. Skilgreina skal það svið þar sem „kerfið“ er líklegt til að 

beita stjórnun fyrir hverja frálagsbreytu. 

2.2.3. Mörk sem skilgreina afmarkanir á hagnýtri vinnslu (þ.e. ytri efnislegu mörkin sem kerfið viðheldur stjórn innan) skulu 

tilgreindar þar sem það á við m.t.t. frammistöðu kerfisins. 

2.3. Skipulag kerfis og teikningar. 

2.3.1. Skrá yfir íhluti. 

Leggja skal fram skrá með öllum einingum „kerfisins“ þar sem minnst er á önnur kerfi í ökutækinu sem eru 

nauðsynleg til að ná fram viðkomandi stýrivirkni. 

Einnig skal leggja fram skýringarmynd, sem sýnir samsetningu þessara eininga, þar sem dreifing eininganna og 

tengingar þeirra á milli kemur skýrt fram. 

2.3.2. Virkni eininganna 

Lýsa skal virkni hverrar einingar „kerfisins“ og sýna skal merkin sem tengja þær við aðrar einingar eða önnur kerfi í 

ökutækinu. Veita má þessar upplýsingar með merktu reitariti eða annarri teikningu eða með lýsingu sem þannig 

skýringarmynd fylgir. 

2.3.3. Samtengingar innan „kerfisins“ skulu sýndar með skýringarmynd af rafrásum fyrir rafræn flutningstengi, með 

skýringarmynd af leiðslum fyrir loftknúinn eða vökvaknúinn flutningsbúnað og með einfaldri skýringarmynd fyrir 

vélræn flutningstengi. Einnig skal sýna flutningstengi bæði til og frá öðrum kerfum. 

2.3.4. Það skal vera skýrt samræmi á milli flutningstengja og merkjanna sem flutt eru á milli eininga. Forgangsröð merkja á 

fjölfléttum gagnaslóðum skal tekin fram hvar sem forgangur hefur áhrif á frammistöðu eða öryggi. 

2.3.5. Auðkenning eininga 

Það skal vera hægt að auðkenna hverja einingu á skýran og ótvíræðan hátt (t.d. með merkingu vélbúnaðar og með 

merkingu eða frálagsmerki fyrir innihald hugbúnaðarins) til að hægt sé að tengja réttan vélbúnað við samsvarandi 

gögn. 

Ef fleiri en ein virkni er sameinuð í eina einingu eða eina tölvu, en sýnd á mörgum reitum á reitariti til glöggvunar og 

til að auðvelda útskýringar, skal aðeins nota eina auðkennismerkingu fyrir vélbúnaðinn. Framleiðandinn skal, með því 

að nota þessa auðkenningu, staðfesta að búnaðurinn, sem afhentur er, sé í samræmi við samsvarandi skjöl. 

2.3.5.1. Auðkenningin skilgreinir útgáfu vélbúnaðar og hugbúnaðar og, ef hið síðarnefnda breytist þannig að það breyti virkni 

einingarinnar að því er varðar þessa reglugerð, skal einnig breyta auðkenningunni. 

2.4. Öryggisatriði framleiðandans 

2.4.1. Framleiðandinn skal leggja fram yfirlýsingu þar sem staðfest er að sú aðferð sem valin er til að ná fram markmiðum 

„kerfisins“ muni ekki, við venjulegar aðstæður, hafa áhrif á rekstraröryggi ökutækisins.  
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2.4.2. Að því er varðar hugbúnaðinn sem notaður er í „kerfinu“ skal útskýra högunina og tilgreina hvaða hönnunaraðferðir 

og -tæki voru notuð. Framleiðandinn skal sýna fram á hvernig rökfræði kerfisins var ákvörðuð í hönnunar- og 

þróunarferlinu. 

2.4.3. Framleiðandinn skal afhenda tækniþjónustunni skýringu á þeim ráðstöfunum í hönnun „kerfisins“ til að viðhalda 

rekstraröryggi í bilunartilvikum. Hugsanlegar ráðstafanir í hönnun vegna bilunar í „kerfinu“ eru t.d.: 

a) varaaðgerð, sem notar hluta kerfis, 

b) skipti yfir í aðskilið varakerfi, 

c) afvirkjun virkni á hærra stigi. 

Ef um er að ræða bilun skal ökumaðurinn fá viðvörun, t.d. með viðvörunarmerki eða birtingu skilaboða. Ef 

ökumaðurinn afvirkjar ekki kerfið, t.d. með því að snúa kveikjurofanum í stöðuna „slökkt“ eða með því að slökkva á 

þeirri tilteknu virkni ef sérstakur rofi er lagður til í þeim tilgangi, skal viðvörunin vara eins lengi og bilunin er fyrir 

hendi. 

2.4.3.1. Ef valin ráðstöfun virkjar vinnumáta með hlutaafköstum í tilteknum bilunartilvikum skal taka fram hver þau tilvik eru 

og skilgreina þá takmörkun á skilvirkni sem leiðir af þeim. 

2.4.3.2. Ef valin ráðstöfun virkjar varakerfi til að ná fram markmiðum stjórnkerfis ökutækisins skal útskýra meginreglur 

skiptifyrirkomulagsins, rökfræði og magn umfremdar og alla innbyggða varaathugunareiginleika og skilgreina þær 

takmarkanir á skilvirkni varakerfis sem leiða af þeim. 

2.4.3.3. Ef valin ráðstöfun hefur í för með sér að rafeindastjórnunarvirkni á hærra stigi er afvirkjuð skal stöðva öll samsvarandi 

frálagsstjórnunarmerki sem tengjast þeirri virkni, þannig að truflanir við skiptin séu í lágmarki. 

2.4.4. Gögnin skulu studd greiningu sem sýnir almennt hvernig kerfið mun haga sér m.t.t. hætta eða bilana sem hafa áhrif á 

stjórnun ökutækisins eða öryggi þess. 

Framleiðandinn skal koma á og viðhalda þeirri eða þeim greiningaraðferðum sem valdar eru og skulu þær gerðar 

tækniþjónustunni aðgengilegar til skoðunar þegar gerðarviðurkenning fer fram. 

Tækniþjónustan skal framkvæma mat á beitingu greiningaraðferðarinnar eða -aðferðanna. Matið skal fela í sér: 

a) Skoðun á öryggisaðferðinni á hugmyndastiginu (ökutæki) með staðfestingu um að hún feli í sér að tilliti sé tekið 

til: 

i. gagnverkunar við önnur kerfi í ökutækjum, 

ii. bilana í kerfinu, innan gildissviðs þessarar reglugerðar, 

iii. að því er varðar þá virkni sem um getur í lið 2.2: 

— kringumstæðna þar sem kerfi án bilana getur valdið alvarlegri öryggisáhættu (t.d. vegna skorts á eða 

rangs skilnings á umhverfi ökutækisins), 

— fyrirsjáanlegrar rangnotkunar ökumanns, 

— vísvitandi breytinga á kerfinu. 

Þessi aðferð skal byggjast á greiningu á hættu-/áhættugreiningu, sem er viðeigandi fyrir öryggi kerfisins. 

b) Skoðun á öryggisaðferðinni á kerfisstiginu. Þetta getur byggst á greiningu á bilunarham og áhrifum (FMEA), 

greiningu á bilanatré (FTA) eða sambærilegri aðferð sem á við um öryggi kerfisins. 

c) Skoðun á áætlunum um fullgildingu og niðurstöðum þeirra. Hún skal fela í sér notkunarprófun sem hentar við 

fullgildingu, t.d. Hardware-in-the-Loop-prófun, prófun á ökutæki við akstur á vegum eða annars konar prófun 

sem hentar við fullgildingu. 
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Matið skal samanstanda af skyndikönnunum að því er varðar valdar hættur og bilanir til að ákvarða hvort 

röksemdafærsla til stuðnings öryggisatriðanna sé skiljanleg og rökrétt og hvort áætlanir um fullgildingu séu hæfilegar 

og að þeim hafi verið lokið. 

Tækniþjónustan getur framkvæmt eða krafist þess að prófanirnar, sem tilgreindar eru í 3. lið, séu framkvæmdar til að 

sannprófa öryggisatriðin. 

2.4.4.1. Í þessum gögnum skal sundurliða mæliþættina sem á að vakta og fyrir hverja bilun, sem um getur í lið 2.4.4, skal 

tilgreina viðvörunarmerkið sem gefa skal ökumanninum og/eða starfsfólki sem sinnir þjónustu/tækniskoðun. 

2.4.4.2. Í þessum gögnum skal lýsa þeim ráðstöfunum sem gerðar eru til að tryggja að „kerfið“ hafi ekki áhrif á rekstraröryggi 

ökutækisins þegar frammistaða „kerfisins“ verður fyrir áhrifum af umhverfisaðstæðum, t.d. veðurfar, hitastig, 

innstreymi ryks eða vatns, eða ísing. 

3. Sannprófun og prófun 

3.1. Hagnýt vinnsla „kerfisins“, eins og sett er fram í gögnunum sem gerð er krafa um í 2. lið, skal prófuð sem hér segir: 

3.1.1. Sannprófun á virkni „kerfisins“ 

Tækniþjónustan skal sannprófa „kerfið“ við venjulegar aðstæður með því að prófa nokkra virkniþætti, sem valdir eru 

út frá þeim sem framleiðandi lýsir í lið 2.2. 

Að því er varðar flókin rafræn kerfi skulu þessar prófanir fela í sér sviðsmyndir þar sem tilgreind virkni er yfirtekin. 

3.1.1.1. Niðurstöður sannprófunarinnar skulu vera í samræmi við lýsinguna, þ.m.t. stýringaraðferðir, sem framleiðandi leggur 

fram í lið 2.2. 

3.1.2. Sannprófun á öryggisatriðum í lið 2.4. 

Kanna skal viðbrögð „kerfisins“ við bilun í einhverri einingu með því að beita samsvarandi frálagsmerkjum á rafrænar 

einingar eða vélræna hluta til þess að líkja eftir áhrifum innri bilana í einingunni. Tækniþjónustan skal framkvæma 

þessa könnun fyrir a.m.k. eina einingu en skal ekki kanna viðbrögð „kerfisins“ við mörgum bilunum sem koma upp 

samtímis í stökum einingum. 

Tækniþjónustan skal sannprófa að þessar prófanir taki til þátta sem kunna að hafa áhrif á stýranleika ökutækis og 

notendaupplýsingar (þættir sem varða notendaskil). 

4. Skýrslugjöf tækniþjónustu 

Skýrslugjöf tækniþjónustunnar um matið skal fara þannig fram að rekjanleiki sé mögulegur, t.d. þannig að útgáfur 

gagna, sem hafa verið skoðuð, eru kóðuð og skráð í skrám tækniþjónustunnar. 

Dæmi um mögulegt snið matseyðublaðsins frá tækniþjónustunni til gerðarviðurkenningaryfirvaldsins er að finna í 

viðbætinum. 

 _____  
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Viðbætir 

Fyrirmynd að matseyðublaði fyrir neyðarkerfi fyrir akreinastýringu 

Prófunarskýrsla nr.: 

1. Auðkenni. 

1.1. Tegund ökutækis: 

1.2 Gerð 

1.3 Gerðarauðkenni ef slíkt er á ökutækinu: 

1.4. Staðsetning auðkennisins: 

1.5. Heiti og heimilisfang framleiðanda: 

1.6. Heiti og heimilisfang fulltrúa framleiðanda, ef við á: 

1.7. Formleg upplýsingamappa framleiðandans: 

Tilvísunarnúmer skjals: 

Upphaflegur útgáfudagur: 

Dagsetning síðustu uppfærslu: 

2. Lýsing á prófunarökutækjum/prófunarkerfum 

2.1. Almenn lýsing: 

2.2. Lýsing á allri stjórnunarvirkni „kerfisins“ og notkunaraðferðum: 

2.3. Lýsing á íhlutum og skýringarmyndum af samtengingum innan „kerfisins“: 

2.4. Almenn lýsing: 

2.5. Lýsing á allri stjórnunarvirkni „kerfisins“ og notkunaraðferðum: 

2.6. Lýsing á íhlutum og skýringarmyndum af samtengingum innan „kerfisins“: 

3. Öryggisatriði framleiðanda 

3.1. Lýsing á merkjaflæði og vinnslugögnum og forgangsröð þeirra: 

3.2. Yfirlýsing framleiðanda: 

Frameiðandinn/framle .............................. iðendurnir staðfesta að sú aðferð sem notuð er til að ná fram markmiðum 

„kerfisins“ muni ekki, við venjulegar aðstæður, hafa áhrif á rekstraröryggi ökutækisins. 

3.3. Hugbúnaðarhögun og hönnunaraðferðir og -tæki sem notuð eru: 

3.4. Útskýringar á ráðstöfunum í hönnun sem eru innbyggðar í „kerfið“ í bilunartilvikum: 

3.5. Skrásettar greiningar á hegðun „kerfisins“ við einstök hættu- eða bilunartilvik: 

3.6. Lýsing á þeim ráðstöfunum sem eru til staðar fyrir umhverfisaðstæður: 

3.7. Ákvæði um reglubundnar prófanir á aksturshæfni „kerfisins“: 
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3.8. Niðurstöður sannprófunar á „kerfinu“, sem um getur í lið 3.1.1 í II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/646 (1). 

3.9. Niðurstöður sannprófunar á öryggisatriðum, sem um getur í lið 3.1.2 í II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 

2021/646. 

3.10. Dagsetning prófunar: 

3.11. Prófun þessi hefur verið framkvæmd og niðurstöður skráðar í samræmi við reglugerð (ESB) 2021/646, eins og henni var 

síðast breytt með reglugerð (ESB) 2021/646. 

Tækniþjónusta sem framkvæmir prófunina 

Undirskrift:  ........................................................................  Dagsetning:  .............................................................................  

3.12. Athugasemdir: 

 __________  

  

(1) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/646 frá 19. apríl 2021 um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins 

og ráðsins (ESB) 2019/2144 að því er varðar samræmdar verklagsreglur og tækniforskriftir fyrir gerðarviðurkenningu ökutækja með tilliti 

til neyðarkerfis þeirra fyrir akreinastýringu (ELKS) (Stjtíð. ESB L 133, 20.4.2021, bls. 31). 
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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2022/206 

frá 15. febrúar 2022 

um að koma á jafngildi COVID-19-vottorða sem gefin eru út í Lýðveldinu Benín og vottorða sem gefin eru 

út í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/953, til þess að greiða fyrir réttinum til 

frjálsrar farar innan Sambandsins (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/953 frá 14. júní 2021 um ramma um útgáfu, sannprófun og 

viðurkenningu samvirkandi COVID-19-vottorða um bólusetningu, próf og bata (stafrænt ESB-vottorð vegna COVID) til að 

auðvelda frjálsa för á meðan COVID-19-heimsfaraldurinn stendur yfir (1), einkum 2. mgr. 8. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (ESB) 2021/953 er mælt fyrir um ramma um útgáfu, sannprófun og viðurkenningu samvirkandi COVID-19-

vottorða um bólusetningu, próf og bata (hér á eftir nefnt „stafrænt ESB-vottorð vegna COVID“) í því skyni að auðvelda 

handhöfum þeirra að nýta sér rétt sinn til frjálsrar farar á meðan COVID-19-heimsfaraldurinn stendur yfir. Hún á einnig 

að stuðla að því að auðvelda afléttingu í áföngum á takmörkunum á frjálsri för, sem aðildarríkin hafa sett í samræmi við 

lög Sambandsins til að hefta útbreiðslu SARS-CoV-2, með samræmdum hætti. 

2) Reglugerð (ESB) 2021/953 heimilar viðurkenningu COVID-19-vottorða sem þriðju lönd gefa út til handa borgurum 

Sambandsins og aðstandendum þeirra ef framkvæmdastjórnin kemst að þeirri niðurstöðu að umrædd COVID-19-vottorð 

séu gefin út í samræmi við staðla sem jafngilda þeim sem komið er á fót samkvæmt þeirri reglugerð. Enn fremur eiga 

aðildarríkin, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/954 (2), að beita þeim reglum sem mælt er 

fyrir um í reglugerð (ESB) 2021/953 gagnvart ríkisborgurum þriðju landa sem falla ekki undir gildissvið þeirrar 

reglugerðar en dvelja eða eru búsettir löglega á yfirráðasvæði þeirra og hafa rétt til að ferðast til annarra aðildarríkja í 

samræmi við lög Sambandsins. Af þeim sökum ættu sérhverjar niðurstöður um jafngildi sem mælt er fyrir um í þessari 

ákvörðun að eiga við um COVID-19-vottorð um bólusetningu, próf og bata sem gefin eru út í Lýðveldinu Benín til 

handa ríkisborgurum Sambandsins og aðstandendum þeirra. Á sama hátt ættu slíkar niðurstöður um jafngildi einnig, á 

grundvelli reglugerðar (ESB) 2021/954, að eiga við um COVID-19-vottorð um bólusetningu, próf og bata sem gefin eru 

út í Lýðveldinu Benín til handa ríkisborgurum þriðju landa, sem dvelja eða búa löglega á yfirráðasvæði aðildarríkjanna, 

með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeirri reglugerð. 

3) Hinn 31. desember 2021 lét Lýðveldið Benín framkvæmdastjórninni í té ítarlegar upplýsingar um útgáfu samvirkandi 

COVID-19-vottorða um bólusetningu, próf og bata innan kerfis sem ber heitið „COVID certificate system“. Lýðveldið 

Benín upplýsti framkvæmdastjórnina um að það líti svo á að COVID-19-vottorð þess séu gefin út í samræmi við staðal 

og tæknikerfi sem eru samvirkandi við traustrammann sem komið er á fót með reglugerð (ESB) 2021/953 og gera kleift 

að sannprófa ósvikni, gildi og heilleika vottorðanna. Lýðveldið Benín hefur í þessu tilliti upplýst framkvæmdastjórnina 

um að COVID-19-vottorð um bólusetningu, próf og bata sem Lýðveldið Benín hefur gefið út í samræmi við kerfið 

„COVID certificate system“ innihaldi þau gögn sem fram koma í viðaukanum við reglugerð (ESB) 2021/953.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 34, 16.2.2022, bls. 46. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 73/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á V. viðauka (Frelsi launþega til flutninga) og VIII. viðauki (Staðfesturéttur) við EES-samninginn (bíður 

birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 211, 15.6.2021, bls. 1. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/954 frá 14. júní 2021 um ramma um útgáfu, sannprófun og viðurkenningu samvirkandi 

COVID-19-vottorða um bólusetningu, próf og bata (stafrænt ESB-vottorð vegna COVID) vegna ríkisborgara þriðju landa sem dvelja eða 

búa löglega á yfirráðasvæðum aðildarríkjanna á meðan COVID-19-heimsfaraldurinn stendur yfir (Stjtíð. ESB L 211, 15.6.2021, bls. 24). 

2022/EES/26/45 
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4) Lýðveldið Benín upplýsti framkvæmdastjórnina einnig um að það viðurkenni vottorð um bólusetningu, próf og bata sem 

aðildarríkin og EES-löndin gefa út í samræmi við reglugerð (ESB) 2021/953. 

5) Hinn 4. febrúar 2022 lét framkvæmdastjórnin, í kjölfar beiðni frá Lýðveldinu Benín, gera tæknipróf sem sýndu fram á 

að COVID-19-vottorðin um bólusetningu, próf og bata sem Lýðveldið Benín hefur gefið út eru í samræmi við kerfið 

„COVID certificate system“ sem er samvirkandi við traustrammann sem komið er á fót með reglugerð (ESB) 2021/953 

og gerir kleift að sannprófa ósvikni, gildi og heilleika vottorðanna. Framkvæmdastjórnin staðfesti einnig að COVID-19-

vottorðin um bólusetningu sem Lýðveldið Benín hefur gefið út í samræmi við kerfið „COVID certificate system“ 

innihaldi nauðsynleg gögn. 

6) Auk þessa upplýsti Lýðveldið Benín framkvæmdastjórnina um að það gefi út samvirkandi bólusetningarvottorð fyrir 

COVID-19-bóluefni. Þessi bóluefni eru nú Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, COVID-19 bóluefnið Janssen, CoronaVac 

og Covishield. 

7) Lýðveldið Benín upplýsti framkvæmdastjórnina einnig um að það gefi út samvirkandi prófvottorð fyrir 

kjarnsýrumögnunarpróf og mótefnavakahraðpróf sem skráð eru í sameiginlegu og uppfærðu skránni yfir COVID-19-

mótefnavakahraðpróf, sem samþykkt var af heilbrigðisöryggisnefndinni og sem komið er á fót með 17. gr. ákvörðunar 

Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1082/2013/ESB (3), á grundvelli tilmæla ráðsins frá 21. janúar 2021 (4). 

8) Enn fremur upplýsti Lýðveldið Benín framkvæmdastjórnina um að það gefi út samvirkandi vottorð um bata. Þessi 

vottorð gilda í allt að 180 daga frá fyrstu jákvæðu prófniðurstöðu. 

9) Enn fremur upplýsti Lýðveldið Benín framkvæmdastjórnina um að þegar sannprófendur í Benín sannprófa vottorð verði 

persónuupplýsingar sem fram koma í þeim aðeins unnar til að sannprófa og staðfesta bólusetningu, prófniðurstöðu eða 

bata handhafa og verði ekki geymdar eftir það. 

10) Þannig eru til staðar nauðsynlegir þættir til að ákveða að líta skuli á COVID-19-vottorð um bólusetningu, próf og bata 

sem Lýðveldið Benín gefur út í samræmi við kerfið „COVID certificate system“ sem jafngild þeim sem gefin eru út í 

samræmi við reglugerð (ESB) 2021/953. 

11) Því ætti að viðurkenna COVID-19-vottorð um bólusetningu, próf og bata sem Lýðveldið Benín gefur út í samræmi við 

kerfið „COVID certificate system“ með þeim skilyrðum sem um getur í 5. gr. (5. mgr.), 6. gr. (5. mgr.) og 7. gr.  

(8. mgr.) reglugerðar (ESB) 2021/953. 

12) Til að þessi ákvörðun öðlist gildi ætti að tengja Lýðveldið Benín við traustramma stafræna ESB-vottorðsins vegna 

COVID sem komið er á fót með reglugerð (ESB) 2021/953. 

13) Til að vernda hagsmuni Sambandsins, einkum á sviði lýðheilsu, er framkvæmdastjórninni heimilt að beita heimildum 

sínum til að fresta beitingu þessarar ákvörðunar eða fella hana úr gildi ef skilyrði 2. mgr. 8. gr. reglugerðar (ESB) 

2021/953 eru ekki lengur uppfyllt. 

14) Til að tengja Lýðveldið Benín við traustramma stafræna ESB-vottorðsins vegna COVID, sem komið er á fót með 

reglugerð (ESB) 2021/953, eins fljótt og unnt er ætti þessi ákvörðun að öðlast gildi daginn sem hún birtist í 

Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

15) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið er á fót með  

14. gr. reglugerðar (ESB) 2021/953. 

  

(3) Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1082/2013/ESB frá 22. október 2013 um alvarlegar heilsufarsógnir sem ná yfir landamæri og 

niðurfellingu ákvörðunar nr. 2119/98/EB (Stjtíð. ESB L 293, 5.11.2013, bls. 1). 

(4) Tilmæli ráðsins frá 21. janúar 2021 um sameiginlegan ramma um notkun og gildingu mótefnavakahraðprófa og gagnkvæma viðurkenningu 

á niðurstöðum úr COVID-19-prófum innan ESB (Stjtíð. ESB C 24, 22.1.2021, bls. 1). 
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SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Líta skal á COVID-19-vottorð um bólusetningu, próf og bata sem Lýðveldið Benín gefur út í samræmi við kerfið „COVID 

certificate system“ sem jafngild þeim sem gefin eru út í samræmi við reglugerð (ESB) 2021/953 til þess að greiða fyrir réttinum 

til frjálsrar farar innan Sambandsins. 

2. gr. 

Tengja skal Lýðveldið Benín við traustramma stafræna ESB-vottorðsins vegna COVID sem komið er á fót með reglugerð 

(ESB) 2021/953. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn sem hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Gjört í Brussel 15. febrúar 2022. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2022/207 

frá 15. febrúar 2022 

um að koma á jafngildi COVID-19-vottorða sem gefin eru út í Hasémíska konungsríkinu Jórdaníu og 

vottorða sem gefin eru út í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/953, til þess 

að greiða fyrir réttinum til frjálsrar farar innan Sambandsins (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/953 frá 14. júní 2021 um ramma um útgáfu, sannprófun og 

viðurkenningu samvirkandi COVID-19-vottorða um bólusetningu, próf og bata (stafrænt ESB-vottorð vegna COVID) til að 

auðvelda frjálsa för á meðan COVID-19-heimsfaraldurinn stendur yfir (1), einkum 2. mgr. 8. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (ESB) 2021/953 er mælt fyrir um ramma um útgáfu, sannprófun og viðurkenningu samvirkandi COVID-19-

vottorða um bólusetningu, próf og bata (hér á eftir nefnt „stafrænt ESB-vottorð vegna COVID“) í því skyni að auðvelda 

handhöfum þeirra að nýta sér rétt sinn til frjálsrar farar á meðan COVID-19-heimsfaraldurinn stendur yfir. Hún á einnig 

að stuðla að því að auðvelda afléttingu í áföngum á takmörkunum á frjálsri för, sem aðildarríkin hafa sett í samræmi við 

lög Sambandsins til að hefta útbreiðslu SARS-CoV-2, með samræmdum hætti. 

2) Reglugerð (ESB) 2021/953 heimilar viðurkenningu COVID-19-vottorða sem þriðju lönd gefa út til handa borgurum 

Sambandsins og aðstandendum þeirra ef framkvæmdastjórnin kemst að þeirri niðurstöðu að umrædd COVID-19-vottorð 

séu gefin út í samræmi við staðla sem jafngilda þeim sem komið er á fót samkvæmt þeirri reglugerð. Enn fremur eiga 

aðildarríkin, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/954 (2), að beita þeim reglum sem mælt er 

fyrir um í reglugerð (ESB) 2021/953 gagnvart ríkisborgurum þriðju landa sem falla ekki undir gildissvið þeirrar 

reglugerðar en dvelja eða eru búsettir löglega á yfirráðasvæði þeirra og hafa rétt til að ferðast til annarra aðildarríkja í 

samræmi við lög Sambandsins. Af þeim sökum ættu sérhverjar niðurstöður um jafngildi sem mælt er fyrir um í þessari 

ákvörðun að eiga við um COVID-19-vottorð um bólusetningu sem gefin eru út í Hasémíska konungsríkinu Jórdaníu til 

handa ríkisborgurum Sambandsins og aðstandendum þeirra. Á sama hátt ættu slíkar niðurstöður um jafngildi einnig, á 

grundvelli reglugerðar (ESB) 2021/954, að eiga við um COVID-19-vottorð um bólusetningu sem gefin eru út í 

Hasémíska konungsríkinu Jórdaníu til handa ríkisborgurum þriðju landa sem dvelja eða búa löglega á yfirráðasvæði 

aðildarríkjanna, með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeirri reglugerð. 

3) Hinn 5. september 2021 lét Hasémíska konungsríkið Jórdanía framkvæmdastjórninni í té ítarlegar upplýsingar um 

útgáfu samvirkandi COVID-19-vottorða um bólusetningu innan kerfis sem ber heitið „COVID-19-bólusetningarvottorð“ 

(e. COVID-19 Vaccination Certificate). Hasémíska konungsríkið Jórdanía upplýsti framkvæmdastjórnina um að það líti 

svo á að COVID-19-vottorð þess séu gefin út í samræmi við staðal og tæknikerfi sem eru samvirkandi við traustramm-

ann sem komið er á fót með reglugerð (ESB) 2021/953 og gera kleift að sannprófa ósvikni, gildi og heilleika 

vottorðanna. Hasémíska konungsríkið Jórdanía hefur í þessu tilliti upplýst framkvæmdastjórnina um að COVID-19-

vottorð um bólusetningu sem Hasémíska konungsríkið Jórdanía hefur gefið út í samræmi við kerfið „COVID-19-

bólusetningarvottorð“ innihaldi þau gögn sem fram koma í viðaukanum við reglugerð (ESB) 2021/953. 

4) Hasémíska konungsríkið Jórdanía upplýsti framkvæmdastjórnina einnig um að það viðurkenni vottorð um bólusetningu 

og kjarnsýrumögnunarpróf sem aðildarríkin og EES-löndin gefa út í samræmi við reglugerð (ESB) 2021/953.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 34, 16.2.2022, bls. 49. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 73/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á V. viðauka (Frelsi launþega til flutninga) og VIII. viðauki (Staðfesturéttur) við EES-samninginn (bíður 

birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 211, 15.6.2021, bls. 1. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/954 frá 14. júní 2021 um ramma um útgáfu, sannprófun og viðurkenningu samvirkandi 

COVID-19-vottorða um bólusetningu, próf og bata (stafrænt ESB-vottorð vegna COVID) vegna ríkisborgara þriðju landa sem dvelja eða 

búa löglega á yfirráðasvæðum aðildarríkjanna á meðan COVID-19-heimsfaraldurinn stendur yfir (Stjtíð. ESB L 211, 15.6.2021, bls. 24). 

2022/EES/26/46 
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5) Hinn 10. desember 2021 lét framkvæmdastjórnin, í kjölfar beiðni frá Hasémíska konungsríkinu Jórdaníu, gera tæknipróf 

sem sýndu fram á að COVID-19-vottorðin um bólusetningu sem Hasémíska konungsríkið Jórdanía hefur gefið út eru í 

samræmi við kerfið „COVID-19-bólusetningarvottorð“ sem er samvirkandi við traustrammann sem komið er á fót með 

reglugerð (ESB) 2021/953 og gerir kleift að sannprófa ósvikni, gildi og heilleika vottorðanna. Framkvæmdastjórnin 

staðfesti einnig að COVID-19-vottorðin um bólusetningu, sem Hasémíska konungsríkið Jórdanía hefur gefið út í 

samræmi við kerfið „COVID-19-bólusetningarvottorð“, innihaldi nauðsynleg gögn. 

6) Auk þessa upplýsti Hasémíska konungsríkið Jórdanía framkvæmdastjórnina um að það gefi út samvirkandi bólusetn-

ingarvottorð fyrir COVID-19-bóluefni. Þessi bóluefni eru nú Comirnaty, Vaxzevria, BBIBP-CorV og Sputnik V. 

7) Hasémíska konungsríkið Jórdanía upplýsti framkvæmdastjórnina einnig um að það gefi ekki út samvirkandi prófvottorð 

fyrir kjarnsýrumögnunarpróf eða mótefnavakahraðpróf. 

8) Enn fremur upplýsti Hasémíska konungsríkið Jórdanía framkvæmdastjórnina um að það gefi ekki út samvirkandi 

vottorð um bata. 

9) Enn fremur upplýsti Hasémíska konungsríkið Jórdanía framkvæmdastjórnina um að þegar sannprófendur í Jórdaníu 

sannprófa vottorð verði persónuupplýsingar sem fram koma í þeim aðeins unnar til að sannprófa og staðfesta bólusetn-

ingu, prófniðurstöðu eða bata handhafa og verði ekki geymdar eftir það. 

10) Þannig eru til staðar nauðsynlegir þættir til að ákveða að líta skuli á COVID-19-vottorð um bólusetningu sem eru gefin 

út í Hasémíska konungsríkinu Jórdaníu í samræmi við kerfið „COVID-19-bólusetningarvottorð“ sem jafngild þeim sem 

gefin eru út í samræmi við reglugerð (ESB) 2021/953. 

11) Því ætti að viðurkenna COVID-19-vottorð um bólusetningu sem gefin eru út af Hasémíska konungsríkinu Jórdaníu í 

samræmi við kerfið „COVID-19-bólusetningarvottorð“ með þeim skilyrðum sem um getur í 5. mgr. 5. gr. reglugerðar 

(ESB) 2021/953. 

12) Til að þessi ákvörðun öðlist gildi ætti að tengja Hasémíska konungsríkið Jórdaníu við traustramma stafræna ESB-

vottorðsins vegna COVID sem komið er á fót með reglugerð (ESB) 2021/953. 

13) Til að vernda hagsmuni Sambandsins, einkum á sviði lýðheilsu, er framkvæmdastjórninni heimilt að beita heimildum 

sínum til að fresta beitingu þessarar ákvörðunar eða fella hana úr gildi ef skilyrði 2. mgr. 8. gr. reglugerðar (ESB) 

2021/953 eru ekki lengur uppfyllt. 

14) Til að tengja Hasémíska konungsríkið Jórdaníu við traustramma stafræna ESB-vottorðsins vegna COVID, sem komið er 

á fót með reglugerð (ESB) 2021/953, eins fljótt og unnt er ætti þessi ákvörðun að öðlast gildi daginn sem hún birtist í 

Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

15) Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari ákvörðun eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið er á fót með  

14. gr. reglugerðar (ESB) 2021/953. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Líta skal á COVID-19-vottorð um bólusetningu sem Hasémíska konungsríkið Jórdanía gefur út í samræmi við kerfið „COVID-

19-bólusetningarvottorð“ sem jafngild þeim sem gefin eru út í samræmi við reglugerð (ESB) 2021/953, til þess að greiða fyrir 

réttinum til frjálsrar farar innan Sambandsins. 

2. gr. 

Tengja skal Hasémíska konungsríkið Jórdaníu við traustramma stafræna ESB-vottorðsins vegna COVID sem komið er á fót 

með reglugerð (ESB) 2021/953. 
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3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn sem hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Gjört í Brussel 15. febrúar 2022. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 __________  
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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2022/229 

frá 7. janúar 2022 

um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/1675 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2015/849 að því er varðar að bæta Búrkína Fasó, Cayman-eyjum, Haítí, Jórdaníu, Malí, 

Marokkó, Filippseyjum, Senegal og Suður-Súdan í töfluna í I. lið í viðaukanum og fella Bahamaeyjar, 

Botsvana, Gana, Írak og Máritíus brott úr þeirri töflu (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/849 frá 20. maí 2015 um ráðstafanir gegn því að 

fjármálakerfið sé notað til peningaþvættis eða til fjármögnunar hryðjuverka, um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 648/2012, og um niðurfellingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/60/EB og tilskipun framkvæmda-

stjórnarinnar 2006/70/EB (1), einkum 2. mgr. 9. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Sambandið verður að tryggja öfluga vernd fyrir heilindi og eðlilega starfsemi fjármálakerfisins og innri markaðarins 

gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Af þessum sökum er mælt fyrir um í tilskipun (ESB) 2015/849 að 

framkvæmdastjórnin ætti að auðkenna þriðju lönd með verulega annmarka hvað varðar varnir gegn peningaþvætti og 

fjármögnun hryðjuverka sem fjármálakerfi Sambandsins stafar veruleg ógn af. 

2) Í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1675 (2) eru áhættusöm þriðju lönd með verulega 

annmarka á vörnum sínum tilgreind. Þessa reglugerð ætti að endurskoða við hentugleika í ljósi þess árangurs sem þessi 

áhættusömu þriðju lönd hafa náð við að ryðja úr vegi alvarlegum annmörkum á vörnum sínum gegn peningaþvætti og 

fjármögnun hryðjuverka. Framkvæmdastjórnin ætti í mati sínu að hafa hliðsjón af nýjum upplýsingum frá 

alþjóðastofnunum og aðilum sem setja staðla, s.s. þeim sem fjármálaaðgerðahópurinn (e. Financial Action Task Force 

(FATF)) gefur út. 

3) Að teknu tilliti til víðtækrar samþættingar alþjóðlega fjármálakerfisins, náinna tengsla markaðsaðila, mikils umfangs 

viðskipta yfir landamæri til og frá Sambandinu, sem og aðgengi að mörkuðum, er talið að öll ógn sem hinu alþjóðlega 

fjármálakerfi stafar af peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sé einnig ógn við fjármálakerfi Sambandsins.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 39, 21.2.2022, bls. 4. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 75/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 141, 5.6. 2015, bls. 73. 

(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1675 frá 14. júlí 2016 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2015/849 með því að auðkenna áhættusöm þriðju lönd með annmarka á stefnu sinni (Stjtíð. ESB L 254, 20.9.2016, bls. 1). 

2022/EES/26/47 
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4) Í samræmi við þau viðmið sem sett eru fram í tilskipun (ESB) 2015/849 tekur framkvæmdastjórnin tillit til nýlegra 

tiltækra upplýsinga, einkum nýlegra opinberra yfirlýsinga FATF, lista FATF „Ríki undir auknu eftirliti“ (e. Jurisdictions 

under Increased Monitoring) og skýrslna FATF um rýnihóp alþjóðlegrar samvinnu í tengslum við áhættu sem stafar af 

einstökum þriðju löndum, í samræmi við 4. mgr. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849. 

5) Búrkína Fasó setti fram í febrúar 2021 pólitíska skuldbindingu háttsettra aðila um að vinna með FATF og peninga-

þvættishópi Vestur-Afríku (GIABA) til að auka skilvirkni regluverks síns í baráttu gegn peningaþvætti/fjármögnun 

hryðjuverka. Síðan lokið var við úttektarskýrslu Búrkína Fasó (MER) árið 2019 hefur ríkið náð árangri að því er varðar 

fjölda aðgerða sem lagðar voru til í því skyni að auka tæknilega hlýðni og skilvirkni, þ.m.t. samþykkt á landsbundinni 

áætlun um baráttu gegn peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka í desember 2020. Búrkína Fasó mun einnig vinna að því 

að framkvæma aðgerðaáætlun sína, þ.m.t. með því að: 1) samþykkja og framkvæma eftirfylgnifyrirkomulag til að hafa 

eftirlit með aðgerðum í innlendu stefnuáætluninni, 2) óska eftir gagnkvæmri réttaraðstoð (MLA) og annars konar 

alþjóðlegri samvinnu í samræmi við áhættusnið landsins, 3) auka aðföng eftirlitsyfirvalda peningaþvættis/fjármögnunar 

hryðjuverka og framkvæma áhættumiðað eftirlit með fjármálastofnunum og tilgreindum fyrirtækjum sem ekki eru 

fjármálastofnanir og starfsgreinum utan fjármálageirans (DNFBPs), 4) viðhalda ítarlegum og uppfærðum grunnupp-

lýsingum og upplýsingum um raunverulegt eignarhald og með því að efla fyrirkomulag refsiaðgerða vegna brota gegn 

skyldum um gagnsæi, 5) auka fjölbreytni tilkynninga um grunsamleg viðskipti (STR), 6) efla mannauð skrifstofu 

fjármálagreininga lögreglu (FIU) með auknum ráðningum, þjálfun og fjárveitingum, 7) standa fyrir þjálfun löggæslu-

yfirvalda (LEAs), saksóknara og annarra viðeigandi yfirvalda, 8) sýna fram á að yfirvöld stundi eignaupptöku sem 

stefnumarkmið, 9) auka afkastagetu og stuðning við löggæsluyfirvöld og saksóknaryfirvöld sem taka þátt í baráttunni 

gegn fjármögnun hryðjuverka (TF), í samræmi við innlenda stefnuáætlun gegn fjármögnun hryðjuverka og 10) koma á 

skilvirku fyrirkomulagi markvissra fjárhagslegra refsiaðgerða í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og fjármögnun 

gereyðingarvopna auk eftirlits, byggt á áhættumati, og eftirlits með stofnunum sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni 

(NPOs). Á þessum grunni ætti Búrkína Fasó að teljast land sem hefur annmarka á stefnu sinni hvað varðar ráðstafanir 

þess í baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka skv. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849. 

6) Cayman-eyjar settu í febrúar 2021 fram pólitíska skuldbindingu háttsettra aðila um að vinna með FATF og Karabíska 

fjármálaaðgerðahópnum (CFATF) til að auka skilvirkni regluverks síns í baráttu gegn peningaþvætti/fjármögnun 

hryðjuverka. Cayman-eyjar ættu að halda áfram að vinna að framkvæmd aðgerðaáætlunar sinnar um að ráða bót á 

annmörkum á stefnu sinni, þ.m.t. með því að: 1) beita fullnægjandi og árangursríkum refsiaðgerðum í tilvikum þar sem 

viðkomandi aðilar (þ.m.t. lögaðilar) skila ekki nákvæmum, fullnægjandi og uppfærðum upplýsingum um raunverulegt 

eignarhald í samræmi við þessar kröfur, og 2) sýna fram á að ákært sé í öllum málum sem tengjast peningaþvætti í 

samræmi við áhættulýsingu ríkisins og að slíkar ákærur leiði til beitingar refsiviðurlaga sem eru skilvirk, í réttu hlutfalli 

við brot og hafa varnaðaráhrif. Á þessum grunni ættu Cayman-eyjar að teljast land sem hefur annmarka á stefnu sinni 

hvað varðar ráðstafanir þess í baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka skv. 9. gr. tilskipunar (ESB) 

2015/849. 

7) Haítí setti í júní 2021 fram pólitíska skuldbindingu háttsettra aðila um að vinna með FATF og Karabíska fjármála-

aðgerðahópnum (CFATF) til að auka skilvirkni regluverks síns í baráttu gegn peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka. 

Haítí mun vinna að því að framkvæma aðgerðaáætlun sína, þ.m.t. með því að: 1) þróa áhættumatsferli sitt fyrir 

peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka og miðla niðurstöðunum, 2) stuðla að upplýsingaskiptum við viðeigandi erlenda 

mótaðila sína, 3) ráða bót á tæknilegum annmörkum á laga- og eftirlitsramma sínum sem hindrar framkvæmd forvarnar-

ráðstafana gegn peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka og framkvæmd áhættumiðaðs eftirlits með peningaþvætti/ 

fjármögnun hryðjuverka fyrir allar fjármálastofnanir, 4) tryggja að grunnupplýsingum og upplýsingum um raunverulegt 

eignarhald sé viðhaldið og að þær séu aðgengilegar tímanlega, 5) tryggja að lögbær yfirvöld nýti sér betur 

fjármálaupplýsingar og aðrar upplýsingar sem skipta máli við baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, 

6) ráða bót á tæknilegum annmörkum varðandi peningaþvættisbrot í landinu og sýna fram á að yfirvöld greini, rannsaki 

og ákæri í málum sem varða peningaþvætti þannig að það samrýmist áhættulýsingu Haítí, 7) sýna fram á aukna 

greiningu, eftirfylgni og endurheimt ávinnings af afbrotum, 8) ráða bót á tæknilegum annmörkum á fyrirkomulagi sínu 

við meðferð brota sem tengjast fjármögnun hryðjuverka og annmörkum á markvissum fjárhagslegum refsiaðgerðum, 9) 

framkvæma viðeigandi áhættumiðað eftirlit með stofnunum sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni, sem eru viðkvæmar 

fyrir misnotkun í tengslum við fjármögnun hryðjuverka, án þess að raska eða draga úr lögmætri starfsemi stofnana sem 

eru ekki reknar í hagnaðarskyni. Á þessum grunni ætti Haítí að teljast land sem hefur annmarka á stefnu sinni hvað 

varðar ráðstafanir þess í baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka skv. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849.  
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8) Jórdanía setti í október 2021 fram pólitíska skuldbindingu háttsettra aðila um að vinna með FATF og fjármála-

aðgerðahópi Austurlanda nær og Norður-Afríku (MENAFATF) til að auka skilvirkni regluverks síns í baráttu gegn 

peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka. Síðan úttektarskýrsla Jórdaníu var samþykkt í nóvember 2019 hefur landið náð 

árangri með fjölda aðgerða sem mælt er með í skýrslunni í því skyni að bæta kerfi sitt, þ.m.t. með því að ljúka við 

landsbundið áhættumat (NRA). Jórdanía mun vinna að því að framkvæma aðgerðaáætlun fjármálaaðgerðahópsins með 

því að: 1) ljúka við og dreifa áhættumati á peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka fyrir stofnanir sem eru ekki reknar í 

hagnaðarskyni, lögaðila og sýndareignir, 2) bæta áhættumiðað eftirlit og beita refsiviðurlögum, sem eru skilvirk, í réttu 

hlutfalli við brot og hafa varnaðaráhrif, ef tilskildum ákvæðum er ekki hlítt, 3) framkvæma þjálfunar- og vitundar-

vakningaráætlanir fyrir fyrirtæki sem ekki eru fjármálastofnanir og starfsgreinar utan fjármálageirans (e. DNFBPs) um 

skyldur þeirra að því er varðar fyrirkomulag fyrir baráttu gegn peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka, einkum að því er 

varðar vörslu og framlagningu tilkynninga um grunsamleg viðskipti (e. STRs), 4) viðhalda ítarlegum og uppfærðum 

grunnupplýsingum og upplýsingum um raunverulegt eignarhald um lögaðila og fjárvörslusjóði og sambærilega aðila, 5) 

rannsaka og ákæra fyrir peningaþvætti, þ.m.t. með samhliða fjármálarannsóknum, vegna frumbrota í samræmi við 

áhættuna sem innlent eftirlitsyfirvald greinir, 6) skapa lagaskyldu um eignaupptöku tækja sem notuð eru, eða er 

fyrirhugað að nota, til peningaþvættis, 7) þróa og koma á laga- og stofnanaramma fyrir markvissar fjárhagslegar 

refsiaðgerðir og 8) þróa og framkvæma áhættumiðaða aðferð fyrir eftirlit með stofnunum sem ekki eru reknar í 

hagnaðarskyni til að koma í veg fyrir misnotkun þeirra í þágu fjármögnunar hryðjuverka, Á þessum grunni ætti Jórdanía 

að teljast land sem hefur annmarka á stefnu sinni hvað varðar ráðstafanir þess í baráttu gegn peningaþvætti og 

fjármögnun hryðjuverka skv. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849. 

9) Malí setti í október 2021 fram pólitíska skuldbindingu háttsettra aðila um að vinna með FATF og peningaþvættishópi 

Vestur-Afríku (GIABA) til að auka skilvirkni regluverks síns í baráttu gegn peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka. 

Síðan úttektarskýrsla Malí var samþykkt í nóvember 2019 hefur landið náð árangri með fjölda aðgerða sem mælt er með 

í skýrslunni í því skyni að bæta kerfi sitt, þ.m.t. með því að samþykkja landsbundið áhættumat sitt (NRA). Malí mun 

vinna að því að framkvæma aðgerðaáætlun FATF með því að: 1) dreifa niðurstöðum innlends eftirlitsyfirvalds til allra 

viðkomandi hagsmunaaðila, þ.m.t. með vitundarvakningu innan þeirra geira þar sem áhættan er mest, 2) þróa og hefjast 

handa við að framkvæma áhættumiðaða aðferð fyrir eftirlit með öllum fjármálastofnunum og með áhættumeiri 

fyrirtækjum sem ekki eru fjármálastofnanir og starfsgreinar utan fjármálageirans (DNFBPs) að því er varðar baráttuna 

gegn peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka og sýna fram á refsiviðurlög sem eru skilvirk, í réttu hlutfalli við brot og 

hafa varnaðaráhrif ef ekki er farið að tilskildum ákvæðum, 3) framkvæma ítarlegt mat á áhættu vegna peningaþvættis/ 

fjármögnunar hryðjuverka í tengslum við allar tegundir lögaðila, 4) auka getu skrifstofu fjármálagreininga lögreglu og 

löggæsluyfirvalda og auka samvinnu þeirra við notkun fjárhagsupplýsinga, 5) tryggja að viðkomandi lögbær yfirvöld 

taki þátt í rannsókn og saksókn á peningaþvætti, 6) auka getu viðkomandi yfirvalda sem bera ábyrgð á rannsókn og 

saksókn mála vegna fjármögnun hryðjuverka, 7) koma á lagaramma og verklagsreglum til að framkvæma markvissar 

fjárhagslegar refsiaðgerðir og 8) framkvæma áhættumiðaða aðferð fyrir eftirlit með stofnunum sem ekki eru reknar í 

hagnaðarskyni til að koma í veg fyrir misnotkun þeirra til fjármögnunar hryðjuverka, Á þessum grunni ætti Malí að 

teljast land sem hefur annmarka á stefnu sinni hvað varðar ráðstafanir þess í baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun 

hryðjuverka skv. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849. 

10) Marokkó setti í febrúar 2021 fram pólitíska skuldbindingu háttsettra aðila um að vinna með FATF og peninga-

þvættishópi Austurlanda nær og Austur-Afríku (MENAFATF) til að auka skilvirkni regluverks síns í baráttu gegn 

peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka. Marokkó hefur gert ráðstafanir til að bæta fyrirkomulagið á baráttu gegn 

peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, þ.m.t. með því að veita skrifstofu fjármálagreininga lögreglu fjárhagsleg 

aðföng og mannafla til að auka greiningargetu í því skyni að uppfylla meginmarkmið landsins um aðgerða- og 

stefnumiðaða greiningu. Marokkó ætti að halda áfram að vinna að framkvæmd aðgerðaáætlunar sinnar um að ráða bót á 

annmörkum á stefnu sinni, þ.m.t. með því að: 1) auka eftirlit, byggt á áhættumati, og beita aðgerðum til úrbóta, og beita 

refsiviðurlögum sem eru skilvirk, í réttu hlutfalli við brot og hafa varnaðaráhrif, ef tilskildum ákvæðum er ekki hlítt, 2) 

tryggja að upplýsingar um raunverulegt eignarhald, þ.m.t. upplýsingar um lögaðila og erlenda fjárvörslusjóði og 

sambærilega aðila sé fullnægjandi, nákvæmt og sannprófað, 3) auka fjölbreytni tilkynninga um grunsamleg viðskipti, 4) 

forgangsraða greiningu, rannsókn og saksókn allra tegunda peningaþvættis í samræmi við áhættulýsingu landsins og 5) 

vakta og hafa skilvirkt eftirlit með því að fjármálastofnanir og fyrirtæki sem ekki eru fjármálastofnanir og starfsgreinar 

utan fjármálageirans (DNFBPs) uppfylli skyldur um markvissar fjárhagslegar refsiaðgerðir. Á þessum grunni ætti 

Marokkó að teljast land sem hefur annmarka á stefnu sinni hvað varðar ráðstafanir þess í baráttu gegn peningaþvætti og 

fjármögnun hryðjuverka skv. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849.  
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11) Filippseyjar settu í júní 2021 fram pólitíska skuldbindingu háttsettra aðila um að vinna með FATF og hópi 

Asíu/Eyjaálfu um peningaþvætti (APG) til að auka skilvirkni regluverks síns í baráttunni gegn peningaþvætti/ 

fjármögnun hryðjuverka. Síðan þá hafa Filippseyjar gert ráðstafanir til að bæta fyrirkomulagið á baráttu gegn 

peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, með því að þróa og framkvæma leiðbeiningar um afskráningu og affrystingu 

eigna í tengslum við markvissar fjárhagslegar refsiaðgerðir í tengslum við fjármögnun gereyðingarvopna. Filippseyjar 

munu einnig vinna að því að framkvæma aðgerðaáætlun sína, þ.m.t. með því að: 1) sýna fram á að fram fari skilvirkt 

eftirlit, byggt á áhættumati, með fyrirtækjum sem ekki eru fjármálastofnanir og starfsgreinum utan fjármálageirans 

(DNFBPs), 2) sýna fram á að eftirlitsaðilar noti stjórntæki fyrir baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka 

til að draga úr áhættu í tengslum við skemmtiferðir í spilavíti, 3) framkvæma nýju skráningarkröfurnar fyrir 

peningasendingar og beita refsiviðurlögum gegn óskráðum og ólöglegum rekstraraðilum peningasendinga, 4) efla og 

hagræða aðgengi löggæsluyfirvalda að upplýsingum um raunverulegt eignarhald og gera ráðstafanir til að tryggja að 

upplýsingar um raunverulegt eignarhald séu réttar og uppfærðar, 5) sýna fram á aukna notkun á fjárhagslegum 

upplýsingum og auknar rannsóknir á peningaþvætti og að sótt sé til saka í samræmi við áhættu, 6)sýna fram á aukna 

greiningu, rannsókn og saksókn í peningaþvættismálum, 7) sýna fram á að viðeigandi ráðstafanir hafi verið gerðar að 

því er varðar þann geira stofnana sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni (þ.m.t. óskráðar stofnanir sem eru ekki reknar í 

hagnaðarskyni) án þess að raska löglegri starfsemi stofnana sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni, og 8) auka skilvirkni 

rammans um markvissar fjárhagslegar refsiaðgerðir vegna peningaþvættis og fjármögnunar gereyðingarvopna, Á 

þessum grunni ættu Filippseyjar að teljast land sem hefur annmarka á stefnu sinni hvað varðar fyrirkomulag baráttu 

gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka skv. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849. 

12) Senegal setti í febrúar 2021 fram pólitíska skuldbindingu háttsettra aðila um að vinna með FATF og peningaþvættishópi 

Vestur-Afríku (GIABA) til að auka skilvirkni regluverks síns í baráttu gegn peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka. 

Senegal ætti að halda áfram að vinna að framkvæmd aðgerðaáætlunar sinnar um að ráða bót á annmörkum á stefnu 

sinni, þ.m.t. með því að: 1) tryggja samræmdan skilning á áhættu varðandi peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka 

(einkum í tengslum við geira fyrirtækja sem ekki eru fjármálastofnanir og starfsgreina utan fjármálageirans (DNFBPs)) 

þvert á viðeigandi yfirvöld með þjálfun og útbreiðslu, 2) óska eftir gagnkvæmri réttaraðstoð (MLA) og annars konar 

alþjóðlegri samvinnu í samræmi við áhættusnið landsins, 3) tryggja að fjármálastofnanir og fyrirtæki sem ekki eru 

fjármálastofnanir og starfsgreinar utan fjármálageirans (DNFBPs) falli undir fullnægjandi og árangursríkt eftirlit, 4) 

uppfæra og viðhalda ítarlegum upplýsingum um raunverulegt eignarhald lögaðila og fyrirkomulag og efla kerfið fyrir 

refsiaðgerðir vegna brota gegn skyldum um gagnsæi, 5) halda áfram að efla mannauð skrifstofu fjármálagreininga 

lögreglu til að tryggja að hún viðhaldi skilvirkri aðgerðagreiningargetu, 6) sýna fram á að framtaki sem miðar að því að 

efla greiningargetu og styrkja getu til að framkvæma rannsóknir á peningaþvættisbrotum/frumbrotum og saksóknar-

starfsemi sé viðhaldið með samræmdum hætti í samræmi við áhættulýsingu Senegal, 7) koma á ítarlegum og stöðluðum 

stefnum og verkferlum við að greina, fylgja eftir, haldleggja og gera upptækan ávinning og tæki til afbrota í samræmi 

við áhættulýsingu landsins, 8) auka skilning yfirvalda á áhættu vegna fjármögnunar hryðjuverka og auka getu og 

stuðning við löggæsluyfirvöld og saksóknaryfirvöld sem vinna í málum tengdum fjármögnun hryðjuverka í samræmi 

við innlenda stefnuáætlun frá árinu 2019 um fjármögnun hryðjuverka og 9) framkvæma skilvirkt fyrirkomulag um 

markvissar fjárhagslegar refsiaðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og fjármögnun gereyðingarvopna auk 

eftirlits, byggt á áhættumati, og eftirlits með stofnunum sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni (NPOs). Á þessum grunni 

ætti Senegal að teljast land sem hefur annmarka á stefnu sinni hvað varðar ráðstafanir landsins í baráttu gegn 

peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka skv. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849. 

13) Suður-Súdan setti í júní 2021 fram pólitíska skuldbindingu háttsettra aðila um að vinna með FATF til að auka skilvirkni 

regluverks síns í baráttu gegn peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka. Suður-Súdan mun vinna að því að framkvæma 

aðgerðaáætlun sína, þ.m.t. með því að: 1) sækja um aðild og taka þátt í peningaþvættishópi Austur- og Suður-Afríku 

(ESAAMLG) og skuldbinda sig til að gangast undir gagnkvæmt mat hópsins eða annars matsaðila, 2) framkvæma 

ítarlega endurskoðun á lögum frá 2012 um baráttuna gegn peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka, með stuðningi 

alþjóðlegra samstarfsaðila, þ.m.t. tækniaðstoð, til að uppfylla staðla FATF, 3) tilnefna yfirvald/yfirvöld sem stjórna 

samræmingu landsbundinna áhættumata á peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka, 4) gerast aðili að og innleiða 

Vínarsáttmálann frá 1988, Palermosáttmálann frá árinu 2000 og sáttmálann um fjármögnun hryðjuverka frá árinu 1999, 

5) lögbær yfirvöld ættu að vera skipulögð á viðeigandi hátt og hafa getu til að framkvæma áhættumiðaða nálgun eftirlits 

með baráttu fjármálastofnana gegn peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka, 6) þróa ítarlegan lagaramma til að innheimta 

og sannprófa nákvæmni upplýsinga um raunverulegt eignarhald að því er varðar lögaðila, 7) starfrækja óháða skrifstofu 

fjármálagreininga lögreglu með fullri starfsemi, 8) koma á og framkvæma laga- og stofnanaramma til að framkvæma 

markvissar fjárhagslegar refsiaðgerðir í samræmi við ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna um fjármögnun 

hryðjuverka og gereyðingarvopna og 9) hefja framkvæmd á markvissu eftirliti, sem er byggt á áhættumati, með 

stofnunum sem ekki eru reknar í hagnaðarskyni og hætta er á að verði misnotaðar í þágu fjármögnunar hryðjuverka.  

Á þessum grunni ætti Suður-Súdan að teljast land sem hefur annmarka á stefnu sinni hvað varðar fyrirkomulag baráttu 

gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka skv. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849.  
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14) Í samræmi við nýjustu viðeigandi upplýsingar, hefur niðurstaða mats framkvæmdastjórnarinnar verið að Búrkína Fasó, 

Cayman-eyjar, Haítí, Jórdanía, Malí, Marokkó, Filippseyjar, Senegal og Suður-Súdan ættu að teljast þriðju lönd með 

annmarka á stefnu sinni hvað varðar ráðstafanir þeirra í baráttunni gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sem 

fjármálakerfi Sambandsins stafar veruleg ógn af samkvæmt þeim viðmiðum sem sett eru fram í 9. gr. tilskipunar (ESB) 

2015/849. Það ber að athuga að þessi lönd hafa sett fram skriflegar pólitískar skuldbindingar háttsettra aðila til að ráða 

bót á tilgreindum annmörkum og hafa útbúið aðgerðaáætlanir með FATF. 

15) 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 þeirra ráðstafana sem þau 

grípa til í baráttunni gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, með það í huga að uppfæra viðaukann við 

framselda reglugerð (ESB) 2016/1675. 

16) Framkvæmdastjórnin hefur skuldbundið sig til að veita þriðju löndum tækniaðstoð sem skráð eru í viðauka við 

framselda reglugerð (ESB) 2016/1675, eftir því sem við á, til þess að aðstoða þau við að bæta úr og greina annmarka á 

stefnu sinni. 

17) Framkvæmdastjórnin rýndi framgang úrbóta hjá löndum með annmarka á stefnu sinni og tilgreind eru í reglugerð (ESB) 

2016/1657 sem FATF hefur tekið af skrá í júní eða október 2021 eða endurskoðað í samræmi við endurskoðaða 

aðferðafræði sína til að greina áhættusöm þriðju lönd á grundvelli nýrra krafna í tilskipun (ESB) 2015/849, eins og 

henni var breytt með tilskipun (ESB) 2018/843 (3). Framkvæmdastjórnin lauk við rýni á framgangi Bahamaeyja, 

Botsvana, Gana, Írak og Máritíus. 

18) Niðurstaða mats framkvæmdastjórnarinnar var að Bahamaeyjar hafi ráðið bót á annmörkum á stefnu sinni að því er 

varðar fyrirkomulag fyrir baráttuna gegn peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka sem framkvæmdastjórnin greindi í 

samræmi við aðferðafræði sína til að greina áhættusöm þriðju lönd. Bahamaeyjar hafa nýverið gert ýmsar ráðstafanir til 

að styrkja ramma sinn um baráttuna gegn peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka og einkum þá þætti gagnsæis á 

fyrirkomulagi um raunverulegt eignarhald. Þessar ráðstafanir miðast við að fylgja viðbótarviðmiðunum sem fram-

kvæmdastjórnin hefur sett. Framkvæmdastjórnin mun halda áfram að starfa með FATF og Karabíska fjármála-

aðgerðahópnum (CFATF) um eftirlit með þróun fyrirkomulags Bahamaeyja vegna baráttunnar gegn peningaþvætti/ 

fjármögnun hryðjuverka. 

19) Niðurstaða mats framkvæmdastjórnarinnar var að Írak hafi náð viðunandi árangri við að ráða bót á annmörkum á stefnu 

sinni að því er varðar fyrirkomulag fyrir baráttuna gegn peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka sem framkvæmda-

stjórnin greindi í samræmi við aðferðafræði sína til að greina áhættusöm þriðju lönd. Írak hefur nýlega gert ýmsar 

ráðstafanir til að efla ramma sinn um baráttuna gegn peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka. Þessar ráðstafanir eru til að 

bregðast við þeim vanda sem framkvæmdastjórnin benti á í bráðabirgðamati sínu. Framkvæmdastjórnin mun halda 

áfram að starfa með FATF og peningaþvættishópi Austurlanda nær og Austur-Afríku (MENAFATF) um eftirlit með 

þróun fyrirkomulags Írak vegna baráttunnar gegn peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka. 

20) FATF fagnaði umtalsverðum árangri Botsvana, Gana og Máritíus til úrbóta á regluverki tengdu peningaþvætti/ 

fjármögnun hryðjuverka og tók fram að þessi lönd hefðu komið á laga- og eftirlitsramma til að uppfylla þær 

skuldbindingar sem kveðið væri á um í aðgerðaáætlunum þeirra varðandi þá verulegu annmarka sem FATF hafði 

tilgreint. Botsvana, Gana og Máritíus falla því ekki lengur undir eftirlitsferli FATF samkvæmt viðvarandi hnattrænu 

eftirliti með reglufylgni í tengslum við peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka. Botsvana, Gana og Máritíus munu halda 

áfram að vinna með svæðisbundnum hópum sem eru sambærilegir FATF til að halda áfram að bæta umgjörðina um 

baráttuna gegn peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka. 

21) Niðurstaða greiningar framkvæmdastjórnarinnar var því að Bahamaeyjar, Botsvana, Gana, Írak og Máritíus hafa ekki 

lengur annmarka á stefnu sinni varðandi fyrirkomulag baráttu gegn peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka að teknu 

tilliti til fyrirliggjandi upplýsinga. Bahamaeyjar, Botsvana, Gana, Írak og Máritíus hafa aukið skilvirkni fyrirkomulags 

um baráttu gegn peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka og tekið á tengdum tæknilegum annmörkum í aðgerðaáætlun 

sinni að því er varðar annmarka á stefnu sem FATF greindi og viðbótarviðmiðunum eða fyrstu áhyggjuefnum sem 

framkvæmdastjórnin setti. 

  

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/843 frá 30. maí 2018 um breytingu á tilskipun (ESB) 2015/849 um ráðstafanir gegn því 

að fjármálakerfið sé notað til peningaþvættis eða til fjármögnunar hryðjuverka og um breytingu á tilskipunum 2009/138/EB og 2013/36 

(Stjtíð. L 156, 19.6.2018, bls. 43). 
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22) Því ætti að breyta framseldri reglugerð (ESB) 2016/1675 til samræmis við það. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Í viðaukanum við framselda reglugerð (ESB) 2016/1675, í töflunni undir liðnum „I. Áhættusöm þriðju lönd sem hafa sett fram 

skriflega, pólitíska skuldbindingu háttsettra aðila til að ráða bót á þeim annmörkum sem greinst hafa og hafa útbúið 

aðgerðaáætlun með FATF“ bætast við eftirfarandi línur: 

„Búrkína Fasó 

Cayman-eyjar 

Haítí 

Jórdanía 

Malí 

Marokkó 

Filippseyjar 

Senegal 

Suður-Súdan“ 

2. gr. 

Í viðaukanum við framselda reglugerð (ESB) 2016/1675, í töflunni undir liðnum „I. Áhættusöm þriðju lönd sem hafa sett fram 

skriflega, pólitíska skuldbindingu háttsettra aðila til að ráða bót á þeim annmörkum sem greinst hafa og hafa útbúið 

aðgerðaáætlun með FATF“ falla brott eftirfarandi línur: 

„Bahamaeyjar 

Botsvana 

Gana 

Írak 

Máritíus“ 

3. gr. 

Í viðaukanum við framselda reglugerð (ESB) 2016/1675, undir liðnum „I. Áhættusöm þriðju lönd sem hafa sett fram skriflega, 

pólitíska skuldbindingu háttsettra aðila til að ráða bót á þeim annmörkum sem greinst hafa og hafa útbúið aðgerðaáætlun með 

FATF“ kemur eftirfarandi í stað töflunnar: 

„Nr. Áhættusamt þriðja land 

1 Afganistan 

2 Barbados 

3 Búrkína Fasó 

4 Kambódía 
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5 Cayman-eyjar 

6 Haítí 

7 Jamaíka 

8 Jórdanía 

9 Malí 

10 Marokkó 

11 Myanmar (Mjanmar) 

12 Níkaragva 

13 Pakistan 

14 Panama 

15 Filippseyjar 

16 Senegal 

17 Suður-Súdan 

18 Sýrland 

19 Trínidad og Tóbagó 

20 Úganda 

21 Vanúatú 

22 Jemen 

23 Zimbabwe“ 

4. 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 7. janúar 2022. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Mairead MCGUINNESS 

framkvæmdastjóri. 

 __________  
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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2022/255 

frá 15. desember 2021 

um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 95/93 að því er varðar rýmkun ráðstafana með tilliti til 

tímabundinnar tilslökunar á reglum um nýtingu afgreiðslutíma vegna COVID-19-hættuástandsins (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 95/93 frá 18. janúar 1993 um sameiginlegar reglur um úthlutun afgreiðslutíma á 

Bandalagsflugvöllum (1), einkum 5. mgr. 10. gr. a, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Flugumferð á evrópska efnahagssvæðinu (EES-svæðinu) hefur stöðugt færst í aukana 2021 miðað við sömu vikur 2020 

eftir upphaf COVID-19-hættuástandsins sem sýnir að hún er jafnt og þétt að ná sér á strik aftur. Samkvæmt spá 

Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu er gert ráð fyrir að ársmeðaltal flugumferðar verði komið upp í 89% 2022 sem 

byggist á raunhæfustu sviðsmyndinni. 

2) Flugumferð nær sér ekki á strik með sama hraða á öllum svæðum í heiminum og í mörgum löndum eru enn hamlandi 

ráðstafanir á sviði hollustuhátta sem opinber yfirvöld hafa samþykkt til að draga úr útbreiðslu COVID-19-faraldursins 

og þær halda áfram að draga úr eftirspurn neytenda. Auk þess ríkir enn óvissa varðandi þróun COVID-19-faraldursins 

og mögulega tilkomu nýrra afbrigða sem gefa tilefni til áhyggna. 

3) Slíkar aðstæður eru flugrekendum ofviða og flugþjónusta, sem þeir þurfa að aflýsa að eigin frumkvæði eða sem þeim er 

gert að aflýsa í samræmi við þróun eftirspurnar, er nauðsynlegt eða lögmætt svar við þeim aðstæðum. 

4) Samkvæmt 2. mgr. 8. gr. reglugerðar (EBE) nr. 95/93, með hliðsjón af 2. mgr. 10. gr., eiga flugrekendur að nota a.m.k. 

80% af röðum þeirra afgreiðslutíma sem þeim er úthlutað ellegar missa þeir hefðbundinn rétt sinn til þeirra 

afgreiðslutíma, þekkt sem „reglan um að ónýttur réttur til afgreiðslutíma tapist“. Í ljósi COVID-19-hættuástandsins og 

til að vernda fjárhagslegt heilbrigði flugrekenda jafnframt því að koma í veg fyrir neikvæð umhverfisáhrif af völdum 

flugs loftfara með enga eða örfáa farþega sem eingöngu eru starfrækt til að viðhalda fyrirliggjandi afgreiðslutímum á 

flugvöllum var „reglan um að ónýttur réttur til afgreiðslutíma tapist“ felld tímabundið úr gildi frá 1. mars 2020 til  

27. mars 2021 og vægi hennar minnkað niður í 50% frá 28. mars 2021 til 26. mars 2022. 

5) Þrátt fyrir áframhaldandi aukningu flugumferðar á EES-svæðinu 2021 er hún enn minni en flugumferð 2019. Gögn 

Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu sýna að í október 2021 var flugumferð í heildina séð 27% minni en flugumferð 

2019. 

6) Á grundvelli sjö ára spár Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu frá 15. október 2021 myndi flugumferð 2022, 

samkvæmt líklegustu sviðsmyndinni, ná árlegu meðaltali sem nemur 89% af samsvarandi flugumferð 2019.  

Á grundvelli fyrirliggjandi mánaðarlegra spáa Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu fyrir 2021 og fyrirliggjandi 

ársmeðaltals Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu fyrir 2022 er áætlað að flugumferð sumaráætlunartímabilsins 

2022 verði á bilinu 85% og yfir 89% af flugumferð 2019. Umfangi flugumferðar 2019 yrði þó ekki náð fyrr en við lok 

2023. Því er eðlilegt að gera ráð fyrir að samdrátturinn, miðað við flugumferð 2019, verði að öllum líkindum viðvarandi 

innan sumaráætlunartímabilsins 2022.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 42, 23.2.2022, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. EB L 14, 22.1.1993, bls. 1. 

2022/EES/26/48 
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7) Í samantekt gagna Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) og Sóttvarnastofnunar Evrópu (ECDC) kemur fram að 

viðvarandi samdráttur í flugumferð sé af völdum áhrifa COVID-19-hættuástandsins. Fyrirliggjandi gögn sýna fylgni 

milli fjölgunar COVID-19-smita og samþykkt ráðstafana meðal aðildarríkjanna og þriðju landa til að bregðast við þeirri 

fjölgun en ráðstafanirnar hafa áhrif á farþegaflutninga í lofti og valda samdrætti í flugumferð. Slíkar ráðstafanir, sem 

hægt er að hrinda í framkvæmd eða aflétta með mjög stuttum fyrirvara, stuðla að óvissuástandi og hafa neikvæð áhrif á 

tiltrú neytenda og bókunarhegðun. Það sýnir að sá viðvarandi samdráttur í flugumferð er afleiðing COVID-19-

hættuástandsins. 

8) Jafnvel þótt gögn frá Sóttvarnastofnun Evrópu frá 30. september 2021 sýni að 61,1% af heildarmannfjölda á EES-

svæðinu sé að fullu bólusett sýna gögn á vefsetri Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar að bólusetningarhlutfall í 

fjölmörgum löndum er enn lágt. Þar að auki ríkir enn óvissa um hvort ný afbrigði, sem gefa tilefni til áhyggna, komi 

fram á mismunandi svæðum. Flugumferð mun því ekki ná sér á strik með sama hraða í hinum ýmsu löndum í heiminum. 

9) Aðildarríki og þriðju lönd geta haldið áfram að bregðast við nýjum Covid-19-afbrigðum með því að grípa til ráðstafana 

sem gætu haft umtalsverð áhrif á flugumferð. Þar af leiðandi er enn eðlilegt að gera ráð fyrir að fjölmörgum flugferðum 

verði aflýst á komandi sumaráætlunartímabili, einkum flugferðum til landa með mjög strangar ráðstafanir á sviði 

hollustuhátta eða þar sem bólusetningarhlutfall er enn lágt sem rekja má til COVID-19-faraldursins. Af því leiðir að ekki 

er hægt að gera ráð fyrir að flugrekendur uppfylli almennt 80% nýtingarhlutfall afgreiðslutíma á öllum flugleiðum. 

10) Því er nauðsynlegt að framlengja tímabilið, sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 10. gr. a í reglugerð (EBE) nr. 95/93, til að 

taka til sumaráætlunartímabilsins 2022 frá 27. mars 2022 til 29. október 2022. 

11) Mikill munur var á gögnum um flugferðir sem var aflýst, hleðslunýtingu og flotastærð og -nýtingu milli einstakra 

flugrekenda með hliðsjón af viðskiptalíkani þeirra og þeim markaði sem þjónustan tekur til. Þegar á heildina er litið 

mátti greina hagstæða þróun frá mars 2021 til júlí 2021 á grundvelli gagna sem lögð voru fram fyrir 16 flugrekendur 

innan Sambandsins og 16 utan Sambandsins. Hjá flugrekendur sem starfrækja flug á löngum leiðum og verða fyrir 

áhrifum af völdum ráðstafana á sviði hollustuhátta, sem hamla verulega farþegaumferð, varð vart við óhagstæðari þróun 

en ella með tilliti til vísanna sem voru vaktaðir, og rökstyður það enn frekar rýmkun tilslökunartímabilsins fyrir nýtingu 

afgreiðslutíma sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 10. gr. a. 

12) Almennt séð bendir ýmislegt til þess að farþegaflutningar í lofti séu að aukast innan EES-markaðarins, mikilvægir 

alþjóðamarkaðir opnast á nýjan leik (t.d. Bandaríkin frá og með nóvember 2021) og auðveldara er að ferðast um lönd 

sem viðurkenna COVID-19-vottorð, sem réttlætir að auka megi nýtingarhlutfall afgreiðslutíma í 64%. 

13) Gögn um bókanir fram í tímann gefa til kynna að farþegar halda áfram að bóka flug nálægt brottfarardegi 2021 sem var 

ekki raunin 2019. Þróunin er þó smám saman í rétta átt. 

14) Fastsetja ætti nýtingarhlutfall afgreiðslutíma sem stuðlar að því markmiði að veita flugrekendum tilslökun í núverandi 

aðstæðum en einnig að markmiðinu að tryggja skilvirka notkun flugvallagetu. Við skoðun á nýtingarhlutfalli 

afgreiðslutíma ætti einnig að taka meira tillit til langtímabreytinga á skipulagi markaðarins og hegðunar neytenda til að 

gera markaðinum kleift að aðlagast jafnt og þétt að breyttri eftirspurn og opna fyrir afgreiðslugetu fyrir sumaráætlunar-

tímabilið 2023. Jafnframt er gert ráð fyrir að mögulegt framsal á hluta afkastagetu flugvalla, vegna þessa nýja 

nýtingarhlutfalls, sé ólíklegt til að valda alvarlegri röskun á flugrekstri og leiðarkerfi flugrekenda líkt og hærra 

nýtingarhlutfall myndi gera. 

15) Samkvæmt líklegustu sviðsmynd flugumferðarspár Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu mun flugumferð 

sumaráætlunartímabilsins 2022 nema meira en 85 og mögulega yfir 89 af hundraði. Nýtingarhlutfall sem nemur 64% 

gefur því flugrekendum enn hæfilegt svigrúm ef aflýsa þyrfti fyrirhuguðu flugi með stuttum fyrirvara. 

16) Ekki þarf að reikna minni flugumferð til annarra svæða í heiminum inn í nýtingarhlutfallið þar eð veita má viðeigandi 

tilslökun frá „reglunni um að ónýttur réttur til afgreiðslutíma tapist“ á slíkum leiðum þar sem áhrifa gætir skv. e-lið  

4. mgr. 10. gr. reglugerðar (EBE) nr. 95/93. 

17) Jafnvel þótt almennt sé gert ráð fyrir að flugrekendur hefji starfrækslu um leið og eftirspurn eykst skapa lægri 

nýtingarmörk hættu á því að sumir flugrekendur haldi starfrækslu sinni á sumum flugvöllum í nauðsynlegu lágmarki, 

einungis í þeim tilgangi að viðhalda hefðbundnum rétti til þeirra afgreiðslutíma sem skaðar samkeppnisaðila, 

rekstraraðila flugvalla og neytendur. Nýtingarhlutfall sem nemur 64% mun draga úr þessari áhættu. 
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18) Í þágu réttarvissu, einkum fyrir samræmingarstjóra afgreiðslutíma og flugrekendur, ætti þessi reglugerð að öðlast gildi 

sem fyrst eða daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Í stað 3. mgr. 10. gr. a í reglugerð (EBE) nr. 95/93 kemur eftirfarandi: 

„3. Að því er varðar afgreiðslutíma sem samræmingarstjórinn hefur ekki fengið aðgang að til endurúthlutunar, í samræmi við 

2. mgr. a í 10. gr., á tímabilinu frá 28. mars 2021 til 29. október 2022 og að því er varðar 2. mgr. 8. gr. og 2. mgr. 10. gr., ef 

flugrekandi sýnir samræmingarstjóranum fram á, svo honum þyki fullnægjandi, að hann hafi nýtt a.m.k. 50% viðkomandi raðar 

afgreiðslutíma, samkvæmt fyrirmælum samræmingarstjóra, á áætlunartímabilinu frá 28. mars 2021 til 30. október 2021, 50% 

viðkomandi raðar afgreiðslutíma á áætlunartímabilinu frá 31. október 2021 til 26. mars 2022 og 64% viðkomandi raðar 

afgreiðslutíma á áætlunartímabilinu frá 27. mars 2022 til 29. október 2022, skal flugrekandinn eiga rétt á sömu röðum 

afgreiðslutíma á næsta samsvarandi áætlunartímabili. 

Að því er varðar tímabilin, sem um getur í fyrstu undirgrein þessarar málsgreinar, skulu prósentugildin, sem um getur í 4. mgr. 

10. gr. og a-lið 6. mgr. 14. gr., vera 50% fyrir áætlunartímabilið frá 28. mars 2021 til 30. október 2021, 50% fyrir 

áætlunartímabilið frá 31. október 2021 til 26. mars 2022 og 64% fyrir áætlunartímabilið frá 27. mars 2022 til 29. október 2022.“ 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn 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 15. desember 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 __________  
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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/1950 

frá 10. Nóvember 2021 

um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/81/EB að því er varðar  

viðmiðunarfjárhæðir vegna vöru-, þjónustu- og verksamninga (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/81/EB frá 13. júlí 2009 um samræmingu reglna um útboð og gerð 

samningsyfirvalda eða samningsstofnana á tilteknum verksamningum, vörusamningum og þjónustusamningum á sviði varnar- 

og öryggismála og um breytingu á tilskipunum 2004/17/EB og 2004/18/EB (1), einkum annarri undirgrein 1. mgr. 68. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Ráðið samþykkti með ákvörðun 2014/115/ESB (2) bókun um breytingu á samningnum um opinber innkaup (3) sem 

gerður var innan ramma Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar. Samningurinn um opinber innkaup, með áorðnum breytingum, 

(hér á eftir nefndur „samningurinn“) er fjölhliða gerningur og markmiðið með honum er að samningsaðilar opni markaði 

sína er varða opinber innkaup hver fyrir öðrum. Samningurinn gildir um alla innkaupasamninga sem ná þeim fjárhæðum 

eða fara yfir fjárhæðirnar sem settar eru fram í honum („viðmiðunarfjárhæðir“) og tilgreindar eru sem sérstök 

dráttarréttindi. 

2) Eitt af markmiðum tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2014/25/ESB (4) er að gera samningsstofnunum og samnings-

yfirvöldum, sem beita henni, kleift að uppfylla um leið þær skuldbindingar sem mælt er fyrir um í samningnum.  

Í samræmi við 17. gr. tilskipunar 2014/25/ESB ber framkvæmdastjórninni að ganga úr skugga um á tveggja ára fresti að 

viðmiðunarfjárhæðirnar, sem settar eru fram í a- og b-lið 15. gr. þeirrar tilskipunar, séu í samræmi við viðmiðunar-

fjárhæðirnar sem settar eru í samningnum og endurskoða þær ef nauðsyn krefur. 

3) Viðmiðunarfjárhæðirnar sem mælt er fyrir um í tilskipun 2014/25/ESB hafa verið endurskoðaðar. Í samræmi við 1. mgr. 

68. gr. tilskipunar 2009/81/EB ber að samræma viðmiðunarfjárhæðirnar sem mælt er fyrir um í þeirri tilskipun og 

endurskoðuðu viðmiðunarfjárhæðirnar sem mælt er fyrir um í tilskipun 2014/25/ESB. 

4) Samkvæmt 1. mgr. 68. gr. tilskipunar 2009/81/EB skal framkvæmdastjórnin einnig endurskoða viðmiðunarfjárhæðirnar 

sem mælt er fyrir um í 8. gr. þeirrar tilskipunar á sama tíma og viðmiðunarfjárhæðirnar sem mælt er fyrir um í tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2004/17/EB (5) eru endurskoðaðar. Samkvæmt 1. mgr. 17. gr. tilskipunar 2014/25/ESB, sem 

felldi niður tilskipun 2004/17/EB, er þess krafist að framkvæmdastjórnin endurskoði viðmiðunarfjárhæðir á tveggja ára 

fresti, með gildi frá 1. janúar. Því ættu viðmiðunarfjárhæðirnar fyrir árin 2022-2023 að gilda frá og með 1. janúar 2022. 

5) Því ætti að breyta tilskipun 2009/81/EB til samræmis við það. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 398, 11.11.2021, bls. 20. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 80/2022 

frá 18. mars 2022 um breytingu á XVI. viðauka (Opinber innkaup) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 216, 20.8.2009, bls. 76. 

(2) Ákvörðun ráðsins 2014/115/ESB frá 2. desember 2013 um gerð bókunar um breytingu á samningnum um opinber innkaup (Stjtíð. ESB  

L 68, 7.3.2014, bls. 1). 

(3) Stjtíð. ESB L 68, 7.3.2014, bls. 2. 

(4) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/25/ESB frá 26. febrúar 2014 um innkaup stofnana sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga 

og póstþjónustu og um niðurfellingu tilskipunar 2004/17/EB (Stjtíð. ESB L 94, 28.3.2014, bls. 243). 

(5) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/17/EB frá 31. mars 2004 um samræmingu reglna um innkaup stofnana sem annast vatnsveitu, 

orkuveitu, flutninga og póstþjónustu (Stjtíð. ESB L 134, 30.4.2004, bls. 1). 

2022/EES/26/49 
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum 8. gr. tilskipunar 2009/81/EB er breytt sem hér segir: 

1) Í stað „428 000 evrur“ í a-lið kemur „431 000 evrur“. 

2) Í stað „5 350 000 evrur“ í b-lið kemur „5 382 000 evrur“. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2022. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 10. nóvember 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 __________  
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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/1951 

frá 10. nóvember 2021 

um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/23/ESB að því er varðar 

viðmiðunarfjárhæð vegna sérleyfa (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/23/ESB frá 26. febrúar 2014 um gerð sérleyfissamninga (1), einkum 

annarri undirgrein 4. mgr. 9. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Ráðið samþykkti með ákvörðun 2014/115/ESB (2) bókun um breytingu á samningnum um opinber innkaup (3) sem 

gerður var innan ramma Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar. Samningurinn um opinber innkaup, með áorðnum breytingum, 

(hér á eftir nefndur „samningurinn“) er fjölhliða gerningur og markmiðið með honum er að samningsaðilar opni markaði 

sína er varða opinber innkaup hver fyrir öðrum. Samningurinn gildir gagnvart öllum innkaupasamningum sem ná þeim 

fjárhæðum eða fara yfir fjárhæðirnar sem settar eru fram í honum („viðmiðunarfjárhæðir“) og tilgreindar eru sem 

sérstök dráttarréttindi. 

2) Eitt af markmiðum tilskipunar 2014/23/ESB er að gera samningsstofnunum og samningsyfirvöldum, sem beita henni, 

kleift að uppfylla um leið þær skuldbindingar sem mælt er fyrir um í samningnum. Til að tryggja að viðmiðunar-

fjárhæðin vegna sérleyfa sem sett er fram í 1. mgr. 8. gr. tilskipunar 2014/23/ESB sé í samræmi við viðmiðunar-

fjárhæðina vegna sérleyfa sem sett er fram í samningum er nauðsynlegt að endurskoða viðmiðunarfjárhæðina sem sett er 

fram í tilskipuninni. 

3) Samkvæmt 1. mgr. 9. gr. tilskipunar 2014/23/ESB er þess krafist að framkvæmdastjórnin endurskoði viðmiðunar-

fjárhæðir á tveggja ára fresti, með gildi frá 1. janúar. Því ættu viðmiðunarfjárhæðirnar fyrir árin 2022-23 að gilda frá og 

með 1. janúar 2022. 

4) Því ætti að breyta tilskipun 2014/23/ESB til samræmis við það. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Í 1. mgr. 8. gr. tilskipunar 2014/23/ESB kemur „5 382 000 evrur“ í stað „5 350 000 evrur“. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 398, 11.11.2021, bls. 21. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 80/2022 

frá 18. mars 2022 um breytingu á XVI. viðauka (Opinber innkaup) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 94, 28.3.2014, bls. 1. 

(2) Ákvörðun ráðsins 2014/115/ESB frá 2. desember 2013 um gerð bókunar um breytingu á samningnum um opinber innkaup (Stjtíð. ESB  

L 68, 7.3.2014, bls. 1). 

(3) Stjtíð. ESB L 68, 7.3.2014, bls. 2. 

2022/EES/26/50 
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Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2022. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 10. nóvember 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 __________  
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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/1952 

frá 10. nóvember 2021 

um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/24/ESB að því er varðar viðmiðunarfjárhæðir 

vegna opinberra vöru-, þjónustu- og verksamninga og hönnunarsamkeppna (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/24/ESB frá 26. febrúar 2014 um opinber innkaup og niðurfellingu 

tilskipunar 2004/18/EB (1), einkum annarri undirgrein 5. mgr. 6. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Ráðið samþykkti með ákvörðun 2014/115/ESB (2) bókun um breytingu á samningnum um opinber innkaup (3) sem 

gerður var innan ramma Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar. Samningurinn um opinber innkaup, með áorðnum breytingum, 

(hér á eftir nefndur „samningurinn“) er fjölhliða gerningur og markmiðið með honum er að samningsaðilar opni markaði 

sína er varða opinber innkaup hver fyrir öðrum. Samningurinn gildir gagnvart öllum innkaupasamningum sem ná þeim 

fjárhæðum eða fara yfir fjárhæðirnar sem settar eru fram í honum („viðmiðunarfjárhæðir“) og tilgreindar eru sem 

sérstök dráttarréttindi. 

2) Eitt af markmiðum tilskipunar 2014/24/ESB er að gera samningsyfirvöldum, sem beita henni, kleift að uppfylla um leið 

þær skuldbindingar sem mælt er fyrir um í samningnum. Til að tryggja að viðmiðunarfjárhæðirnar, sem settar eru fram í 

a-, b- og c-lið 4. gr. tilskipunar 2014/24/ESB, séu í samræmi við viðmiðunarfjárhæðirnar sem settar eru fram í 

samningum er nauðsynlegt að endurskoða viðmiðunarfjárhæðina sem sett er fram í tilskipuninni. Í samræmi við 2. mgr. 

6. gr. tilskipunar 2014/24/ESB ber að samræma viðmiðunarfjárhæðirnar sem ákveðnar eru í 13. gr. þeirrar tilskipunar og 

viðmiðunarfjárhæðirnar sem settar eru fram í a- og c-lið 4. gr. þeirrar tilskipunar. 

3) Samkvæmt 1. mgr. 6. gr. tilskipunar 2014/24/ESB er þess krafist að framkvæmdastjórnin endurskoði viðmiðunar-

fjárhæðir á tveggja ára fresti, með gildi frá 1. janúar. Því ættu viðmiðunarfjárhæðirnar fyrir árin 2022-2023 að gilda frá 

og með 1. janúar 2022. 

4) Því ætti að breyta tilskipun 2014/24/ESB til samræmis við það. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Tilskipun 2014/24/ESB er breytt sem hér segir: 

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

a) Í stað „5 350 000 evrur“ í a-lið kemur „5 382 000 evrur“. 

b) Í stað „139 000 evrur“ í b-lið kemur „140 000 evrur“. 

c) Í stað „214 000 evrur“ í c-lið kemur „215 000 evrur“. 

2) Fyrstu málsgrein 13. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað „5 350 000 evrur“ í a-lið kemur „5 382 000 evrur“. 

b) Í stað „214 000 evrur“ í b-lið kemur „215 000 evrur“. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 398, 11.11.2021, bls. 23. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 80/2022 

frá 18. mars 2022 um breytingu á XVI. viðauka (Opinber innkaup) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 94, 28.3.2014, bls. 65. 

(2) Ákvörðun ráðsins 2014/115/ESB frá 2. desember 2013 um gerð bókunar um breytingu á samningnum um opinber innkaup (Stjtíð. ESB  

L 68, 7.3.2014, bls. 1). 

(3) Stjtíð. ESB L 68, 7.3.2014, bls. 2. 

2022/EES/26/51 
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2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2022. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 10. nóvember 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 __________  
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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/1953 

frá 10. nóvember 2021 

um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/25/ESB að því er varðar  

viðmiðunarfjárhæðir vegna vöru-, þjónustu- og verksamninga og hönnunarsamkeppna (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/25/ESB frá 26. febrúar 2014 um innkaup stofnana sem annast 

vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu og um niðurfellingu tilskipunar 2004/17/EB (1), einkum annarri undirgrein  

4. mgr. 17. gr.,  

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Ráðið samþykkti með ákvörðun 2014/115/ESB (2) bókun um breytingu á samningnum um opinber innkaup (3) sem 

gerður var innan ramma Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar. Samningurinn um opinber innkaup, með áorðnum breytingum, 

(hér á eftir nefndur „samningurinn“) er fjölhliða gerningur og markmiðið með honum er að samningsaðilar opni markaði 

sína er varða opinber innkaup hver fyrir öðrum. Samningurinn gildir gagnvart öllum innkaupasamningum sem ná þeim 

fjárhæðum eða fara yfir fjárhæðirnar sem settar eru fram í honum („viðmiðunarfjárhæðir“) og tilgreindar eru sem 

sérstök dráttarréttindi. 

2) Eitt af markmiðum tilskipunar 2014/25/ESB er að gera samningsstofnunum, sem beita henni, kleift að uppfylla um leið 

þær skuldbindingar sem mælt er fyrir um í samningnum. Í samræmi við 1. mgr. 17. gr. tilskipunar 2014/25/ESB ber 

framkvæmdastjórninni að ganga úr skugga um á tveggja ára fresti að viðmiðunarfjárhæðirnar vegna vöru-, þjónustu- og 

verksamninga og hönnunarsamkeppna, sem settar eru fram í a- og b-lið 15. gr. þeirrar tilskipunar, séu í samræmi við 

viðmiðunarfjárhæðirnar sem settar eru fram í samningnum. Þar eð verðgildi viðmiðunarfjárhæðanna, sem er reiknað í 

samræmi við 1. mgr. 17. gr. tilskipunar 2014/25/ESB, er annað en verðgildi viðmiðunarfjárhæðanna, sem settar eru fram 

í a- og b-lið 15. gr. þeirrar tilskipunar, er nauðsynlegt að endurskoða þessar viðmiðunarfjárhæðir. 

3) Samkvæmt 1. mgr. 17. gr. tilskipunar 2014/25/ESB er þess krafist að framkvæmdastjórnin endurskoði viðmiðunar-

fjárhæðir á tveggja ára fresti, með gildi frá 1. janúar. Því ættu viðmiðunarfjárhæðirnar fyrir árin 2022-23 að gilda frá og 

með 1. janúar 2022. 

4) Því ætti að breyta tilskipun 2014/25/ESB til samræmis við það. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum 15. gr. tilskipunar 2014/25/ESB er breytt sem hér segir: 

1) Í stað „428 000 evrur“ í a-lið kemur „431 000 evrur“. 

2) Í stað „5 350 000 evrur“ í b-lið kemur „5 382 000 evrur“. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 398, 11.11.2021, bls. 25. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 80/2022 

frá 18. mars 2022 um breytingu á XVI. viðauka (Opinber innkaup) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 94, 28.3.2014, bls. 243. 

(2) Ákvörðun ráðsins 2014/115/ESB frá 2. desember 2013 um gerð bókunar um breytingu á samningnum um opinber innkaup (Stjtíð. ESB  

L 68, 7.3.2014, bls. 1). 

(3) Stjtíð. ESB L 68, 7.3.2014, bls. 2. 
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Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2022. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 10. nóvember 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 __________  
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