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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2019/362 

frá 13. desember 2018 

um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) nr. 150/2013 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla  

þar sem tilgreindar eru upplýsingar er varða umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 frá 4. júlí 2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila 

og afleiðuviðskiptaskrár (1), einkum 3. mgr. 56. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Reynslan af beitingu ákvæða framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 150/2013 (2) hefur sýnt fram 

á að ákvæði reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 varðandi skráningu viðskiptaskráa eru traustur grunnur fyrir gerð rammans 

um skráningu viðskiptaskráa. Til að styrkja rammann enn frekar ætti reglugerð (ESB) nr. 150/2013 að endurspegla 

síbreytilega þróun atvinnugreinarinnar. 

2) Til að ná fram jöfnum samkeppnisskilyrðum meðal viðskiptaskráa og veita skilvirka viðskiptaskráarþjónustu er 

nauðsynlegt að koma á samræmdum ramma um skráningu og framlengingu skráningar viðskiptaskráa samkvæmt bæði 

reglugerð (ESB) nr. 648/2012 og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2365 (3). 

3) Sannprófunarstarfsemi viðskiptaskráa skiptir höfuðmáli að því er varðar gagnsæi afleiðumarkaða og til að tryggja gæði 

gagna. Viðskiptaskrár ættu því að sýna fram á að þær hafi komið á viðeigandi kerfum og verklagsreglum til að 

sannreyna heilleika og réttleika upplýsinga í afleiðusamningum. Því ætti að gera nánari grein fyrir þessum kerfum og 

verklagsreglum í því skyni að styrkja skráningarrammann. Þau ættu því að tilgreina hvernig viðskiptaskrárnar staðfesta 

notendur, sannreyna lýsingu gagnanna, heimila skráningu gagna, sannreyna samhengi og innihald gagnanna, stemma af 

upplýsingar um afleiður og veita notendum þeirra endurgjöf. 

4) Umsóknir um skráningu sem viðskiptaskrá ættu að fela í sér ítarlegri upplýsingar um viðeigandi innri eftirlitskerfi og 

skipulag, deild innri endurskoðunar og verkáætlun fyrir endurskoðun til að gera Evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnuninni kleift að meta með hvaða hætti þessir þættir stuðla að skilvirkri starfsemi viðskiptaskráarinnar. 

5) Til að gera Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni kleift að meta betur óflekkað mannorð, reynslu og hæfni 

stjórnarmanna, framkvæmdastjórnar og viðkomandi yfirmanna í viðskiptaskránni sem sækir um, ætti viðskiptaskráin 

sem sækir um að veita viðbótarupplýsingar um þessa aðila, þ.m.t. upplýsingar um þekkingu þeirra og reynslu af 

stjórnun, rekstri og þróun í upplýsingatækni. 

6) Notkun sameiginlegra tilfanga innan viðskiptaskráar fyrir skýrslugjafarþjónustu fyrir afleiður annars vegar og 

hliðarstarfsemi eða skýrslugjafarþjónustu fyrir fjármögnunarviðskipti með verðbréf hins vegar, getur haft í för með sér 

að rekstraráhætta smitist milli mismunandi þjónustu. Sannprófun, afstemming, vinnsla og skráahald gagna geta krafist 

skilvirkrar rekstrarlegrar aðgreiningar til að komast hjá því að slík áhætta smitist. Þó getur ákveðin starfsemi, eins og 

sameiginleg notendakerfi, sameiginlegur aðgangspunktur að gögnum fyrir yfirvöld eða nýting sama starfsfólks sem 

vinnur við sölu, reglufylgni eða á þjónustuborði fyrir viðskiptavini falið í sér minni hættu á smitáhrifum og kalli því ekki 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 81, 22.3.2019, bls. 74. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 387/2021 frá 

10. Desember 2021 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 201, 27.7.2012, bls. 1. 

(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 150/2013 frá 19. desember 2012 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla þar sem 

tilgreindar eru upplýsingar er varða umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá (Stjtíð. ESB L 52, 23.2.2013, bls. 25). 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2365 frá 25. nóvember 2015 um gagnsæi í fjármögnunarviðskiptum með verðbréf og um 

endurnotkun og breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB L 337, 23.12.2015, bls. 1). 

2022/EES/76/01 
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nauðsynlega á rekstrarlegi aðgreiningu. Viðskiptaskrár ættu því að koma á fullnægjandi aðgreiningu milli tilfanga, kerfa 

eða ferla mismunandi viðskiptasviða. Aðgreining þessi ætti að hafa ná yfir viðskiptasvið sem veita þjónustu sem fellur 

undir aðra löggjöf Sambandsins eða löggjöf þriðja lands. Hún ætti einnig að tryggja að umsókn um skráningu innihaldi 

ítarlegar og skýrar upplýsingar um hliðarstarfsemi eða önnur viðskiptasvið sem viðskiptaskráin starfrækir fyrir utan 

kjarnastarfsemi sína, sem er viðskiptaskráarþjónusta samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 648/2012. 

7) Traustleiki, álagsþol og verndun upplýsingatæknikerfa viðskiptaskráa eru mikilvæg til að tryggja hlítingu við markmið 

reglugerðar (ESB) nr. 648/2012. Til samræmis við það ættu viðskiptaskrár að veita Evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnuninni ítarlegri og nákvæmari upplýsingar um þessi kerfi til að hún geti metið traustleika og álagsþol 

upplýsingatæknikerfa þeirra. Ef viðskiptaskráarþjónustu er útvistað til þriðju aðila, hvort sem er á vettvangi samstæðu 

eða utan samstæðu, ættu viðskiptaskrárnar að veita ítarlegar upplýsingar um viðkomandi útvistunarsamninga til að gera 

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni kleift að meta hvort farið sé að skilyrðum fyrir skráningu, þ.m.t. 

upplýsingar um alla þjónustusamninga, mælistikur og hvernig fylgst er með þessum mælistikum. Að lokum ættu 

viðskiptaskrárnar að veita upplýsingar um fyrirkomulag og eftirlit sem þær koma á til að taka á mögulegum netógnum 

og til að vernda gögnin gegn netárásum. 

8) Til að eiga auðveldara með að ná markmiðunum með reglugerð (ESB) nr. 648/2012, að því er varðar gagnsæi 

afleiðumarkaðarins ættu viðskiptaskrár að sýna fram á að þær beiti skilmálum og skilyrðum fyrir aðgang að gögnum 

sem geymd eru í viðskiptaskrám í samræmi við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 151/2013 (4). 

Skilmálar þessir og skilyrði ættu að tryggja heilleika gagna sem afhent eru yfirvöldum og að viðskiptaskrárnar geti 

einnig veitt aðgang að gögnunum í samræmi við framselda reglugerð (ESB) nr. 151/2013. Í umsókn um skráningu ætti 

því að greina ítarlega frá stefnum og verklagsreglum viðskiptaskránna sem gilda um skýrslugjöf og aðgang mismunandi 

tegunda notenda að gögnum hjá viðskiptaskrá. Af sömu ástæðu ætti umsókn um skráningu að hafa að geyma lýsingu á 

boðleiðum og ferlum sem notaðir eru til að birta opinberlega upplýsingar um reglurnar um aðgang að gögnum í þeirri 

viðskiptaskrá. Viðskiptaskrár skulu einnig veita ítarlegri upplýsingar um verklagsreglur þeirra til sannprófunar á 

heilleika og réttleika gagna. 

9) Upplýsingar um gjöldin sem tengjast þjónustunni sem viðskiptaskrár veita eru nauðsynlegar til að gera markaðsaðilum 

kleift að taka upplýsta ákvörðun. Gjöld þessi ættu því að vera hluti af umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá. 

10) Til að auðvelda Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni að koma á grunnviðmiðun fyrir getu- og frammi-

stöðuáætlun viðskiptaskránna ættu umsóknir um skráningu að hafa að geyma upplýsingar sem sýna fram á að 

viðskiptaskrá sem sækir um hafi yfir nauðsynlegu fjármagni að ráða til að sinna verkefnum sínum sem viðskiptaskrá á 

áframhaldandi grundvelli. Af sömu ástæðu ætti umsókn um skráningu að hafa að geyma skilvirkar ráðstafanir er varða 

rekstrarsamfellu. Viðskiptaskrár ættu einkum að veita upplýsingar um áætlanir sínar, verklagsreglur og ráðstafanir er 

varða stjórnun í neyðarástandi og krísustjórnun, þ.m.t. verklagsreglur til að tryggja skipuleg útskipti á upphaflegu 

viðskiptaskránni sé skráning hennar dregin til baka eða ef skýrslugefandi mótaðili ákveður að gefa annarri viðskiptaskrá 

skýrslu. 

11) Þar eð markaðsaðilar og yfirvöld reiða sig á göngin sem viðskiptaskrár vista ætti ströngum og skilvirkum rekstrar- og 

skráningarkröfum að vera lýs skýrt í umsókn viðskiptaskrár um skráningu. Til að sýna fram á hvernig trúnaðarkvöð og 

verndun gagna sem viðskiptaskrá vistar er viðhaldið og til að gera þessi gögn rekjanleg ætti að tiltaka sérstaklega 

uppsetningu skráar yfir skýrslugjöf í umsókn um skráningu. 

12) Reglugerð þessi byggist á drögum að tæknilegum eftirlitsstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin 

hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina samkvæmt málsmeðferðinni í 10. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 1095/2010 (5).  

  

(4) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 151/2013 frá 19. desember 2012 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla þar sem 

tilgreind eru gögn sem viðskiptaskrár eiga að birta og gera aðgengileg og rekstrarstaðlar til að safna, bera saman og hafa aðgang að 

gögnum (Stjtíð. ESB L 52, 23.2.2013, bls. 33). 

(5) 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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13) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur haft samráð við almenning um þessi drög að tæknilegum eftirlits-

stöðlum, greint mögulegan kostnað og ávinning þar að lútandi og óskað eftir áliti hagsmunahóps á verðbréfamarkaði hjá 

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni, sem komið var á fót í samræmi við 37. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1095/2010. 

14) Því ætti að breyta framseldri reglugerð (ESB) nr. 150/2013 til samræmis við það. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingar á framseldri reglugerð (ESB) nr. 150/2013 

 1) Í stað 2. mgr. 1. gr. kemur eftirfarandi: 

„2. Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal einkum hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar: 

a) firmaheiti umsækjanda og lögheimili í Sambandinu, 

b) útdrátt úr viðkomandi fyrirtækjaskrá eða dómabók, eða annars konar vottun á því hvar umsækjandi hefur staðfestu og 

á umfangi starfsemi umsækjanda, sem er í gildi á umsóknardegi, 

c) upplýsingar um flokka afleiðna sem umsækjandi óskar eftir að vera skráður fyrir, 

d) upplýsingar um hvort umsækjandi hafi leyfi eða hlotið skráningu hjá lögbæru yfirvaldi í aðildarríkinu þar sem hann 

hefur staðfestu og, sé svo um að ræða, heiti á yfirvaldinu og sérhvert tilvísunarnúmer í tengslum við leyfið eða 

skráninguna, 

e) samþykktir umsækjanda og, ef við á, önnur lögformleg gögn sem staðfesta að umsækjandi muni veita viðskipta-

skráarþjónustu, 

f) fundargerð fundarins þar sem stjórn umsækjandans samþykkti umsóknina, 

g) nafn og samskiptaupplýsingar aðilans/aðilanna sem bera ábyrgð á hlítingu eða annars starfsfólks sem kemur að mati á 

hlítingu fyrir umsækjanda, 

h) starfsáætlun, þ.m.t. upplýsingar um staðsetningu meginstarfseminnar, 

i) deili á öllum dótturfélögum og, ef við á, skipulag samstæðu, 

j) alla þjónustu, aðra en á starfsemi viðskiptaskráar, sem umsækjandinn veitir eða hyggst veita, 

k) allar upplýsingar um mál sem bíða meðferðar dóms, stjórnsýslu eða gerðardóms, eða önnur málaferli óháð tegund 

þeirra, sem umsækjandi kann að vera aðili að, einkum að því er varðar skatta- og gjaldþrotamál og þegar af málinu 

getur hlotist verulegur fjárhagslegur kostnaður eða orðsporsskaði, eða um mál sem bíða ekki dóms en geta samt sem 

áður haft veruleg áhrif á kostnað viðskiptaskráar.“ 

 2) Í stað 2. gr. kemur eftirfarandi: 

„2. gr. 

Stefnur og verklagsreglur 

Séu upplýsingar um stefnur og verklagsreglur veittar sem hluti af umsókn skal umsækjandi sjá til þess að umsóknin feli í 

sér eftirfarandi þætti: 

a) ábendingu um að stjórnin samþykki stefnurnar, að framkvæmdastjórnin samþykki verklagsreglurnar og að fram-

kvæmdastjórnin beri ábyrgð á að framkvæma og viðhalda stefnum og verklagsreglum, 

b) lýsingu á því hvernig boðskiptum um stefnur og verklagsreglur innan umsækjandans er háttað, hvernig tryggt sé að 

farið verði að stefnunum og fylgst með því daglega og aðilanum eða aðilunum sem bera ábyrgð á því að þeim sé hlítt, 

c) allar skrár sem tilgreina að starfsfólk og sérhæft starfsfólk viti af stefnum og verklagsreglum,  
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d) lýsingu á þeim aðgerðum sem gripið er til af vikið er frá stefnum og verklagsreglum, 

e) tilhögun tilkynninga til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar um veruleg brot á stefnum eða verklags-

reglum sem geta falið í sér brot á skilyrðum frumskráningar.“ 

 3) Í stað 2. mgr. 3. gr. kemur eftirfarandi: 

„2. Sé um að ræða móðurfélag umsækjanda skal hann: 

a) tilgreina lögheimili móðurfélagsins, 

b) upplýsa um hvort móðurfélagið hafi starfsleyfi eða sé skráð og lúti eftirliti og, ef svo er, tilgreina tilvísunarnúmer og 

nafn viðkomandi eftirlitsstofnunar.“ 

 4) Í stað 7. gr. kemur eftirfarandi: 

„7. gr. 

Innra eftirlit 

1. Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma ítarlegar upplýsingar um innra eftirlitskerfi 

umsækjanda, þ.m.t. upplýsingar um regluvörslu, áhættumat, innri eftirlitskerfi og fyrirkomulag innri endurskoðunar. 

2. Ítarlegu upplýsingarnar sem um getur í 1. mgr. skulu hafa að geyma: 

a) stefnur umsækjanda að því er varðar innra eftirlit og verklagsreglur í tengslum við samræmda og skilvirka framkvæmd 

þeirra, 

b) allar stefnur, verklagsreglur og handbækur að því er varðar eftirlit með og mat á hæfi og skilvirkni kerfa umsækjanda, 

c) allar stefnur, verklagsreglur og handbækur um stjórnun og öryggisráðstafanir í tengslum við upplýsingavinnslukerfi 

umsækjanda, 

d) deili á innri aðilum sem sjá um mat á niðurstöðum viðkomandi innra eftirlits. 

3. Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar um innri endurskoðun 

umsækjanda: 

a) samsetningu allra innri endurskoðunarnefnda, hæfi þeirra og ábyrgð, 

b) stofnskrá, aðferðafræði, staðla og verklagsreglur innra endurskoðunarsviðs hennar, 

c) útskýringu á því hvernig stofnskrá, aðferðir og verklagsreglur innri endurskoðunar eru þróaðar og þeim beitt, að teknu 

tilliti til eðlis og umfangs starfsemi umsækjanda, flækjustigs og áhættu, 

d) þriggja ára starfsáætlun frá umsóknardegi að teknu tilliti til eðlis starfsemi umsækjanda, flækjustigs og áhættu.“ 

 5) Í stað 9. gr. kemur eftirfarandi: 

„9. gr. 

Framkvæmdastjórn og stjórnarmenn 

1. Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar um hvern aðila í framkvæmda-

stjórn og hvern stjórnarmann: 

a) afrit af ferilskránni, 

b) ítarlegar upplýsingar um þekkingu og reynslu af stjórnun, rekstri og þróun í upplýsingatækni, 

c) upplýsingar um allar sakfellingar í tengslum við veitingu fjármála- eða gagnaþjónustu eða í tengslum við svik eða 

fjárdrátt, einkum í formi opinbers vottorðs sé það fáanlegt í viðkomandi aðildarríki,  
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d) eigin yfirlýsingu um óflekkað mannorð að því er varðar veitingu fjármála- eða gagnaþjónustu, þar sem hver og einn 

aðili í framkvæmdastjórn og stjórnarmaður lýsir því yfir hvort: 

i. hann hafi verið sakfelldur í tengslum við veitingu fjármála- eða gagnaþjónustu eða í tengslum við svik eða 

fjárdrátt, 

ii. hann hafi sætt ákvörðun sér í óhag í viðurlagamáli hjá eftirlitsyfirvaldi, opinberum aðila eða stofnun eða er til 

umfjöllunar í slíku máli sem ekki er lokið, 

iii. hann hafi sætt úrskurði sér í óhag í einkamáli fyrir dómstóli í tengslum við veitingu fjármála- eða gagnaþjónustu 

eða vegna misferlis eða svika í atvinnurekstri, 

iv. hann hafi setið í stjórn eða framkvæmdastjórn fyrirtækis sem eftirlitsaðili hefur afturkallað skráningu á eða 

starfsleyfi fyrir, 

v. honum hafi verið synjað um rétt til að stunda starfsemi sem krefst skráningar hjá eða starfsleyfis frá eftirlitsaðila, 

vi. hann hafi setið í stjórn eða framkvæmdastjórn fyrirtækis sem hefur orðið gjaldþrota eða var tekið til 

slitameðferðar á meðan hann var tengdur fyrirtækinu eða innan árs frá því að hann hætti að hafa tengsl við 

fyrirtækið, 

vii. hann hafi setið í stjórn eða framkvæmdastjórn fyrirtækis sem hefur sætt úrskurði því í óhag eða verið beitt 

viðurlögum af hálfu eftirlitsaðila, 

viii. hann hafi hlotið annars konar sektir, sætt tímabundinni sviptingu, verið gerður vanhæfur eða beittur öðrum 

viðurlögum af hálfu stjórnvalda, eftirlitsaðila eða fagaðila í tengslum við svik eða fjárdrátt eða í tengslum við 

veitingu fjármála- eða gagnaþjónustu, 

ix. hann hafi verið talinn vanhæfur til að gegna stöðu framkvæmdastjóra, til að gegna hvers konar stjórnunarstöðu, 

rekinn úr starfi eða frá öðrum skyldum vegna misferlis eða afglapa í starfi, 

e) yfirlýsingu um alla hugsanlega hagsmunaárekstra hjá aðilum í framkvæmdastjórn og stjórnarmönnum við að gegna 

skyldum sínum og hvernig þessir árekstrar eru meðhöndlaðir.“ 

 6) Í stað 11. gr. kemur eftirfarandi: 

„11. gr. 

Hæfni og hæfi 

Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar um starfsfólk umsækjanda: 

a) almenna skrá yfir starfsfólk sem vinnur beint fyrir viðskiptaskrána, þ.m.t. hlutverk þeirra og menntun og hæfi sem 

tengist hverju hlutverki, 

b) sérstaka lýsingu á starfsfólki á sviði upplýsingatækni sem er ráðið beint til að veita viðskiptaskráarþjónustu, þ.m.t. 

hlutverki þeirra og menntun og hæfi hvers einstaklings, 

c) lýsingu á hlutverki, menntun og hæfi hvers einstaklings sem ber ábyrgð á innri endurskoðun, innra eftirliti, regluvörslu 

og áhættumati, 

d) deili á starfsmönnum sem sinna viðkomandi verkefnum og þeim sem starfa samkvæmt útvistunarfyrirkomulagi, 

e) upplýsingar um fræðslu um stefnur og verklagsreglur umsækjanda, svo og um rekstur viðskiptaskrárinnar, þ.m.t. próf 

eða annað formlegt mat sem starfsfólk þarf að gangast undir vegna starfrækslu viðskiptaskráarinnar. 

Lýsingin sem um getur í b-lið skal hafa að geyma skriflega staðfestingu á menntun og reynslu a.m.k. eins yfirmanns í hópi 

starfsmanna, sem ber ábyrgð á upplýsingatæknimálum, á sviði upplýsingatækni.“  
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 7) Í stað 12. gr. kemur eftirfarandi: 

„12. gr. 

Reikningsskil og viðskiptaáætlanir 

1. Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar um reikningsskil og starfsemi 

umsækjanda: 

a) heildstæð reikningsskil, sem samin eru í samræmi við alþjóðlega staðla, sem samþykktir hafa verið í samræmi við  

3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 (*), 

b) falli reikningsskil umsækjanda undir lögboðna endurskoðun í skilningi 1. mgr. 2. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og 

ráðsins 2006/43/EB (**) skulu reikningsskilin innihalda endurskoðunarskýrslu um ársreikninga og samstæðu-

reikningsskil, 

c) nafn og innlent skráningarnúmer ytri endurskoðanda, sæti umsækjandi slíkri endurskoðun. 

2. Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma fjárhagslega rekstraráætlun með mismunandi rekstrar-

sviðsmyndum fyrir viðskiptaskráarþjónustu sem nær yfir a.m.k. þriggja ára viðmiðunartímabil og inniheldur eftirfarandi 

viðbótarupplýsingar: 

a) vænt stig skýrslugjafarstarfsemi, sett fram sem fjöldi viðskipta, 

b) viðeigandi fastakostnaður og breytilegur kostnaður sem varðar veitingu viðskiptaskráarþjónustu samkvæmt reglugerð 

(ESB) nr. 648/2012, 

c) jákvæð og neikvæð frávik sem eru a.m.k. 20% frá tilgreindri grundvallarsviðsmynd fyrir starfsemina. 

3. Ef sögulegar fjárhagsupplýsingar sem um getur í 1. mgr., liggja ekki fyrir skal umsókn um skráningu sem 

viðskiptaskrá hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar um umsækjandann: 

a) bráðabirgðayfirlýsingu sem sýnir fram á nægilegt fjármagn og áætlaða rekstrarstöðu sex mánuðum eftir að skráning 

yrði heimiluð, 

b) árshlutareikningsskil ef reikningsskil umbeðins tímabils liggja ekki enn fyrir, 

c) yfirlit um fjárhagsstöðu, s.s. efnahagsreikning, rekstrarreikning, breytingar á eigin fé og sjóðstreymi og skýringar með 

samantekt á reikningsskilaaðferðum og öðrum skýringum. 

4. Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma endurskoðaðan ársreikning móðurfélags, sé um það að 

ræða, fyrir þrjú næstliðin fjárhagsár fyrir umsóknardaginn. 

5. Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal einnig hafa að geyma eftirfarandi fjárhagsupplýsingar um 

umsækjandann: 

a) greinargerð um framtíðaráætlanir um að stofna dótturfélög og staðsetningu þeirra, 

b) lýsingu á atvinnustarfsemi sem umsækjandi hyggst stunda, þ.m.t. starfsemi dótturfélaga eða útibúa, sé um þau að 

ræða. 
  

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 frá 19. júlí 2002 um beitingu alþjóðlegra reiknings-

skilastaðla (Stjtíð. EB L 243, 11.9.2002, bls. 1). 

(**) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB frá 17. maí 2006 um lögboðna endurskoðun ársreikninga og 

samstæðureikninga (Stjtíð. ESB L 157, 9.6.2006, bls. 87).“ 

 8) Í stað 14. gr. kemur eftirfarandi: 

„14. gr. 

Trúnaðarkvöð 

1. Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma upplýsingar um innri stefnur, verklagsreglur og kerfi 

sem koma í veg fyrir að upplýsingar, sem geymdar eru hjá viðskiptaskránni sem sækir um, séu notaðar: 

a) í ólögmætum tilgangi, 

b) til að birta trúnaðarupplýsingar, 

c) ef ekki er heimilt að nota þær í viðskiptalegum tilgangi.  
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2. Innri stefnur, verklagsreglur og kerfi skulu hafa að geyma innri verklagsreglur um heimildir starfsfólks til notkunar 

aðgangsorða til að fá aðgang að gögnum sem tilgreina tilgang starfsfólksins, umfang gagna sem skoðuð eru og allar 

takmarkanir um notkun gagna og einnig ítarlegar upplýsingar um öll kerfi og stýringar sem eru í þeim tilgangi að stýra 

netöryggi og vernda gögnin sem þeir vista fyrir netárásum. 

3. Umsækjendur skulu veita Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni upplýsingar um þau ferli sem beitt er til að 

halda skrá um hvern starfsmann sem nýtir sér aðgang að gögnunum, hvenær aðgangurinn er nýttur, eðli gagnanna sem 

aðgangur er nýttur að og í hvaða tilgangi það er gert.“ 

 9) Í stað 16. gr. kemur eftirfarandi: 

„16. gr. 

Upplýsingatæknitilföng og útvistun 

Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar að því er varðar upplýsinga-

tæknitilföng: 

a) ítarlega lýsingu á upplýsingatæknikerfinu, þ.m.t. viðkomandi viðskiptakröfur, virkni- og tækniforskriftir, kerfishögun 

og tæknilega hönnun, gagnalíkan og gagnaflæði, rekstrar- og stjórnsýslumeðferð og handbækur, 

b) notendabúnað sem umsækjandi hefur þróað til að veita viðskiptavinum þjónustu, ásamt afritum af notendahandbókum 

og innri verklagsreglum, 

c) stefnur umsækjanda um fjárfestingar og endurnýjun á upplýsingatæknibúnaði og tengdum tilföngum, 

d) útvistunarsamninga sem umsækjandi hefur gert, þ.m.t.: 

i. ítarleg skilgreining á þjónustu sem verður veitt, þ.m.t. mælanlegt umfang þjónustunnar, sundurgreinanleiki 

starfseminnar og skilyrði sem gilda um þessa starfsemi og tímalínu þeirra, 

ii. þjónustusamningar með skýrum hlutverkum og ábyrgð, mælistikum og markmiðum fyrir allar helstu kröfur 

viðskiptaskrárinnar sem er útvistað, aðferðirnar sem er beitt til að hafa eftirlit með þjónustustigi útvistuðu 

starfseminnar og ráðstafanirnar eða aðgerðirnar sem skal grípa til þegar markmið um þjónustustig eru ekki 

uppfyllt, 

iii. afrit af samningum um slíkt fyrirkomulag.“ 

10) Í stað 17. gr. kemur eftirfarandi: 

„17. gr. 

Hliðarstarfsemi 

Ef umsækjandi, félag innan samstæðu hans eða félag sem umsækjandi hefur gert samning við um viðskipta- eða 

eftirviðskiptaþjónustu, býður upp á, eða hyggst bjóða upp á hliðarstarfsemi, skal umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá 

hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar: 

a) lýsingu á hliðarstarfseminni sem umsækjandi eða samstæða hans veitir og lýsingu á þeim samningum sem 

viðskiptaskráin kann að hafa gert við fyrirtæki sem veita viðskipta-, eftirviðskiptaþjónustu eða aðra tengda þjónustu, 

auk afrita af slíkum samningum, 

b) verklagsreglur og stefnur sem tryggja nauðsynlega rekstrarlega aðgreiningu, að því er varðar tilföng, kerfi og ferla, 

milli viðskiptaskráarþjónustu umsækjanda samkvæmt reglugerð (ESB) 648/2012 og annarra viðskiptasviða, þ.m.t. þau 

viðskiptasvið sem sinna þjónustustarfsemi samkvæmt löggjöf Sambandsins eða þriðja lands, án tillits til þess hvort 

það viðskiptasvið er rekið af viðskiptaskránni, fyrirtæki sem tilheyrir eignarhaldsfélagi hennar eða öðru fyrirtæki sem 

hún hefur gert samning við í tengslum við viðskipta- eða eftirviðskiptakeðjuna eða viðskiptasviðið. 

11) Í stað 18., 19. og 20. gr. kemur eftirfarandi: 

„18. gr. 

Gagnsæi aðgangsreglna 

1. Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar: 

a) stefnur og verklagsreglur sem gilda um skýrslugjöf og aðgang mismunandi tegunda notenda að gögnum hjá 

viðskiptaskrá, þ.m.t. öll ferli sem viðkomandi notendur gætu þurft til að fá aðgang að, fletta upp í eða breyta 

upplýsingum sem viðskiptaskráin geymir,  
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b) afrit af skilmálum og skilyrðum um réttindi og skyldur sem mismunandi tegundir notenda í tengslum við upplýsingar 

sem viðskiptaskráin geymir, 

c) lýsingu á mismunandi flokkum notendaaðgangs, 

d) stefnur og verklagsreglur um aðgang annarra þjónustuveitenda, á jafnræðisgrundvelli, að upplýsingum sem 

viðskiptaskráin geymir, hafi viðkomandi mótaðilar veitt skriflegt, sjálfviljugt og afturkræft samþykki sitt, 

e) lýsingu á þeim boðleiðum og ferlum sem viðskiptaskrá notar til að birta opinberlega upplýsingar um aðgang að þeirri 

viðskiptaskrá. 

2. Tilgreina skal upplýsingarnar sem um getur í a-, b- og c-lið 1. mgr. fyrir eftirfarandi tegundir notenda: 

a) innri notendur, 

b) skýrslugefandi mótaðila, 

c) skýrslugjafaraðila, 

d) aðila sem bera ábyrgð á skýrslugjöf, 

e) mótaðila sem eru ekki skýrslugefandi, 

f) þriðju aðila sem eru ekki skýrslugefandi, 

g) aðila sem eru taldar upp í 3. mgr. 81. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012, 

h) aðra notendaflokka, ef við á. 

19. gr. 

Sannprófun á heilleika og réttleika gagna 

Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar: 

a) verklagsreglur við sannvottun á deilum á notendum sem hafa aðgang að afleiðuviðskiptaskránni, 

b) verklagsreglur við sannprófun á heilleika og réttleika upplýsinga um afleiður sem eru tilkynntar til viðskipta-

skrárinnar, 

c) verklagsreglur við sannprófun á leyfisveitingu og upplýsingatæknileyfi einingarinnar sem gefur skýrslu fyrir hönd 

skýrslugefandi mótaðila, 

d) verklagsreglur við sannprófun á að rökréttri röð tilkynntra upplýsinga um afleiður sé ávallt haldið, 

e) verklagsreglur við sannprófun á heilleika og réttleika upplýsinga um afleiður sem eru tilkynntar, 

f) verklagsreglur við afstemmingu gagna milli viðskiptaskráa ef mótaðilar senda skýrslur til mismunandi viðskiptaskráa, 

g) verklagsreglur við veitingu endurgjafar til mótaðila að afleiðunum eða þriðju aðila sem senda skýrslu fyrir þeirra hönd 

um sannprófanir sem voru framkvæmdar skv. a- til e-lið og niðurstöður afstemmingarferlisins skv. f-lið, 

20. gr. 

Gagnsæi verðlagningarstefnu 

Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma lýsingu á: 

a) verðlagningarstefnu umsækjanda, þ.m.t. gildandi afsláttum og endurgreiðslum og skilyrðum fyrir nýtingu slíkra 

lækkana, 

b) gjaldafyrirkomulagi umsækjanda fyrir alla viðskiptaskráar- og hliðarstarfsemi, þ.m.t. áætluðum kostnaði við 

viðskiptaskráarþjónustu og hliðarstarfsemi, auk upplýsinga um þær aðferðir sem notaðar eru til að gera grein fyrir 

öðrum kostnaði sem umsækjandi kann að stofna til þegar hann veitir viðskiptaskráarþjónustu og þjónustu sem heyrir 

undir hliðarstarfsemi, 

c) aðferðum sem beitt er til að gera upplýsingarnar aðgengilegar öllum notendahópum, þ.m.t. afrit af gjaldskránni þar 

sem viðskiptaskráarþjónusta og hliðarstarfsemi skulu aðgreindar.“  
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12) Í stað 21. gr. kemur eftirfarandi: 

„21. gr. 

Rekstraráhætta 

1. Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma: 

a) ítarlega lýsingu á tiltækum úrræðum og verklagsreglum sem miða að því að greina og draga úr rekstraráhættu og 

annarri verulegri áhættu sem umsækjandi stendur frammi fyrir, þ.m.t. afrit af viðkomandi stefnum, aðferðafræði, innri 

verklagsreglum og handbókum, 

b) lýsingu á hreinum lausafjáreignum, fjármögnuðum með eigin fé, til að standa straum af hugsanlegu almennu 

rekstrartapi svo unnt sé að halda áfram að veita þjónustu á grundvelli áframhaldandi rekstrarhæfis, og mat á 

fjárhagslegu bolmagni til að standa straum af rekstrarkostnaði vegna slita eða endurskipulagningar á mikilvægri 

starfsemi og þjónustu í a.m.k. sex mánuði, 

c) áætlun umsækjanda um rekstrarsamfellu og stefnu um uppfærslu hennar, þ.m.t. eftirfarandi: 

i. allir rekstrarferlar, tilföng, aðferðir við hækkun áhættustigs og tengd kerfi sem eru mikilvæg til að tryggja 

þjónustu viðskiptaskrárinnar sem sækir um, þ.m.t. alla viðkomandi útvistaða þjónustu og auk stefnuáætlunar, 

stefnu og markmiða viðskiptaskrárinnar um samfellu þessara ferla, 

ii. ráðstafanir sem hafa verið gerðar ásamt öðrum aðilum sem starfrækja innviði fjármálamarkaða, þ.m.t. öðrum 

viðskiptaskrám, 

iii. ráðstafanir sem miða að því að tryggja lágmarksþjónustustig mikilvægrar starfsemi og hvenær áætlað er að fullri 

endurheimt slíkra ferla yrði lokið, 

iv. hámark ásættanlegs endurheimtartíma viðskiptaferla og kerfa, að teknu tilliti til frestsins til skýrslugjafar til 

viðskiptaskráa sem kveðið er á um í 1. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012, og þess magns upplýsinga 

sem viðskiptaskráin þarf að vinna úr innan þess eins dags tímabils, 

v. verklagsreglur um atvikaskráningu og endurskoðanir, 

vi. prófunaráætlun og niðurstöður allra prófana, 

vii. fjöldi annarra tiltækra tækni- og rekstrarstöðva, staðsetningar þeirra, tilföng þeirra í samanburði við aðalstöðina 

og settar verklagsreglur um rekstrarsamfellu þegar nota þarf aðrar stöðvar, 

viii. upplýsingar um aðgang að varastarfsstöð sem gerir starfsfólki kleift að tryggja samfellu þjónustunnar þegar 

aðalskrifstofa er ekki tiltæk, 

ix. áætlanir, verklagsreglur og fyrirkomulag til að bregðast við neyðartilvikum og til að tryggja öryggi starfsfólks, 

x. áætlanir, verklagsreglur og fyrirkomulag við krísustjórnun, þ.m.t. samræming heildarsamfellu í viðskiptum og 

tímanleg og skilvirk virkjun innan tiltekins endurheimtartíma, 

xi. áætlanir, verklagsreglur og fyrirkomulag til að endurheimta kerfi, hugbúnað og innviði umsækjanda innan 

fyrirframákveðins endurheimtartíma“, 

d) lýsingu á fyrirkomulagi til að tryggja viðskiptaskráarstarfsemi umsækjandans komi til rekstrartruflunar, og aðkomu 

notenda viðskiptaskrárinnar og annarra þriðju aðila að því fyrirkomulagi. 

2. Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma verklagsreglur til að tryggja skipuleg útskipti á 

upphaflegu viðskiptaskránni ef skýrslugefandi mótaðili óskar eftir því, eða þriðji aðili sem skilar skýrslu fyrir hönd 

mótaðila sem er ekki skýrslugefandi, eða ef slík útskipting er afleiðing afturköllunar á skráningu, og skal innihalda 

verklagið við yfirfærslu gagna og framsendingu skýrslugjafar til annarrar viðskiptaskráar.“ 

13) Í stað 22. gr. kemur eftirfarandi: 

„22. gr. 

Stefna um skráahald 

1. Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma upplýsingar um móttöku og meðferð gagna, þ.m.t. allar 

stefnur og verklagsreglur sem umsækjandi setur til að tryggja: 

a) tímanlega og rétta skráningu á tilkynntum upplýsingum,  
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b) skráahald yfir veittar upplýsingar í tengslum við gerð, breytingu eða uppsögn afleiðusamnings í skrá yfir skýrslugjöf, 

c) að gögn séu geymd bæði á Netinu og utan þess, 

d) að gögnin séu afrituð með fullnægjandi hætti í þágu rekstrarsamfellu. 

2. Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma upplýsingar um kerfi, stefnur og verklagsreglur fyrir 

skráahald sem notuð eru til að tryggja að gögnum sé breytt á viðeigandi hátt og að stöður séu rétt reiknaðar út í samræmi 

við gildandi lög eða kröfur samkvæmt reglum. 

14) Í stað 23. gr. kemur eftirfarandi: 

„23. gr. 

Kerfi til að tryggja tiltækileika gagna 

Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma lýsingu á tilföngum, aðferðum og leiðum sem umsækjandi 

notar til að veita aðgang að upplýsingum í samræmi við 1., 3. og 5. mgr. 81. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 og skal 

hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar: 

a) verklag við útreikning á samtölu staðna í samræmi við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 151/2013 (*), ásamt lýsingu á tilföngum, aðferðum og leiðum sem viðskiptaskráin mun nota til að veita almenningi 

aðgang að gögnum sem hún geymir í samræmi við 1. mgr. 81. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 og lýsingu á tíðni 

uppfærslna, ásamt afritum af sérstökum notendahandbókum og innri stefnum þar að lútandi, 

b) lýsingu á tilföngum, aðferðum og aðstöðu sem viðskiptaskráin notar til að veita viðkomandi yfirvöldum aðgang að 

upplýsingum sínum í samræmi við 3. mgr. 81. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012, tíðni uppfærslna og eftirlit og 

sannprófanir sem viðskiptaskráin kann að beita til að stýra aðgangi, ásamt afritum af sérstökum notendahandbókum og 

innri verklagsreglum þar að lútandi, 

c) verklag og lýsingu á tilföngum, aðferðum og leiðum sem viðskiptaskráin notar til að auðvelda gagnasöfnun frá 

mótaðilum á tímanlegan, skipulegan og ítarlegan hátt, aðgang mótaðila að fjármögnunarviðskiptum með afleiður að 

upplýsingum sem hún býr yfir í samræmi við 5. mgr. 80. gr. reglugerðar (EB) nr. 648/2012, ásamt afriti af sérstökum 

notendahandbókum og innri stefnum þar að lútandi. 

  

(*) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 151/2013 frá 19. desember 2012 um viðbætur við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og viðskiptaskrár að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla þar sem tilgreind eru gögn sem viðskiptaskrár eiga að birta og gera aðgengileg og 

rekstrarstaðlar til að safna, bera saman og hafa aðgang að gögnum (Stjtíð. ESB L 52, 23.2.2013, bls. 33).“ 

15) Eftirfarandi 23. gr. a bætist við: 

„23. gr. a 

Beinn og tafarlaus aðgangur yfirvalda að gögnum 

Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma upplýsingar um eftirfarandi: 

a) skilmálana og skilyrðin sem gilda þegar yfirvöldunum sem um getur í 3. mgr. 81. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 

er veittur beinn og tafarlaus aðgangur að upplýsingunum um afleiður sem viðskiptaskrá býr yfir í samræmi við 

framselda reglugerð (ESB) nr. 151/2013, 

b) verklagsreglurnar sem farið er eftir þegar yfirvöldunum sem um getur í a-lið er veittur beinn og tafarlaus aðgangur að 

upplýsingum um afleiðusamninga sem viðskiptaskráin býr yfir í samræmi við framselda reglugerð (ESB)  

nr. 151/2013, 

c) verklagsreglurnar sem tryggja heilleika gagna sem þessi yfirvöld hafa aðgang að.“ 

2. gr. 

Gildistaka og framkvæmd 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 13. desember 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2022/209 

frá 16. febrúar 2022 

um að ákvarða snið gagna sem á að safna og gefa skýrslu um til að ákvarða sölumagn  

og notkun sýkingalyfja fyrir dýr í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins  

(ESB) 2019/6 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/6 frá 11. desember 2018 um dýralyf og um niðurfellingu á 

tilskipun 2001/82/EB (1), einkum 4. mgr. 57. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/578 (2) eru settar fram kröfur um öflun gagna um 

sölumagn og um notkun sýkingalyfja fyrir dýr. 

2) Til að aðildarríkjum sé fært að safna slíkum gögnum og gefa skýrslu um þau til Lyfjastofnunar Evrópu ætti að skilgreina 

á skýran hátt á hvaða sniði slík gögn ættu að vera. 

3) Sniðið sem krafist er fyrir gögnin ætti að gilda um þau gögn sem er safnað um sýkingalyfin sem um getur í 1. til 4. gr. 

framseldrar reglugerðar (ESB) 2021/578 til þess að gögn séu samræmd og samanburðarhæf. Sniðið sem krafist er fyrir 

gögnin ætti að gilda á sama hátt um gögn sem safnað er um sýkingalyf sem eru í lyfjablönduðu fóðri og millivörum, í 

samræmi við 4. mgr. 4. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/4 (3). 

4) Í sniðinu sem aðildarríkin skulu nota til að gefa Lyfjastofnun Evrópu skýrslu um gögn varðandi sölu og notkun 

sýkingalyfja ætti að taka tillit til sérstakra gagnabreytna sem gefa þarf upp fyrir hvern söluumbúnað til að gera 

Lyfjastofnun Evrópu kleift að reikna út magn efna með örverueyðandi virkni í dýralyfjum sem eru seld í hverju 

aðildarríki til notkunar á yfirráðasvæði þess á því ári sem gagnasöfnunin fer fram. Þessar gagnabreytur ættu einnig að 

gera Lyfjastofnun Evrópu kleift að reikna út magn efna með örverueyðandi virkni í lyfjum sem eru notuð fyrir tilteknar 

dýrategundir eða -flokka í hverju aðildarríki á yfirráðasvæði þess á því ári sem gagnasöfnunin fer fram. Aðildarríki ættu 

að láta Lyfjastofnun Evrópu í té viðbótargagnabreytur fyrir hvert skýrslugjafarár til að unnt sé að gera nákvæma 

greiningu á gögnunum og túlka þau. 

5) Lyfjastofnun Evrópu ætti að veita aðildarríkjunum nauðsynlegar stuðningsupplýsingarnar til að auðvelda samræmdan 

útreikning á sölumagni og notkun á sýkingalyfjum og til að auðvelda aðildarríkjunum síðari fullgildingu gagna áður en 

gefin er skýrsla til Lyfjastofnunar Evrópu. Lyfjastofnun Evrópu ætti að veita aðildarríkjunum slíkar stuðnings-

upplýsingar í gegnum vefviðmótið fyrir skil á samröðuðum gögnum sem um getur í 10. gr. framseldrar reglugerðar 

(ESB) 2021/578.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 35, 17.2.2022, bls. 7. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 240/2022 frá 

23. September 2022 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 4, 7.1.2019, bls. 43. 

(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/578 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/6 að því 

er varðar kröfur um öflun gagna um sölumagn og um notkun sýkingalyfja fyrir dýr (Stjtíð. ESB L 123, 9.4.2021, bls. 7). 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/4 frá 11. desember 2018 um framleiðslu á lyfjablönduðu fóðri, setningu þess á markað 

og notkun, um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 183/2005 og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 90/167/EBE 

(Stjtíð. ESB L 4, 7.1.2019, bls. 1). 

2022/EES/76/02 
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6) Lyfjastofnun Evrópu ætti þar að auki að lágmarka vinnuna, sem krafist er af aðildarríkjunum, við að færa gögn inn í 

vefviðmótið með því að fylla inn í gagnainnfærslureitina fyrirfram þegar gögnin eru þegar tiltæk í gagnagrunnum, sem 

fyrir eru, sem heyra undir valdsvið Lyfjastofnunar Evrópu. Á sama tíma, í samræmi við 6. gr. framseldrar reglugerðar 

(ESB) 2021/578, bera aðildarríkin áfram ábyrgð á því að uppfylla kröfur um gæði gagna að því er varðar upplýsingar 

sem veittar eru um sýkingalyf sem er með markaðsleyfi á landsvísu, þ.m.t. að upplýsingarnar sem Lyfjastofnun Evrópu 

veitir í þessum fyrirfram útfylltu gagnainnfærslureitum séu réttar. 

7) Til að tryggja að gögn sem safnað er um sölu og notkun sýkingalyfja séu samanburðarhæf milli ára innan aðildar-

ríkjanna og innan Sambandsins og að þessi gögn séu greind á fullnægjandi hátt ætti í sniðinu fyrir skýrslugjöf um 

gögnin að taka tillit til stærðar dýrastofnsins sem líklegt er að verði meðhöndlaður með sýkingalyfjum. Þetta ætti einnig 

að auðvelda samanburð milli gagna sem gefin er skýrsla um á landsvísu og á vettvangi Sambandsins og gagna sem 

liggja fyrir frá löndum utan Sambandsins og á heimsvísu. Því er mikilvægt að skilgreina sniðið sem á að nota til að færa 

inn gögn um dýrastofna. Við hvers konar samanburð á gögnum milli aðildarríkja ætti að taka tillit til fjölbreytileika 

starfsvenja innan Sambandsins og mismunar á landsbundnu lagaumhverfi. 

8) Heppilegasta sniðið fyrir gögn um dýrastofna að því er varðar landdýr ætti að vera fjöldi lifandi dýra eða fjöldi slátraðra 

dýra, allt eftir viðkomandi dýrategundum eða flokkum, en heppilegasta sniðið fyrir gögn um dýrastofna að því er varðar 

eldisfisk ætti að vera framleiddur lífmassi. Til að endurspegla á viðeigandi hátt gögn um dýrastofna hvers aðildarríkis í 

tengslum við öflun gagna um sölumagn og um notkun sýkingalyfja fyrir dýr þannig að Lyfjastofnun Evrópu geti notað 

þau með skilvirkum hætti ætti þó að aðlaga gögn um dýrastofna samkvæmt svokölluðum nefnurum, s.s. stofnleiðrétting-

areiningunni eða öðrum nefnurum, eins og við á. Slíkar aðlaganir eru nauðsynlegar til að Lyfjastofnun Evrópu geti 

greint þróun á sölumagni og á notkun sýkingalyfja fyrir dýr og framkvæmt viðeigandi greiningar. 

9) Þessi reglugerð er nauðsynleg vegna beitingar reglugerðar (ESB) 2019/6 sem gildir frá 28. janúar 2022. Þess vegna og í 

samræmi við 1. mgr. 153. gr. reglugerðar (ESB) 2019/6 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 fastanefndarinnar um dýralyf sem um 

getur í 145. gr. reglugerðar (ESB) 2019/6, 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Gögn sem gefa skal skýrslu um til Lyfjastofnunar Evrópu um sölumagn sýkingalyfja fyrir dýr 

1. Aðildarríkin skulu gefa skýrslu um gögn um sölumagn sýkingalyfja fyrir dýr til Lyfjastofnunar Evrópu og nota til þess 

sniðið sem er tilgreint í I. viðauka. 

2. Lyfjastofnun Evrópu skal láta sniðið fyrir gögnin, sem um getur í 1. mgr., fylgja með í aðferðarlýsingunum og 

sniðmátunum sem hún býður upp á fyrir aðildarríkin, eins og kveðið er á um í 8. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2021/578. 

Íðorðin sem eru notuð í aðferðarlýsingum og sniðmátum Lyfjastofnunar Evrópu fyrir skýrslugjöf skulu, eftir því sem unnt er, 

byggjast á stýrðum efnisorðum sem eru skilgreind í fyrirliggjandi efnisorðaskrám sem Lyfjastofnun Evrópu heldur utan um. 

2. gr. 

Gögn sem gefa skal skýrslu um til Lyfjastofnunar Evrópu um notkun sýkingalyfja fyrir dýr 

1. Aðildarríkin skulu gefa skýrslu um gögn um notkun sýkingalyfja fyrir dýr til Lyfjastofnunar Evrópu í gegnum 

vefviðmótið sem um getur í 10. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2021/578 og nota til þess sniðið sem tilgreint er í II. viðauka.  
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2. Lyfjastofnun Evrópu skal láta sniðið fyrir gögnin, sem um getur í 1. mgr., fylgja með í aðferðarlýsingunum og 

sniðmátunum sem hún býður upp á fyrir aðildarríkin, eins og kveðið er á um í 8. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2021/578. 

Íðorðin sem eru notuð í aðferðarlýsingum og sniðmátum Lyfjastofnunar Evrópu fyrir skýrslugjöf skulu, eftir því sem unnt er, 

byggjast á stýrðum efnisorðum sem eru skilgreind í fyrirliggjandi efnisorðaskrám sem Lyfjastofnun Evrópu heldur utan um. 

3. gr. 

Upplýsingar sem Lyfjastofnun Evrópu skal leggja fram vegna útreiknings og fullgildingar 

Þegar Lyfjastofnun Evrópu leggur fram upplýsingar sem eru nauðsynlegar til að reikna út sölumagn og notkun sýkingalyfja og 

fullgildingargögn skal Lyfjastofnun Evrópu nota breyturnar sem eru tilgreindar í III. viðauka. 

4. gr. 

Gögn um dýrastofna 

1. Í gögnum sem Lyfjastofnun Evrópu tilgreinir, eða sem aðildarríkin gefa skýrslu um, um dýrastofna sem málið varðar, eins 

og tilgreint er í 5. mgr. 16. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2021/578, skal taka tillit til dýrategunda, flokka og stiga þeirra 

eins og skráð er í 15. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2021/578 samkvæmt eftirfarandi sniði: 

a) fyrir landdýr: fjöldi dýra á hverju ári (lifandi dýr eða slátruð dýr, allt eftir viðkomandi dýrategundum eða flokkum, eins og 

tilgreint er í aðferðarlýsingum og sniðmátum Lyfjastofnunar Evrópu fyrir skýrslugjöf um gögn), 

b) fyrir eldisfisk: lífmassi sem er framleiddur á hverju ári (lífþyngd við slátrun). 

2. Við tilgreiningu eða skýrslugjöf um gögn um dýrastofna sem málið varðar skal Lyfjastofnun Evrópu eða aðildarríkin, eins 

og tilgreint er í 5. mgr. 16. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2021/578, taka tillit til fjölda dýra sem eru flutt frá öðrum 

aðildarríkjum og send til annarra aðildarríkja til eldis eða slátrunar, að því er varðar viðkomandi dýrategundir, flokka og stig 

þeirra, þegar við á, í samræmi við aðferðarlýsingar og sniðmát Lyfjastofnunar Evrópu sem um getur í 8. gr. framseldrar 

reglugerðar (ESB) 2021/578. 

3. Þegar aðildarríki gefa skýrslu um gögn um dýrastofna sem málið varðar á yfirráðasvæðum sínum skulu þau skila til 

Lyfjastofnunar Evrópu ítarlegri lýsingu á aðferðunum sem þau notuðu til að fá fram viðeigandi gögn um dýrastofna. 

5. gr. 

Aðlögun á gögnum um dýrastofna vegna greiningar 

1. Lyfjastofnun Evrópu skal aðlaga gögn um dýrastofna sem málið varðar, sem um getur í 4. gr., í samræmi við svokallaða 

nefnara sem eru reiknaðir út á grundvelli samsetningar á fjölda dýra sem er slátrað og fjölda lifandi dýra sem eru í aðildarríki á 

meðan á gagnasöfnunartímabilinu stendur, margfaldað með staðlaðri dýraþyngd. 

2. Með hliðsjón af viðkomandi gögnum skal tilgreina heppilegasta nefnarann sem nota skal í aðferðarlýsingum og 

sniðmátum Lyfjastofnunar Evrópu sem um getur í 8. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2021/578. 

3. Gagnalindir og aðferðafræði við útreikning Lyfjastofnunar Evrópu á mismunandi nefnurum skulu tilgreindar í 

aðferðarlýsingum og sniðmátum Lyfjastofnunar Evrópu sem um getur í 8. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2021/578. 

6. gr. 

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



17.11.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 76/15 

 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 28. janúar 2022. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 16. febrúar 2022. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

Snið fyrir skýrslugjöf um gögn um sölumagn sýkingalyfja fyrir dýr til Lyfjastofnunar Evrópu 

Númer Heiti gagnabreytunnar Lýsing 

1. Gögn sem gefa skal skýrslu um fyrir hvern söluumbúnað 

1 ISO-landskóði Tveggja bókstafa kóði (alfa-2 kóði), samkvæmt alþjóðlegum staðli fyrir landskóða (ISO, 2013), XI fyrir Norður-Írland. 

2 Ár Fjögurra tölustafa númer. 

3 Leyft til notkunar skv. 116. gr. reglugerðar (ESB) 

2019/6 

Velja skal „já“ eða „nei“ til að tilgreina hvort lyfið er leyft til notkunar skv. 116. gr. reglugerðar (ESB) 2019/6. 

4 Auðkenning úr vörugagnagrunni Sambandsins fyrir 

söluumbúnað dýralyfja 

Reitur fyrir formföst gögn til að tilgreina varanlega og einkvæma auðkenningu úr vörugagnagrunni Sambandsins fyrir 

söluumbúnað sýkingalyfja fyrir dýr í samræmi við 1. mgr. 12. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2021/578. 

5 Tilvísunarnúmer úr öðrum viðeigandi gagnagrunni/ 

gagnagrunnum fyrir söluumbúnað dýralyfja 

Reitur fyrir frjálsan texta til að tilgreina tilvísunarnúmer úr öðrum viðeigandi gagnagrunni/gagnagrunnum, s.s. landsbundnum 

gagnagrunni/gagnagrunnum fyrir söluumbúnað sýkingalyfja fyrir dýr. Valfrjálst fyrir aðildarríki. 

6 Heiti lyfsins Reitur fyrir frjálsan texta til að setja inn heiti sýkingalyfja fyrir dýr samkvæmt lyfjaupplýsingum. 

7 
Lyfjaform 

Lyfjaform, sem skal velja úr fyrirframskilgreindri skrá, í samræmi við nýjustu aðferðarlýsingar og sniðmát Lyfjastofnunar 

Evrópu. 

8 Pakkningastærð Einungis tölugildi til að tilgreina magn innihaldsins í pakkningastærðinni. 

9 

Eining fyrir pakkningastærð 

Mælieining fyrir innihald pakkningastærðar, sem skal velja úr fyrirframskilgreindri skrá, í samræmi við nýjustu aðferðarlýsingar 

og sniðmát Lyfjastofnunar Evrópu. Mælieiningin fyrir innihald pakkningastærðar skal samsvara mælieiningu fyrir styrkleika efnis 

með örverueyðandi virkni. 

10 ATCvet-kóði: Flokkunarkóði samkvæmt 

líffærafræðilegu, meðferðarfræðilegu og 

efnafræðilegu flokkunarkerfi fyrir dýralyf 

Kóðinn skal valinn samkvæmt nýjustu útgáfu atriðaskrárinnar ATCvet. 

11 Einungis leyft fyrir gæludýr Velja skal „já“ eða „nei“ til að tilgreina hvort sýkingalyf fyrir dýr er einungis leyft til notkunar fyrir gæludýr. 

12 Fjöldi seldra pakkninga Tölugildi til að tilgreina hversu margar pakkningar af söluumbúnaði voru seldar á skýrslugjafarárinu í skýrslugjafaraðildarríkinu. 
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13 Heiti efnis með örverueyðandi virkni Heiti sem skal velja úr fyrirframskilgreindri skrá yfir efni með örverueyðandi virkni, í samræmi við nýjustu aðferðarlýsingar og 

sniðmát Lyfjastofnunar Evrópu, sem inniheldur alþjóðlegt samheiti (INN-heiti) örverueyðandi efna, eins og það er sett fram 

samkvæmt nýjustu útgáfu atriðaskrárinnar ATCvet. 

Ef um er að ræða lyf sem eru föst samsetning skal greina frá hverju efni með örverueyðandi virkni fyrir sig. 

14 Heiti salts efnis með örverueyðandi virkni þegar 

styrkleikinn er gefinn upp í alþjóðaeiningu (a.e.) 

Heiti saltsins sem skal velja úr fyrirframframskilgreindri skrá, í samræmi við nýjustu aðferðarlýsingar og sniðmát Lyfjastofnunar 

Evrópu, þegar við á, til að gera það kleift að umreikna yfir í massa virks efnis á staðlaðan hátt. 

15 Heiti afleiðu eða efnasamband efnis með 

örverueyðandi virkni 

Heiti afleiðu eða efnasambands sem skal velja úr fyrirframframskilgreindri skrá, í samræmi við nýjustu aðferðarlýsingar og 

sniðmát Lyfjastofnunar Evrópu, þegar við á, til að gera það kleift að reikna út massa virks hluta örverueyðandi efnis á staðlaðan 

hátt. 

16 Styrkleiki Tölugildi fyrir styrkleika eða magn efnis eða efna með örverueyðandi virkni, eins og tilgreint er í lyfjaupplýsingunum, til að gera 

það kleift að reikna út magn virks efnis eða virkra efna með örverueyðandi virkni í hverjum söluumbúnaði. 

17 Mælieining fyrir styrkleika Mælieining fyrir styrkleika, sem skal velja úr fyrirframskilgreindri skrá, í samræmi við nýjustu aðferðarlýsingar og sniðmát 

Lyfjastofnunar Evrópu. Mælieining fyrir styrkleika skal samsvara mælieiningunni fyrir pakkningastærðina. 

2. Gögn sem leggja skal fram fyrir hvert skýrslugjafarár 

18 Gagnaveitandi/gagnaveitendur Gagnaveitandi/gagnaveitendur sem skal velja úr fyrirframskilgreindri skrá, þ.m.t.: 

— markaðsleyfishafar, 

— heildsalar, 

— smásalar, 

— fóðurverksmiðjur, 

— lyfjabúðir, 

— dýralæknar. 

19 Samskiptaupplýsingar landsbundins tengiliðar og 

gagnastjóra 

Reitur fyrir frjálsan texta til að tilgreina og láta í té samskiptaupplýsingar fyrir landsbundinn tengilið og gagnastjóra í 

aðildarríkinu vegna samráðs við Lyfjastofnun Evrópu að því er varðar skýrslugjöf um gögn um sölu á sýkingalyfjum fyrir dýr. 

20 Aðgerðir sem gripið er til í því skyni að komast hjá 

tvöfaldri skýrslugjöf um sölu 

Velja skal „já“ eða „nei“ til að tilgreina hvort gripið hafi verið til nauðsynlegra aðgerða eða ekki í því skyni að komast hjá 

tvöfaldri skýrslugjöf um sölu. 

21 Leiðrétting á gögnum, sem gefin er skýrsla um, um 

sölu á sýkingalyfjum fyrir dýr í tengslum við 

flutninga á dýralyfjum sem eru samþykkt til samhliða 

viðskipta 

Velja skal „já“ eða „á ekki við“ til að staðfesta hvort gögn, sem gefin er skýrsla um, um sölu á sýkingalyfjum fyrir dýr á 

yfirráðasvæði aðildarríkisins hafi verið leiðrétt fyrir flutningum á slíkum lyfjum yfir landamæri aðildarríkisins sem hluti af 

samhliða viðskiptum í samræmi við 102. gr. reglugerðar (ESB) 2019/6. 
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II. VIÐAUKI 

Snið fyrir skýrslugjöf um gögn um notkun á sýkingalyfjum fyrir dýr til Lyfjastofnunar Evrópu 

Númer Heiti gagnabreytunnar Lýsing 

1. Gögn sem gefa skal skýrslu um fyrir hvern söluumbúnað 

1 Dýrategundir Dýrategundir, flokkar og stig þeirra, sem safna skal um gögnum um notkun á sýkingalyfjum og gefa skýrslu um, sem skal velja úr 

fyrirframskilgreindri skrá í samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í 15. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2021/578. 

2 ISO-landskóði Tveggja bókstafa kóði (alfa-2 kóði), samkvæmt alþjóðlegum staðli fyrir landskóða (ISO, 2013), XI fyrir Norður-Írland. 

3 Ár Fjögurra tölustafa númer. 

4 Auðkenning úr viðeigandi gagnagrunni 

Sambandsins fyrir söluumbúnað lyfja 

Reitur fyrir formföst gögn til að tilgreina: 

— varanlega og einkvæma auðkenningu úr vörugagnagrunni Sambandsins fyrir söluumbúnað sýkingalyfja fyrir dýr eða 

— auðkenni lyfjapakkningar (e. Packaged Medicinal Product Identifier (PCID)) frá vörustjórnunarþjónustunni (PMS) fyrir 

söluumbúnað sýkingalyfja fyrir menn. 

5 Tilvísunarnúmer úr öðrum viðeigandi 

gagnagrunni/gagnagrunnum fyrir söluumbúnað 

lyfja 

Reitur fyrir frjálsan texta til að tilgreina tilvísunarnúmer úr öðrum viðeigandi gagnagrunni/gagnagrunnum, s.s. landsbundnum 

gagnagrunni/gagnagrunnum fyrir söluumbúnað sýkingalyfja. Valfrjálst fyrir aðildarríki. 

6 Heiti lyfsins Reitur fyrir frjálsan texta til að setja inn heiti lyfja samkvæmt lyfjaupplýsingum 

7 Lyfjaform Lyfjaform, sem skal velja úr fyrirframskilgreindri skrá, í samræmi við nýjustu aðferðarlýsingar og sniðmát Lyfjastofnunar Evrópu. 

8 Auðkenning langverkandi lyfja sem eru stungu- 

eða innrennslislyf 

Tveggja bókstafa kóði (LA) eingöngu fyrir stungulyf, þegar við á, til að auðkenna lyf sem eru stungu- eða innrennslislyf með 

langverkandi lyfjaform/forðalyf, þar sem lyfjaform með breyttan losunarhraða sýnir hægari losun en lyfjaform með hefðbundna 

losun sem gefið er eftir sömu leið. Forðalyf fást með sérstakri samsetningu og/eða framleiðsluaðferð. 

9 Pakkningastærð Einungis tölugildi til að tilgreina magn innihaldsins í pakkningastærðinni. 

10 Eining fyrir pakkningastærð Mælieining fyrir innihald pakkningastærðar, sem skal velja úr fyrirframskilgreindri skrá, í samræmi við nýjustu aðferðarlýsingar og 

sniðmát Lyfjastofnunar Evrópu. Mælieiningin fyrir innihald pakkningastærðar skal samsvara mælieiningu fyrir styrkleika efnis með 

örverueyðandi virkni. 

11 ATC- eða ATCvet-kóði: Flokkunarkóði 

samkvæmt líffærafræðilegu, meðferðarfræðilegu 

og efnafræðilegu flokkunarkerfi fyrir manna- og 

dýralyf 

Kóðinn skal valinn samkvæmt nýjustu útgáfu atriðaskránna ATC eða ATCvet. 
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12 Fjöldi pakkninga sem er notaður Tölugildi til að tilgreina hversu margar pakkningar af söluumbúnaði voru notaðar á skýrslugjafarárinu fyrir hvert aðildarríki og fyrir 

hverja dýrategund, flokk dýrategunda eða stig dýrategunda eins og tilgreint er í 15. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2021/578. 

Ef einhverjum gögnum á landsvísu er safnað í öðrum einingum en pakkningum, sem eru notaðar fyrir hverja sýkingalyfjategund 

fyrir viðkomandi dýrategund, er aðildarríkinu heimilt að reikna út fjölda pakkninga sem eru notaðar út frá magninu sem er notað 

(gefið upp sem þyngd eða rúmmál) áður en gefin er skýrsla til Lyfjastofnunar Evrópu. 

13 Heiti efnis með örverueyðandi virkni Heiti sem skal velja úr fyrirframskilgreindri skrá yfir efni með örverueyðandi virkni, í samræmi við nýjustu aðferðarlýsingar og 

sniðmát Lyfjastofnunar Evrópu, sem inniheldur alþjóðlegt samheiti (INN-heiti) örverueyðandi efna, eins og það er sett fram 

samkvæmt nýjustu útgáfu atriðaskránna ATC- eða ATC-vet, til að greina frá notkun á örverueyðandi efnum á staðlaðan hátt eftir 

flokkum örverueyðandi efna og virkra efna. 

Ef um er að ræða lyf sem eru föst samsetning skal greina frá hverju efni með örverueyðandi virkni fyrir sig. 

14 Heiti salts efnis með örverueyðandi virkni þegar 

styrkleikinn er gefinn upp í alþjóðaeiningu (a.e.) 

Heiti saltsins sem skal velja úr fyrirframframskilgreindri skrá, í samræmi við nýjustu aðferðarlýsingar og sniðmát Lyfjastofnunar 

Evrópu, þegar við á, til að gera það kleift að umreikna yfir í massa virks efnis á staðlaðan hátt. 

15 Heiti afleiðu eða efnasamband efnis með 

örverueyðandi virkni 

Heiti afleiðu eða efnasambands sem skal velja úr fyrirframframskilgreindri skrá, í samræmi við nýjustu aðferðarlýsingar og sniðmát 

Lyfjastofnunar Evrópu, þegar við á, til að gera það kleift að reikna út massa virks hluta örverueyðandi efnis á staðlaðan hátt. 

16 Styrkleiki Tölugildi fyrir styrkleika eða magns efnis eða efna með örverueyðandi virkni, eins og tilgreint er í lyfjaupplýsingunum, til að gera 

það kleift að reikna út magn virks efnis með örverueyðandi virkni í hverjum söluumbúnaði. 

17 Mælieining fyrir styrkleika Mælieining fyrir styrkleika, sem skal velja úr fyrirframskilgreindri skrá, í samræmi við nýjustu aðferðarlýsingar og sniðmát 

Lyfjastofnunar Evrópu. Mælieining fyrir styrkleika skal samsvara mælieiningunni fyrir pakkningastærðina. 

2. Gögn sem leggja skal fram fyrir hvert skýrslugjafarár 

18 Gagnalind(ir) Gagnalind(ir) sem skal velja úr fyrirframskilgreindri skrá, þ.m.t.: 

— heilsufarsskrár, 

— meðferðardagbækur, 

— afhendingarseðlar, 

— reikningar frá býlum, 

— lyfjaávísanir, 

— skrár lyfjaverslana, 

— skrár frá dýralæknastofum. 
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19 Gagnaveitandi/gagnaveitendur Gagnaveitandi/gagnaveitendur sem skal velja úr fyrirframskilgreindri skrá, þ.m.t.: 

— dýralæknar, 

— smásalar, 

— lyfjabúðir, 

— fóðurverksmiðjur, 

— endanlegir notendur (þ.m.t. bændur eða ræktendur). 

20 Samskiptaupplýsingar landsbundins tengiliðar og 

gagnastjóra 

Reitur fyrir frjálsan texta til að tilgreina og láta í té samskiptaupplýsingar fyrir landsbundinn tengilið og gagnastjóra í aðildarríkinu 

vegna samráðs við Lyfjastofnun Evrópu að því er varðar skýrslugjöf um gögn um notkun á sýkingalyfjum fyrir dýr. 
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III. VIÐAUKI 

Upplýsingar sem Lyfjastofnun Evrópu skal leggja fram vegna útreiknings og fullgildingar 

Númer Heiti breytu sem leggja skal fram Lýsing 

1 Breytistuðull fyrir efni með örverueyðandi virkni 

þegar styrkleiki þess er gefinn upp í 

alþjóðaeiningum (a.e.) 

Breytistuðull sem Lyfjastofnun Evrópu úthlutar sjálfkrafa í vefviðmótinu þegar greint er frá styrkleika efnis með örverueyðandi 

virkni í alþjóðaeiningum og efnið er skráð í fyrirframskilgreindu skrána, í samræmi við nýjustu aðferðarlýsingar og sniðmát 

Lyfjastofnunar Evrópu. 

Þessi upplýsingabreyta skal gera það kleift að umreikna alþjóðaeiningu yfir í massa örverueyðandi efnisins sem er selt eða notað 

fyrir hvern söluumbúnað. 

2 Breytistuðull fyrir afleiðu eða efnasamband efnis 

með örverueyðandi virkni 

Breytistuðull sem Lyfjastofnun Evrópu úthlutar sjálfkrafa í vefviðmótinu þegar greint er frá styrkleika afleiðu eða efnasambands en 

ekki frá virkum hluta örverueyðandi efnis og afleiðan eða efnasambandið er skráð í fyrirframskilgreindu skrána, í samræmi við 

nýjustu aðferðarlýsingar og sniðmát Lyfjastofnunar Evrópu. 

Þessi upplýsingabreyta skal gera það kleift að reikna út massa virks hluta örverueyðandi efnis sem er seldur eða notaður fyrir hvern 

söluumbúnað. 

3 Innihald efnis með örverueyðandi virkni fyrir 

hvern söluumbúnað 

Innihald efnis með örverueyðandi virkni í hverju grammi af söluumbúnaði. 

Þessi upplýsingabreyta skal gera það kleift að reikna út sölumagn og notkun. 

4 Eining efnis með örverueyðandi virkni fyrir hvern 

söluumbúnað 

Mælieining fyrir innihald efnis með örverueyðandi virkni fyrir hvern söluumbúnað í grömmum. 

Þessi upplýsingabreyta skal gera það kleift að reikna út sölumagn og notkun. 

5 Tonn af efni með örverueyðandi virkni sem eru 

seld eða notuð 

Sölumagn og notkun (í tonnum) efnis með örverueyðandi virkni fyrir hvern söluumbúnað. 

Þessi upplýsingabreyta skal gera það kleift að gera frekari greiningu á gögnunum og túlka þau. 
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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/732 

frá 26. janúar 2021 

um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) nr. 667/2014 að því er varðar inntak skýrslunnar sem 

rannsakandinn á að senda til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar, réttinn til að láta  

álit sitt í ljós að því er varðar tímabundnar ákvarðanir og framlagningu fjársekta og févíta (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 frá 4. júlí 2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila 

og afleiðuviðskiptaskrár (1), einkum 7. mgr. 64. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Reglugerð (ESB) nr. 648/2012 hefur verið breytt með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/834 (2). Þessar 

breytingar vörðuðu, m.a., skilgreininguna á fjárhagslegum mótaðilum, rétt til aðgangs aðila sem sæta rannsókn að 

rannsóknargögnum, sektir sem viðskiptaskrá, sem hefur, af ásetningi eða gáleysi, framið eitt af þeim brotum sem talin 

eru upp í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 648/2012, og aðila sem sæta févíti til að koma athugasemdum á framfæri. 

2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 667/2014 (3) var samþykkt á grundvelli 7. mgr. 64. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 og fjallar um málsmeðferðarreglur um sektir sem Evrópska verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnunin leggur á viðskiptaskrár, þ.m.t. reglur um réttinn til varnar. Þar sem breytingarnar sem innleiddar voru í 

reglugerð (ESB) nr. 648/2012 með reglugerð (ESB) nr. 2019/834 varða þessar málsmeðferðarreglur er nauðsynlegt að 

tryggja að þessar breytingar séu einnig endurspeglaðar í framseldri reglugerð (ESB) nr. 667/2014. 

3) Mikilvægt er að gagnsæi sé tryggt milli rannsakenda sem tilnefndur er af Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni 

í samræmi við 64. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 og stofnunarinnar sjálfrar. Slíkt gagnsæi krefst þess að skrár rann-

sakandans innihaldi framlag aðila sem sæta rannsókninni og yfirlit niðurstaðna sem framlag þessara aðila byggjast á. 

4) Samkvæmt annarri undirgrein 1. mgr. 67. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 hefur Evrópska verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnunin möguleika á að aðlaga tímabundnar ákvarðanir, ef grípa þarf til bráðra aðgerða, án þess að hlýða fyrst á 

aðila sem sæta rannsókn eða málsmeðferð. Til að tryggja skilvirkni valdheimilda Evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnunarinnar til að samþykkja tímabundnar ákvarðanir ættu aðilar sem sæta rannsókn hvorki að hafa rétt að 

aðgangi að skránni né eiga rétt á áheyrn áður en rannsakandinn leggur fram skrána með niðurstöðum sínum til Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar eða áður en Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin samþykkir 

tímabundnu ákvörðunina. Til að virða réttinn til varnar ættu aðilar sem sæta rannsókn þó að eiga rétt á aðgangi að 

skránni strax og rannsakandinn hefur lagt skrána með niðurstöðum sínum fram til Evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnunarinnar og rétt til að flytja mál sitt strax eftir að Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur 

samþykkt tímabundna ákvörðun sína.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 158, 6.5.2021, bls. 8. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 252/2022 frá 

23. September 2022 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 201, 27.7.2012, bls. 1. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/834 frá 20. maí 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar 

stöðustofnunarskyldu, frestun á stöðustofnunarskyldu, kröfur um skýrslugjöf, aðferðir til mildunar áhættu fyrir OTC-afleiðusamninga sem 

miðlægur mótaðili stöðustofnar ekki, skráningu og eftirlit með afleiðuviðskiptaskrám og kröfurnar fyrir afleiðuviðskiptaskrár (Stjtíð. ESB 

L 141, 28.5.2019, bls. 42). 

(3) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 667/2014 frá 13. mars 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 648/2012 að því er varðar málsmeðferðarreglur um viðurlög sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin beitir afleiðu-

viðskiptaskrár, þ.m.t. reglur um rétt til varnar og ákvæði um tímamörk (Stjtíð. ESB L 179, 19.6.2014, bls. 31). 
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5) Samkvæmt 5. mgr. 68. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 skal færa fjárhæðir sem samsvara sektum og févítum sem 

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin innheimtir í fjárlög Sambandsins. Sektir og févíti sem Evrópska verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnunin innheimtir skal færa á vaxtaberandi reikninga þar til þau verða endanleg. Fyrir hverja 

ákvörðun um að beita sektum eða févíti skal færa fjárhæðirnar sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin 

innheimtir á aðskilinnreikning eða undirreikning til að tryggja rekjanleika þar til ákvörðunin verður endanleg. 

6) Breyta ætti framseldri reglugerð (ESB) nr. 667/2014 til samræmis við það. 

7) Í þágu tafarlausrar framkvæmdar Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar á skilvirku eftirliti og framkvæmda-

heimildum ætti þessi reglugerð að öðlast gildi sem fyrst. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Framseldri reglugerð (ESB) nr. 667/2014 er breytt sem hér segir: 

1) Eftirfarandi kemur í stað 1. mgr. 3. gr.: 

„1. Fullgerð skýrsla sem rannsakandinn á að senda til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar skal innihalda 

eftirfarandi skjöl: 

a) yfirlit niðurstaðna og afrit af yfirlits niðurstaðna sem sent er til aðilans sem sætir rannsókninni, 

b) afrit af skriflegu framlagi aðilans sem sætir rannsókninni, 

c) útdráttur úr allri munnlegri skýrslutöku.“ 

2) Eftirfarandi 3. gr. a bætist við: 

„3. gr. a 

Réttur til að flytja mál sitt fyrir Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina að því er varðar tímabundnar 

ákvarðanir um eftirlitsráðstafanir 

1. Þrátt fyrir 2. og 3. gr. gildir málsmeðferðin sem sett er fram í þessari grein ef Evrópska verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnunin samþykkir tímabundnar ákvarðanir samkvæmt annarri undirgrein 1. mgr. 67. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012. 

2. Rannsakandinn skal leggja fram skrána með niðurstöðum sínum til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar 

og upplýsa án tafar aðilana sem sæta rannsókn um niðurstöður sínar en ekki veita þeim aðila tækifæri til að leggja fram 

greinargerð. Í því yfirliti niðurstaðna rannsakandans skal setja fram þær staðreyndir sem líklegar eru til að fela í sér eitt eða 

fleiri af þeim brotum sem talin eru upp í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 648/2012, þ.m.t. íþyngjandi eða mildandi þætti 

þessara brota. 

Ef óskað er eftir því skal rannsakandinn veita aðilanum sem sætir rannsókn aðgang að skránni. 

3. Telji Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin að staðreyndirnar sem lýst er í yfirliti niðurstaðna rannsakandans 

feli ekki í sér brot sem skráð er í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 648/2012, skal hún ákveða að loka rannsókninni og skal 

hún tilkynna slíka ákvörðun til þess aðila sem sætir rannsókn. 

4. Ef Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin ákvarðar að eitt eða fleiri ef þeim brotum sem skráð eru í I. viðauka 

við reglugerð (ESB) nr. 648/2012 hafi verið framin af aðila sem sætir rannsókn og samþykkir tímabundna ákvörðun um að 

beita eftirlitsráðstöfunum eins og mælt er fyrir um í a-, c- og d-lið 1. mgr. 73. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 skal 

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin án tafar tilkynna aðilanum um þá tímabundnu ákvörðun. 

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal gefa aðilunum sem sæta rannsókn hæfilegan frest til að leggja fram 

skriflega greinargerð um tímabundnu ákvörðunina. Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni er ekki skylt að taka tillit 

til skriflegra framlaga sem berast eftir að fresturinn er útrunninn. 

Ef óskað er eftir því skal Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin veita aðilanum sem fellur undir rannsóknina aðgang 

að skránni. 
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Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin getur einnig boðið aðilum sem sæta rannsókn að vera viðstaddir munnlega 

skýrslutöku. Aðilar sem sæta rannsókn mega njóta aðstoðar lögfræðinga sinna eða annarra hæfra aðila sem Evrópska 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur viðurkennt. Munnleg skýrslugjöf skal ekki fara fram opinberlega. 

5. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal hlýða á aðilann sem sætir rannsókn og taka endanlega ákvörðun eins 

fljótt og mögulegt er eftir að tímabundin ákvörðun hefur verið samþykkt. 

Telji Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin, á grundvelli fullgerðrar skrár og eftir að hafa hlýtt á aðilana sem sæta 

rannsókn, að eitt eða fleiri brot sem eru talin upp í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 648/2012 hafi verið framin af aðila 

sem sætir rannsókn, skal hún samþykkja staðfestingarákvörðun um að beita einni eða fleiri af eftirlitsráðstöfununum sem 

mælt er fyrir um í a-, c- og d-lið 1. mgr. 73. gr. í reglugerð (ESB) nr. 648/2012. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnunin skal tilkynna hlutaðeigandi aðila sem sætir rannsókn um þá ákvörðun án tafar. 

Ef Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin samþykkir endanlega ákvörðun sem staðfestir ekki tímabundnu ákvörð-

unina telst tímabundna ákvörðunin vera felld niður.“ 

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

a) Í stað fyrstu undirgreinar komi eftirfarandi: 

„Fjárhæðir sekta og févíta sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin innheimtir skulu lagðar inn á vaxtaberandi 

reikning sem er stofnaður af þeim sem annast bókhaldsstjórn Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar þar til 

þær verða endanlegar. Ef um er að ræða margar sektir eða mörg févíti sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin 

innheimtir samhliða skal sá sem annast bókhaldsstjórn Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar tryggja 

skráningu þeirra á mismunandi reikninga eða undirreikninga. Eigi skal færa greiddar fjárhæðir í rekstraráætlun 

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar eða skrá þær sem rekstrarfjárhæðir.“ 

b) Í stað þriðju undirgreinar kemur eftirfarandi: 

„Sá sem annast bókhaldsstjórn Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar skal gera þeim sem fer með 

greiðsluheimildir á stjórnarsviði fjármálastöðugleika, fjármálaþjónustu og sambandi fjármagnsmarkaða framkvæmda-

stjórnar Evrópusambandsins reglulega grein fyrir fjárhæðum sekta og févíta sem eru lagðar á og stöðu þeirra.“ 

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 26. janúar 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 __________  
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REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2017/2393 

frá 13. desember 2017 

um breytingu á reglugerðum (ESB) nr. 1305/2013 um stuðning Dreifbýlisþróunarsjóðs evrópsks 

landbúnaðar (EAFRD) við dreifbýlisþróun, (ESB) nr. 1306/2013 um fjármögnun, stjórnun og eftirlit  

með sameiginlegu landbúnaðarstefnunni, (ESB) nr. 1307/2013 um að koma á reglum um beingreiðslur  

til bænda samkvæmt stuðningskerfum innan ramma sameiginlegu landbúnaðarstefnunnar, (ESB)  

nr. 1308/2013 um sameiginlegt markaðskerfi fyrir landbúnaðarafurðir og (ESB) nr. 652/2014 um  

ákvæði um stjórnun útgjalda er varða matvælaferlið, heilbrigði dýra og velferð dýra og sem varða 

plöntuheilbrigði og fjölgunarefni plantna (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 42. gr., 43. gr. (2. mgr.) og 168. gr. (b-liður 4. mgr.), 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin, 

með hliðsjón af áliti Endurskoðunarréttarins (1), 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins (2), 

með hliðsjón af áliti svæðanefndarinnar (3), 

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (4), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Til að tryggja réttaröryggi og samræmda framkvæmd stuðnings án mismununar við unga bændur er nauðsynlegt að 

kveða á um að í samhengi við dreifbýlisþróun sé sá „dagur er búskapur hefst“, sem um getur í reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins (ESB) nr. 1305/2013 (5) og í öðrum reglum sem málið varða, sá dagur þegar umsækjandi framkvæmir eða 

lýkur aðgerð sem tengist því að hefja búskap í fyrsta skipti, og að umsóknin um stuðning skuli lögð fram í síðasta lagi 

24 mánuðum eftir þann dag. Enn fremur hefur reynsla af samningaviðræðum um áætlanirnar sýnt að skýra ætti nánar 

reglurnar um sameiginlegt upphaf búskapar ungra bænda og viðmiðunarmörk um aðgang að stuðningi sem krafist er 

skv. 4. mgr. 19. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1305/2013 og að einfalda ætti ákvæðin um þann tíma sem viðskiptaáætlunin 

nær til. 

2) Til að auðvelda framkvæmd ráðgjafar- og þjálfunarþjónustu stjórnunaryfirvalda aðildarríkja ætti að rýmka stöðu 

aðstoðarþega samkvæmt þeirri ráðstöfun þannig að hún nái yfir þessi yfirvöld og á sama tíma ætti að tryggja að stofnun 

sem er óháð þessum yfirvöldum velji þjónustuveitandinn og að veitandi ráðgjafar eða þjálfunar annist eftirlit. 

3) Með það fyrir augum að hvetja til þátttöku í gæðakerfum ættu bændur eða hópar bænda, sem taka þátt í slíkum kerfum á 

næstliðnum fimm árum fyrir umsókn um stuðning, að vera stuðningshæfir í mest fimm ár um leið og tekið er tilhlýðilegt 

tillit til lengdar upphaflegrar þátttöku í kerfinu.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 350, 29.12.2017, bls. 15. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 273/2022 

frá 23. September 2022 um breytingu á bókun 47 við EES-samninginn um afnám tæknilegra hindrana í viðskiptum með vín (bíður 

birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB C 91, 23.3.2017, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB C 75, 10.3.2017, bls. 63. 

(3) Stjtíð. ESB C 306, 15.9.2017, bls. 64. 

(4) Afstaða Evrópuþingsins frá 12. desember 2017 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá  

12. desember 2017. 

(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1305/2013 frá 17. desember 2013 um stuðning Dreifbýlisþróunarsjóðs evrópsks 

landbúnaðar (EAFRD) við dreifbýlisþróun og niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1698/2005 (Stjtíð. ESB L 347, 20.12.2013,  

bls. 487). 
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4) Til að fjármögnunarleiðir séu nægjanlega freistandi fyrir einkageirann er nauðsynlegt að þær séu hannaðar og komið í 

framkvæmd á sveigjanlegan og gagnsæjan hátt. Hins vegar hefur reynslan sýnt að tilteknar ráðstafanatengdar reglur um 

aðstoðarhæfi takmarka upptöku fjármögnunarleiða í dreifbýlisþróunaráætlanirnar sem og sveigjanlega notkun 

sjóðsstjóra á fjármögnunarleiðum. Því þykir rétt að kveða á um að tilteknar ráðstafanatengdar reglur um aðstoðarhæfi 

eigi ekki við um fjármögnunarleiðir. Af sömu ástæðu þykir einnig rétt að kveða á um að einnig megi veita ungum 

bændum upphafsaðstoð skv. 19. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1305/2013 í formi fjármögnunarleiða. Í ljósi þessara breytinga 

ætti að kveða á um að þegar stuðningur við fjárfestingar skv. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1305/2013 er veittur í formi 

fjármögnunarleiða verði fjárfestingin að vera framlag til eins eða fleiri forgangsverkefna Sambandsins á sviði 

dreifbýlisþróunar. 

5) Til að draga úr stjórnsýsluálagi í tengslum við framkvæmd meginreglunnar um enga tvífjármögnun í tengslum við 

grænkun ættu aðildarríki að eiga þess kost að nota fastan meðalfrádrátt sem gildir gagnvart öllum hlutaðeigandi 

aðstoðarþegum sem stunda viðkomandi tegund starfsemi eða framkvæma viðkomandi undirráðstöfun. 

6) Nú til dags steðjar aukin efnahagsleg áhætta að bændum sem afleiðing markaðsþróunar. Þessi efnahagslega áhætta hefur 

þó ekki jöfn áhrif á alla geira landbúnaðar. Af þessum sökum ættu aðildarríki, í tilhlýðilega rökstuddum tilvikum, að 

hafa þann möguleika að aðstoða bændur með geirabundnum tekjustöðugleikaúrræðum, einkum innan geira sem hafa 

orðið fyrir mikilli tekjulækkun sem myndi hafa umtalsverð efnahagsleg áhrif á tilteknu dreifbýlissvæði, að því tilskildu 

að tekjulækkunin fari yfir viðmiðunarmörk sem nema a.m.k. 20%. Til að tryggja að geirabundna tekjustöðugleika-

úrræðið sé skilvirkt og aðlagað að sértækum aðstæðum í hverju aðildarríki ætti þeim að vera mögulegt að skilgreina, á 

sveigjanlegan hátt innan dreifbýlisþróunaráætlana sinna, þær tekjur sem skal taka með í reikninginn til að virkja 

fyrirkomulagið. Á sama tíma og til að hvetja til notkunar bænda á tryggingum ætti að lækka viðmiðunarmörkin vegna 

minnkunar á framleiðslu, sem gilda í tengslum við tryggingar, í 20%. Til að vakta útgjöld sem stofnað er til innan 

geirabundna tekjustöðugleikaúrræðisins og í tengslum við tryggingar ætti að auki að aðlaga innihald fjárhags-

áætlunarinnar fyrir áætlunina. 

7) Sértæka skýrslugjafarkrafan vegna áhættustjórnunarráðstöfunarinnar fyrir árið 2018, sem um getur í 5. mgr. 36. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 1305/2013, fellur nú þegar undir skýrsluna til Evrópuþingsins og ráðsins um eftirlit með 

sameiginlegu landbúnaðarstefnunni (CAP) og mat á henni sem um getur í 5. mgr. 110. gr. reglugerðar Evrópuþingsins 

og ráðsins (ESB) nr. 1306/2013 (1). Því ætti að fella brott aðra undirgrein 5. mgr. 36. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1305/2013. 

8) Að því er varðar gagnkvæma tryggingasjóði fyrir bændur í öllum geirum virðist sem svo að bann við öllum framlögum 

úr opinberun sjóðum til stofnfjár, sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 38. gr. og 4. mgr. 39. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1305/2013, hindri skilvirka starfsemi þessara sjóða. Því ætti að fella þetta bann brott. Einnig þykir rétt að stækka þau 

svæði sem fjárframlög til gagnkvæmra tryggingasjóða geta náð til þannig að framlög geti aukið við árlegar greiðslur í 

sjóðina ásamt því að tengjast upphaflegu stofnfé þeirra. 

9) Stuðningur við fjárfestingar til að endurreisa framleiðslugetu eftir náttúruhamfarir og stóráföll skv. b-lið 1. mgr. 18. gr. 

og d-lið 1. mgr. 24. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1305/2013 er alla jafna veittur til allra stuðningshæfra umsækjenda. Því 

ættu aðildarríki ekki að vera skuldbundin til að skilgreina valviðmiðanir vegna enduruppbyggingaraðgerða. Í tilhlýðilega 

rökstuddum tilvikum þar sem ekki er mögulegt að skilgreina valviðmiðanir vegna eðlis rekstrarins ættu aðildarríki enn 

fremur að hafa heimild til að skilgreina aðrar valaðferðir. 

10) Í 59. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1305/2013 er skilgreining á hámarkshlutfalli framlaga til Dreifbýlisþróunarsjóðs 

evrópsks landbúnaðar (EAFRD). Til að létta þrýstinginn á fjárlögin í sumum aðildarríkjum og til að flýta fyrir mjög 

þörfum fjárfestingum á Kýpur ætti að framlengja hámarkshlutfall framlagsins, sem nemur 100%, sem um getur í f-lið  

4. mgr. 59. gr. þeirrar reglugerðar, þar til áætluninni verður lokað. Að auki ætti í 4. mgr. 59. gr. reglugerðar 

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1306/2013 frá 17. desember 2013 um fjármögnun, stjórnun og eftirlit með sameiginlegu 

landbúnaðarstefnunni og um niðurfellingu á reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 352/78, (EB) nr. 165/94, (EB) nr. 2799/98, (EB) nr. 814/2000, 

(EB) nr. 1290/2005 og (EB) nr. 485/2008 (Stjtíð. ESB L 347, 20.12.2013, bls. 549). 
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(ESB) nr. 1305/2013 að geta um tilvísun í sértækt hlutfall framlags sem tekin var upp með reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 1303/2013 (1) fyrir nýju fjármögnunarleiðina sem um getur í c-lið 1. mgr. 38. gr. reglugerðar  

(ESB) nr. 1303/2013. 

11) Samkvæmt 1. mgr. 60. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1305/2013 getur aðstoðarhæfi útgjalda, sem varða breytingar á 

áætlunum ef um er að ræða neyðarráðstafanir vegna náttúruhamfara, hafist frá og með þeim degi þegar náttúru-

hamfarirnar áttu sér stað. Rýmka ætti þennan möguleika að gera útgjöld aðstoðarhæf áður en breyting á áætlun er lögð 

fram þannig að hann ná yfir aðrar kringumstæður, s.s. stóráföll eða umtalsverðar og skyndilegar breytingar á 

félagslegum og hagrænum skilyrðum í aðildarríki eða á svæði. 

12) Samkvæmt annarri undirgrein 2. mgr. 60. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1305/2013 eru einungis útgjöld sem stofnað er til 

eftir framlagningu umsóknar aðstoðarhæf að því er varðar fjárfestingar í landbúnaðargeiranum. Í tilvikum þar sem 

fjárfestingin tengist neyðarráðstöfunum vegna náttúruhamfara, stóráfalla eða óhagstæðra veðuratburða eða umtals-

verðum og skyndilegum breytingum á félagslegum og hagrænum skilyrðum í aðildarríki eða á svæði ættu aðildarríkin 

þó að eiga þess kost, til að tryggja sveigjanleg og tímanleg viðbrögð sín við slíkum atburðum, að kveða á um í áætlunum 

sínum að útgjöld sem stofnað er til eftir atburðinn séu aðstoðarhæf. Í því skyni að veita skilvirkan stuðning við 

neyðarviðbrögð sem aðildarríki ráðast í til að bregðast við atburðum sem áttu sér stað á undanförnum árum ætti sá 

möguleiki að gilda frá og með 1. janúar 2016. 

13) Til að auka notkun á einfölduðum valkostum varðandi kostnað, sem um getur í b- til d-lið 1. mgr. 67. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1303/2013, er nauðsynlegt að takmarka sértæku reglurnar fyrir Dreifbýlisþróunarsjóð evrópsks landbúnaðar, 

sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 62. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1305/2013, við aðstoð sem er veitt í samræmi við a- og b-lið 

1. mgr. 21. gr. varðandi tekjutap og viðhaldskostnað og við 28. til 31. gr., 33. og 34. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1305/2013. 

14) Í 74. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1305/2013 er þess krafist að aðildarríkin ráðfæri sig við eftirlitsnefnd dreifbýlis-

þróunaráætlunarinnar um valviðmiðanirnar innan fjögurra mánaða frá samþykkt áætlunarinnar. Þetta skapar óbeina 

skuldbindingu fyrir aðildarríkin um að vera búin að skilgreina allar valviðmiðanirnar fyrir þann dag, jafnvel fyrir 

auglýsingar eftir umsóknum sem koma síðar meir. Til að draga úr óþarfa stjórnsýsluálagi og tryggja um leið að fjármagn 

sé nýtt á besta mögulega hátt ættu aðildarríki að hafa heimild til að skilgreina valviðmiðanirnar og óska eftir áliti 

eftirlitsnefndarinnar hvenær sem er áður en auglýsingar eftir umsóknum eru birtar. 

15) Með það fyrir augum að auka notkun á uppskeru-, dýra- og plöntutryggingum og á gagnkvæmum tryggingasjóðum og 

tekjustöðugleikaúrræðinu ætti að hækka hæsta hlutfall upphaflegs opinbers stuðnings úr 65% í 70% 

16) Fjárhagslegt aðhald er notað til að tryggja að fjárhagsáætlunin fyrir Ábyrgðarsjóð evrópsks landbúnaðar (EAGF) sé í 

samræmi við viðeigandi árleg efri mörk fjárhagsrammans til margra ára og til að koma á fót varasjóðnum vegna 

krísuástands í landbúnaðargeiranum. Miðað við tæknilegt eðli ákvörðunarinnar um breytingarhlutfall beingreiðslna og 

innbyggð tengsl hennar við áætlun framkvæmdastjórnarinnar um útgjöld, sem sett er fram í árlegum drögum hennar að 

fjárlögum, ætti að einfalda málsmeðferðina við að fastsetja breytingarhlutfallið með því að heimila framkvæmda-

stjórninni að samþykkja hana í samræmi við ráðgjafarnefndarmeðferð. 

17) Í því skyni að samræma reglur um sjálfvirka niðurfellingu skuldbindingar, sem sett er fram í 87. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1303/2013 og 38. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1306/2013, ætti að aðlaga dagsetninguna þegar aðildarríkin eiga að vera 

búin að senda framkvæmdastjórninni upplýsingar um undanþágur frá niðurfellingunni sem um getur í 3. mgr. 38. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 1306/2013. 

18) Til að tryggja skýrleika laga að því er varðar meðferð endurheimta sem verða til vegna tímabundinna skerðinga skv.  

2. mgr. 41. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1306/2013 ætti að fella þær síðarnefndu inn í skrána yfir uppruna markaðra tekna 

skv. 43. gr. þeirrar reglugerðar.  

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1303/2013 frá 17. desember 2013 um sameiginleg ákvæði um Byggðaþróunarsjóð Evrópu, 

Félagsmálasjóð Evrópu og Samheldnisjóðinn, Dreifbýlisþróunarsjóð evrópsks landbúnaðar, Sjávarútvegssjóð Evrópu og um almenn 

ákvæði um Byggðaþróunarsjóð Evrópu, Félagsmálasjóð Evrópu, Samheldnisjóðinn og Sjávarútvegssjóð Evrópu og um niðurfellingu 

reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1083/2006 (Stjtíð ESB L 347, 20.12.2013, bls. 320). 
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19) Af ástæðum sem varða einföldun stjórnsýslu þykir rétt að hækka viðmiðunarmörkin, en aðildarríki geta ákveðið að 

ganga ekki í endurheimt á óréttmætum greiðslum sem eru undir þeim, úr 150 evrum í 250 evrur að því tilskildu að 

aðildarríkið beiti sömu eða hærri viðmiðunarmörkum við að endurheimta ekki landsbundnar skuldir. 

20) Rétt þykir að tryggja að synjun um eða endurheimt greiðslna vegna þess að ekki var farið að reglum um opinber innkaup 

endurspegli alvarleika slíkra brota á reglum og að meðalhófsreglan sé virt, eins og hún kemur t.d. fram í viðeigandi 

leiðbeiningum sem framkvæmdastjórnin fastsetti um fjárhagslegar leiðréttingar sem gera skal á útgjöldum sem 

Sambandið fjármagnar undir sameiginlegri stjórnun, á grundvelli brota á slíkum reglum. Enn fremur þykir rétt að skýra 

nánar að slík brot á reglum hafa einungis áhrif á lögmæti viðskiptanna og samræmi við reglur að því er varðar þann 

hluta aðstoðarinnar sem ekki skal greiða út eða sem skal draga til baka. 

21) Til að draga úr stjórnsýsluálagi fyrir smábændur ætti að innleiða frekari undanþágu sem undanskilur smábændur frá því 

að telja fram landspildur sem ekki er sótt um greiðslur fyrir. 

22) Með hliðsjón af raunverulegum og sértækum erfiðleikum sem samræming á greiðslufrestum vegna svæðistengdra 

greiðslna milli Ábyrgðarsjóðs evrópsks landbúnaðar og Dreifbýlisþróunarsjóðs evrópsks landbúnaðar hefur leitt til ætti 

að framlengja umbreytingartímabilið um eitt ár í viðbót. Að því er varðar svæðistengdar ráðstafanir vegna dreifbýlis-

þróunar ætti þó áfram að vera mögulegt, til að viðhalda fjárstreymi hjá bændum, að fá fyrirframgreiðslur fyrir  

16. október. 

23) Til að koma til móts til fjölbreytileika landbúnaðarkerfa í öllu Sambandinu þykir rétt að heimila aðildarríkjum að líta á 

plægingu, sem skiptir máli fyrir ræktunarfræðilega og umhverfislega þætti, sem viðmiðun til notkunar við flokkun á 

fastagraslendi. 

24) Tiltekinn runnagróður eða tré sem dýr nýta ekki beint til beitar geta samt sem áður gefið af sér dýrafóður. Aðildarríkin 

ættu að hafa heimild til að taka slíkan runnagróður eða tré með á fastagraslendi, þar sem grastegundir og aðrar 

jurtkenndar fóðurjurtir eru ríkjandi áfram, á öllu yfirráðasvæði sínu eða hluta þess. 

25) Til að skýra nánar flokkunina sem var notuð fyrir árið 2018 þegar hvíldarland taldist vera ræktanlegt land ef það hafði 

verið þannig í fimm ár eða lengur og til að veita bændum, sem málið varðar, vissu ættu aðildarríkin að geta viðhaldið 

flokkun sinni á því sem ræktanlegu landi á árinu 2018. 

26) Land sem hægt er að nýta til beitar, þar sem gras og aðrar jurtkenndar fóðurjurtir eru ekki ríkjandi eða eru ekki til staðar 

og þar sem beitaraðferðir eru hvorki hefðbundnar í eðli sínu né mikilvægar fyrir varðveislu lífvistar og búsvæða, getur 

samt sem áður haft gildi sem beitarland á tilteknum svæðum. Aðildarríkin ættu að hafa heimild til að líta á þessi svæði 

sem fastagraslendi á öllu yfirráðasvæði sínu eða hluta þess. 

27) Sú reynsla sem fékkst á fyrstu árum framkvæmdar reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1307/2013 (1) sýndi 

að tiltekin aðildarríki sem beittu samræmda, svæðistengda greiðslukerfinu notuðu ekki allt það fjármagn sem var til 

ráðstöfunar samkvæmt efri mörkum fjárveitinga sem mælt er fyrir um í framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2015/1089 (2). Aðildarríki sem nota grunngreiðsluáætlunina hafa þegar möguleika á, innan 

tiltekinna marka, að útdeila greiðsluréttindum fyrir hærra gildi en sú fjárhæð er sem er til ráðstöfunar fyrir grunn-

greiðsluáætlun þeirra til að tryggja hagkvæmari nýtingu fjármagnsins. Aðildarríkjum sem beita samræmda, 

svæðistengda greiðslukerfinu ætti einnig að vera heimilt, innan sömu sameiginlegu marka og með fyrirvara um að hrein, 

efri mörk vegna beingreiðslna séu virt, að reikna út þá fjárhæð sem er nauðsynleg til að unnt sé að hækka mörk 

samræmda, svæðistengda greiðslukerfisins þeirra. 

28) Tiltekin aðildarríki reka landsbundnar skatt- eða almannatryggingaskrár þar sem bændur eru skráðir fyrir landbúnaðar-

starfsemi sinni. Þessi aðildarríki ættu að geta útilokað bændur, sem ekki eru tilhlýðilega skráðir, frá möguleikanum að fá 

beingreiðslur.  

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1307/2013 frá 17. desember 2013 um að koma á reglum um beingreiðslur til bænda 

samkvæmt stuðningskerfum innan ramma sameiginlegu landbúnaðarstefnunnar og um niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EB) nr. 637/2008 

og reglugerðar ráðsins (EB) nr. 73/2009 (Stjtíð. ESB L 347, 20.12.2013, bls. 608). 

(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1089 frá 6. júlí 2015 um að fastsetja efri mörk fjárveitinga fyrir árið 2015, 

sem gilda um tiltekin bein stuðningskerfi sem kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 1307/2013, og um að ákvarða 

hlutdeild sem rennur í sérstakan varasjóð til eyðingar jarðsprengna í Króatíu (Stjtíð. ESB L 176, 7.7.2015, bls. 29). 
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29) Þar eð fyrri reynsla sýndi að í einhverjum tilfellum var veittur stuðningur til einstaklinga eða lögaðila með rekstur sem 

miðaðist ekki, eða einungis að litlu leyti, við landbúnaðarstarfsemi var ákvæðið um virka bændur innleitt með reglugerð 

(ESB) nr. 1307/2013. Samkvæmt því eiga aðildarríkin að láta vera að veita tilteknum aðilum beingreiðslur nema þessir 

aðilar geti sýnt fram á að landbúnaðarstarfsemi þeirra sé ekki smávægileg. Síðari reynsla hefur þó sýnt að mörgum 

aðildarríkjum hefur reynst erfitt að koma viðmiðununum þremur, sem eru taldar upp í þriðju undirgrein 2. mgr. 9. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 1307/2013, fyrir því að teljast vera virkur bóndi til framkvæmda. Til að draga úr stjórnsýslu-

álaginu sem tengist því að koma þessum þremur viðmiðunum til framkvæmda ættu aðildarríkin að hafa þann möguleika 

að ákveða að einungis ein þeirra eða tvær standi til boða til að sýna fram á að aðili sé virkur bóndi. 

30) Enn fremur er reynsla sumra aðildarríkja sú að erfiðleikarnir og stjórnsýslukostnaðurinn við framkvæmd þeirra þátta 

sem tengjast skránni yfir starfsemi eða fyrirtæki sem kveðið er á um í 2. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1307/2013 

hafi vegið þyngra en ávinningurinn af því að útiloka mjög lítinn fjölda óvirkra aðstoðarþega frá beinum stuðnings-

kerfum. Ef aðildarríki telur að þetta sé tilfellið ætti það að geta hætt að beita 9. gr. hennar í tengslum við skrána yfir 

starfsemi eða fyrirtæki. 

31) Rétt þykir að taka skýrt fram að með 11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1307/2013 er aðildarríkjum heimilað að endurskoða 

árlega ákvarðanir sínar um að skerða þann hluta grunngreiðslunnar, sem veita á bændum, sem fer yfir 150 000 evrur, að 

því tilskildu að slík endurskoðun leiði ekki til þess að fjárhæðirnar, sem eru fáanlegar til dreifbýlisþróunar, lækki. 

32) Til að aðildarríki geti aðlagað stuðning innan sameiginlegu landbúnaðarstefnunnar að sérstökum þörfum sínum ætti að 

gefa þeim viðeigandi tækifæri til að endurskoða ákvörðun sína um að yfirfæra fé frá beingreiðslumörkum sínum yfir í 

dreifbýlisþróunaráætlanir sínar og öfugt. Því ætti einnig að gefa þeim kost á að endurskoða ákvörðun sína frá og með 

almanaksárinu 2019, að því tilskildu að slík ákvörðun hafi ekki í för með sér lækkun á þeim fjárhæðum sem er úthlutað 

til dreifbýlisþróunar. 

33) Til viðbótar við að nota línulega skerðingu á verðgildi greiðsluréttinda innan grunngreiðsluáætlunarinnar til að 

endurnýja lands- eða svæðisbundna varasjóði til að stuðla að þátttöku ungra bænda og bænda sem eru að hefja 

landbúnaðarstarfsemi í stuðningskerfinu ætti aðildarríkjum einnig að vera heimilt að nota sama fyrirkomulagið til að 

fjármagna ráðstafanir sem eru gerðar til að koma í veg fyrir að land falli í órækt og til að bæta bændum upp tiltekið 

óhagræði. 

34) Til að einfalda og bæta samræmi milli reglna sem gilda um grænkunarráðstafanir ætti að rýmka undanþáguna frá 

skuldbindingunni um vistfræðileg áherslusvæði sem gilda um bú þar sem belgjurtir eru ræktaðar sem eina nytjaplantan 

eða með grastegundum eða öðrum jurtkenndum fóðurjurtum, eða um hvíldarland sem nemur meira en 75% ræktanlegs 

lands skv. a-lið 4. mgr. 46. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1307/2013, þannig að hún nái yfir skuldbindinguna um að auka 

fjölbreytni í ræktun. 

35) Til að tryggja samræmi í því hvernig litið er á nokkrar tegundir nytjaplantna vegna umtalsverðrar útbreiðslu þeirra á 

svæðum, í tengslum við kröfuna um að auka fjölbreytni í ræktun nytjaplantna, ætti að rýmka sveigjanleikann í beitingu 

reglnanna um að auka fjölbreytni í ræktun nytjaplantna skv. 2. mgr. 44. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1307/2013 þannig að 

þær nái yfir ræktun nytjaplantna sem eru á kafi í vatni umtalsverðan tíma ársins eða umtalsverðan tíma 

ræktunarhringrásarinnar (e. crop cycle). 

36) Til að einfalda núgildandi undanþágur frá skuldbindingunni um að auka fjölbreytni í ræktun, sem sett er fram í a- og  

b-lið 3. mgr. 44. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1307/2013, sem gildir um land sem er aðallega notað til framleiðslu á 

grastegundum eða öðrum jurtkenndum fóðurjurtum eða til að rækta belgjurtir eða til að rækta nytjaplöntur sem eru á 

kafi í vatni eða sem er aðallega hvíldarland eða fastagraslendi, og til að tryggja að allir bændur með sama 

landnotkunarhlutfall njóti jafnrar meðferðar, ættu efri mörkin um 30 hektara af ræktanlegu landi ekki lengur að gilda. 

37) Til að taka til greina ræktunarfræðilegt sértæki spelts (Triticum spelta) ætti að líta á það sem aðgreinda nytjaplöntu að 

því er varðar 44. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1307/2013.  
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38) Til að einfalda núgildandi undanþágur frá skuldbindingunni um vistfræðileg áherslusvæði, sem sett er fram í a- og b-lið 

4. mgr. 46. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1307/2013, sem gildir um land sem er aðallega notað til framleiðslu á 

grastegundum eða öðrum jurtkenndum fóðurjurtum eða til að rækta belgjurtir eða til að rækta nytjaplöntur sem eru á 

kafi í vatni eða sem er aðallega hvíldarland eða fastagraslendi, ættu efri mörkin um 30 hektara af ræktanlegu landi ekki 

lengur að gilda. 

39) Að teknu tilliti til möguleikans á óbeinum umhverfislegum ávinningi fyrir líffræðilega fjölbreytni sem getur komið til 

vegna tiltekinna fjölærra nytjaplantna ætti að rýmka skrána yfir tegundir vistfræðilegra áherslusvæða, sem sett er fram í 

46. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1307/2013, þannig að hún nái yfir Miscanthus og bollafífil (Silphium perfoliatum). Með 

það í huga að gerð gróðurþekju getur haft jákvæð áhrif á framlag hvíldarlands til líffræðilegrar fjölbreytni ætti að 

viðurkenna hvíldarland með plöntum sem gefa af sér hunang (e. melliferous plant) sem sérstaka tegund af vistfræðilegu 

áherslusvæði. Af þessum sökum ætti að fastsetja vægisstuðla fyrir Miscanthus, bollafifil (Silphium perfoliatum) og 

hvíldarland með plöntum sem gefa af sér hunang. Vægisstuðlana ætti að fastsetja á þann hátt að það endurspegli 

mismunandi mikilvægi þeirra fyrir líffræðilega fjölbreytni. Upptaka viðbótartegunda af vistfræðilegum áherslusvæðum 

kallar á að fyrirliggjandi vægisstuðlar fyrir svæði með köfnunarefnisbindandi nytjaplöntum og fyrir svæði með kjarrvið 

með stuttan skiptiræktunartíma verði aðlagaðir til að endurspegla nýja jafnvægið milli allra tegunda vistfræðilegra 

áherslusvæða. 

40) Reynslan sem fengist hefur af beitingu stuðningskerfisins fyrir unga bændur skv. 50. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1307/2013 hefur sýnt að í sumum tilvikum geta ungir bændur ekki notið ávinnings af öllu fimm ára stuðnings-

tímabilinu. Þó að áherslan með þessum stuðningi sé áfram á nýja efnahagslega starfsemi ungs fólks sem er að hefja 

búskap ættu aðildarríkin einnig að greiða fyrir aðgangi ungra bænda að greiðslum fyrir unga bændur í fimm heil ár í 

tilvikum þegar ungir bændur hafa ekki sótt um stuðning strax og þeir hefja búskap. 

41) Sum aðildarríki hafa metið það sem svo að greiðslan til ungra bænda skv. 50. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1307/2013 nægi 

ekki til að bregðast á viðunandi hátt við þeim fjárhagslegu áskorunum sem felast í því að hefja búskap í fyrsta skipti og 

skipulagsbreytingum á búrekstrareiningum sem ungir bændur koma upp. Til að efla enn frekar horfurnar á þátttöku 

ungra bænda í búskap ættu aðildarríki að hafa þann möguleika að ákveða að hækka hlutfallið, sem er notað til að reikna 

út fjárhæð greiðslunnar til ungra bænda, um á bilinu 25% til 50% og án tillits til þeirrar reikniaðferðar sem er notuð. Slík 

ákvörðun ætti ekki að hafa áhrif á mörkin, sem nema 2% af landsbundnum efri mörkum þeirra, fyrir beingreiðslur til að 

fjármagna greiðslur til ungra bænda. 

42) Til að auka skýrleika með tilliti til ábyrgðar aðildarríkja að því er varðar framleiðslutakmarkandi eðli valfrjáls 

framleiðslutengds stuðnings þykir rétt að breyta samsetningu 5. og 6. mgr. 52. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1307/2013. Það 

eð breytta samsetningin endurspeglar núgildandi verklag frá 1. janúar 2015, að því er varðar umrædd ákvæði, þykir rétt 

að hún komi til framkvæmda frá og með umsóknarárinu 2015. 

43) Til að tryggja mesta mögulega samræmið milli áætlana Sambandsins sem beinast að geirum sem, á tilteknum árum, 

einkennast af kerfislægum óstöðugleika á markaði ætti að veita framkvæmdastjórninni vald til að samþykkja framseldar 

gerðir til að heimila aðildarríkjum að ákveða að halda megi áfram að greiða út valfrjálsan framleiðslutengdan stuðning 

fram til 2020 á grundvelli þeirra framleiðslueininga sem slíkur stuðningur var veittur fyrir á fyrra viðmiðunartímabili. 

44) Til að auka sveigjanleikann, að því er varðar valfrjálsan framleiðslutengdan stuðning, ættu aðildarríkin að hafa heimild 

til að endurskoða ákvarðanir sínar um stuðning á hverju ári frá og með umsóknarárinu 2019. 

45) Ein helsta hindrunin í veginum fyrir myndun samtaka framleiðenda, þá einkum í aðildarríkjum sem hafa dregist aftur úr 

að því er varðar skipulagsstig, virðist vera skortur á gagnkvæmu trausti og fyrri reynsla. Í þessu samhengi gæti 

markþjálfun, þar sem starfandi samtök framleiðenda leiðbeina öðrum samtökum framleiðenda, hópum framleiðenda eða 

einstökum framleiðendum aldina og grænmetis, vegið upp á móti þeirri hindrun og því ætti hún að vera eitt af 

markmiðum samtaka framleiðenda í geira aldina og grænmetis. 

46) Til viðbótar við töku af markaði til ókeypis dreifingar þykir einnig rétt að veita fjárstuðning til markþjálfunaraðgerða 

sem er ætlað að hvetja framleiðendur til að koma á fót samtökum sem uppfylla viðmiðanir fyrir því að fá viðurkenningu 

til að geta notið ávinnings af fullri fjármögnun frá Sambandinu innan aðgerðaáætlana samtaka framleiðenda sem fyrir 

eru.  
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47) Rýmka ætti forvarnir gegn krísuástandi og krísustjórnunarráðstafanir þannig að þær nái yfir endurnýjun gagnkvæmra 

tryggingasjóða sem gætu, sem nýjar fjármögnunarleiðir, aðstoðað við að takast á við krísur og við kynningar og 

samskipti til að auka fjölbreytni og sameina markaðina fyrir aldin og grænmeti. 

48) Til að einfalda núgildandi málsmeðferð, þar sem aðildarríkjum er fyrst heimilað að veita samtökum framleiðenda 

landsbundna viðbótarfjárhagsaðstoð á svæðum Sambandsins þar sem skipulagsstigið er sérstaklega lágt og síðan er hluti 

af landsbundnu fjárhagsaðstoðinni endurgreiddur ef frekari skilyrði eru uppfyllt, ætti að koma á fót nýju kerfi fyrir 

aðildarríki þar sem skipulagsstigið er umtalsvert lægra en meðaltalið í Sambandinu. Til að tryggja snurðulaus umskipti 

frá núgildandi málsmeðferð yfir í nýja kerfið ætti að kveða á um eins árs umbreytingartímabil. Því ætti nýja kerfið að 

koma til framkvæmda frá og með 1. janúar 2019. 

49) Til að tryggja vernd fyrir brennd vín með landfræðilega merkingu gegn hættu á óréttmætri nýtingu á orðspori ættu 

aðildarríkin að hafa heimild til að beita reglunum um veitingu leyfa til plöntunar á vínvið sem hentar til framleiðslu á 

víni með landfræðilega merkingu einnig um vín sem henta til framleiðslu á brenndum vínum með landfræðilega 

merkingu. 

50) Notkun á samningum í mjólkur- og mjólkurafurðageiranum getur stuðlað að því að styrkja ábyrgð rekstraraðila og auka 

meðvitund þeirra um þörfina fyrir að taka meira tillit til vísbendinga frá markaðnum, bæta miðlun verðs og aðlaga 

framboð að eftirspurn, sem og að aðstoða við að forðast tiltekna óréttmæta viðskiptahætti. Til að hvetja til notkunar á 

slíkum samningum í mjólkur- og mjólkurafurðageiranum, sem og í öðrum geirum, ættu framleiðendur, samtök 

framleiðenda eða félög samtaka framleiðenda að eiga rétt á að óska eftir skriflegum samningi, jafnvel þó að 

hlutaðeigandi aðildarríki hafi ekki gert notkun slíkra samninga skyldubundna. 

51) Þó að aðilum að samningi um afhendingu á hrámjólk sé frjálst að semja um þætti slíkra samninga hefur aðildarríkjum 

sem gera notkun slíkra samninga skyldubundna verið veitt tækifæri til að koma á tilteknum samningsákvæðum, einkum 

um lágmarksgildistíma. Með það fyrir augum að gera aðilunum kleift að ná skýrleika í samningum, að því er varðar 

afhent magn og verð, ættu aðildarríkin einnig að hafa möguleika á að leggja þá skuldbindingu á samningsaðilana að þeir 

komi sér saman um tengsl á milli magns sem er afhent og verðs sem þarf að greiða fyrir þá afhendingu. 

52) Samtök framleiðenda og félög þeirra geta gegnt gagnlegu hlutverki til að efla framboð, bæta setningu á markað, 

áætlanagerð og aðlögun framleiðslu að eftirspurn, hagræða framleiðslukostnaði og halda verði framleiðenda stöðugu, 

framkvæma rannsóknir, stuðla að bestu starfsvenjum og veita tækniaðstoð, halda utan um aukaafurðir og áhættu-

stjórnunartæki sem standa aðilum þeirra til boða og stuðla þannig að því að styrkja stöðu framleiðenda í matvælaferlinu. 

Starfsemi þeirra, þ.m.t. samningaviðræður um framboð slíkra samtaka framleiðenda og félaga þeirra á landbún-

aðarafurðum þegar þau efla framboð og setja afurðir aðila sinna á markað, stuðlar þess vegna að því að uppfylla 

markmið sameiginlegu landbúnaðarstefnunnar, sem sett eru fram í 39. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins 

(TFEU), þar eð hún styrkir stöðu bænda innan birgðakeðjunnar fyrir matvæli og getur stuðlað betri virkni 

birgðakeðjunnar fyrir matvæli. Endurbæturnar á sameiginlegu landbúnaðarstefnunni á árinu 2013 styrktu hlutverk 

samtaka framleiðenda. Því ætti að setja skýrar reglur, þrátt fyrir 101. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins, 

um að möguleikinn á að stunda starfsemi á borð við framleiðsluáætlun, kostnaðarhagræðingu, setningu afurða aðila í 

samtökum framleiðenda á markað og framkvæmd samningaviðræðna sé réttur viðurkenndra samtaka framleiðenda í 

öllum geirum sem komið er á sameiginlegu markaðskerfi fyrir með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 1308/2013 (1). Sú undanþága ætti einungis að ná yfir samtök framleiðenda sem stunda í raun og veru starfsemi sem 

miðar að efnahagssamvinnu og sem þétta framboð og setja afurðir aðila sinna á markað. Til viðbótar við beitingu  

102. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins um slík samtök framleiðenda ætti þó að gera verndarráðstafanir 

til að tryggja að slík starfsemi útiloki ekki samkeppni eða stofni markmiðunum sem sett eru fram í 39. gr. sáttmálans um 

starfshætti Evrópusambandsins í hættu. Samkeppnisyfirvöld ættu að eiga rétt á að skerast í leikinn í slíkum tilvikum og 

ákveða að í framtíðinni ætti að breyta slíkri starfsemi, hætta henni eða að hún ætti alls ekki að eiga sér stað. Þangað til 

samkeppnisyfirvöld samþykkja ákvörðun ætti starfsemi samtaka framleiðenda að teljast lögmæt. Félög samtaka 

framleiðenda sem eru viðurkennd skv. 1. mgr. 156. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 ættu að geta reitt sig á þá 

undanþágu, að því er varðar þá starfsemi sem þau stunda sjálf, að sama marki og samkvæmt sömu skilyrðum og samtök 

framleiðenda.  

  

(1) 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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53) Samtök framleiðenda eru viðurkennd í tilteknum geira eins og um getur í 2. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1308/2013. Þar eð samtök framleiðenda kunna að starfa innan fleiri en eins geira og til að forðast stjórnsýsluálag 

með því að skylda þau til að stofna nokkur félög framleiðenda til að fá viðurkenningu ætti því að vera mögulegt fyrir 

samtök framleiðenda að fá fleiri en eina viðurkenningu. Í slíkum tilvikum ættu þó samtök framleiðenda, sem um ræðir, 

að uppfylla skilyrðin fyrir viðurkenningu í öllum þeim geirum sem um ræðir. 

54) Með hliðsjón af því hlutverki sem fjölgreinasamtök geta gegnt í betri virkni birgðakeðjunnar fyrir matvæli ætti að rýmka 

skrána yfir möguleg markmið, sem slík fjölgreinasamtök geta stefnt að, þannig að hún nái einnig yfir ráðstafanir til að 

koma í veg fyrir og stjórna áhættum sem tengjast dýraheilbrigði, plöntuvernd og umhverfinu. 

55) Fjölgreinasamtök eru viðurkennd í tilteknum geira eins og um getur í 2. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013. 

Þar eð fjölgreinasamtök kunna að starfa innan fleiri en eins geira og til að forðast stjórnsýsluálag með því að skylda þau 

til að stofna nokkur fjölgreinasamtök til að fá viðurkenningu ætti að vera mögulegt fyrir fjölgreinasamtök að fá fleiri en 

eina viðurkenningu. Í slíkum tilvikum ættu þó fjölgreinasamtök, sem um ræðir, að uppfylla skilyrðin fyrir viður-

kenningu í öllum þeim geirum sem um ræðir. 

56) Til að stuðla að betri miðlun markaðsvísbendinga og styrkja tengslin milli verðs framleiðenda og virðisaukans gegnum 

alla birgðakeðjuna ættu bændur, þ.m.t. samtök bænda, að hafa heimild til að gera samkomulag við fyrsta kaupanda 

þeirra um ákvæði um sameiginlega verðmætaskiptingu, þ.m.t. markaðstengdur ágóði og tap (e. market bonuses and 

losses). Þar eð fjölgreinasamtök geta gegnt mikilvægu hlutverki í því að koma á samræðum milli aðila að 

birgðakeðjunni og í að stuðla að bestu starfsvenjum og gagnsæi á markaðinum ætti þeim að vera heimilt að setja stöðluð 

ákvæði um sameiginlega verðmætaskiptingu. Hins vegar ætti notkun bænda, samtaka bænda og fyrsta kaupanda þeirra á 

ákvæðum um sameiginlega verðmætaskiptingu áfram að vera valkvæð. 

57) Reynslan sem fengist hefur af beitingu 188. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 hefur sýnt fram á að þörfin á að 

samþykkja framkvæmdargerðir til að stjórna einföldum stærðfræðilegum ferlum sem tengjast því hvernig kvótum er 

úthlutað er þung í vöfum og tímafrek án þess að nokkrir sérstakir kostir tengist slíkri nálgun. Framkvæmdastjórnin hefur 

í raun ekkert svigrúm til að taka eigin ákvarðanir í þessu samhengi þar eð tengda formúlan er þegar fastsett með 2. mgr. 

7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1301/2006 (1). Til að draga úr tengdu stjórnsýsluálagi og einfalda ferlið ætti að kveða á um að 

framkvæmdastjórnin geri niðurstöðurnar úr úthlutuninni á tollkvótunum opinbera með viðeigandi birtingu á netinu. Enn 

fremur ætti að fella inn sértækt ákvæði þar sem kveðið er á um að aðildarríki skulu einungis gefa út leyfi eftir að 

framkvæmdastjórnin hefur birt niðurstöðurnar úr úthlutuninni. 

58) Til að tryggja að samtök bænda eða framleiðenda eða félaga þeirra nýti sér 209. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 

með skilvirkum hætti ætti að innleiða þann möguleika að óska eftir áliti framkvæmdastjórnarinnar á því hvort 

samningar, ákvarðanir og samstilltar aðgerðir samtaka bænda eða framleiðenda eða félaga þeirra samrýmist markmið-

unum sem sett eru fram í 39. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins. 

59) Til að tryggja að unnt sé að koma ákvæðunum í reglugerð (ESB) nr. 1308/2013, þar sem sameiginlegir samningar og 

ákvarðanir um að halda hlutaðeigandi geirum stöðugum tímabundið á tímabilum þegar mikill óstöðugleiki er á 

mörkuðum eru heimiluð, til framkvæmda með skilvirkum hætti og tímanlega ætti að rýmka möguleikann á slíkum 

sameiginlegum aðgerðum þannig að hann nái yfir bændur og samtök bænda. Enn fremur ætti ekki lengur að heimila 

slíkar tímabundnar ráðstafanir sem síðasta úrræðið en þær gætu verið viðbót við aðgerðir Sambandsins í tengslum við 

opinbera íhlutun, einkageymslu og þær sérlegu ráðstafanir sem gert er ráð fyrir í reglugerð (ESB) nr. 1308/2013. 

60) Þar eð rétt þykir að halda áfram að aðstoða mjólkur- og mjólkurafurðageirann við umbreytinguna sem leiðir af 

endalokum kvótakerfisins og hvetja hann til að bregðast á áhrifaríkari hátt við sveiflum á mörkuðum og í verði ættu 

ákvæðin í reglugerð (ESB) nr. 1308/2013, sem styrkja samningsbundna fyrirkomulagið í mjólkur- og mjólkurafurða-

geiranum, ekki lengur að vera með lokadagsetningu. 

61) Búvörumarkaðir ættu að vera gagnsæir og upplýsingar um verð ættu að vera aðgengilegar og gagnlegar fyrir alla sem 

málið varðar.  

  

(1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1301/2006 frá 31. ágúst 2006 um sameiginlegar reglur um stjórnun tollkvóta á innflutningi 

landbúnaðarafurða sem stjórnað er með kerfi innflutningsleyfa (Stjtíð. ESB L 238, 1.9.2006, bls. 13). 



17.11.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 76/33 

 

62) Reynslan sem fengist hefur af beitingu A-þáttar II. hluta VIII. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1308/2013 hefur sýnt 

fram á að þörfin á að samþykkja framkvæmdargerðir til að samþykkja takmarkaða hækkun á mörkum fyrir auðgun víns, 

sem er tæknileg og óumdeilanleg í eðli sínu, er þung í vöfum og tímafrek án þess að nokkrir sérstakir kostir tengist slíkri 

nálgun. Til að draga úr tengdu stjórnsýsluálagi og einfalda ferlið ætti að kveða á um að aðildarríki sem ákveða að nýta 

sér þá undanþágu skuli tilkynna framkvæmdastjórninni um allar slíkar ákvarðanir. 

63) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 652/2014 (1) er kveðið á um þann möguleika að einungis megi skipta 

skuldbindingum samkvæmt fjárlögum niður í árlegar greiðslur ef um er að ræða samþykki fyrir áætlunum til margra ára 

um útrýmingu, varnir og eftirlit með dýrasjúkdómum og sjúkdómum sem berast milli manna og dýra, rannsókn-

aráætlunum sem varða tilvist meindýra og áætlunum sem varða varnir gegn meindýrum á ystu svæðum Sambandsins. 

Til einföldunar og til að draga úr stjórnsýsluálagi ætti að rýmka þann möguleika þannig að hann nái yfir aðrar aðgerðir 

sem kveðið er á um í þeirri reglugerð. 

64) Til að mögulegt sé að beita þeim breytingum sem kveðið er á um í þessari reglugerð frá og með 1. janúar 2018 ætti hún 

að öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

65) Því ætti að breyta reglugerðum (ESB) nr. 1305/2013, (ESB) nr. 1306/2013, (ESB) nr. 1307/2013, (ESB) nr. 1308/2013 

og (ESB) nr. 652/2014 til samræmis við það. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingar á reglugerð (ESB) nr. 1305/2013 

Reglugerð (ESB) nr. 1305/2013 er breytt sem hér segir: 

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

a) Í stað n-liðar kemur eftirfarandi: 

„n) „ungur bóndi“: einstaklingur sem er ekki eldri en 40 ára þegar umsóknin er lögð fram, býr yfir nægilegri 

verkfærni og hæfi og er að hefja búskap í fyrsta skipti á búrekstrareiningu sem yfirmaður búsins; hann má hefja 

búskap á eigin spýtur eða í samvinnu við aðra bændur, án tillits til rekstrarforms að lögum,“. 

b) Eftirfarandi lið er bætt við: 

„s) „dagur er búskapur hefst“: sá dagur þegar umsækjandi framkvæmir eða lýkur aðgerð eða aðgerðum sem tengjast 

því að hefja búskap sem um getur í n-lið.“ 

 2) Í stað ii. liðar h-liðar 1. mgr. 8. gr. kemur eftirfarandi: 

„ii. töflu þar sem fram kemur, fyrir hverja ráðstöfun, fyrir hverja tegund rekstrar með tiltekið hlutfall framlags frá 

Dreifbýlisþróunarsjóði evrópsks landbúnaðar, fyrir tegund rekstrar sem um getur í 1. mgr. 37. gr. og 39. gr. a og 

fyrir tækniaðstoð, fyrirhugað heildarframlag Sambandsins og viðeigandi hlutfall framlags úr Dreifbýlisþróunarsjóði 

evrópsks landbúnaðar. Eftir atvikum skal tilgreina sérstaklega í þessari töflu hlutfall framlags frá Dreifbýlis-

þróunarsjóði evrópsks landbúnaðar til landsvæða sem eru á eftir í þróun og til annarra svæða,“. 

 3) Í stað 4. mgr. 14. gr. kemur eftirfarandi: 

„4. Styrkhæfur kostnaður samkvæmt þessari ráðstöfun skal vera kostnaðurinn við að skipuleggja og afhenda yfirfærslu 

þekkingar eða aðgerð á sviði upplýsinga. Heimilt er að nota grunnvirki sem eru sett upp vegna sýnikennslu eftir að 

aðgerðinni lýkur. Ef um sýniverkefni er að ræða má stuðningurinn einnig ná yfir viðeigandi fjárfestingarkostnað. 

Kostnaður vegna ferðalaga, gistingar og útgjöld vegna dagpeninga þátttakenda ásamt kostnaði við að skipta út bændum 

skal einnig vera styrkhæfur. Allur kostnaður sem er tilgreindur í þessari málsgrein skal greiddur til aðstoðarþegans.“  

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 652/2014 frá 15. maí 2014 um ákvæði um stjórnun útgjalda er varða matvælaferlið, 

heilbrigði dýra og velferð dýra og sem varða plöntuheilbrigði og fjölgunarefni plantna, um breytingu á tilskipunum ráðsins 98/56/EB, 

2000/29/EB og 2008/90/EB, reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002, (EB) nr. 882/2004 og (EB) nr. 396/2005, tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2009/128/EB og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 og niðurfellingu á ákvörðunum 

ráðsins 66/399/EBE, 76/894/EBE og 2009/470/EB (Stjtíð. ESB L 189, 27.6.2014, bls. 1). 
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 4) Ákvæðum 15. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 2. mgr. kemur eftirfarandi: 

„2. Aðstoðarþegi sem þiggur stuðning, sem er veittur í samræmi við a- og c-lið 1. mgr., skal vera veitandi ráðgjafar 

eða þjálfunar eða stjórnunaryfirvald. Ef stjórnunaryfirvaldið er aðstoðarþegi skal veitandi ráðgjafar eða þjálfunar 

valinn af stofnun sem er rekstrarlega óháð stjórnunaryfirvaldinu. Stuðningur skv. b-lið 1. mgr. skal veittur því 

yfirvaldi eða þeirri stofnun sem er valin til að koma á fót búrekstrar-, afleysingar- og ráðgjafarþjónustu eða 

ráðgjafarþjónustu varðandi skógrækt.“ 

b) Í stað fyrstu undirgreinar 3. mgr. kemur eftirfarandi: 

„3. Yfirvöld eða stofnanir sem eru valdar til að veita ráðgjöf skulu búa yfir viðeigandi tilföngum í formi til þess hæfs 

stafsfólks sem hlýtur reglulega þjálfun, reynslu á sviði ráðgjafar og áreiðanleika með tilliti til þeirra sviða sem þær 

veita ráðgjöf á. Veitendur samkvæmt þessari ráðstöfun skulu valdir í valferli sem er opið bæði opinberum aðilum og 

einkaaðilum. Valferlið skal vera hlutlægt og umsækjendur skulu útilokaðir ef um hagsmunaárekstur er að ræða.“ 

c) Eftirfarandi málsgrein er bætt við: 

„3a. Að því er varðar þessa grein skulu aðildarríki, í samræmi við 1. mgr. 65. gr., framkvæma allar athuganir hjá 

veitanda ráðgjafar eða þjálfunar.“ 

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

a) Í stað inngangshlutans í 1. mgr. kemur eftirfarandi: 

„1. Stuðningur samkvæmt þessari ráðstöfun skal taka til nýrrar þátttöku bænda og hópa bænda, eða þátttöku þeirra á 

næstliðnum fimm árum, í:“ 

b) Í stað 2. og 3. mgr. kemur eftirfarandi: 

„2. Stuðningur samkvæmt þessari ráðstöfun má einnig ná yfir kostnað sem stafar af upplýsinga- og kynningar-

starfsemi, sem hópar framleiðenda koma í framkvæmd, varðandi afurðir sem falla undir gæðaáætlun sem fær stuðning 

í samræmi við 1. mgr. þessarar greinar. Þrátt fyrir 3. mgr. 70. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1303/2013 má einungis koma 

umræddum aðgerðum til framkvæmda á innri markaðnum. 

3. Stuðningur skv. 1. mgr. skal veittur sem árleg hvatagreiðsla og skal upphæð hennar ákvörðuð í samræmi við 

upphæð fastakostnaðar sem stafar af þátttöku í áætlunum sem njóta stuðnings í mest fimm ár. 

Ef um er að ræða upphaflega þátttöku áður en sótt er um stuðning skv. 1. mgr. skal stytta fimm ára hámarks-

stuðningstímabilið um þann árafjölda sem er liðinn á milli upphaflegrar þátttöku í gæðakerfi og fram að umsókninni 

um stuðninginn. 

Að því er þessa málsgrein varðar skal „fastakostnaður“ vera sá kostnaður sem stofnað er til við upphaf aðildar að 

gæðakerfi sem nýtur stuðnings og árlegt framlag vegna þátttöku í því kerfi, þ.m.t., ef nauðsyn krefur, útgjöld vegna 

eftirlits sem krafist er til að sannreyna að farið sé að forskriftum í kerfinu. 

Að því er þessa grein varðar skal „bóndi“ vera virkur bóndi í skilningi 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1307/2013, eftir 

því sem við á í hlutaðeigandi aðildarríki.“ 

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

a) Í stað b-liðar 1. mgr. kemur eftirfarandi: 

„b) varða vinnslu, setningu á markað og/eða þróun landbúnaðarafurða, að undanskildum lagarafurðum, eða 

baðmullar sem falla undir I. viðauka við sáttmálann um starfshætti Evrópusambandsins; framleiðslan í 

framleiðsluferlinu getur verið afurð sem ekki fellur undir þann viðauka; ef stuðningur er veittur í formi 

fjármögnunarleiða getur framleiðslan einnig verið afurð sem ekki fellur undir þann viðauka með því skilyrði að 

fjárfestingin sé framlag til eins eða fleiri forgangsverkefna Sambandsins á sviði dreifbýlisþróunar,“.  
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b) Í stað 5. mgr. kemur eftirfarandi: 

„5. Veita má ungum bændum sem eru að hefja búskap í fyrsta skipti á búrekstrareiningu, sem yfirmenn búsins, 

stuðning að því er varðar fjárfestingar til að fara að Sambandsstöðlum sem gilda um landbúnaðarframleiðslu, þ.m.t. 

um öryggi á vinnustað. Veita má slíkan stuðning í að hámarki 24 mánuði frá þeim degi er búskapur hefst, eins og sett 

er fram í dreifbýlisþróunaráætluninni, eða þar til aðgerðunum, sem eru skilgreindar í viðskiptaáætluninni sem um 

getur í 4. mgr. 19. gr., er lokið.“ 

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

a) Í stað 4. mgr. kemur eftirfarandi: 

„4. Umsóknin um stuðning skv. i. lið a-liðar 1. mgr. skal lögð fram eigi síðar en 24 mánuðum eftir þann dag er 

búskapur hefst. 

Stuðningur skv. a-lið 1. mgr. skal vera með því skilyrði að viðskiptaáætlun sé lögð fram. Framkvæmd viðskipta-

áætlunarinnar skal hefjast innan níu mánaða frá þeim degi þegar ákvörðunin um veitingu aðstoðarinnar er tekin. 

Viðskiptaáætlunin skal ekki vara lengur en í fimm ár. 

Í viðskiptaáætluninni skal kveða á um að ungi bóndinn skuli fara að 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1307/2013, eftir því 

sem við á í hlutaðeigandi aðildarríki, innan 18 mánaða frá því að ákvörðunin um veitingu aðstoðarinnar var tekin. 

Aðildarríkin skulu skilgreina þá aðgerð eða þær aðgerðir sem um getur í s-lið 1. mgr. 2. gr. í dreifbýlis-

þróunaráætlununum. 

Aðildarríki skulu skilgreina efri og neðri viðmiðunarmörkin fyrir hvern aðstoðarþega eða bú til að veita aðgang að 

stuðningi skv. i. lið a-liðar og iii. lið a-liðar 1. mgr. Neðri viðmiðunarmörkin fyrir stuðning skv. i. lið a-liðar 1. mgr. 

skulu vera hærri en efri viðmiðunarmörkin fyrir stuðning skv. iii. lið a-liðar 1. mgr. Stuðningur skal takmarkast við bú 

sem falla undir skilgreininguna á örfyrirtækjum og litlum fyrirtækjum.“ 

b) Eftirfarandi málsgrein er bætt við: 

„4a. Þrátt fyrir 1. mgr. 37. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1303/2013 má einnig veita stuðning skv. i. lið a-liðar 1. mgr. 

þessarar greinar í formi fjármögnunarleiða eða sem samsetningu af styrkjum og fjármögnunarleiðum.“ 

c) Í stað 5. mgr. kemur eftirfarandi: 

„5. Stuðningur skv. a-lið 1. mgr. skal greiddur út í a.m.k. tveimur greiðslum. Greiðslur geta farið stiglækkandi. 

Síðasta greiðslan skv. i. lið a-liðar og ii. lið a-liðar 1. mgr. skal vera með því skilyrði að viðskiptaáætlun sé rétt 

framkvæmd.“ 

 8) Eftirfarandi málsgrein er bætt við í 20. gr.: 

„4. Ákvæði 2. og 3. mgr. gilda ekki þegar stuðningur er veittur í formi fjármögnunarleiða.“ 

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

a) Í stað fyrirsagnarinnar kemur eftirfarandi: 

„23. gr. 

Landbúnaðarskógrækt komið á fót, endurreist eða endurnýjuð“. 

b) Í stað 1. mgr. kemur eftirfarandi: 

„1. Stuðningur skv. b-lið 1. mgr. 21. gr. skal veittur eigendum einkalands, sveitarfélögum og samtökum þeirra og 

skal taka til kostnaðar við að koma á fót, við endurreisn og/eða endurnýjun og árlegs framlags á hvern hektara til að 

greiða kostnaðinn af viðhaldi í fimm ár hið mesta.“  
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10) Ákvæðum 28. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað annarrar undirgreinar 6. mgr. kemur eftirfarandi: 

„Við útreikning á greiðslunum sem um getur í fyrstu undirgrein skulu aðildarríki draga frá þá fjárhæð sem nauðsynleg 

er til að útiloka tvífjármögnun starfseminnar sem um getur í 43. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1307/2013. Aðildarríkjum 

er heimilt að reikna frádráttinn sem fasta meðalfjárhæð sem gildir gagnvart öllum hlutaðeigandi aðstoðarþegum sem 

stunda þá starfsemi sem um ræðir.“ 

b) Í stað 9. mgr. kemur eftirfarandi: 

„9. Veita má stuðning til varðveislu og til sjálfbærrar nýtingar og þróunar á erfðaauðlindum í landbúnaði, þ.m.t. 

framandi auðlindir, fyrir rekstur sem fellur ekki undir ákvæði skv. 1. til 8. mgr. Aðstoðarþegar, aðrir en þeir sem um 

getur í 2. mgr., mega inna slíkar skuldbindingar af hendi.“ 

11) Ákvæðum 29. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 1. mgr. kemur eftirfarandi: 

„1. Stuðningur samkvæmt þessari ráðstöfun skal veittur, á hvern hektara landbúnaðarsvæðis, til bænda eða hópa 

bænda sem taka að sér, að eigin frumkvæði, að umbreyta eða viðhalda lífrænum búskaparháttum og aðferðum eins og 

er skilgreint í reglugerð (EB) nr. 834/2007 og sem eru virkir bændur í skilningi 9. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1307/2013, eftir því sem við á í hlutaðeigandi aðildarríki.“ 

b) Í stað annarrar undirgreinar 4. mgr. kemur eftirfarandi: 

„Við útreikning á greiðslunum sem um getur í fyrstu undirgrein þessarar málsgreinar skulu aðildarríki draga frá þá 

fjárhæð sem nauðsynleg er til að útiloka tvífjármögnun starfseminnar sem um getur í 43. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1307/2013. Aðildarríkjum er heimilt að reikna frádráttinn sem fasta meðalfjárhæð sem gildir gagnvart öllum 

hlutaðeigandi aðstoðarþegum sem framkvæma viðkomandi undirráðstafanir.“ 

12) Í stað annarrar undirgreinar 1. mgr. 30. gr. kemur eftirfarandi: 

„Við útreikning á greiðslunum sem tengjast stuðningnum sem um getur í fyrstu undirgrein skulu aðildarríki draga frá þá 

fjárhæð sem nauðsynleg er til að útiloka tvífjármögnun starfseminnar sem um getur í 43. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1307/2013. Aðildarríkjum er heimilt að reikna frádráttinn sem fasta meðalfjárhæð sem gildir gagnvart öllum 

hlutaðeigandi aðstoðarþegum sem framkvæma viðkomandi undirráðstafanir.“ 

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

a) Í stað 2. mgr. kemur eftirfarandi: 

„2. Bændur sem taka að sér að stunda landbúnaðarstarfsemi sína á þeim svæðum sem eru tilgreind skv. 32. gr. og 

eru virkir bændur í skilningi 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1307/2013 skulu fá greiðslur, eftir því sem við á í 

hlutaðeigandi aðildarríki.“ 

b) Í stað fyrstu undirgreinar 5. mgr. kemur eftirfarandi: 

„5. Til viðbótar við greiðslurnar sem kveðið er á um í 2. mgr. er aðildarríkjum heimilt að veita greiðslur samkvæmt 

þessari ráðstöfun á tímabilinu frá 2014 til 2020 til aðstoðarþega á svæðum sem töldust styrkhæf skv. ii. lið a-liðar  

36. gr. reglugerðar (EB) nr. 1698/2005 á áætlunartímabilinu 2007–2013. Að því er varðar aðstoðarþega á svæðum 

sem ekki eru lengur styrkhæf eftir nýju afmörkunina sem um getur í 3. mgr. 32. gr. skulu þessar greiðslur fara 

stiglækkandi á að hámarki fjögurra ára tímabili. Þetta tímabil skal hefjast á þeim degi sem afmörkuninni, í samræmi 

við 3. mgr. 32. gr., er lokið og í síðasta lagi á árinu 2019. Þessar greiðslur skulu hefjast við að hámarki 80% af 

meðalgreiðslunni sem er fastsett í áætluninni fyrir áætlunartímabilið 2007–2013, í samræmi við ii. lið a-liðar 36. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 1698/2005, og skal ljúka við að hámarki 20% á árinu 2020. Þegar beiting stigminnkunar leiðir til 

þess að greiðslan verður 25 evrur getur aðildarríkið haldið áfram að greiða þá upphæð þar til tímabilið til að hætta því 

í áföngum er liðið.“ 

14) Í stað 1. mgr. 33. gr. kemur eftirfarandi: 

„1. Greiðslur vegna velferðar dýra samkvæmt þessar ráðstöfun skulu veittar til bænda sem taka að sér, að eigin 

frumkvæði, að framkvæma aðgerðir sem samanstanda af einni eða fleiri skuldbindingum vegna velferðar dýra í skilningi 

9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1307/2013, eftir því sem við á í hlutaðeigandi aðildarríki.“  
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15) Ákvæðum 36. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Ákvæðum 1. mgr. er breytt sem hér segir: 

i. Í stað c-liðar kemur eftirfarandi: 

„c) tekjustöðugleikaúrræðis, í formi fjárframlaga í gagnkvæma tryggingasjóði, sem greiðir bætur til bænda í 

öllum geirum ef tekjur þeirra minnka mikið,“. 

ii. Eftirfarandi lið er bætt við: 

„d) geirabundins tekjustöðugleikaúrræðis, í formi fjárframlaga í gagnkvæma tryggingasjóði, sem greiðir bætur 

til bænda í tilteknum geira ef tekjur þeirra minnka mikið.“ 

b) Í stað 2. mgr. kemur eftirfarandi: 

„2. Að því er þessa grein varðar skal „bóndi“ vera virkur bóndi í skilningi 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1307/2013, 

eftir því sem við á í hlutaðeigandi aðildarríki.“ 

c) Í stað 3. mgr. kemur eftirfarandi: 

„3. Að því er varðar b-, c- og d-lið 1. mgr. er „gagnkvæmur tryggingasjóður“: kerfi sem aðildarríkið hefur 

viðurkennt í samræmi við landslög, sem veitir bændum, sem eiga aðild að því, kost á að tryggja sig og sem greiddar 

eru úr bætur til bænda, sem eiga aðild að því, sem verða fyrir efnahagslegu tapi sem orsakast af uppkomu óhagstæðra 

veðuratburða eða dýra- eða plöntusjúkdóms eða meindýrasmits eða af umhverfisatviki eða ef tekjur þeirra minnka 

mikið.“ 

d) Önnur undirgrein 5. mgr. fellur brott. 

16) Í stað fyrstu undirgreinar 1. mgr. 37. gr. kemur eftirfarandi: 

„1. Stuðningur skv. a-lið 1. mgr. 36. gr. skal einungis veittur vegna vátryggingarsamninga sem taka til taps sem orsakast 

af óhagstæðum veðuratburði eða af dýra- eða plöntusjúkdómi eða af meindýrasmiti eða af umhverfisatviki eða ráðstöfunar 

sem er samþykkt í samræmi við tilskipun 2000/29/EB til að útrýma eða stöðva útbreiðslu tiltekins plöntusjúkdóms eða 

meindýrs sem hefur eyðilagt meira en 20% af árlegri meðalframleiðslu bóndans á næstliðnu þriggja ára tímabili eða 

þriggja ára meðaltali sem byggist á næstliðnu fimm ára tímabili, að hæsta og lægsta gildinu frátöldu. Nota má vísitölur til 

að reikna út árlega framleiðslu bóndans. Reikniaðferðin sem er notuð skal gera það kleift að ákvarða raunverulegt tap 

einstakra bænda á tilteknu ári.“ 

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

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

i. Í stað fyrstu undirgreinar kemur eftirfarandi: 

„3. Fjárframlögin sem um getur í b-lið 1. mgr. 36. gr. mega einungis tengjast: 

a) stjórnsýslukostnaði við að koma á fót gagnkvæma tryggingasjóðnum, dreift yfir þriggja ára tímabil hið mesta 

á stiglækkandi hátt, 

b) fjárhæðum sem eru greiddar úr gagnkvæma tryggingasjóðnum sem fébætur til bænda. Að auki getur 

fjárframlagið tengst vöxtum á lánum með almennum lánaskilmálum sem gagnkvæmi tryggingasjóðurinn 

tekur í þeim tilgangi að greiða fébætur til bænda ef um krísu er að ræða, 

c) viðbótum við árlegu greiðslurnar í sjóðinn, 

d) stofnfé gagnkvæma tryggingasjóðsins.“ 

ii. Þriðja undirgrein fellur brott. 

b) Í stað fyrstu undirgreinar 5. mgr. kemur eftirfarandi: 

„5. Stuðningur skal takmarkaður við það hámarksstuðningshlutfall sem mælt er fyrir um í II. viðauka. Stuðningur 

skv. b-lið 3. mgr. skal veittur með tilliti til annars stuðnings sem þegar kann að vera veittur skv. c- og d-lið 3. mgr.“  
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18) Ákvæðum 39. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað fyrirsagnarinnar kemur eftirfarandi: 

„39. gr. 

Tekjustöðugleikaúrræði fyrir bændur í öllum geirum“ 

b) Í stað 1. mgr. kemur eftirfarandi: 

„1. Stuðningur skv. c-lið 1. mgr. 36. gr. skal einungis veittur þegar tekjulækkun er meiri en 30% af meðalárstekjum 

einstakra bænda á næstliðnu þriggja ára tímabili eða þriggja ára meðaltali sem byggist á næstliðnu fimm ára tímabili, 

að hæsta og lægsta gildinu frátöldu. Tekjur, að því er varðar c-lið 1. mgr. 36. gr., skulu vísa til samtölu tekna sem 

bóndinn fær frá markaðnum, þ.m.t. allur opinber stuðningur, að frádregnum aðfangakostnaði. Greiðslur til bænda úr 

gagnkvæma tryggingasjóðnum skulu bæta upp innan við 70% af tekjutapinu á því ári sem framleiðandinn öðlast hæfi 

til að fá þessa aðstoð. Nota má vísitölur til að reikna út árlegt tekjutap bóndans.“ 

c) Í stað 4. og 5. mgr. kemur eftirfarandi: 

„4. Fjárframlögin sem um getur í c-lið 1. mgr. 36. gr. mega einungis tengjast: 

a) stjórnsýslukostnaði við að koma á fót gagnkvæma tryggingasjóðnum, dreift yfir þriggja ára tímabil hið mesta á 

stiglækkandi hátt, 

b) fjárhæðum sem eru greiddar úr gagnkvæma tryggingasjóðnum sem fébætur til bænda. Að auki getur fjárframlagið 

tengst vöxtum á lánum með almennum lánaskilmálum sem gagnkvæmi tryggingasjóðurinn tekur í þeim tilgangi 

að greiða fébætur til bænda ef um krísu er að ræða, 

c) viðbótum við árlegu greiðslurnar í sjóðinn, 

d) stofnfé gagnkvæma tryggingasjóðsins. 

5. Stuðningur skal takmarkaður við það hámarkshlutfall sem mælt er fyrir um í II. viðauka. Stuðningur skv. b-lið  

4. mgr. skal veittur með tilliti til annars stuðnings sem þegar kann að vera veittur skv. c- og d-lið 4. mgr.“ 

19) Eftirfarandi grein er bætt við: 

„39. gr a 

Tekjustöðugleikaúrræði fyrir bændur í tilteknum geira 

1. Stuðningur skv. d-lið 1. mgr. 36. gr. skal einungis veittur í tilhlýðilega rökstuddum tilvikum og þegar tekjulækkunin 

fer niður fyrir viðmiðunarmörk sem nema a.m.k. 20% af meðalárstekjum einstakra bænda á næstliðnu þriggja ára tímabili 

eða þriggja ára meðaltali sem byggist á næstliðnu fimm ára tímabili, að hæsta og lægsta gildinu frátöldu. Nota má vísitölur 

til að reikna út árlegt tekjutap bóndans. Tekjur, að því er varðar d-lið 1. mgr. 36. gr., skulu vísa til samtölu tekna sem 

bóndinn fær frá markaðnum, þ.m.t. allur opinber stuðningur, að frádregnum aðfangakostnaði. Greiðslur til bænda úr 

gagnkvæma tryggingasjóðnum skulu bæta upp innan við 70% af tekjutapinu á því ári sem framleiðandinn öðlast hæfi til 

að fá þessa aðstoð. 

2. Ákvæði 2. til 5. mgr. 39. gr. gilda að því er varðar stuðning skv. d-lið 1. mgr. 36. gr.“ 

20) Ákvæðum 45. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 5. mgr. kemur eftirfarandi: 

„5. Ef stuðningur er veittur með fjármögnunarleið sem var komið á fót í samræmi við 37. gr. reglugerðar  

(ESB) nr. 1303/2013 getur rekstrarfé talist vera aðstoðarhæfur kostnaður. Slíkur aðstoðarhæfur kostnaður skal ekki 

vera hærri en 200 000 evrur eða 30% af heildarfjárhæð aðstoðarhæfs kostnaðar við fjárfestinguna, hvort sem er 

hærra.“  
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b) Eftirfarandi málsgrein er bætt við: 

„7. Ákvæði 1., 2. og 3. mgr. gilda ekki þegar stuðningur er veittur í formi fjármögnunarleiða.“ 

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

a) Eftirfarandi undirgrein er bætt við 1. mgr.: 

„Þrátt fyrir fyrstu undirgrein er stjórnunaryfirvaldinu heimilt, í sérstökum og tilhlýðilega rökstuddum tilvikum þar 

sem ekki er mögulegt að fastsetja valviðmiðanir vegna eðlis viðkomandi tegunda rekstrar, að skilgreina aðra valaðferð 

sem skal lýst í dreifbýlisþróunaráætluninni að loknu samráði við eftirlitsnefndina.“ 

b) Í stað 2. og 3. mgr. kemur eftirfarandi: 

„2. Yfirvald aðildarríkisins sem ber ábyrgð á að velja rekstur skal tryggja að reksturinn, að undanteknum rekstri skv. 

18. gr. (b-lið 1. mgr.), 24. gr. (d-lið 1. mgr.) og 28. til 31. gr., 33. til 34. gr. og 36 gr. til 39. gr. a, sé valinn í samræmi 

við valviðmiðanirnar sem um getur í 1. mgr. og samkvæmt gagnsærri og vel skjalfestri málsmeðferð. 

3. Aðstoðarþega má velja á grundvelli auglýsinga eftir tillögum og með því að nota efnahagslegar, félagslegar og 

umhverfislegar viðmiðanir um nýtni.“ 

c) Eftirfarandi málsgrein er bætt við: 

„4. Ákvæði 1. og 2. mgr. gilda ekki þegar stuðningur er veittur í formi fjármögnunarleiða.“ 

22) Ákvæðum 4. mgr. 59. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað f-liðar kemur eftirfarandi: 

„f) 100% fyrir fjárhæð sem nemur 100 milljónum evra, á verðlagi ársins 2011, sem er úthlutað til Írlands, fyrir 

fjárhæð sem nemur 500 milljónum evra, á verðlagi ársins 2011, sem er úthlutað til Portúgals, og fyrir fjárhæð 

sem nemur 7 milljón evrum, á verðlagi ársins 2011, sem er úthlutað til Kýpur,“. 

b) Eftirfarandi lið er bætt við: 

„h) hlutfall framlags, sem um getur í 13. mgr. 39. gr. a í reglugerð (ESB) nr. 1303/2013, fyrir fjármögnunarleiðina 

sem um getur í c-lið 1. mgr. 38. gr. þeirrar reglugerðar.“ 

23) Ákvæðum 60. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 1. mgr. kemur eftirfarandi: 

„1. Þrátt fyrir 9. mgr. 65. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1303/2013 er heimilt, ef um er að ræða neyðarráðstafanir vegna 

náttúruhamfara, stóráfalla eða óhagstæðra veðuratburða eða umtalsverðra og skyndilegra breytinga á félagslegum og 

hagrænum skilyrðum í aðildarríki eða á svæði, að kveða á um í dreifbýlisþróunaráætlununum að aðstoðarhæfi útgjalda 

sem varða breytingar á áætlunum geti hafist frá og með þeim degi þegar atburðurinn á sér stað.“ 

b) Í stað annarrar undirgreinar 2. mgr. kemur eftirfarandi: 

„Að undanskildum almennum kostnaði, eins og hann er skilgreindur í c-lið 2. mgr. 45. gr., að því er varðar 

fjárfestingaraðgerðir samkvæmt ráðstöfunum sem falla innan gildissviðs 42. greinar sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins, skulu einungis útgjöld sem stofnað er til eftir að umsókn hefur verið lögð fyrir lögbært yfirvald 

teljast aðstoðarhæf. Þó er aðildarríkjum heimilt að kveða á um í áætlun sinni að útgjöld sem tengjast neyðar-

ráðstöfunum vegna náttúruhamfara, stóráfalla eða óhagstæðra veðuratburða eða umtalsverðra og skyndilegra 

breytinga á félagslegum og hagrænum skilyrðum í aðildarríkinu eða á svæðinu og sem aðstoðarþeginn stofnar til eftir 

að atburðurinn átti sér stað séu einnig aðstoðarhæf.“ 

c) Í stað 4. mgr. kemur eftirfarandi: 

„4. Greiðslur sem aðstoðarþegar hafa innt af hendi skulu studdar reikningum og gögnum sem staðfesta greiðslu. 

Þegar því verður ekki komið við skulu greiðslur studdar gögnum sem hafa samsvarandi sönnunargildi, að 

undanskildum þeim formum stuðnings sem um getur í 1. mgr. 67. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1303/2013, öðrum en 

þeim sem um getur í a-lið hennar.“  
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24) Í stað 2. mgr. 62. gr. kemur eftirfarandi: 

„2. Ef aðstoð er veitt á grundvelli staðalkostnaðar eða viðbótarkostnaðar og tekjutaps, í samræmi við a- og b-lið 1. mgr. 

21. gr. að því er varðar tekjutap og viðhaldskostnað og við 28. til 31. gr., 33. og 34. gr., skulu aðildarríki tryggja að 

viðeigandi útreikningar séu fullnægjandi og nákvæmir og fastsettir fyrir fram á grundvelli réttlátrar, sanngjarnrar og 

sannprófanlegrar reikniaðferðar. Í þessu skyni skal stofnun, sem er rekstrarlega óháð yfirvöldunum sem bera ábyrgð á 

framkvæmd áætlunarinnar og býr yfir viðeigandi sérþekkingu, framkvæma útreikningana eða staðfesta að útreikningarnir 

séu fullnægjandi og nákvæmir. Yfirlýsing til staðfestingar á að útreikningarnir séu fullnægjandi og nákvæmir skal koma 

fram í dreifbýlisþróunaráætluninni.“ 

25) Í 1. mgr. 66. gr. fellur b-liður brott. 

26) Í stað a-liðar 74. gr. kemur eftirfarandi: 

„a) vera til samráðs og skal veita álit, áður en viðkomandi auglýsing eftir tillögum er birt, um valviðmiðanir fyrir 

fjármagnaðar aðgerðir sem skulu endurskoðaðar í samræmi við þarfirnar í hverri áætlun,“. 

27) Ákvæðum II. viðauka er breytt í samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Breytingar á reglugerð (ESB) nr. 1306/2013 

Reglugerð (ESB) nr. 1306/2013 er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæðum 26. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Ákvæði 2. mgr. falla brott, 

b) Í stað 3. og 4. mgr. kemur eftirfarandi: 

„3. Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en 30 júní á því almanaksári sem breytingarhlutfallið gildir um, samþykkja 

framkvæmdargerðir til að ákveða breytingarhlutfallið. Slíkar framkvæmdargerðir skulu samþykktar í samræmi við 

ráðgjafarnefndarmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 116. gr. 

4. Fram til 1. desember á því almanaksári sem breytingarhlutfallið gildir um getur framkvæmdastjórnin, á grundvelli 

nýrra upplýsinga, samþykkt framkvæmdargerðir til að ákveða breytingarhlutfallið sem er fastsett í samræmi við 3. mgr. 

Þessar framkvæmdargerðir skulu samþykktar í samræmi við ráðgjafarnefndarmeðferðina sem um getur í 2. mgr.  

116. gr.“ 

2) Í stað 3. mgr. 38. gr. kemur eftirfarandi: 

„3. Komi til málareksturs eða málskots til æðra stjórnsýslustigs, sem hefur áhrif til frestunar, skal sá frestur til sjálfkrafa 

niðurfellingar skuldbindingar, sem um getur í 1. eða 2. mgr., teljast rofinn með hliðsjón af þeirri fjárhæð sem varðar 

viðkomandi aðgerðir meðan á málarekstri eða málskoti til æðra stjórnsýslustigs stendur, að því tilskildu að framkvæmda-

stjórninni berist rökstudd tilkynning frá aðildarríkinu eigi síðar en 31. janúar á ári N + 4.“ 

3) Í stað a-liðar 1. mgr. 43. gr. kemur eftirfarandi: 

„a) upphæðir sem skv. 40., 52. og 54. gr. og, að því er varðar útgjöld innan ramma Ábyrgðarsjóðs evrópsks landbúnaðar, 

skv. 2. mgr. 41. gr. og 51. gr. verður að greiða til fjárlaga Sambandsins, þ.m.t. vextir,“. 

4) Í stað ii. liðar a-liðar 3. mgr. 54. gr. kemur eftirfarandi: 

„ii. fjárhæðin sem á að endurheimta frá aðstoðarþega í tengslum við staka greiðslu til aðstoðarkerfis eða stuðnings-

ráðstöfunar, að frátöldum vöxtum, er á bilinu 100 til 250 evrur og hlutaðeigandi aðildarríki beitir, samkvæmt 

landslögum sínum, viðmiðunarmörkum um að ganga ekki í endurheimt á landsbundnum skuldum sem eru lægri en 

eða sama fjárhæð og sú sem á að endurheimta.“ 

5) Eftirfarandi undirgrein er bætt við 1. mgr. 63. gr.: 

„Ef brot á reglum varða landsbundnar reglur eða reglur Sambandsins um opinber innkaup skal ákvarða þann hluta 

aðstoðarinnar sem ekki skal greiða út eða sem skal draga til baka á grundvelli alvarleika brotsins og í samræmi við 

meðalhófsregluna. Þetta skal einungis hafa áhrif á lögmæti viðskiptanna og samræmi við reglur að því er varðar þann hluta 

aðstoðarinnar sem ekki skal greiða út eða sem skal draga til baka.“  
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6) Í stað 2. mgr. 72. gr. kemur eftirfarandi: 

„2. Þrátt fyrir a-lið 1. mgr. þessarar greinar er aðildarríkjum heimilt að ákveða að: 

a) ekki þurfi að tilgreina landbúnaðarspildur með flatarmál sem nemur allt að 0,1 hektara sem ekki hefur verið sótt um 

greiðslu fyrir, að því tilskildu að slíkar spildur séu samanlagt ekki stærri en 1 hektari og/eða þau geta ákveðið að bóndi 

sem ekki sækir um neinar svæðistengdar beingreiðslur þurfi ekki að tilgreina landbúnaðarspildur sínar í tilvikum þar 

sem heildarsvæðið er ekki stærra en 1 hektari. Í öllum tilvikum skal bóndinn taka fram í umsókn sinni að hann sé með 

landbúnaðarspildur til ráðstöfunar og hann skal tilgreina staðsetningu þeirra ef lögbær yfirvöld óska eftir því, 

b) bændur sem taka þátt í kerfinu fyrir smábændur, eins og um getur í V. bálki reglugerðar (ESB) nr. 1307/2013, þurfa 

ekki að tilgreina þær landbúnaðarspildur sem ekki er sótt um greiðslur fyrir nema slíkrar tilgreiningar sé krafist í 

tengslum við aðra aðstoð eða stuðning.“ 

7) Í stað þriðju og fjórðu undirgreinar 1. mgr. 75. gr. kemur eftirfarandi: 

„Þrátt fyrir fyrstu og aðra undirgrein þessarar málsgreinar er aðildarríkjum heimilt: 

a) að greiða, fyrir 1. desember en þó ekki fyrr en 16. október, fyrirframgreiðslur sem nema allt að 50% af beingreiðslum, 

b) að greiða, fyrir 1. desember, fyrirframgreiðslur sem nema allt að 75% af þeim stuðningi sem veittur er til dreifbýlis-

þróunar eins og um getur í 2. mgr. 67. gr. 

Að því er varðar stuðning sem er veittur til dreifbýlisþróunar, eins og um getur í 2. mgr. 67. gr., skulu fyrsta og önnur 

undirgreinar þessarar málsgreinar gilda að því er varðar umsóknir um aðstoð eða greiðslubeiðnir sem eru lagðar fram frá og 

með umsóknarárinu 2019.“ 

3. gr. 

Breytingar á reglugerð (ESB) nr. 1307/2013 

Reglugerð (ESB) nr. 1307/2013 er breytt sem hér segir: 

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

a) Ákvæðum 1. mgr. er breytt sem hér segir: 

i. Í stað h-liðar kemur eftirfarandi: 

„h) „fastagraslendi og fastabithagi“ (sameiginlega nefnt „fastagraslendi“: land sem er notað til að láta 

grastegundir eða aðrar jurtkenndar fóðurjurtir vaxa á náttúrulegan hátt (sjálfsáning) eða til að rækta þær 

(sáning) og sem hefur ekki verið hluti af skiptiræktun á búinu í fimm ár eða lengur og einnig, þegar 

aðildarríkin ákveða svo, sem hefur ekki verið plægt í fimm ár eða lengur; þar mega finnast aðrar tegundir, 

s.s. runnar og/eða tré sem hægt er að nýta til beitar og, þegar aðildarríkin ákveða svo, aðrar tegundir, s.s. 

runnar og/eða tré sem gefa af sér fóður, að því tilskildu að grastegundirnar og aðrar jurtkenndar fóðurjurtir 

séu ríkjandi. Aðildarríki geta einnig ákveðið að líta á eftirfarandi sem fastagraslendi: 

i. land sem hægt er að nýta til beitar og er hluti af föstum staðbundnum venjum þar sem ekki er hefð fyrir 

að grastegundir og aðrar jurtkenndar fóðurjurtir séu ríkjandi á beitilandi og/eða 

ii. land sem hægt er að nýta til beitar þar sem grastegundir og aðrar jurtkenndar fóðurjurtir eru ekki 

ríkjandi eða eru ekki til staðar á beitilandi,“. 

ii. Eftirfarandi undirgrein er bætt við: 

„Þrátt fyrir f- og h-lið fyrstu undirgreinar geta aðildarríki, sem viðurkenndu spildur hvíldarlands sem ræktanlegt 

land fyrir 1. janúar 2018, haldið áfram að viðurkenna þær sem slíkar eftir þann dag. Frá 1. janúar 2018 skulu 

spildur hvíldarlands, sem voru viðurkenndar sem ræktanlegt land samkvæmt þessari undirgrein á árinu 2018, 

verða fastagraslendi á árinu 2023 eða síðar ef skilyrðin sem sett eru fram í h-lið eru uppfyllt.“  
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b) Eftirfarandi undirgreinum er bætt við í 2. mgr.: 

„Aðildarríki geta ákveðið að: 

a) land sem ekki hefur verið plægt í fimm ár eða lengur skuli teljast vera fastagraslendi, eins og um getur í h-lið 

fyrstu undirgreinar 1. mgr., að því tilskildu að landið sé notað til að láta grastegundir eða aðrar jurtkenndar 

fóðurjurtir vaxa á náttúrulegan hátt (sjálfsáning) eða til að rækta þær (sáning) og að það hafi ekki verið hluti af 

skiptiræktun á búinu í fimm ár eða lengur, 

b) á fastagraslendi megi vaxa aðrar tegundir, s.s. runnar og/eða tré sem gefa af sér fóður, á svæðum þar sem 

grastegundir og aðrar jurtkenndar fóðurjurtir eru ríkjandi og/eða 

c) land sem hægt er að nýta til beitar, þar sem grastegundir og aðrar jurtkenndar fóðurjurtir eru ekki ríkjandi eða eru 

ekki til staðar á beitilandi, teljist til fastagraslendis eins og um getur í h-lið fyrstu undirgreinar 1. mgr. 

Aðildarríki geta ákveðið, á grundvelli hlutlægra viðmiðana sem eru án mismununar, að beita ákvörðun sinni í 

samræmi við b- og/eða c-lið þriðju undirgreinar þessarar málsgreinar um allt yfirráðasvæði sitt eða hluta þess. 

Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um allar ákvarðanir sem eru teknar samkvæmt þriðju og fjórðu 

undirgrein þessarar málsgreinar eigi síðar en 31. mars 2018.“ 

 2) Eftirfarandi undirgrein er bætt við 2. mgr. 6. gr.: 

„Ef aðildarríki nýtir valkostinn sem kveðið er á um í annarri undirgrein 4. mgr. 36. gr. er heimilt að fara yfir landsbundnu 

efri mörkin, sem sett eru fram í II. viðauka fyrir það aðildarríki á viðkomandi ári, um sem nemur fjárhæðinni sem er 

reiknuð út í samræmi við þá undirgrein.“ 

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

a) Eftirfarandi málsgrein er bætt við: 

„3a. Til viðbótar við 1., 2. og 3. mgr. geta aðildarríki ákveðið að engar beingreiðslur verði veittar bændum sem eru 

ekki skráðir fyrir landbúnaðarstarfsemi sinni í landsbundinni skatta- eða almannatryggingaskrá.“ 

b) Í stað 4. mgr. kemur eftirfarandi: 

„4. Ákvæði 2. og 3. mgr. og 3. mgr. a skulu ekki gilda um bændur sem fengu einungis beingreiðslur sem fóru ekki 

yfir tiltekna fjárhæð á næstliðnu ári. Aðildarríki skulu ákveða slíka fjárhæð á grundvelli hlutlægra viðmiðana, s.s. 

landsbundinna eða svæðisbundinna sérkenna sinna, og hún skal ekki vera hærri en 5000 evrur.“ 

c) Í stað 6. mgr. kemur eftirfarandi: 

„6. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um allar ákvarðanir sem um getur í 2., 3. eða 4. mgr. eigi 

síðar en 1. ágúst 2014, og um allar ákvarðanir sem um getur í 3. mgr. a eigi síðar en 31. mars 2018. Ef um er að ræða 

breytingar á slíkum ákvörðunum skulu aðildarríkin tilkynna framkvæmdastjórninni um þær innan tveggja vikna frá 

þeim degi sem ákvörðun um breytingu var tekin.“ 

d) Eftirfarandi málsgreinum er bætt við: 

„7. Aðildarríki geta ákveðið, frá og með árinu 2018 eða frá og með hvaða ári sem er eftir það, að einstaklingar eða 

hópar einstaklinga sem falla undir gildissvið fyrstu og annarrar undirgreinar 2. mgr. geti einungis skírskotað til einnar 

eða tveggja af viðmiðununum sem taldar eru upp í þriðju undirgrein 2. mgr. til að sýna fram á að þeir séu virkir 

bændur. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um slíka ákvörðun eigi síðar en 31. mars 2018 ef henni er 

beitt frá og með árinu 2018 eða, ef henni er beitt frá og með ári sem á eftir kemur, eigi síðar en 1. ágúst árið áður en 

henni er beitt. 

8. Aðildarríkin geta ákveðið að hætta að beita 2. mgr. frá og með árinu 2018 eða frá og með hvaða ári sem er eftir 

það. Þau skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um slíka ákvörðun eigi síðar en 31. mars 2018 ef henni er beitt frá og 

með árinu 2018 eða, ef henni er beitt frá og með ári sem á eftir kemur, eigi síðar en 1. ágúst árið áður en henni er 

beitt.“  
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 4) Í stað 6. mgr. 11. gr. kemur eftirfarandi: 

„6. Aðildarríkjum er heimilt að endurskoða árlega ákvarðanir sínar um að skerða greiðslur í samræmi við þessa grein, að 

því tilskildu að slík endurskoðun leiði ekki til þess að fjárhæðirnar, sem eru fáanlegar til dreifbýlisþróunar, lækki. 

Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um þær ákvarðanir sem eru teknar í samræmi við þessa grein og um 

áætlaða afurð til skerðingar fyrir árin fram að árinu 2019, eigi síðar en 1. ágúst á árinu áður en slíkum ákvörðunum er 

beitt, og er síðasta hugsanleg dagsetning fyrir slíka tilkynningu 1. ágúst 2018.“ 

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

a) Eftirfarandi undirgrein er bætt við 1. mgr.: 

„Aðildarríki geta ákveðið að endurskoða þær ákvarðanir sem um getur í þessari málsgrein frá og með almanaksárinu 

2019 og skulu þau tilkynna framkvæmdastjórninni um allar ákvarðanir sem byggjast á slíkri endurskoðun fyrir  

1. ágúst 2018. Ákvarðanir sem byggjast á slíkri endurskoðun skulu ekki leiða til lækkunar á hlutfallinu sem 

framkvæmdastjórninni var tilkynnt um í samræmi við fyrstu, aðra, þriðju og fjórðu undirgrein.“ 

b) Eftirfarandi undirgrein er bætt við 2. mgr.: 

„Aðildarríki geta ákveðið að endurskoða þær ákvarðanir sem um getur í þessari málsgrein frá og með almanaksárinu 

2019 og skulu þau tilkynna framkvæmdastjórninni um allar ákvarðanir sem byggjast á slíkri endurskoðun fyrir  

1. ágúst 2018. Ákvarðanir sem byggjast á slíkri endurskoðun skulu ekki leiða til hækkunar á hlutfallinu sem 

framkvæmdastjórninni var tilkynnt um í samræmi við fyrstu, aðra, þriðju og fjórðu undirgrein.“ 

 6) Í stað g-liðar 1. mgr. 31. gr. kemur eftirfarandi: 

„g) telji aðildarríkin það nauðsynlegt, línulegri skerðingu á verðgildi greiðsluréttinda innan grunngreiðsluáætlunarinnar á 

lands- eða svæðisbundnum vettvangi til að ná yfir tilvikin sem um getur í 6. mgr. 30. gr. þessarar reglugerðar. 

Aðildarríki sem nýta sér nú þegar þessa línulegu skerðingu geta þar að auki, á sama árinu, einnig beitt línulegri 

skerðingu á verðgildi greiðsluréttinda innan grunngreiðsluáætlunarinnar á lands- eða svæðisbundnum vettvangi til að 

ná yfir tilvikin sem um getur í a- og b-lið fyrstu undirgreinar 7. mgr. 30. gr. þessarar reglugerðar,“. 

 7) Eftirfarandi undirgreinum er bætt við 4. mgr. 36. gr.: 

„Hækka má fjárhæðina, sem er reiknuð fyrir hvert aðildarríki í samræmi við fyrstu undirgrein þessarar málsgreinar, um að 

hámarki 3% af viðeigandi árlegum landsbundnum efri mörkum sem eru sett fram í II. viðauka eftir að fjárhæðin sem leiðir 

af beitingu 1. mgr. 47. gr. fyrir viðeigandi ár hefur verið dregin frá. Ef aðildarríki beitir slíkri hækkun skal 

framkvæmdastjórnin taka tillit til þeirrar hækkunar þegar hún ákveður árlegu landsbundnu efri mörkin fyrir samræmda, 

svæðistengda greiðslukerfið samkvæmt fyrstu undirgrein þessarar málsgreinar. Í því skyni skulu aðildarríkin, eigi síðar en 

31. janúar 2018, tilkynna framkvæmdastjórninni um þau árlegu hlutföll sem fjárhæðin sem er reiknuð skv. 1. mgr. 

þessarar greinar skal hækka um á hverju almanaksári frá árinu 2018. 

Aðildarríki geta endurskoðað ákvörðun sína, sem um getur í annarri undirgrein þessarar málsgreinar, á hverju ári og þau 

skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um allar ákvarðanir sem byggjast á slíkri endurskoðun eigi síðar en 1. ágúst árið 

áður en þeim er beitt.“ 

 8) Ákvæðum 44. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 2. mgr. kemur eftirfarandi: 

„2. Með fyrirvara um þann fjölda nytjaplöntutegunda sem krafist er skv. 1. mgr. skulu hæstu viðmiðunarmörkin sem 

þar eru sett fram ekki gilda um bú þar sem meira en 75% af ræktanlegu landi eru þakin grastegundum eða öðrum 

jurtkenndum fóðurjurtum eða eru hvíldarland eða eru notuð til að rækta nytjaplöntur sem eru á kafi í vatni 

umtalsverðan hluta ársins eða umtalsverðan tíma ræktunarhringrásarinnar. Í slíkum tilvikum skal helsta nytjaplantan á 

því ræktanlega landi sem út af stendur ekki þekja meira en 75% af þessu ræktanlega landi sem út af stendur, nema ef 

þetta útafstandandi svæði er þakið grastegundum eða öðrum jurtkenndum fóðurjurtum eða er hvíldarland.“  



Nr. 76/44 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.11.2022 

 

b) Í stað a- og b-liðar 3. mgr. kemur eftirfarandi: 

„a) þar sem meira en 75% af ræktanlegu landi er notað til framleiðslu á grastegundum eða öðrum jurtkenndum 

fóðurjurtum, er notað til ræktunar á belgjurtum, er hvíldarland eða fellur undir samsetningu þessarar notkunar, 

b) þar sem meira en 75% af aðstoðarhæfu landbúnaðarsvæði er fastagraslendi, er notað til framleiðslu á 

grastegundum eða öðrum jurtkenndum fóðurjurtum eða til að rækta nytjaplöntur sem eru á kafi í vatni 

umtalsverðan hluta ársins eða umtalsverðan tíma ræktunarhringrásarinnar eða fellur undir samsetningu þessarar 

notkunar,“. 

c) Í stað annarrar undirgreinar 4. mgr. kemur eftirfarandi: 

„Vetrarnytjaplöntur og vornytjaplöntur skulu teljast vera aðgreindar nytjaplöntur þó að þær tilheyri sömu ættkvísl. 

Spelt (Triticum spelta) skal teljast vera aðgreind nytjaplanta frá nytjaplöntum sem tilheyra sömu ættkvísl.“ 

 9) Ákvæðum 46. gr. er breytt sem hér segir: 

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

„1. Ef ræktanlegt land bús nær yfir meira en 15 hektara skal bóndinn tryggja, frá og með 1. janúar 2015, að svæði 

sem samsvarar a.m.k. 5% af ræktanlegu landi búsins, sem bóndinn tilgreindi í samræmi við a-lið fyrstu undirgreinar  

1. mgr. 72. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1306/2013, og, ef aðildarríkið telur að það sé vistfræðilegt áherslusvæði í 

samræmi við 2. mgr. þessarar greinar, þ.m.t. svæðin sem getið er í c-, d-, g-, h-, k- og l-lið þeirrar málsgreinar, sé 

vistfræðilegt áherslusvæði.“ 

b) Ákvæðum 2. mgr. er breytt sem hér segir: 

i. Eftirfarandi liðum er bætt við fyrstu undirgrein: 

„k) svæði með Miscanthus, 

l) svæði með bollafífla (Silphium perfoliatum), 

m) hvíldarland með plöntum sem gefa af sér hunang (tegundir sem eru auðugar af frjókornum og hunangslegi).“ 

ii. Í stað annarrar undirgreinar kemur eftirfarandi: 

„Vistfræðilega áherslusvæðið skal vera staðsett á ræktanlegu landi búsins, að undanskildum þeim svæðum búsins 

sem um getur í g-, h-, k- og l-lið fyrstu undirgreinar þessarar málsgreinar. Að því er varðar svæði sem um getur í 

c- og d-lið fyrstu undirgreinar þessarar málsgreinar má vistfræðilega áherslusvæðið einnig liggja að því 

ræktanlega landi búsins sem bóndinn tilgreindi í samræmi við a-lið fyrstu undirgreinar 1. mgr. 72. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1306/2013.“ 

c) Í stað a- og b-liðar 4. mgr. kemur eftirfarandi: 

„a) þar sem meira en 75% af ræktanlega landinu er notað til framleiðslu á grastegundum eða öðrum jurtkenndum 

fóðurjurtum, er hvíldarland, er notað til að rækta belgjurtir eða fellur undir samsetningu þessarar notkunar, 

b) þar sem meira en 75% af aðstoðarhæfu landbúnaðarsvæði er fastagraslendi, er notað til framleiðslu á 

grastegundum eða öðrum jurtkenndum fóðurjurtum eða til að rækta nytjaplöntur sem eru á kafi í vatni 

annaðhvort umtalsverðan hluta ársins eða umtalsverðan tíma ræktunarhringrásarinnar eða fellur undir sam-

setningu þessarar notkunar.“ 

10) Ákvæðum 50. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 5. mgr. kemur eftirfarandi: 

„5. Greiðslan til ungra bænda skal veitt hverjum bónda í fimm ár og hefjast þegar umsókn um greiðslur til ungra 

bænda er fyrst lögð fram, að því tilskildu að sú framlagning eigi sér stað innan fimm ára frá því að búskapur hefst eins 

og um getur í a-lið 2. mgr. Þetta fimm ára tímabil skal einnig gilda um bændur sem hafa fengið greiðslur fyrir unga 

bændur að því er varðar umsóknir frá því fyrir umsóknarárið 2018. 

Þrátt fyrir annan málslið fyrstu undirgreinar er aðildarríkjum heimilt að ákveða, að því er varðar þá ungu bændur sem 

hófu búskap í samræmi við a-lið 2. mgr. á tímabilinu 2010–2013, að stytta fimm ára tímabilið um þann árafjölda sem 

leið frá því að búskapur hófst, sem um getur í a-lið 2. mgr., og til fyrstu framlagningar umsóknarinnar um greiðslur til 

ungra bænda.“  
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b) Í stað a- og b-liðar 6. mgr. kemur eftirfarandi: 

„a) á bilinu 25% til 50% af meðalverðgildi greiðsluréttinda bóndans vegna eigin jarðnæðis eða leigujarðnæðis eða 

b) á bilinu 25% til 50% af fjárhæð sem er reiknuð með því að deila í fjölda allra aðstoðarhæfra hektara, sem voru 

tilgreindir á árinu 2015 í samræmi við 1. mgr. 33. gr., með föstu hlutfalli landsbundnu efri markanna fyrir 

almanaksárið 2019 sem sett eru fram í II. viðauka. Þetta fasta hlutfall skal vera jafnt hlutdeildinni í landsbundnu 

efri mörkunum sem eftir er fyrir grunngreiðsluáætlunina í samræmi við 1. mgr. 22. gr. fyrir árið 2015.“ 

c) Í stað 7. mgr. kemur eftirfarandi: 

„7. Aðildarríki sem beita 36. gr. skulu reikna fjárhæð greiðslunnar til ungra bænda á hverju ári með því að margfalda 

tölu sem samsvarar gildi á bilinu 25% til 50% af svæðistengdri samræmdri greiðslu, sem er reiknuð í samræmi við  

36. gr., með fjölda aðstoðarhæfra hektara sem bóndinn hefur tilgreint í samræmi við 2. mgr. 36. gr.“ 

d) Í stað fyrstu undirgreinar 8. mgr. kemur eftirfarandi: 

„8. Þrátt fyrir 6. og 7. mgr. þessarar greinar er aðildarríkjum heimilt að reikna fjárhæð greiðslunnar til ungra bænda á 

hverju ári með því að margfalda tölu sem samsvarar gildi á bilinu 25% til 50% af landsbundinni meðalgreiðslu á 

hvern hektara með fjölda greiðsluréttinda sem bóndinn hefur virkjað, í samræmi við 1. mgr. 32. gr., eða með fjölda 

aðstoðarhæfra hektara sem bóndinn hefur tilgreint í samræmi við 2. mgr. 36. gr.“ 

e) Í stað fyrstu undirgreinar 10. mgr. kemur eftirfarandi: 

„10. Í stað þess að beita ákvæðum 6. til 9. mgr. er aðildarríkjum heimilt að úthluta árlegri eingreiðslu á hvern bónda, 

sem er reiknuð með því að margfalda fastan fjölda hektara með tölu sem samsvarar gildi á bilinu 25% til 50% af 

landsbundinni meðalgreiðslu á hvern hektara, eins og fastsett er í samræmi við 8. mgr.“ 

11) Ákvæðum 52. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Ákvæði 5. mgr. falla brott, 

b) Í stað 6. mgr. kemur eftirfarandi: 

„6. Framleiðslutengdur stuðningur er framleiðslutakmarkandi kerfi sem skal vera í formi árlegrar greiðslu sem 

byggist á föstum svæðum og framleiðslu eða á föstum fjölda dýra og virða skal fjárhagsleg efri mörk sem aðildarríkin 

skulu ákvarða fyrir hverja ráðstöfun og tilkynna til framkvæmdastjórnarinnar.“ 

c) Eftirfarandi málsgrein er bætt við: 

„10. Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja framseldar gerðir, í samræmi við 70. gr., til að bæta við 

þessa reglugerð að því er varðar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að aðstoðarþegar valfrjáls framleiðslutengds 

stuðnings verði fyrir neikvæðum áhrifum af kerfislægum óstöðugleika á markaði innan geira. Með þessum framseldu 

gerðum má heimila aðildarríkjunum að ákveða að halda megi áfram að veita slíkan stuðning fram til ársins 2020 á 

grundvelli þeirra framleiðslueininga sem valfrjáls framleiðslutengdur stuðningur var veittur fyrir á liðnu viðmiðunar-

tímabili.“ 

12) Í stað 6. mgr. 53. gr. kemur eftirfarandi: 

„6. Aðildarríkin geta, eigi síðar en 1. ágúst ár hvert, endurskoðað ákvörðun sína samkvæmt þessum kafla og ákveðið, frá 

og með næsta ári: 

a) að láta hlutfallið sem var fastsett skv. 1., 2. og 3. mgr. haldast óbreytt, hækka það eða lækka innan þeirra marka sem 

þar er mælt fyrir um, eftir atvikum, eða láta hlutfallið sem var fastsett skv. 4. mgr. haldast óbreytt eða lækka það, 

b) að breyta skilyrðunum fyrir veitingu aðstoðar, 

c) að hætta að veita stuðning samkvæmt þessum kafla. 

Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um allar slíkar ákvarðanir fyrir þann dag sem um getur í fyrstu 

undirgrein.“  
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13) Ákvæðum 70. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 2. mgr. kemur eftirfarandi: 

„2. Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja framseldu gerðirnar, sem um getur í 2. gr., 4. gr.  

(3. mgr.), 6. gr. (3. mgr.), 7. gr. (3. mgr.), 8. gr. (3. mgr.), 9. gr. (5. mgr.), 20. gr. (6. mgr.), 35. gr., 36. gr. (6. mgr.), 

39. gr. (3. mgr.), 43. gr. (12. mgr.), 44. gr. (5. mgr.), 45. gr. (5. og 6. mgr.), 46. gr. (9. mgr.), 50. gr. (11. mgr.), 52. gr. 

(9. og 10. mgr.), 57. gr. (3. mgr.), 58. gr. (5. mgr.), 59. gr. (3. mgr.), 64. gr. (5. mgr.), 67. gr. (1. og 2. mgr.) og 73. gr., 

í sjö ár frá og með 1. janúar 2014. 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.“ 

b) Í stað 3. mgr. kemur eftirfarandi: 

„3. Evrópuþinginu eða ráðinu er hvenær sem er heimilt að afturkalla valdaframsalið sem um getur í 2. gr., 4. gr.  

(3. mgr.), 6. gr. (3. mgr.), 7. gr. (3. mgr.), 8. gr. (3. mgr.), 9. gr. (5. mgr.), 20. gr. (6. mgr.), 35. gr., 36. gr. (6. mgr.), 

39. gr. (3. mgr.), 43. gr. (12. mgr.), 44. gr. (5. mgr.), 45. gr. (5. og 6. mgr.), 46. gr. (9. mgr.), 50. gr. (11. mgr.), 52. gr. 

(9. og 10. mgr.), 57. gr. (3. mgr.), 58. gr. (5. mgr.), 59. gr. (3. mgr.), 64. gr. (5. mgr.), 67. gr. (1. og 2. mgr.) og 73. 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.“ 

c) Í stað 5. mgr. kemur eftirfarandi: 

„5. Framseld gerð, sem er samþykkt skv. 2. gr., 4. gr. (3. mgr.), 6. gr. (3. mgr.), 7. gr. (3. mgr.), 8. gr. (3. mgr.), 9. gr. 

(5. mgr.), 20. gr. (6. mgr.), 35. gr., 36. gr. (6. mgr.), 39. gr. (3. mgr.), 43. gr. (12. mgr.), 44. gr. (5. mgr.), 45. gr. (5. og 

6. mgr.), 46. gr. (9. mgr.), 50. gr. (11. mgr.), 52. gr. (9. og 10. mgr.), 57. gr. (3. mgr.), 58. gr. (5. mgr.), 59. gr.  

(3. mgr.), 64. gr. (5. mgr.), 67. gr. (1. og 2. mgr.) og 73. 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.“ 

14) Ákvæðum X. viðauka er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð. 

4. gr. 

Breytingar á reglugerð (ESB) nr. 1308/2013 

Reglugerð (ESB) nr. 1308/2013 er breytt sem hér segir: 

 1) Ákvæðum 33. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað f-liðar 1. mgr. kemur eftirfarandi: 

„f) forvarnir gegn krísuástandi og krísustjórnun, þ.m.t. að láta öðrum samtökum framleiðenda, félögum samtaka 

framleiðenda, hópum framleiðenda eða einstökum framleiðendum í té markþjálfun,“. 

b) Fyrstu undirgrein 3. mgr. er breytt sem hér segir: 

i. Í stað c- og d-liðar kemur eftirfarandi: 

„c) kynningar og samskipta, þ.m.t. aðgerðir og starfsemi sem miða að því að fjölþætta og samþætta markaði 

með aldin og grænmeti, hvort sem er til forvarna eða meðan krísuástand stendur yfir, 

d) stuðnings vegna umsýslukostnaðar við stofnun gagnkvæmra tryggingasjóða og fjárframlög til að endurnýja 

gagnkvæma tryggingasjóði í kjölfar bóta sem eru greiddar til framleiðenda, sem eru aðilar að þeim, ef tekjur 

þeirra minnka mikið vegna óhagstæðra markaðsskilyrða,“.  
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ii. Eftirfarandi lið er bætt við: 

„i) markþjálfunar fyrir önnur samtök framleiðenda, félög samtaka framleiðenda, hópa framleiðenda eða 

einstakra framleiðenda.“ 

c) Í stað annarrar og þriðju undirgreinar 5. mgr. kemur eftirfarandi: 

„Aðgerðir í umhverfismálum skulu uppfylla þær kröfur um greiðslur vegna umhverfis- og loftslagsvæns landbúnaðar 

eða lífræns búskapar sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 28. gr. og 2. og 3. mgr. 29. gr. reglugerðar (ESB) nr.1305/2013. 

Þegar minnst 80% framleiðenda sem eru aðilar að tilteknum samtökum framleiðenda eru bundnir af einni eða fleiri 

nákvæmlega eins skuldbindingum um umhverfis- og loftslagsvænan landbúnað eða lífrænan búskap, sem kveðið er á 

um í 3. mgr. 28. gr. og 2. og 3. mgr. 29. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1305/2013, skal hver þessara skuldbindinga teljast 

vera aðgerð í umhverfismálum sem um getur í a-lið fyrstu undirgreinar þessarar málsgreinar.“ 

 2) Í stað 4. mgr. 34. gr. kemur eftirfarandi: 

„4. Auka skal 50% mörkin, sem kveðið er á um í 1. mgr., í 100% ef um er að ræða: 

a) að aldin og grænmeti sé tekið af markaði, sem nemur ekki meira en 5% af magni framleiðslu hverra samtaka 

framleiðenda, sem sett er á markað, og sem er ráðstafað með: 

i. ókeypis dreifingu til góðgerðarsamtaka og -stofnana sem aðildarríkin hafa veitt viðurkenningu til slíkrar 

starfsemi, til notkunar í starfsemi þeirra til að aðstoða einstaklinga sem hafa rétt til opinberrar aðstoðar sem er 

viðurkenndur í landslögum, einkum af því að þeir geta ekki séð fyrir sér, 

ii. ókeypis dreifingu til fangelsa, skóla og opinberra menntastofnana, stofnana sem um getur í 22. gr. og til 

sumarbúða fyrir börn, sem og sjúkrahúsa og elliheimila sem aðildarríkin tilgreina, sem skulu gera allar 

nauðsynlegar ráðstafanir til að sjá til þess að það magn sem er dreift á þennan hátt sé til viðbótar við það magn 

sem venjulega er keypt inn af slíkum stofnunum, 

b) aðgerðir sem tengjast markþjálfun annarra samtaka framleiðenda eða hópa samtaka framleiðenda sem eru viðurkennd 

í samræmi við 125. gr. e í reglugerð (EB) nr. 1234/2007 eða 27. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1305/2013, að því tilskildu 

að þessi samtök eða þessir hópar séu frá svæðum aðildarríkja sem um getur í 1. mgr. 35. gr. þessarar reglugerðar eða 

einstakir framleiðendur.“ 

 3) Í stað 35. gr. kemur eftirfarandi: 

„35. gr. 

Landsbundin fjárhagsaðstoð 

1. Á svæðum innan aðildarríkja þar sem skipulagsstig framleiðenda í aldin- og grænmetisgeiranum er umtalsvert lægra 

en meðaltalið í Sambandinu er aðildarríkjum heimilt að veita samtökum framleiðenda landsbundna fjárhagsaðstoð sem 

nemur að hámarki 80% af þeim fjárframlögum sem um getur í a-lið 1. mgr. 32. gr. og allt að 10% af verðmæti þeirrar 

framleiðslu slíkra samtaka framleiðenda sem sett er á markað. Þessi aðstoð skal koma til viðbótar aðgerðasjóðnum. 

2. Skipulagsstig framleiðenda á svæði aðildarríkis skal teljast vera umtalsvert lægra en meðaltalið í Sambandinu ef 

meðalskipulagsstigið hefur verið undir 20% í þrjú ár samfleytt áður en aðgerðaáætluninni var komið í framkvæmd. 

Skipulagsstigið skal reiknað sem verðmæti aldina- og grænmetisframleiðslu sem fékkst á viðkomandi svæði og samtök 

framleiðenda, hópar samtaka framleiðenda og hópar framleiðenda, sem eru viðurkennd í samræmi við 125. gr. e í 

reglugerð (EB) nr. 1234/2007 eða 27. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1305/2013, settu á markað, deilt með heildarverðmæti 

framleiðslu aldina- og grænmetisframleiðslu sem fékkst á viðkomandi svæði. 

3. Aðildarríki sem veita landsbundna fjárhagsaðstoð í samræmi við 1. mgr. skulu upplýsa framkvæmdastjórnina um 

svæðin sem uppfylla þær viðmiðanir sem um getur í 2. mgr. og um landsbundnu fjárhagsaðstoðina sem veitt var 

samtökum framleiðenda á þeim svæðum.“ 

 4) Í stað ii. liðar d-liðar 37. gr. kemur eftirfarandi: 

„ii. skilyrði sem tengjast a-, b-, c- og i-lið fyrstu undirgreinar 3. mgr. 33. gr.,“.  
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 5) Í stað i-liðar fyrstu málsgreinar 38. gr. kemur eftirfarandi: 

„i) ráðstafanir vegna kynninga, samskipta, markþjálfunar og menntunar í tengslum við forvarnir gegn krísuástandi og 

vegna krísustjórnunar,“. 

 6) Eftirfarandi málsgrein er bætt við í 62. gr.: 

„5. Aðildarríki geta beitt ákvæðum þessa kafla um svæði þar sem framleitt er vín sem hentar til framleiðslu á brenndum 

vínum með landfræðilega merkingu eins og er skráð í samræmi við III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 110/2008 (*). Að því er varðar þennan kafla er heimilt að meðhöndla þessi svæði sem svæði þar sem framleiða 

má vín með verndaða upprunatáknun eða verndaða, landfræðilega merkingu. 

  

(*) 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).“ 

 7) Ákvæðum 64. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi lið er bætt við í annarri undirgrein 1. mgr.: 

„ca) umsækjandinn er ekki með vínvið sem var plantað án þess að leyfi væri fyrir hendi, eins og um getur í 71. gr. 

þessarar reglugerðar, eða án réttinda til plöntunar, eins og um getur í 85. gr. a og 85. gr. b í reglugerð (EB)  

nr. 1234/2007,“. 

b) Í stað inngangshlutans í 2. mgr. kemur eftirfarandi: 

„2. Ef heildarsvæðið sem aðstoðarhæfar umsóknir, sem um getur í 1. mgr., ná til á tilteknu ári er stærra en það svæði 

sem aðildarríkið býður upp á skal veita leyfi með hlutfallslegri dreifingu á alla umsækjendur miðað við hektarafjölda, 

á grundvelli þess svæðis sem þeir hafa óskað eftir leyfi fyrir. Í tengslum við slíka veitingu er heimilt að fastsetja 

lágmarks- og/eða hámarkssvæði eftir umsækjendum og veitingin má einnig fara fram að hluta til eða að öllu leyti 

samkvæmt einni eða fleiri af eftirfarandi forgangsviðmiðunum, sem eru hlutlægar og án mismununar:“ 

c) Eftirfarandi málsgrein er bætt við: 

„2a. Ef aðildarríki ákveður að beita einni eða fleiri af þeim viðmiðunum sem um getur í 2. mgr. getur það aðildarríki 

bætt því viðbótarskilyrði við að umsækjandinn skuli vera einstaklingur sem er ekki eldri en 40 ára á árinu þegar 

umsóknin er lögð fram.“ 

d) Í stað 3. mgr. kemur eftirfarandi: 

„3. Aðildarríkin skulu gera opinberar þær viðmiðanir, sem um getur í 1. og 2. mgr. og 2. mgr. a, sem þau beita og 

skulu þau tilkynna framkvæmdastjórninni um þær þegar í stað.“ 

 8) Ákvæðum 148. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi málsgrein er bætt við: 

„1a. Ef aðildarríki nýta sér ekki möguleikana sem kveðið er á um í 1. mgr. þessarar greinar getur framleiðandi, 

samtök framleiðenda eða hópur samtaka framleiðenda krafist þess að öll afhending á hrámjólk til aðila sem vinnur 

hrámjólk verði háð skriflegum samningi milli aðilanna og/eða háð skriflegu tilboði um samning frá fyrstu kaupendum 

samkvæmt skilyrðunum sem mælt er fyrir um í fyrstu undirgrein 4. mgr. þessarar greinar. 

Ef fyrsti kaupandi er örfyrirtæki, lítið eða meðalstórt fyrirtæki í skilningi tilmæla 2003/361/EB er samningurinn 

og/eða tilboðið um samning ekki skyldubundið, með fyrirvara um möguleika aðilanna á að nýta staðlaðan samning 

sem fjölgreinasamtök semja.“ 

b) Í stað inngangshlutans í 2. mgr. kemur eftirfarandi: 

„2. Samningurinn og/eða tilboðið um samning sem um getur í 1. mgr. og 1. mgr. a skal:“ 

c) Í stað 3. mgr. kemur eftirfarandi: 

„3. Þrátt fyrir 1. mgr. og 1. mgr. a skal ekki gerð krafa um samning og/eða tilboð um samning þegar meðlimur 

samvinnufélags afhendir hrámjólk til samvinnufélagsins sem hann er aðili að, ef samþykktir þess samvinnufélags eða 

reglur og ákvarðanir, sem kveðið er á um í umræddum samþykktum eða eru dregnar af þeim, innihalda ákvæði sem 

hafa svipuð áhrif og ákvæðin sem sett eru fram í a-, b- og c-lið 2. mgr.“  
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d) Í stað inngangshlutans og a-liðar annarrar undirgreinar 4. mgr. kemur eftirfarandi: 

„Þrátt fyrir fyrstu undirgrein skal eitt eða fleira af eftirfarandi gilda: 

a) ef aðildarríki ákveður að gera skriflegan samning um afhendingu hrámjólkur skyldubundinn í samræmi við  

1. mgr. getur það fastsett: 

i. skuldbindingu um að aðilarnir komi sér saman um tengsl milli tiltekins magns sem er afhent og verðsins sem 

greiða skal fyrir þá afhendingu, 

ii. lágmarksgildistíma sem einungis nær til skriflegra samninga milli bóndans og fyrsta kaupanda hrámjólk-

urinnar og skal slíkur lágmarksgildistími vera minnst sex mánuðir og ekki skerða eðlilega starfsemi innri 

markaðarins,“. 

 9) Í stað 1. mgr. 149. gr. kemur eftirfarandi: 

„1. Samtök framleiðenda í mjólkur- og mjólkurafurðageiranum sem eru viðurkennd skv. 1. mgr. 161. gr. mega gera, 

fyrir hönd þeirra bænda sem eru aðilar að þeim, samninga, að því er varðar alla sameiginlega framleiðslu þeirra eða hluta 

hennar, um afhendingu á hrámjólk frá bónda til vinnsluaðila hrámjólkur eða til söfnunaraðila í skilningi þriðju 

undirgreinar 1. mgr. 148. gr.“ 

10) Ákvæðum 152. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað b-liðar 1. mgr. kemur eftirfarandi: 

„b) eru stofnuð að frumkvæði framleiðendanna og stunda a.m.k. eina af eftirfarandi starfsemi: 

i. sameiginlega vinnslu, 

ii. sameiginlega dreifingu, þ.m.t. sameiginlegir söluvettvangar eða sameiginlegir flutningar, 

iii. sameiginlega pökkun, merkingu eða kynningu, 

iv. sameiginlega skipulagningu gæðaeftirlits, 

v. sameiginlega nýtingu búnaðar eða geymsluaðstöðu, 

vi. sameiginlega stjórnun úrgangs sem hefur bein tengsl við framleiðsluna, 

vii. sameiginlega öflun aðfanga, 

viii. alla aðra sameiginlega þjónustustarfsemi til að ná einu af þeim markmiðum sem talin eru upp í c-lið 

þessarar málsgreinar,“. 

b) Eftirfarandi málsgreinum er bætt við: 

„1a. Þrátt fyrir 1. mgr. 101. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins geta samtök framleiðenda, sem eru 

viðurkennd skv. 1. mgr. þessarar greinar, gert áætlanir um framleiðslu, hagrætt framleiðslukostnaði, sett á markað og 

gert samninga um framboð á landbúnaðarafurðum fyrir hönd aðila sinna að því er varðar alla samanlagða framleiðslu 

þeirra eða hluta af henni. 

Starfsemin sem um getur í fyrstu undirgrein getur farið fram: 

a) að því tilskildu að ein eða fleiri af þeirri tegund starfsemi sem um getur í i. til vii. lið b-liðar 1. mgr. fari 

raunverulega fram og stuðli þannig að því að uppfylla markmiðin sem sett eru fram í 39. gr. sáttmálans um 

starfshætti Evrópusambandsins, 

b) að því tilskildu að samtök framleiðenda þétti framboð og setji afurðir aðila sinna á markað, hvort sem um er að 

ræða yfirfærslu eignarréttar á landbúnaðarafurðum frá framleiðendum til samtaka framleiðenda eða ekki, 

c) hvort sem umsamið verð er það sama og fyrir samanlagða framleiðslu sumra eða allra aðilanna, eða ekki, 

d) að því tilskildu að umræddir framleiðendur séu ekki aðilar að neinum öðrum samtökum framleiðenda að því er 

varðar afurðirnar sem falla undir starfsemina sem um getur í fyrstu undirgrein, 

e) að því tilskildu að umrædd landbúnaðarafurð falli ekki undir skuldbindingu um afhendingu sem stafar af aðild 

bóndans að samvinnufélagi sem er ekki aðili að hlutaðeigandi samtökum framleiðenda, í samræmi við skilyrðin 

sem sett eru fram í samþykktum samvinnufélagsins eða reglur og ákvarðanir sem kveðið er á um í umræddum 

samþykktum eða eru dregnar af þeim.  
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Aðildarríkjum er hins vegar heimilt að víkja frá skilyrðinu sem sett er fram í d-lið annarrar undirgreinar í tilhlýðilega 

rökstuddum tilvikum þegar aðilar sem eru framleiðendur ráða yfir tveimur aðskildum framleiðslueiningum sem eru 

staðsettar á mismunandi landsvæðum. 

1b. Að því er varðar þessa grein ná vísanir til samtaka framleiðenda einnig til félaga samtaka framleiðenda sem eru 

viðurkennd skv. 1. mgr. 156. gr ef slík félög uppfylla kröfurnar sem settar eru fram í 1. mgr. þessarar greinar. 

1c. Samkeppnisyfirvald aðildarríkis sem um getur í 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1/2003 getur ákveðið, í einstökum 

tilvikum, að í framtíðinni skuli einni eða fleiri af þeirri tegund starfsemi sem um getur í fyrstu undirgrein 1. mgr. a 

breytt, henni hætt eða að hún eigi alls ekki að eiga sér stað ef það telur að slíkt sé nauðsynlegt til að koma í veg fyrir 

að samkeppni sé útilokuð eða ef það telur að markmiðunum, sem sett eru fram í 39. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins, sé stofnað í hættu. 

Að því er varðar samningaviðræður sem ná til fleiri en eins aðildarríkis skal framkvæmdastjórnin taka ákvörðunina, 

sem um getur í fyrstu undirgrein þessarar greinar, án þess að beita málsmeðferðinni sem um getur í 2. eða 3. mgr.  

229. gr. 

Þegar samkeppnisyfirvald aðildarríkis aðhefst samkvæmt fyrstu undirgrein þessarar málsgreinar skal samkeppn-

isyfirvaldið tilkynna framkvæmdastjórninni skriflega um það áður en eða án tafar eftir að það hrindir af stað fyrstu 

formlegu ráðstöfun rannsóknarinnar og skal upplýsa framkvæmdastjórnina um ákvarðanirnar án tafar eftir að þær eru 

samþykktar. 

Þær ákvarðanir sem um getur í þessari málsgrein skulu ekki taka gildi fyrr en viðkomandi fyrirtækjum hefur verið 

tilkynnt um þær.“ 

c) Ákvæði 3. mgr. falla brott, 

11) Ákvæðum 154. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi málsgrein er bætt við: 

„1a. Aðildarríkjum er heimilt, sé þess óskað, að ákveða að veita samtökum framleiðenda sem starfa innan nokkurra 

geira, eins og um getur í 2. mgr. 1. gr., fleiri en eina viðurkenningu, að því tilskildu að samtök framleiðenda uppfylli 

skilyrðin sem um getur í 1 mgr. þessarar greinar fyrir hvern þann geira sem þau óska eftir viðurkenningu fyrir.“ 

b) Í stað 2. og 3. mgr. kemur eftirfarandi: 

„2. Aðildarríki geta ákveðið að samtök framleiðenda sem hafa fengið viðurkenningu fyrir 1. janúar 2018 og sem 

uppfylla skilyrðin sem mælt er fyrir um í 1. mgr. þessarar greinar skuli teljast njóta viðurkenningar sem samtök 

framleiðenda skv. 152. gr. 

3. Ef samtök framleiðenda voru viðurkennd fyrir 1. janúar 2018 en uppfylla ekki skilyrðin sem sett eru fram í  

1. mgr. þessarar greinar skulu aðildarríki afturkalla viðurkenningu sína eigi síðar en 31. desember 2020.“ 

12) Ákvæðum 157. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi liðum er bætt við í c-lið 1. mgr.: 

„xv. að setja stöðluð ákvæði um sameiginlega verðmætaskiptingu í skilningi 172. gr. a, þ.m.t. markaðstengdur ágóði 

og tap, sem ákvarða hvernig sérhverri þróun viðeigandi markaðsverðs viðkomandi afurða eða annarra 

vörumarkaða skuli deilt á milli þeirra, 

xvi. að gera framkvæmdarráðstafanir til að koma í veg fyrir og stjórna heilbrigði dýra, plöntuvernd og 

umhverfisáhættum.“ 

b) Eftirfarandi málsgrein er bætt við: 

„1a. Aðildarríkjum er heimilt, sé þess óskað, að ákveða að veita fjölgreinasamtökum sem starfa innan nokkurra geira, 

eins og um getur í 2. mgr. 1. gr., fleiri en eina viðurkenningu, að því tilskildu að fjölgreinasamtökin uppfylli skilyrðin 

sem um getur í 1 mgr. og, eftir atvikum, 3. mgr. fyrir hvern þann geira sem þau óska eftir viðurkenningu fyrir.“  
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c) Eftirfarandi liðum er bætt við í c-lið 3. mgr.: 

xii. að setja stöðluð ákvæði um sameiginlega verðmætaskiptingu í skilningi 172. gr. a, þ.m.t. markaðstengdur 

ágóði og tap, sem ákvarða hvernig sérhverri þróun viðeigandi markaðsverðs viðkomandi afurða eða annarra 

vörumarkaða skuli deilt á milli þeirra, 

xiii. að gera framkvæmdarráðstafanir til að koma í veg fyrir og stjórna heilbrigði dýra, plöntuvernd og umhverf-

isáhættum.“ 

13) Í stað fyrirsagnarinnar í 159. gr. kemur eftirfarandi: 

„Lögboðin viðurkenning“ 

14) Ákvæðum 161. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað inngangshlutans og a-liðar 1. mgr. kemur eftirfarandi: 

„1. Aðildarríkin skulu, sé þess óskað, viðurkenna alla lögaðila eða skýrt skilgreinda hluta lögaðila sem samtök 

framleiðenda í mjólkur- og mjólkurafurðageiranum því tilskildu að: 

a) framleiðendur í mjólkur- og mjólkurafurðageiranum hafi stofnað þá, þeir eru stofnaðir að frumkvæði þeirra og 

stefna að tilteknu takmarki sem getur tekið til eins eða fleiri af eftirfarandi markmiðum: 

i. að tryggja að framleiðslan sé skipulögð og löguð að eftirspurn, einkum að því er varðar gæði og magn, 

ii. að efla framboð og setningu afurðanna, sem aðilar þeirra framleiða, á markað, 

iii. að hagræða framleiðslukostnaði og halda verði framleiðenda stöðugu,“. 

b) Í stað 2. mgr. kemur eftirfarandi: 

„2. Aðildarríkin geta ákveðið að samtök framleiðenda sem hafa fengið viðurkenningu fyrir 2. apríl 2012 á grundvelli 

landslaga og sem uppfylla skilyrðin sem mælt er fyrir um í 1. mgr. teljist njóta viðurkenningar sem samtök 

framleiðenda.“ 

15) Ákvæðum 168. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi málsgrein er bætt við: 

„1a. Ef aðildarríki nýta sér ekki möguleikana sem kveðið er á um í 1. mgr. þessarar greinar getur framleiðandi, 

samtök framleiðenda eða hópur samtaka framleiðenda, að því er varðar landbúnaðarafurðir í geira sem um getur í  

2. mgr. 1. gr., öðrum en geirum mjólkur, mjólkurafurða og sykurs, krafist þess að öll afhending afurða þeirra til 

vinnsluaðila eða dreifingaraðila verði háð skriflegum samningi milli aðilanna og/eða háð skriflegu tilboði um samning 

frá fyrstu kaupendum samkvæmt skilyrðunum sem mælt er fyrir um í 4. mgr. og í fyrstu undirgrein 6. mgr. þessarar 

greinar. 

Ef fyrsti kaupandi er örfyrirtæki, lítið eða meðalstórt fyrirtæki í skilningi tilmæla 2003/361/EB er samningurinn 

og/eða tilboðið um samning ekki skyldubundið, með fyrirvara um möguleika aðilanna á að nýta staðlaðan samning 

sem fjölgreinasamtök semja.“ 

b) Í stað inngangshlutans í 4. mgr. kemur eftirfarandi: 

„4. Allir samningar eða tilboð um samning sem um getur í 1. mgr. og 1. mgr. a skulu:“ 

c) Í stað 5. mgr. kemur eftirfarandi: 

„5. Þrátt fyrir 1. mgr. og 1. mgr. a skal ekki gerð krafa um samning eða tilboð um samning þegar meðlimur 

samvinnufélags afhendir viðkomandi afurðir til samvinnufélagsins sem hann er aðili að, ef samþykktir þess 

samvinnufélags eða reglur og ákvarðanir, sem kveðið er á um í umræddum samþykktum eða eru dregnar af þeim, 

innihalda ákvæði sem hafa svipuð áhrif og ákvæðin sem sett eru fram í a-, b- og c-lið 4. mgr.“  
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16) Ákvæði 169., 170. og 171. gr. falla brott. 

17) Eftirfarandi þætti er skotið inn: 

„5 .  þát tu r  a  

Ákvæði  um sa meig inlega  verð mætaskipt ing u  

172. gr. a 

Sameiginleg verðmætaskipting 

Með fyrirvara um sértæk ákvæði um sameiginlega verðmætaskiptingu í sykurgeiranum geta bændur, þ.m.t. samtök bænda, 

og fyrstu kaupendur þeirra komið sér saman um ákvæði um sameiginlega verðmætaskiptingu, þ.m.t. markaðstengdur 

ágóði og tap, sem ákvarða hvernig sérhverri þróun viðeigandi markaðsverðs viðkomandi afurða eða annarra vörumarkaða 

skuli deilt á milli þeirra.“ 

18) Í stað 1. mgr. 184. gr. kemur eftirfarandi: 

„1. Tollkvótar vegna innflutnings landbúnaðarafurða, sem á að setja í frjálsa dreifingu í Sambandinu eða hluta þess, eða 

tollkvótar vegna innflutnings landbúnaðarafurða, sem eru upprunnar í Sambandinu, til þriðju landa, sem Sambandið á að 

stýra, að öllu leyti eða hluta til, og leiðir af alþjóðasamningum sem eru gerðir í samræmi við sáttmálann um starfshætti 

Evrópusambandsins eða aðra gerð sem er samþykkt í samræmi við 2. mgr. 43. gr. eða 207. gr. sáttmálans, skulu teknir í 

notkun og/eða stýrt af framkvæmdastjórninni með framseldum gerðum skv. 186. gr. þessarar reglugerðar og fram-

kvæmdargerðum skv. 187. gr. þessarar reglugerðar.“ 

19) Í stað 188. gr. kemur eftirfarandi: 

„188. gr. 

Ferli við úthlutun tollkvóta 

1. Framkvæmdastjórnin skal gera niðurstöðurnar úr úthlutuninni á tollkvótunum vegna tilkynntra umsókna opinberar 

með viðeigandi birtingu á netinu, að teknu tilliti til þeirra tollkvóta sem standa til boða og umsókna sem tilkynnt er um. 

2. Í birtingunni sem um getur í 1. mgr. skal einnig, ef við á, vísa til nauðsynjar þess að hafna umsóknum sem bíða 

samþykkis, stöðva tímabundið framlagningu umsókna eða úthluta ónotuðu magni. 

3. Aðildarríki skulu gefa út innflutningsleyfi og útflutningsleyfi fyrir því magni sem sótt er um innan tollkvóta á 

innflutningi og tollkvóta á útflutningi með fyrirvara um viðeigandi úthlutunarreiknistuðla og eftir að framkvæmdastjórnin 

birtir þá opinberlega í samræmi við 1. mgr.“ 

20) Ákvæðum 209. gr. er breytt sem hér segir: 

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

„Ákvæði 1. mgr. 101. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins gilda ekki um samninga, ákvarðanir og 

samstilltar aðgerðir bænda, bændasamtaka eða samtaka slíkra samtaka, eða samtaka framleiðenda sem eru viðurkennd 

skv. 152. eða 161. gr. þessarar reglugerðar, eða félaga samtaka framleiðenda sem eru viðurkennd skv. 156. gr. 

þessarar reglugerðar, sem varða framleiðslu eða sölu á landbúnaðarafurðum eða notkun sameiginlegrar aðstöðu til 

geymslu, meðhöndlunar eða vinnslu á landbúnaðarafurðum, nema þegar það stofnar markmiðum 39. gr. sáttmálans í 

hættu.“ 

b) Eftirfarandi undirgreinum er bætt við á eftir fyrstu undirgrein 2. mgr.: 

„Hins vegar geta bændur, bændasamtök eða samtök slíkra samtaka, eða samtök framleiðenda sem eru viðurkennd skv. 

152. eða 161. gr. þessarar reglugerðar, eða félög samtaka framleiðenda sem eru viðurkennd skv. 156. gr. þessarar 

reglugerðar, óskað eftir áliti framkvæmdastjórnarinnar á því hvort þessir samningar, ákvarðanir og samstilltu aðgerðir 

samrýmist markmiðunum sem sett eru fram í 39. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins.  
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Framkvæmdastjórnin skal umsvifalaust fjalla um beiðnir um álit og skal senda umsækjandanum álit sitt innan fjögurra 

mánaða frá viðtöku fullgildrar beiðni. Framkvæmdastjórnin getur, að eigin frumkvæði eða að beiðni aðildarríkis, 

breytt innihaldi álits, einkum ef umsækjandinn hefur lagt fram rangar upplýsingar eða misnotað álitið.“ 

21) Ákvæðum 222. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað inngangshlutans í 1. mgr. kemur eftirfarandi: 

„1. Á tímabilum þegar mikill óstöðugleiki er á mörkuðum getur framkvæmdastjórnin samþykkt framkvæmdargerðir 

þess efnis að ákvæði 1. mgr. 101. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins gildi ekki um samninga og 

ákvarðanir bænda, bændasamtaka eða samtaka slíkra samtaka eða viðurkenndra samtaka framleiðenda, samtaka 

viðurkenndra samtaka framleiðenda og viðurkenndra fjölgreinasamtaka í neinum af þeim geirum sem um getur í  

2. mgr. 1. gr. þessarar reglugerðar, að því tilskildu að slíkir samningar og ákvarðanir grafi ekki undan eðlilegri 

starfsemi innri markaðarins, hafi einungis það markmið að koma á stöðugleika í viðkomandi geira og falli undir einn 

eða fleiri eftirfarandi flokka:“ 

b) Ákvæði 2. mgr. falla brott, 

22) Í 232. gr. fellur 2. mgr. brott. 

23) Ákvæðum VII. og VIII. viðauka er breytt í samræmi við III. viðauka við þessa reglugerð. 

5. gr. 

Breytingar á reglugerð (ESB) nr. 652/2014 

Reglugerð (ESB) nr. 652/2014 er breytt sem hér segir: 

1) Eftirfarandi málsgrein er bætt við í 4. gr.: 

„4. Ef um er að ræða samþykki fyrir aðgerðum til margra ára má skipta skuldbindingum samkvæmt fjárlögum niður í 

árlegar greiðslur. Ef skuldbindingum samkvæmt fjárlögum er skipt á þennan hátt skal framkvæmdastjórnin skuldbinda sig 

til árlegra greiðslna, að teknu tilliti til framvindu aðgerðanna, áætlaðra þarfa og fjármagns sem er til reiðu.“ 

2) Í 13. gr. fellur 5. mgr. brott. 

3) Í 22. gr. fellur 5. mgr. brott. 

4) Í 27. gr. fellur 5. mgr. brott. 

6. gr. 

Gildistaka og framkvæmd 

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2018. 

Þó gildir eftirfarandi: 

a) ákvæði a- og b-liðar 11. liðar 3. gr. koma til framkvæmda frá og með 1. janúar 2015, 

b) ákvæði b-liðar 23. liðar 1. gr. koma til framkvæmda frá og með 1. janúar 2016 og 

c) ákvæði 3. liðar 4. gr. koma til framkvæmda frá og með 1. janúar 2019. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Strassborg 13. desember 2017. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, 

A. TAJANI 

forseti. 

Fyrir hönd ráðsins, 

M. MAASIKAS 

forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1305/2013 er breytt sem hér segir: 

1) Í línunni sem varðar 3. mgr. 17. gr., Efni: Fjárfestingar í efnislegum eignum, Landbúnaðargeiri, Hámarksfjárhæð í evrum 

eða hlutfall: 40%, fjórði dálkur, kemur eftirfarandi í stað innganghlutans og fyrsta undirliðar: 

„Af fjárhæð aðstoðarhæfra fjárfestinga á öðrum svæðum 

Hækka má framangreind hlutföll um 20 prósentustig til viðbótar að því tilskildu að mesti samanlagði stuðningur fari ekki 

yfir 90%, fyrir: 

— Unga bændur í að hámarki fimm ár frá þeim degi er búskapur hefst, eins og sett er fram í dreifbýlisþróunaráætluninni, 

eða þar til aðgerðunum, sem eru skilgreindar í viðskiptaáætluninni sem um getur í 4. mgr. 19. gr., er lokið,“. 

2) Í línunni sem varðar 3. mgr. 17. gr., Efni: Fjárfestingar í efnislegum eignum, Vinnsla og setning afurða á markað sem eru 

skráðar í I. viðauka við sáttmálann um starfshætti Evrópusambandsins, Hámarksfjárhæð í evrum eða hlutfall: 40%, kemur 

eftirfarandi í stað fjórða dálks: 

„Af fjárhæð aðstoðarhæfra fjárfestinga á öðrum svæðum 

Hækka má framangreind hlutföll um 20 prósentustig til viðbótar, að því tilskildu að mesti samanlagði stuðningur fari ekki 

yfir 90%, fyrir rekstur sem nýtur stuðnings innan ramma áætlunarinnar um frumkvöðlastarf og nýsköpun (EIP), fyrir 

sameiginlegar fjárfestingar og samþætt verkefni eða starfsemi tengda samruna samtaka framleiðenda“. 

3) Í stað línanna sem varða 37. gr. (5. mgr.), 38. gr. (5. mgr.) og 39. gr. (5. mgr.) kemur eftirfarandi: 

„5. mgr. 

37. gr. 

Uppskeru-, dýra- og plöntutryggingar 70% Af tryggingariðgjaldi sem er gjaldfallið 

5. mgr.  

38. gr. 

Gagnkvæmir tryggingasjóðir vegna óhagstæðra 

veðuratburða, dýra- og plöntusjúkdóma, meindýra-

smits og umhverfisatvika 

70% Af aðstoðarhæfum kostnaði 

5. mgr.  

39. gr. 

Tekjustöðugleikaúrræði 70% Af aðstoðarhæfum kostnaði“ 
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II. VIÐAUKI 

Í X. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1307/2013 er töflunni „Breyti- og vægisstuðlar sem um getur í 3. mgr. 46. gr.“ breytt sem 

hér segir: 

1) Í stað línunnar „Svæði með kjarrvið með stuttan skiptiræktunartíma“ kemur eftirfarandi: 

„Svæði með kjarrvið með stuttan skiptiræktunartíma (á hvern  

1 m2) 

á.e.v. 0,5 0,5 m2“ 

2) Í stað línunnar „Svæði með köfnunarefnisbindandi nytjaplöntur“ kemur eftirfarandi: 

„Svæði með köfnunarefnisbindandi nytjaplöntur (á hvern 1 m2) á.e.v. 1 1 m2“ 

3) Eftirfarandi línum er bætt við: 

„Svæði með Miscanthus á.e.v. 0,7 0,7 m2 

Svæði með bollafífla (Silphium perfoliatum) á.e.v. 0,7 0,7 m2 

Hvíldarland með plöntum sem gefa af sér hunang (tegundir sem 

eru auðugar af frjókornum og hunangslegi) 

á.e.v. 1,5 1,5 m2“ 
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III. VIÐAUKI 

Ákvæðum VII. og VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1308/2013 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað annars undirliðar í c-lið 1. liðar II. hluta VII. viðauka kemur eftirfarandi: 

„— mega efri mörk fyrir heildaralkóhólstyrkleika fara yfir 15% miðað við rúmmál þegar um er að ræða vín með verndaða 

upprunatáknun sem hafa verið framleidd án auðgunar, eða einungis verið auðguð með aðferðum til þykkingar að hluta 

til sem skráðar eru í 1. lið B-þáttar I. hluta VIII. viðauka, að því tilskildu að sá möguleiki sé heimilaður í forskriftinni 

fyrir afurðina í tækniskjali umræddrar verndaðrar upprunatáknunar,“. 

2) Í stað 3. liðar A-þáttar I. hluta VIII. viðauka kemur eftirfarandi: 

„3. Þau ár sem veðurfarsskilyrði hafa verið einstaklega óhagstæð er aðildarríkjunum heimilt, sem undanþága fyrir 

viðkomandi svæði, að hækka mörkin, sem mælt er fyrir um í 2. lið, um 0,5%. Aðildarríki skulu tilkynna fram-

kvæmdastjórninni um slíka hækkun án tafar.“ 

 __________  
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Yfirlýsingar framkvæmdastjórnarinnar 

Við 1. gr. - Dreifbýlisþróun 

— Framlenging á gildistíma dreifbýlisþróunaráætlana 

Útgjöld sem varða dreifbýlisþróunaráætlanir áranna 2014–2020, sem samþykkt voru í samræmi við 2. mgr. 10. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 1305/2013, munu áfram njóta réttar til framlags úr Dreifbýlisþróunarsjóði evrópsks landbúnaðar ef 

þau eru greidd aðstoðarþegum í síðasta lagi 31. desember 2023. Framkvæmdastjórnin mun fjalla um framhald stuðningsins 

við dreifbýlisþróun eftir 2020 í tengslum við tillögu sína um næsta fjárhagsramma til margra ára. 

— Áhættustjórnun 

Framkvæmdastjórnin staðfestir þau áform sín að endurskoða framkvæmd og skilvirkni áhættustjórnunartækjanna sem eru 

sem stendur í reglugerð (ESB) nr. 1305/2013 í tengslum við tillögu sína um nútímavæðingu og einföldun sameiginlegu 

landbúnaðarstefnunnar. 

— Viðurlög vegna Leader 

Framkvæmdastjórnin staðfestir þau áform sín að endurskoða skilvirkni og meðalhóf viðurlaganna vegna LEADER sem 

fram koma í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 809/2014. 

Við 2. gr. - Lárétt reglugerð 

— Varasjóður vegna krísuástands 

Framkvæmdastjórnin staðfestir að rekstur varasjóðs vegna krísuástands í landbúnaðargeiranum og endurgreiðsla 

fjárveitinga sem tengjast fjárhagslegu aðhaldi, eins og kveðið er á um í 25. gr. og 5. mgr. 26. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1306/2013, verði endurskoðuð í tengslum við undirbúninginn fyrir næsta fjárhagsramma til margra ára með það fyrir 

augum að stuðla að skilvirkri og tímanlegri íhlutun þegar krísuástand er á markaði. 

— Ein endurskoðun 

Framkvæmdastjórnin styður nálgunina um eina endurskoðun eins og staðfest er með tillögu hennar að 123. gr. í nýju 

fjárhagsreglugerðinni. Framkvæmdastjórnin staðfestir einnig að í núgildandi lagaramma um stjórnun og eftirlit með 

útgjöldum í landbúnaði, sem komið var á fót með reglugerð (ESB) nr. 1306/2013, er þegar gert ráð fyrir slíkri nálgun og að 

hún hefur verið tekin upp í endurskoðunaráætlun hennar fyrir tímabilið 2014–2020. Einkum tekur framkvæmdastjórnin 

tillit til álits vottunaraðila, sem er lagt fram í samræmi við 1. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1306/2013, þegar það álit er 

talið áreiðanlegt, þegar hún metur þörfina á endurskoðun á hlutaðeigandi greiðslustofnun. 

Við 3. gr. - Beingreiðslur 

— Prótínáætlun 

Framkvæmdastjórnin staðfestir þau áform sín að endurskoða stöðuna varðandi framboð og eftirspurn á plöntuprótínum í 

ESB og að íhuga möguleikann á að þróa „evrópska stefnuáætlun um plöntuprótín“ með það fyrir augum að hvetja enn 

frekar til framleiðslu á plöntuprótínum í ESB á efnahagslega og umhverfislega traustan hátt. 

Við 4. gr. - Sameiginlegt markaðskerfi 

— Minnkun á framleiðslu að eigin frumkvæði 

Framkvæmdastjórnin staðfestir að reglugerð (ESB) 1308/2013 um sameiginlegt markaðskerfi fyrir landbúnaðarafurðir 

inniheldur nú þegar, í 219. gr. og 221. gr., nauðsynlegan lagagrunn sem gerir henni kleift, með fyrirvara um að fjárveitingar 

séu tiltækar, að takast á við markaðsröskun og önnur sértæk vandamál, þ.m.t. á svæðisbundnum vettvangi, með möguleika 

á að veita bændum beina fjárhagsaðstoð. Enn fremur mun tillaga framkvæmdastjórnarinnar um að bæta geirabundnu 

tekjustöðugleikaúrræði við reglugerð (ESB) nr. 1305/2013 um stuðning við dreifbýlisþróun gera aðildarríkjum kleift að 

taka inn í dreifbýlisþróunaráætlanir sínar möguleikann á að veita bændum í tilteknum geira bætur ef þeir verða fyrir 

umtalsverðri tekjuskerðingu. 



17.11.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 76/59 

 

Framkvæmdastjórnin staðfestir enn frekar að 219. gr. heimilar henni að innleiða, ef um er að ræða markaðsröskun eða 

hættu á henni, kerfi þar sem aðstoð Sambandsins er veitt framleiðendum sem taka sér fyrir hendur, að eigin frumkvæði, að 

minnka framleiðslu sína, þ.m.t. nauðsynleg atriði sem varða rekstur slíks kerfis (Dæmi: framseld reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2016/1612 (Stjtíð. ESB L 242, 9.9.2016, bls. 4). 

— Viðurkenning á fjölþjóðlegum fjölgreinasamtökum 

Framkvæmdastjórnin minnir á að sem stendur er mælt fyrir um reglur um samstarf framleiðenda um að viðurkenna 

fjölþjóðleg samtök framleiðenda, fjölþjóðleg félög samtaka framleiðenda eða fjölþjóðleg fjölgreinasambönd, þ.m.t. 

nauðsynleg samvinna á sviði stjórnsýslu milli hlutaðeigandi aðildarríkja, í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2016/232. Framkvæmd þessara reglna og hvort þær eru fullnægjandi verða endurskoðuð í tengslum við yfir-

standandi ferli við nútímavæðingu og einföldun á sameiginlegu landbúnaðarstefnunni. 

— Óréttmætir viðskiptahættir 

Framkvæmdastjórnin staðfestir að hún hefur hrint af stað framtaksverkefni um matvælakeðjuna sem er sem stendur á 

leiðinni í gegnum þau stig sem krafist er samkvæmt viðmiðunarreglunum um bætta reglusetningu. Hún mun taka ákvörðun 

um hugsanlega tillögu að nýrri löggjöf að því ferli loknu, ef mögulegt er á fyrri helmingi ársins 2018. 

— Samstarf framleiðenda 

Framkvæmdastjórnin tekur mið af samningnum milli þingsins og ráðsins um breytingar á 152., 209., 222. og 232. gr. 

Framkvæmdastjórnin vekur athygli á því að breytingarnar sem þingið og ráðið komu sér saman um eru verulegar í eðli sínu 

og eru settar inn án áhrifamats sem krafist er skv. 15. lið samstarfssamningsins milli stofnana um betri lagasetningu. Þetta 

leiðir af sér óvelkomna óvissu sem varðar lög og málsmeðferð þar sem áhrifin og afleiðingarnar eru óþekkt. 

Þar eð breytingar á upprunalegri tillögu framkvæmdastjórnarinnar, þegar þær eru teknar saman, leiða til verulegra 

breytinga á lagarammanum lýsir framkvæmdastjórnin áhyggjum af því að nokkur af nýju ákvæðunum, sem eru samtökum 

framleiðenda í hag, gætu haft þau áhrif að lífvænleika og velferð smábænda og hagsmunum neytenda yrði stofnað í hættu. 

Framkvæmdastjórnin staðfestir skuldbindingu sína um að viðhalda virkri samkeppni í landbúnaðargeiranum og að koma 

markmiðum sameiginlegu landbúnaðarstefnunnar, sem mælt er fyrir um í 39. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópu-

sambandsins, til framkvæmda að öllu leyti. Í þessu samhengi vekur framkvæmdastjórnin athygli á að með breytingunum, 

sem þeir aðilar sem eru samábyrgir henni um löggjöfina eru einhuga um, er einungis gert ráð fyrir mjög takmörkuðu 

hlutverki fyrir bæði framkvæmdastjórnina og landsbundin samkeppnisyfirvöld til að gera ráðstafanir til að viðhalda virkri 

samkeppni. 

Heildarsamþykki framkvæmdastjórnarinnar á Omnibus-tillögunni, þ.m.t. breytingarnar sem þingið og ráðið samþykktu, er 

með fyrirvara um framtíðartillögur sem framkvæmdastjórnin kann að gera á þessum sviðum í tengslum við umbætur á 

sameiginlegu landbúnaðarstefnunni fyrir tímabilið eftir 2020 og önnur framtaksverkefni sem er sérstaklega ætlað að taka á 

sumum af þeim málum sem fjallað er um í textanum sem Evrópuþingið og ráðið hafa nú komið sér saman um. 

Framkvæmdastjórnin harmar að málefnið sem varðar hið mjög takmarkaða hlutverk fyrir bæði framkvæmdastjórnina og 

landsbundin samkeppnisyfirvöld til að gera ráðstafanir til að viðhalda virkri samkeppni skuli ekki hafa fengið fullnægjandi 

meðferð hjá þeim aðilum sem eru samábyrgir henni um löggjöfina og tjáir áhyggjur sínar vegna mögulegra áhrifa sem 

þessi takmörkun hefur á bændur og neytendur. Framkvæmdastjórnin vekur athygli á að lagatextann verður að túlka á þann 

hátt sem samræmist sáttmálanum, þ.e. að því er varðar möguleika framkvæmdastjórnarinnar og landsbundinna sam-

keppnisyfirvalda á að grípa inn í ef samtök framleiðenda með stóra markaðshlutdeild reyna að takmarka athafnafrelsi aðila 

sinna. Framkvæmdastjórnin harmar að þessi möguleiki skuli ekki vera varinn á skýran hátt í lagatextanum. 

 __________  
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REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2022/839 

frá 30. maí 2022 

um umbreytingarreglur vegna umbúða og merkinga dýralyfja sem eru leyfð eða skráð í  

samræmi við tilskipun 2001/82/EB eða reglugerð (EB) nr. 726/2004 (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 114. gr. og b-lið 4. mgr. 168. 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) 2019/6 (3) tók gildi 28. janúar 2022. 

2) Markaðsleyfishafar og skráningarhafar dýralyfja, sem eru leyfð eða skráð samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2001/82/EB (4) eða samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 726/2004 (5), geta ekki uppfyllt 

kröfurnar sem settar eru fram í 10. til 16. gr. reglugerðar (ESB) 2019/6 fyrir 28. janúar 2022. Ennfremur eru lögbær 

yfirvöld ekki í aðstöðu til að meðhöndla allar nauðsynlegar breytingar, eins og þær eru skilgreindar í 39. lið 4. gr. 

reglugerðar (ESB) 2019/6, á markaðsleyfum sem eru veitt í samræmi við annaðhvort tilskipun 2001/82/EB eða 

reglugerð (EB) nr. 726/2004 og tryggja þar með að farið sé tímanlega að kröfunum í 10. til 16. gr. reglugerðar (ESB) 

2019/6. 

3) Því er nauðsynlegt að kveða á um umbreytingarreglur vegna umbúða og merkinga dýralyfja sem eru leyfð eða skráð í 

samræmi við annaðhvort tilskipun 2001/82/EB eða reglugerð (EB) nr. 726/2004 til að tryggja áframhaldandi framboð á 

þessum dýralyfjum í Sambandinu og til að koma á réttarvissu. Umbreytingarreglurnar ættu að takmarkast við dýralyf 

sem eru ekki í samræmi við kröfurnar um umbúðir og merkingar í reglugerð (ESB) 2019/6 en eru í samræmi við öll 

önnur ákvæði í reglugerð (ESB) 2019/6. 

4) Í reglugerð (EB) nr. 726/2004 er ekki mælt fyrir um sértækar kröfur um merkingar og umbúðir. Af 31. gr. (1. mgr.),  

34. gr. (c-lið 1. mgr. og e-lið 4. mgr.) og 37. gr. (önnur undirgrein 1. mgr.) reglugerðar (EB) nr. 726/2004, í útgáfunni 

sem var í gildi 27. janúar 2022, leiðir þó að lyf sem eru leyfð samkvæmt þeirri reglugerð eigi að vera í samræmi við  

58. til 64. gr. tilskipunar 2001/82/EB. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 148, 31.5.2022, bls. 6. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 278/2022 frá 

28. október 2022 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Álit frá 23. mars 2022 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum). 

(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 5. maí 2022 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 16. maí 2022. 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/6 frá 11. desember 2018 um dýralyf og um niðurfellingu á tilskipun 2001/82/EB (Stjtíð. 

ESB L 4, 7.1.2019, bls. 43). 

(4) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/82/EB frá 6. nóvember 2001 um Bandalagsreglur um dýralyf (Stjtíð. EB L 311, 28.11.2001,  

bls. 1). 

(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 726/2004 frá 31. mars 2004 um málsmeðferð Bandalagsins við veitingu leyfa fyrir manna- 

og dýralyfjum og eftirlit með þeim lyfjum og um stofnun Lyfjastofnunar Evrópu (Stjtíð. ESB L 136, 30.4.2004, bls. 1). 

2022/EES/76/05 
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5) Í þessari reglugerð er mælt fyrir um umbreytingarreglur sem ættu að koma til framkvæmda frá og með deginum þegar 

reglugerð (ESB) 2019/6 kemur til framkvæmda, þ.e.a.s. frá og með 28. janúar 2022. Þessi reglugerð ætti því að koma til 

framkvæmda frá og með þeim degi. 

6) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiðum þessarar reglugerðar og þeim verður betur náð á vettvangi 

Sambandsins, vegna 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 þessum markmiðum. 

7) Þessi reglugerð ætti að öðlast gildi sem fyrst eða daginn sem hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

1) „dýralyf“: dýralyf eins og það er skilgreint í 1. lið 4. gr. reglugerðar (ESB) 2019/6, 

2) „merking“: merking eins og hún er skilgreind í 24. lið 4. gr. reglugerðar (ESB) 2019/6, 

3) „fylgiseðill“: fylgiseðill eins og hann er skilgreindur í 27. lið 4. gr. reglugerðar (ESB) 2019/6, 

4) „setning á markað“: setning á markað, eins og það er skilgreint í 35. lið 4. gr. reglugerðar (ESB) 2019/6. 

2. gr. 

Umbreytingarreglur 

Heimilt er að setja dýralyf sem voru leyfð eða skráð í samræmi við tilskipun 2001/82/EB eða reglugerð (EB) nr. 726/2004 og 

sem eru í samræmi við 58. til 64. gr. tilskipunar 2001/82/EB, í útgáfunni sem var í gildi 27. janúar 2022, á markað til  

29. janúar 2027 þó svo að merkingar á þeim og, eftir atvikum, fylgiseðill séu ekki í samræmi við 10. til 16. gr. reglugerðar 

(ESB) 2019/6. 

3. gr. 

Gildistaka og framkvæmd 

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn sem hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 28. janúar 2022. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 30. maí 2022. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, 

R. METSOLA 

forseti. 

Fyrir hönd ráðsins, 

B. LE MAIRE 

forseti. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2022/388 

frá 8. mars 2022 

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/2066 um vöktun á losun gróðurhúsalofttegunda  

og skýrslugjöf um losunina samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB frá 13. október 2003 um að koma á fót kerfi fyrir viðskipti 

með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda innan Bandalagsins og um breytingu á tilskipun ráðsins 96/61/EB (1), einkum 

1. mgr. 14. gr. 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2066 (2) er mælt fyrir um reglur um vöktun og 

skýrslugjöf um losun gróðurhúsalofttegunda frá þeirri starfsemi sem fellur undir tilskipun 2003/87/EB og einkum losun 

frá lífmassa. Þeirri reglugerð var breytt með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2085 (3) til 

að aðlaga ákvæði um vöktun á losun frá lífmassa að reglunum sem mælt er fyrir um í tilskipun (ESB) 2018/2001 (4), 

einkum að því er varðar viðeigandi skilgreiningar og viðmiðanir um sjálfbærni og minnkun á losun gróðurhúsaloft-

tegunda vegna notkunar á lífmassa. Í kjölfar þessara breytinga koma ákvæðin sem varða sjálfbærni og minnkun á losun 

gróðurhúsalofttegunda vegna notkunar á lífmassa til framkvæmda frá og með 1. janúar 2022. 

2) Notkun viðmiðana um sjálfbærni og minnkun á losun gróðurhúsalofttegunda við starfsemi sem fellur undir tilskipun 

2003/87/EB er nauðsynleg til að tryggja sjálfbærni lífeldsneytis, fljótandi lífeldsneytis og lífmassaeldsneytis sem eru 

notuð til brennslu og framlag þeirra til loftslags- og umhverfismarkmiða Sambandsins.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 79, 9.3.2022, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 286/2022 frá 

28. október 2022 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32. 

(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2066 frá 19. desember 2018 um vöktun á losun gróðurhúsalofttegunda og 

skýrslugjöf um losunina samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB og um breytingu á reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 601/2012 (Stjtíð. ESB L 334, 31.12.2018, bls. 1). 

(3) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2085 frá 14. desember 2020 um breytingu og leiðréttingu á framkvæmdar-

reglugerð (ESB) 2018/2066 um vöktun á losun gróðurhúsalofttegunda og skýrslugjöf um losunina samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2003/87/EB (Stjtíð ESB L 423, 15.12.2020). 

(4) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/2001 frá 11. desember 2018 um að auka notkun orku frá endurnýjanlegum orkugjöfum 

(Stjtíð. ESB L 328, 21.12.2018, bls. 82). 

2022/EES/76/06 
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3) Það er sívaxandi viðurkenning á nauðsyn þess að samræma líforkustefnur við önnur umhverfismarkmið og á nauðsyn 

þess að tryggja jafnan aðgang að hrávörumarkaðnum fyrir lífmassa til að þróa nýjar, virðisaukandi og lífgrundaðar 

lausnir og sjálfbært hringrásarlífhagkerfi. Því ættu aðildarríki að taka til greina fyrirliggjandi sjálfbært framboð á 

lífmassa til orkugjafar og notkunar sem er ekki til orkugjafar og viðhald landsbundinna kolefnisviðtaka og vistkerfa í 

skógum, sem og meginreglur um hringrásarhagkerfi og þrepaverkandi notkun lífmassa sem og úrgangsmetakerfi sem 

komið var á með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB um úrgang (5). Viðskiptakerfi ESB með losunar-

heimildir miðar að því að stuðla að því að ná markmiðum Sambandsins um mildun loftslagsbreytinga með tilliti til 

samdráttar í losun gróðurhúsalofttegunda. Til að ná þessum markmiðum er nauðsynlegt að stuðla einnig að víðtækari 

umhverfismarkmiðum, einkum að koma í veg fyrir tap á líffræðilegri fjölbreytni sem verður fyrir neikvæðum áhrifum 

frá óbeinni breytingu á landnýtingu sem tengist framleiðslu á tilteknu lífeldsneyti, fljótandi lífeldsneyti og lífmassa. Með 

tilliti til þess að losun frá öllum lífmassa er metin sem núll í viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir þangað til 

viðmiðunum um sjálfbærni hefur verið komið í framkvæmd að fullu eru aðildarríki hvött til þess, í samræmi við 

mengunarbótarregluna í sáttmálanum, að nota markaðsleg stjórntæki og verkfæri, s.s. skattlagningu, sem þau hafa yfir 

að ráða til að tryggja að ekki sé hvatt til notkunar á ósjálfbærum lífmassa í geirum viðskiptakerfis ESB með 

losunarheimildir til að koma í veg fyrir neikvæð umhverfisáhrif. 

4) Aðildarríkin áttu að leiða tilskipun (ESB) 2018/2001 í lög í síðasta lagi 30. júní 2021. Lögleiðingu tilskipunarinnar er 

ekki enn lokið í mörgum aðildarríkjum. 

5) Í tilskipun (ESB) 2018/2001 er kveðið á um samþykkt nokkurra framseldra gerða og framkvæmdargerða til að koma í 

framkvæmd viðmiðunum um sjálfbærni og minnkun á losun gróðurhúsalofttegunda fyrir lífmassa. Samþykkt nokkurra 

af þessum gerðum hefur tafist. 

6) Með tilskipun (ESB) 2018/2001 er miðað að því að styrkja hlutverk valkvæðra alþjóðlegra og landsbundinna 

vottunarkerfa til sannprófunar á því hvort viðmiðanir um sjálfbærni og minnkun á losun gróðurhúsalofttegunda séu 

uppfylltar á samræmdan hátt. Aðildarríkjum er einnig heimilt að koma á landsbundnum vottunarkerfum. Uppfæra þarf 

aðferðirnar sem eru notaðar í þessum vottunarkerfum um leið og framseldu gerðirnar og framkvæmdargerðirnar, sem 

kveðið er á um samkvæmt tilskipun (ESB) 2018/2001, hafa verið samþykktar. Enn fremur þarf að þjálfa sannprófendur. 

7) Til að tryggja trausta, skilvirka og samræmda framkvæmd er talið nauðsynlegt og hóflegt að fresta beitingu viðmiðana 

um sjálfbærni og minnkun á losun gróðurhúsalofttegunda fyrir lífeldsneyti, fljótandi lífeldsneyti og lífmassa í 

framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/2066. Tímabil sem nemur einu almanaksári er viðeigandi til að samræmast árlegri 

sannprófunarlotu viðskiptakerfis ESB með losunarheimildir. 

8) Með þessari reglugerð er einnig dregið úr efnahagslegri óvissu fyrir rekstraraðila sem nota lífeldsneyti, fljótandi 

lífeldsneyti og lífmassa til brennslu í starfsemi samkvæmt tilskipun 2003/87/EB þar eð búist er við að vottunarkerfi 

verði að fullu starfhæf á árinu 2022. 

9) Því ætti að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/2066 til samræmis við það. 

10) Meðan beðið er eftir að nauðsynlegar reglur til að koma tilskipun (ESB) 2018/2001 til framkvæmdar verði samþykktar 

ætti þessi reglugerð að koma til framkvæmda frá og með 1. janúar 2022. 

11) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um loftslagsbreytingar. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Eftirfarandi 6 mgr. er bætt við í 38. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/2066: 

„6. Þrátt fyrir fyrstu undirgrein 5. mgr. geta aðildarríki eða lögbær yfirvöld, eins og við á, litið svo á að viðmiðanir um 

sjálfbærni og minnkun á losun gróðurhúsalofttegunda, sem um getur í þeirri málsgrein varðandi lífeldsneyti, fljótandi 

lífeldsneyti og lífmassaeldsneyti sem eru notuð til brennslu frá 1. janúar 2022 til 31. desember 2022, séu uppfyllt.“ 

  

(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). 
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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 8. mars 2022. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 __________  
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2022/455 

frá 14. mars 2022 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 748/2009 að því er varðar uppfærslu á skránni yfir umráðendur 

loftfara sem stunduðu flugstarfsemi sem tilgreind er í I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og  

ráðsins 2003/87/EB, 1. janúar 2006 eða eftir þann dag þar sem ábyrgðarríki hvers umráðanda  

loftfars er tilgreint (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB frá 13. október 2003 um að koma á fót kerfi fyrir viðskipti 

með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda innan Bandalagsins og um breytingu á tilskipun ráðsins 96/61/EB (1), einkum 

b-lið 3. mgr. 18. gr. a, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Kerfið til viðskipta með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda (EU-ETS) tekur til flugstarfsemi innan 

Sambandsins. 

2) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 748/2009 (2) er tekin saman skrá yfir umráðendur loftfara, sem stunduðu 

flugstarfsemi sem er tilgreind í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB, 1. janúar 2006 eða eftir þann dag. 

3) Tilgangurinn með skránni er að draga úr stjórnsýslubyrði hjá umráðendum loftfara með því að leggja fram upplýsingar 

um það hvaða aðildarríki bera ábyrgð á tilteknum umráðanda loftfars. 

4) Innfærsla umráðanda loftfars í viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir er háð starfrækslu flugstarfsemi sem er tilgreind 

í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB og er ekki háð innfærslu í skrána yfir umráðendur loftfara sem framkvæmda-

stjórnin tók saman á grundvelli 3. mgr. 18.gr. a. í þeirri tilskipun. 

5) Skráin yfir umráðendur loftfara byggist á nýjustu gögnum frá Evrópustofnun um öryggi flugleiðsögu. 

6) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 748/2009 til samræmis við það. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Í stað viðaukans við reglugerð (EB) nr. 748/2009 kemur textinn í viðaukanum við þessa reglugerð.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 93, 22.3.2022, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 287/2022 frá 

28. október 2022 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32. 

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 748/2009 frá 5. ágúst 2009 um skrána yfir umráðendur loftfara sem stunduðu flugstarfsemi 

sem tilgreind er í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB 1. janúar 2006 eða eftir þann dag þar sem ábyrgðarríki hvers umráðanda loftfars er 

tilgreint (Stjtíð. ESB L 219, 22.8.2009, bls. 1). 

2022/EES/76/07 



Nr. 76/66 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.11.2022 

 

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 14. mars 2022. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Fyrir hönd forsetans, 

Frans TIMMERMANS 

stjórnandi varaforseti 
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VIÐAUKI 

„VIÐAUKI 

Belgía 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

1905 3M COMPANY BANDARÍKIN 

31102 ACT AIRLINES TYRKLAND 

38484 AEROTRANSCARGO LÝÐVELDIÐ MOLDÓVA 

41049 AHS AIR INT PAKISTAN 

45375 AIR BELGIUM SA BELGÍA 

7649 AIRBORNE EXPRESS BANDARÍKIN 

47720 AIRHUB AIRLINES LIMITED MALTA 

35078 AIRLIFT INTL (GHANA) GANA 

33612 ALLIED AIR LIMITED NÍGERÍA 

10335 AMERIJET INTL BANDARÍKIN 

27011 ASL AIRLINES BELGIUM BELGÍA 

26556 ASL HASSELT BELGÍA 

29424 ASTRAL AVIATION LTD KENYA 

31416 AVIA TRAFFIC COMPANY TADSÍKISTAN 

30020 AVIASTAR-TU CO. RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

123 ABELAG AVIATION NV BELGÍA 

38941 BMI REGIONAL LTD BRETLAND 

908 BRUSSELS AIRLINES BELGÍA 

f200001 BRITISH MIDLAND REGIONAL LIMITED BRETLAND 

25996 CAIRO AVIATION EGYPTALAND 

4369 CAL CARGO AIRLINES ÍSRAEL 

29517 CAPITAL AVTN SRVCS HOLLAND (NIÐURLAND) 

46463 CHALLENGE AIRLINES (BE) S.A. BELGÍA 

7526 CIGNA CORPORATION BANDARÍKIN 

f11336 CORPORATE WINGS LLC BANDARÍKIN 

32909 CRESAIR BANDARÍKIN 

40201 EAPC SCRL BELGÍA 

32432 EGYPTAIR CARGO EGYPTALAND 

f12977 EXCELLENT INVESTMENT LLC BANDARÍKIN 

32486 FAYARD ENTERPRISES BANDARÍKIN 

f11102 FEDEX EXPRESS CORPORATE AVIATION BANDARÍKIN 

13457 FLYING PARTNERS CVBA BELGÍA 



Nr. 76/68 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.11.2022 

 

29427 FLYING SERVICE N.V. BELGÍA 

24578 GAFI GENERAL AVIAT MÁRITÍUS 

34865 GARUDA AVIATION ÁSTRALÍA 

f12983 GREEN DIESEL LLC BANDARÍKIN 

29980 HAINAN AIRLINES (2) KÍNA 

23700 HEWA BORA AIRWAYS KONGÓ 

28582 INTER WETAIL AG SVISS 

9542 INTL PAPER CY BANDARÍKIN 

24997 JET AIRWAYS INDIA INDLAND 

27709 KALITTA AIR BANDARÍKIN 

28087 LAS VEGAS CHARTER BANDARÍKIN 

48198 LONGHAO AIRLINES KÍNA 

32303 MASTER TOP LINHAS BRASILÍA 

37066 MERIDIAN (AIRWAYS) BELGÍA 

35776 MERIDIAN (GHANA) GANA 

1084 MIL BELGIUM BELGÍA 

31207 N604FJ LLC BANDARÍKIN 

f11462 N907WS AVIATION LLC BANDARÍKIN 

20472 NCC SERVICES BANDARÍKIN 

26688 NEWELL RUBBERMAID BANDARÍKIN 

f10341 OFFICEMAX INC BANDARÍKIN 

31660 RIPPLEWOOD AVTN BANDARÍKIN 

2344 SAUDIA SÁDI-ARABÍA 

29222 SILVERBACK CARGO RÚANDA 

30241 SKYBLUE AVIATION BRETLAND 

39079 SOLARIUS AVIATION BANDARÍKIN 

35334 SONOCO PRODUCTS CO BANDARÍKIN 

26784 SOUTHERN AIR BANDARÍKIN 

38995 STANLEY BLACK&DECKER BANDARÍKIN 

27769 SEA AIR BELGÍA 

f10971 THOMAS WILLIAM H. BANDARÍKIN 

36184 TNT EXPRESS (UK) BRETLAND 

34920 TRIDENT AVIATION SVC BANDARÍKIN 

30011 TUI AIRLINES - JAF BELGÍA 

27911 ULTIMATE ACFT SERVIC BANDARÍKIN 

8962 VALERO SERVICES, INC BANDARÍKIN 

13603 VF CORP BANDARÍKIN 

36269 VF INTERNATIONAL SVISS 
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37064 VIPER CLASSICS LTD BRETLAND 

40760 WESTERN GLOBAL BANDARÍKIN 

f11467 WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC BANDARÍKIN 

25432 WAL-MART STORES BANDARÍKIN 

37549 YILTAS GROUP TYRKLAND 

BÚLGARÍA 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

33329 AERO POWER LTD BRETLAND 

27698 AEROVISTA SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

26520 AIR LIBYA 2 LÍBÍA 

39180 ALK JSC BÚLGARÍA 

36020 ARARAT INTERNATIONAL ARMENÍA 

34563 ASIA AIRWAYS SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

24508 BALTIC AIRLINES UU RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

28445 BH AIR BÚLGARÍA 

43451 BUL AIR LTD. BÚLGARÍA 

29056 BULGARIA AIR BÚLGARÍA 

27538 BULGARIAN AIR CHRTR. BÚLGARÍA 

25981 CARGO AIR LTD. BÚLGARÍA 

32313 EAST WING KAZAKHSTAN KASAKSTAN 

36884 FLY ADJARA GEORGÍA 

44279 FLY2SKY OOD BÚLGARÍA 

47120 GP AVIATION LTD BÚLGARÍA 

36995 GR AVIA S.A. GÍNEA 

43984 GULLIVAIR LTD BÚLGARÍA 

46749 HOLIDAY EUROPE OOD BÚLGARÍA 

25134 INTERNAL MINISTRY UU RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

28505 IRANIAN AIR TRANSPOR ÍSLAMSKA LÝÐVELDIÐ ÍRAN 

31721 JORDAN INT AIR CARGO JÓRDANÍA 

28246 KOKSHETAU AIRLINE KASAKSTAN 

32034 KOMIAVIAVIATRANS 2 RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

31019 KREMENCHUK FLIGHT ÚKRAÍNA 

38939 KRUNK AVIATION 2 ÚKRAÍNA 

1703 LEARJET BANDARÍKIN 

38109 LUFTHANSA TECH SOFIA BÚLGARÍA 
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21448 MOSCOW AIRLINES JSC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

35530 PAMIR AIRWAYS AFGANISTAN 

30622 PMT AIR KAMBÓDÍA 

37661 RGB ENTERPRISES LLC BANDARÍKIN 

27203 ROSAVIA AIR COMPANY ÚKRAÍNA 

1830 SENEGALAIR SENEGAL 

32347 TABAN AIR ÍSLAMSKA LÝÐVELDIÐ ÍRAN 

37954 TROPICAL AIR (Z) LTD SAMBANDSLÝÐVELDIÐ TANSANÍA 

37793 UKRSPECEXPORT ÚKRAÍNA 

37987 YAK AIR GEORGÍA 

35082 ZAGROS AIRLINES ÍSLAMSKA LÝÐVELDIÐ ÍRAN 

TÉKKLAND 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

30560 ABS JETS INC. TÉKKLAND 

7824 ACL SLOVACKY TÉKKLAND 

35387 ACS SA SPÁNN 

f11874 AEG AIR A.V.V. HOLLAND (NIÐURLAND) 

16895 AERO VODOCHODY TÉKKLAND 

f11813 AERSALE INC BANDARÍKIN 

29735 AIR ARABIA SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

38060 AIR NAVIGATION LK TÉKKLAND 

31304 AIRCRAFT INDUSTRIES TÉKKLAND 

39019 AIRLINE CONT.MNTN EQ BANDARÍKIN 

31433 ALANDIA AIR AB FINNLAND 

30203 ATMA AIRLINES SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

34057 AVTN SPECIALTIES BANDARÍKIN 

35333 AXIS AVIATION GROUP BANDARÍKIN 

34052 BDK AIR LIMITED KANADA 

22621 CAA CZECH REPUBLIC TÉKKLAND 

34430 CAIMITO ENTERP. LTD KÝPUR 

859 CZECH AIRLINES TÉKKLAND 

33327 EARTH ONE LIMITED BRETLAND 

f10182 EXECUTIVE FLIGHT SERVICES, INC. BANDARÍKIN 

35214 FLYDUBAI SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

24116 GALLAGHER ENTERPRISE BANDARÍKIN 

36242 GEORGIAN INTERNATION GEORGÍA 
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31631 GLOBAL AVIATION LIBY LÍBÍA 

42515 GRYPHON AIR LLC BANDARÍKIN 

35825 HYUNDAI MOTOR CO LÝÐVELDIÐ KÓREA 

32231 ILIN AIRCOMPANY RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

30145 INCLEDON ENTERPRISES KÝPUR 

39009 JUMP TANDEM TÉKKLAND 

30825 LETS FLY SRO TÉKKLAND 

38713 LITTLE AVIATION LTD ÁSTRALÍA 

24616 LR AIRLINES TÉKKLAND 

32935 MIDAMERICA HOLDINGS BANDARÍKIN 

3597 MIL CZECH REPUBLIC TÉKKLAND 

30743 NORSE AIR CHARTER SUÐUR-AFRÍKA 

29976 NOVA CHEMICALS BANDARÍKIN 

35361 OKAY HOLDING AS TÉKKLAND 

24121 PETROPAVLOVSK AIR RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

44173 PLORISTA LIMITED KÝPUR 

f13500 PRIME AVIATION SINGAPÚR 

36763 RETENTURA LTD. KÝPUR 

2276 ROCKWELL AUTOMATION BANDARÍKIN 

f10379 RED.COM BANDARÍKIN 

f10894 SCB FALCON, LLC BANDARÍKIN 

32812 SKY DIVING FOR FUN SLÓVAKÍA 

27292 SKY GEORGIA GEORGÍA 

31351 SKY KG AIRLINES TADSÍKISTAN 

32157 SKYDIVE LK TÉKKLAND 

24903 SMARTWINGS A.S. TÉKKLAND 

37554 SOVEREIGN EXPRESS BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

13702 STEVENS EXPRESS BANDARÍKIN 

29822 TIME AIR SPOL SRO TÉKKLAND 

f13143 TIMBER LLC BANDARÍKIN 

25890 UKRAINIAN PILOT ÚKRAÍNA 

32721 VIDEOTAPE CENTER BANDARÍKIN 

38948 VIETJET AIR VÍETNAM 

39695 YANAIR ÚKRAÍNA 
  



Nr. 76/72 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.11.2022 

 

DANMÖRK 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

35753 A/S MAERSK AVIATION DANMÖRK 

33185 AIR ALPHA A/C SALES DANMÖRK 

3456 AIR ALSIE DANMÖRK 

22466 AIR GREENLAND DANMÖRK 

37856 AIR PANAMA PANAMA 

34774 ALIGAP A/S DANMÖRK 

142 ATLANTIC AIRWAYS DANMÖRK 

36122 AVIATION HOLDINGS BANDARÍKIN 

39508 BGR I/S DANMÖRK 

36842 BRASILIA JET CENTER BRASILÍA 

18736 BRUEL, N DANMÖRK 

32921 CANYON GATE FLT SVCS BANDARÍKIN 

33047 CITICAPITAL LOCAVIA FRAKKLAND 

379 COPENHAGEN AIRTAXI DANMÖRK 

4018 CAMPBELL SALES COMPANY BANDARÍKIN 

34630 DIRECT AVIATION MNGT BRETLAND 

27919 DRT VERTRIEBS GMBH DANMÖRK 

366 DANISH AIR TRANSPORT A/S DANMÖRK 

f10500 DUCHOSSOIS INDUSTRIES, INC. BANDARÍKIN 

25431 ELMAGAL AVIATION SÚDAN 

26272 EXECUJET EUROPE A/S DANMÖRK 

35478 FIRST GREENWICH BRETLAND 

f10218 GCTPA, LLC BANDARÍKIN 

33254 GE CAPITAL SOLUTIONS DANMÖRK 

37052 GENCHART B.V. HOLLAND (NIÐURLAND) 

32364 GLOBAL TRANSERVICE BANDARÍKIN 

32595 GRAAKJAER A/S DANMÖRK 

46487 GREAT DANE AIRLINES DANMÖRK 

38120 HUNNU AIR MONGÓLÍA 

36297 JET FLEET INTL BANDARÍKIN 

47549 JETTIME A/S DANMÖRK 

34892 JJO INVEST APS DANMÖRK 

33518 KIRKBI INVEST DANMÖRK 

31243 KIRKBI TRADING DANMÖRK 

f11022 LAKE CAPITAL LLC BANDARÍKIN 
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34672 LAO CAPRICORN AIR LAOSKA ALÞÝÐULÝÐVELDIÐ 

1090 MIL DENMARK DANMÖRK 

38155 MOENS, G HOLLAND (NIÐURLAND) 

32541 NAPLES FLIGHT MGMT BANDARÍKIN 

9914 NILAN A/S DANMÖRK 

12230 NORDIC AVIATION CAPITAL A/S DANMÖRK 

34830 OLGA LEASING LTD BERMÚDAEYJAR 

f14391 OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT BANDARÍKIN 

33803 PARTNERSELSKABET DANMÖRK 

23090 PHARMA NORD DANMÖRK 

33115 POTASH CORP (2) KANADA 

35196 PRIMERA AIR SCAND DANMÖRK 

29123 RHEINLAND AIR SERV. ÞÝSKALAND 

31890 ROMANIAN AIRPORT SVC RÚMENÍA 

9918 STAR AIR DANMÖRK 

36191 SUN WAY GEORGIA GEORGÍA 

4357 SUN-AIR OF SCANDINAVIA DANMÖRK 

46967 SUNCLASS AIRLINES DANMÖRK 

31527 SYMPHONY MILLENIUM SINGAPÚR 

38112 VINCENT AVIATION LTD NÝJA-SJÁLAND 

32655 VIP PARTNERFLY DANMÖRK 

12327 WEIBEL SCIENTIFIC DANMÖRK 

ÞÝSKALAND 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

26507 AAA AVIATION & AIRCR ÞÝSKALAND 

34963 ACG AIR CARGO ÞÝSKALAND 

17942 ACH HAMBURG ÞÝSKALAND 

24933 ADVANCE AIR LFG ÞÝSKALAND 

38865 AERO BEE AIRLINES KANADA 

150 AERODIENST ÞÝSKALAND 

32334 AEROFLOT CARGO RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

27739 AEROMEDICAL EVAC SÁDI-ARABÍA 

171 AEROWEST GMBH (HAN) ÞÝSKALAND 

11454 AFI FLIGHT INSPECT. ÞÝSKALAND 

27692 AHSEL HAVA TYRKLAND 
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36719 AIR 1 AVIATION BANDARÍKIN 

5764 AIR ALLIANCE EXPRESS AG & CO.KG ÞÝSKALAND 

22484 AIR ALLIANCE GMBH ÞÝSKALAND 

36344 AIR ARABIA EGYPT EGYPTALAND 

29576 AIR ARMENIA ARMENÍA 

201 AIR CANADA KANADA 

35195 AIR CHINA BUSINESS KÍNA 

36986 AIR FINKENWERDER ÞÝSKALAND 

36989 AIR FUHLSBUETTEL ÞÝSKALAND 

32268 AIR HAMBURG ÞÝSKALAND 

237 AIR INDIA INDLAND 

22378 AIR KUBAN RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

5663 AIR NAMIBIA NAMIBÍA 

29743 AIR NATIONAL CORP NÝJA-SJÁLAND 

17595 AIR SERVICE BERLIN ÞÝSKALAND 

31446 AIR TRANSPORT INTL 2 BANDARÍKIN 

35215 AIR X CHARTER (GERMANY) GMBH & CO , 

KG 

ÞÝSKALAND 

17794 AIRBUS HELICOPTERS ÞÝSKALAND 

32484 AIRCASTLE ADVISOR BANDARÍKIN 

33754 AIRCRAFT AFRICA CO SUÐUR-AFRÍKA 

33817 AIRCRAFT ASSET MGT. ÞÝSKALAND 

32868 AIRCRAFT GENERAL ÍTALÍA 

f11396 AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE BANDARÍKIN 

34984 AIRCRAFT MNGMT LS SVISS 

37424 AIRCRAFT PARTNER ÞÝSKALAND 

36019 AIRCRAFT RENT A.S. TÉKKLAND 

38063 AIRCRAFT SOLUTIONS LÚXEMBORG 

33852 AIRLIFT SERVICE D.O. NORÐUR-MAKEDÓNÍA 

33856 AIRMID AVTN SVCS LTD INDLAND 

24283 AIRPHIL EXPRESS FILIPPSEYJAR 

34629 AIRVIP LTD. BERMÚDAEYJAR 

33836 AJWA AVIATION SÁDI-ARABÍA 

30361 AL HOKAIR SVISS 

36165 AL SAHAB LIMITED BAREIN 

5165 ALPLA AIR CHARTER AUSTURRÍKI 

38135 ALSCO BANDARÍKIN 

36981 AMENTUM CAPITAL LTD ÍRLAND 

32684 AMJET AVIATION BANDARÍKIN 
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4944 ANHEUSER BUSCH BANDARÍKIN 

25743 ANSCHUTZ BANDARÍKIN 

31290 AOP AIR OPERATING SVISS 

34337 API HOLDING ÞÝSKALAND 

33706 ARCAS AVIATION GMBH ÞÝSKALAND 

38283 ARIRANG IOM AVIATION BRETLAND 

27073 ARTOC GROUP FOR INVESTMENT AND 

DEVELOPMENT 

EGYPTALAND 

38398 ASG AVIATION ÞÝSKALAND 

35310 ASIA CONTINENT AVIA KASAKSTAN 

25551 ASIA CONTINENTAL KASAKSTAN 

24940 ASIA TODAY LTD KÍNA 

14559 ASW AIR-SERVICE WERKFLUGDIESNT GMBH 

& CO. KG 

ÞÝSKALAND 

40316 ATA CONCEPT GMBH SVISS 

30698 ATG SWISS FIRST SVISS 

29122 AURON LTD BERMÚDAEYJAR 

31787 AV8JET BRETLAND 

38338 AVANTHA HOLDING LTD INDLAND 

38352 AVAZ D.O.O. BOSNÍA OG HERSEGÓVÍNA 

37650 AVIANDO SERVICES BANDARÍKIN 

31551 AVIATION CAP GRP BRETLAND 

35968 AVIATION INVESTMENT ÞÝSKALAND 

35708 AVIATION JOLINA SEC KANADA 

33093 AVIATION PARTNERS S HONDÚRAS 

38617 AZT LLC BANDARÍKIN 

f10001 ACADEMY OF ART UNIVERSITY BANDARÍKIN 

3647 ADOLF WÜRTH GMBH & CO. KG ÞÝSKALAND 

6802 AERO PERSONAL S.A DE C.V. MEXÍKÓ 

156 AEROFLOT - RUSSIAN AIRLINES RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

35126 AEROLOGIC GMBH ÞÝSKALAND 

35389 AGILES AVIATION GMBH & CO.KG ÞÝSKALAND 

28844 AIR ASTANA JSC KASAKSTAN 

33133 AIR CHINA CARGO CO., LTD KÍNA 

786 AIR CHINA LIMITED KÍNA 

1562 AIR SERBIA SERBÍA 

22317 AIR-SERVICE GMBH ÞÝSKALAND 

32419 AIRBRIDGECARGO AIRLINES LLC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 
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21756 AIRTRANS FLUGZEUGVERMIETUNGS GMBH ÞÝSKALAND 

8901 ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY BANDARÍKIN 

19480 ASIANA AIRLINES LÝÐVELDIÐ KÓREA 

20979 ATLAS AIR, INC. BANDARÍKIN 

27868 ATLASJET AIRLINES TYRKLAND 

31878 B&D AVIATION BANDARÍKIN 

7897 BAE SYSTEMS FLT SYST BANDARÍKIN 

30586 BALL CORP BANDARÍKIN 

46216 BAMBOO AIRWAYS VÍETNAM 

32840 BARBEDOS GROUP LTD NÍGERÍA 

37657 BARBICAN HOLDINGS BRETLAND 

509 BASF SE ÞÝSKALAND 

29137 BATAVIA AIR INDÓNESÍA 

35233 BAVARIA INTERNATION ÞÝSKALAND 

30306 BEDO BETEILIGUNGS ÞÝSKALAND 

17395 BEECHCRAFT BERLIN ÞÝSKALAND 

38554 BERATEX GROUP LTD RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

32764 BHARAT FORGE INDLAND 

11312 BIZAIR FLUG GMBH ÞÝSKALAND 

3166 BLACK & DECKER BANDARÍKIN 

f12963 BLACK FOREST VENTURES LLC BANDARÍKIN 

28042 BLUE SKY GROUP BANDARÍKIN 

37860 BLUEJETS LTD BRETLAND 

14658 BMW AG ÞÝSKALAND 

38111 BOEKHOORN M&A HOLLAND (NIÐURLAND) 

6667 BOMBARDIER AEROSPACE BANDARÍKIN 

36062 BORAJET HAVACILIK TYRKLAND 

37261 BOSTON POST LEASING BANDARÍKIN 

37922 BOURNEMOUTH AIR LTD. SVISS 

680 BURDA REISEFLUG ÞÝSKALAND 

29107 BZL BERMUDA LIMITED BERMÚDAEYJAR 

516 BAHAG BAUS HANDELSGESELLSCHAFT AG 

ZUG/SCHWEIZ ZWEIGNIEDERLASSUNG 

MANNHEIM 

ÞÝSKALAND 

25978 BAUHAUS GESELLSCHAFT FÜR BAU- UND 

HAUSBEDARF MBH & CO. 

ÞÝSKALAND 

f10795 BEEF PRODUCTS INC. / BPI TECHNOLOGY 

INC. 

BANDARÍKIN 



17.11.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 76/77 

 

f13674 BLACKHORSE, LLC. BANDARÍKIN 

23956 BLUE SKY AIRSERVICE GMBH ÞÝSKALAND 

29389 BOMBARDIER PREOWNED BANDARÍKIN 

31614 BOMBARDIER TRANSPORTATION GMBH ÞÝSKALAND 

37196 BOURNEMOUTH HANDLING LTD BRETLAND 

34852 BREMENFLY ÞÝSKALAND 

15176 BUNDESPOLIZEI-FLIEGERGRUPPE ÞÝSKALAND 

32874 BUSINESS JET LTD NÝJA-SJÁLAND 

19823 CA "AIR MOLDOVA" IS LÝÐVELDIÐ MOLDÓVA 

33282 CANJET AIRLINES KANADA 

34985 CAPE CHAMONIX WINE SUÐUR-AFRÍKA 

43435 CARGO AIRCRAFT MGT BANDARÍKIN 

46300 CARGOLOGIC GERMANY ÞÝSKALAND 

43019 CARGOLOGICAIR LTD BRETLAND 

32482 CARSON AIR LTD KANADA 

5800 CATHAY PACIFIC KÍNA 

26021 CEBU PACIFIC AIR FILIPPSEYJAR 

30714 CENTRAL MOUNTAIN AIR KANADA 

28482 CFFI VENTURES INC KANADA 

35194 CHONGQING AIRLINES KÍNA 

28178 CIRRUS AVIATION ÞÝSKALAND 

36157 CLUB SAAB 340 SVISS 

4782 COMFORT AIR ÞÝSKALAND 

23741 COMMANDER MEXICANA MEXÍKÓ 

33189 CONTINENT AIRLINE UU RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

31333 CORP JET SVCS BRETLAND 

34548 CORPORATE JET REALI. BRETLAND 

39156 CSM MINING SUPPLIES SUÐUR-AFRÍKA 

24481 CTL LOGISTICS S.A. PÓLLAND 

39700 CVS/CAREMARK CORPORATION BANDARÍKIN 

f10103 CANADIAN UTILITIES LIMITED KANADA 

35021 CHAI LTD. SVISS 

35418 CHALLENGE AERO AG ÚKRAÍNA 

22448 CIRRUS AIRLINES 

LUFTFAHRTGESELLSCHAFT MBH 

ÞÝSKALAND 

f10709 COLGAN AIR SERVICES BANDARÍKIN 

38182 COMMUNITY ENTERPRISES, LLC D/B/A 4274 

AVIATION 

BANDARÍKIN 
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f10778 COMPUTER SCIENCES CORPORATION BANDARÍKIN 

824 CONDOR FLUGDIENST GMBH ÞÝSKALAND 

43597 D-CEMS FLUG GMBH ÞÝSKALAND 

30922 DAIDALOS AVIATION ÚKRAÍNA 

34179 DAO AVIATION DANMÖRK 

967 DAS DIRECT AIR ÞÝSKALAND 

28800 DATELINE OVERSEAS KÝPUR 

30651 DAUAIR ÞÝSKALAND 

18003 DBA LUFTFAHRTGESELL. ÞÝSKALAND 

26466 DC AVIATION GMBH ÞÝSKALAND 

f10558 DCS MANAGEMENT SERVICES BANDARÍKIN 

30996 DEERE & COMPANY BANDARÍKIN 

38547 DEKALB FARMERS MARK. BANDARÍKIN 

37580 DERMAPHARM ÞÝSKALAND 

31485 DEUTSCHE AIRCRAFT GMBH ÞÝSKALAND 

f10774 DFZ, LLC BANDARÍKIN 

f10589 DH FLUGCHARTER GMBH ÞÝSKALAND 

48724 DHL AIR (AUSTRIA) GMBH AUSTURRÍKI 

35715 DHL AIR LTD. BRETLAND 

25139 DIETZ AG ÞÝSKALAND 

37808 DIETZ AVIATION GMBH ÞÝSKALAND 

18824 DLR BRAUNSCHWEIG ÞÝSKALAND 

10853 DLR OBERPFAFFENHOFEN ÞÝSKALAND 

37798 DO-TEC GMBH ÞÝSKALAND 

27181 DONAVIA JSC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

35451 DORNIER NO LIMITS ÞÝSKALAND 

28795 DULCO HANDEL GMBH ÞÝSKALAND 

968 DUSSMANN P BANDARÍKIN 

30726 DUTCH ANTILLES EXPR. HOLLAND (NIÐURLAND) 

4484 DELTA AIR LINES, INC. BANDARÍKIN 

8980 DELTA TECHNICAL SERVICES LTD ÞÝSKALAND 

1776 DEUTSCHE LUFTHANSA AG ÞÝSKALAND 

2044 DR. AUGUST OETKER KG ÞÝSKALAND 

8082 E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY BANDARÍKIN 

34736 EAST UNION RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

36121 EAT LEIPZIG GMBH ÞÝSKALAND 
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34657 EEA GMBH ÞÝSKALAND 

29883 EFB AVIATION BANDARÍKIN 

996 EGYPTAIR EGYPTALAND 

31615 EICHSFELD AIR GMBH ÞÝSKALAND 

9807 EMIRATES INTL SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

35749 EON AVIATION INDLAND 

31041 EPC HOLDINGS 644 BANDARÍKIN 

36507 ERSTE ASSET INVEST. ÞÝSKALAND 

19629 ESCHMANN H D ÞÝSKALAND 

29929 ETIHAD AIRWAYS SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

34011 EURO AIR CHARTER ÞÝSKALAND 

1980 EUROPEAN AIR EXPRESS ÞÝSKALAND 

2034 EUROWINGS GMBH ÞÝSKALAND 

3639 EVERGREEN AIRLINES BANDARÍKIN 

48305 EW DISCOVER GMBH ÞÝSKALAND 

32264 EXECUJET ASIA SINGAPÚR 

36357 EXECUJET AVIATION SUÐUR-AFRÍKA 

39161 EXECUTIVE JET SERV. KONGÓ 

31909 EXECUTIVE SVCS (AZ) BANDARÍKIN 

12213 EMIL CAPITAL PARTNERS, LLC BANDARÍKIN 

f10180 EPPS AIR SERVICE, INC. BANDARÍKIN 

22523 FAA BANDARÍKIN 

4783 FAI RENT-A-JET GMBH ÞÝSKALAND 

34640 FALCON 007 S.A.R.L. FRAKKLAND 

28589 FANCOURT FLUGCHARTER GMBH & CO KG ÞÝSKALAND 

33077 FAS GMBH ÞÝSKALAND 

12811 FEGOTILA LTD BERMÚDAEYJAR 

35937 FINKCAS ÞÝSKALAND 

27700 FIRST DATA CORP BANDARÍKIN 

32722 FLIGHT CAL. MALAYSIA MALASÍA 

22238 FLIGHT CALIBRATION ÞÝSKALAND 

6705 FLM AVIATION ÞÝSKALAND 

31012 FLUGSCHULE HAMBURG ÞÝSKALAND 

42260 FLYEGYPT EGYPTALAND 

38804 FLYING TECHNOLOGY RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

26843 FMG-FLUGSCHULE ÞÝSKALAND 

11369 FORD EUROPE LTD BRETLAND 
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1595 FRENZEL G ÞÝSKALAND 

4232 FRONTIER AIRLINES BANDARÍKIN 

38973 FUENFTE XR-GMBH ÞÝSKALAND 

14557 FIRMA STEINER-FILM ÞÝSKALAND 

f10193 FIVE STAR AVIATION, LLC BANDARÍKIN 

36945 FLIGHTS HOLDINGS LIMITED BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

1778 FLUGBEREITSCHAFT DES 

BUNDESMINISTERIUM DER VERTEIDIGUNG 

(FLBSCHFT BMVG) 

ÞÝSKALAND 

32678 FRESENA FLUG GMBH & CO KG ÞÝSKALAND 

25111 G-92 KFT UNGVERJALAND 

33827 GABINETTE (ANG) ANGÓLA 

22807 GAS AIR SERVICE GMBH ÞÝSKALAND 

33821 GE CAPITAL B.V. HOLLAND (NIÐURLAND) 

35147 GE CAPITAL SWITZERL. SVISS 

25027 GEKO TRADE ÞÝSKALAND 

3349 GENERAL MOTORS BANDARÍKIN 

36747 GEOJET LUFTFAHR. 2) ÞÝSKALAND 

39230 GEORGE TOLOFARI NÍGERÍA 

31914 GERMAN SKY AIRLINES ÞÝSKALAND 

38591 GERMANIA EXPRESS ÞÝSKALAND 

35803 GHASSAN AHMED AL SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

34848 GLOBAL A/C CONSULT BANDARÍKIN 

25642 GLOBAL AVTN BERMUDA BERMÚDAEYJAR 

38372 GLOBO AVIACAO BRASILÍA 

23743 GOMEL AIRLINES BELARÚS (HVÍTA RÚSSLAND) 

22366 GOVERNMENT CROATIA KRÓATÍA 

22370 GOVERNMENT MACEDONIA NORÐUR-MAKEDÓNÍA 

38832 GREENWAY JETS BANDARÍKIN 

2395 GROB AIRCRAFT AG ÞÝSKALAND 

32172 GULF JET SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

9243 GERMANIA FLUGGESELLSCHAFT MBH ÞÝSKALAND 

28944 GERMANWINGS GMBH ÞÝSKALAND 

34841 GIBBS INTERNATIONAL, INC. BANDARÍKIN 

38737 GREEN BAY PACKAGING INC. BANDARÍKIN 

315 GRUSS & COMPANY BANDARÍKIN 

f10984 GUITAR CENTER, INC. BANDARÍKIN 

37030 HAMBURG AIRWAYS ÞÝSKALAND 
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32580 HASLBERGER FINANZ. ÞÝSKALAND 

33302 HAVERFORD SUISSE SVISS 

38607 HAWKER BEECHCRAFT 2 BANDARÍKIN 

31519 HAWKER HUNTER AVTN BRETLAND 

25435 HBK HOLDING COMPANY KATAR 

35307 HELIJET CHARTER ÞÝSKALAND 

48372 HESTON AIRLINES, UAB LITÁEN 

31103 HOMAC AVIATION AG LÚXEMBORG 

26281 HTM HELICOPTER TRAVE ÞÝSKALAND 

27680 HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC 

A.S. (D.B.A. FREEBIRD AIRLINES) 

TYRKLAND 

28618 HAWORTH TRANSPORT BANDARÍKIN 

32953 HEIDELBERGCEMENT AG ÞÝSKALAND 

f11187 HERC MANAGEMENT SERVICES LLC BANDARÍKIN 

33269 HERRENKNECHT AVIATION GMBH ÞÝSKALAND 

f10240 HESS CORPORATION BANDARÍKIN 

f10652 IAC FALCON HOLDINGS BANDARÍKIN 

f11457 ICA GLOBAL SERVICES LLC BANDARÍKIN 

38692 IDEAVILLAGE PRODUCTS BANDARÍKIN 

35785 IFM TRAVIATION GMBH ÞÝSKALAND 

39551 IKAR LLC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

25785 ILYUSHIN AVIATION RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

37757 INFINUM ALTIDO INC., LTD RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

1528 IRANAIR ÍSLAMSKA LÝÐVELDIÐ ÍRAN 

30463 IRAQI AIRWAYS (2) ÍRAK 

37529 ISE INFORMATION SYS. ÞÝSKALAND 

27301 IVANHOE AVIATION 2 SINGAPÚR 

24664 INTERMAP TECHNOLOGIES BANDARÍKIN 

35760 JEJU AIR LÝÐVELDIÐ KÓREA 

39559 JESWALT INTL BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

11307 JET EXECUTIVE INT. ÞÝSKALAND 

27505 JET GROUP LTD ÍSRAEL 

21727 JET LINK ÍSRAEL 

2200 JETAIR FLUG GMBH ÞÝSKALAND 

16761 JETFLIGHT AVIATION INC. SVISS 

3328 JETS EXECUTIVOS MEXÍKÓ 

36889 JETSTAR PACIFIC VÍETNAM 
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32363 JLJ EQUIPMENT LEASIN BANDARÍKIN 

21462 JOHNSON CONTROLS BANDARÍKIN 

36272 JORDAN INTNL KÍNA 

11646 JULIUS BERGER NÍGERÍA 

32107 JUNEYAO AIRLINES KÍNA 

36509 JUNKER ERWIN GRINDI TÉKKLAND 

21723 JOINT STOCK COMPANY URAL AIRLINES RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

37720 K5-AVIATION GMBH ÞÝSKALAND 

1610 KARMANN GMBH ÞÝSKALAND 

31171 KAZAVIASPAS KASAKSTAN 

22239 KIEV AVIATION PLANT ÚKRAÍNA 

33034 KINGS AIRLINES (2) NÍGERÍA 

25050 KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE 

DOO 

SERBÍA 

1652 KOREAN AIR LINES CO., LTD. LÝÐVELDIÐ KÓREA 

21632 KRASNOJARSKY AIRLINE RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

33039 KUBASE AVIATION INDLAND 

1673 KUWAIT AIRWAYS KÚVEIT 

23758 KIMBERLY-CLARK CORPORATION BANDARÍKIN 

25800 KNAUF ASTRA LTD. BRETLAND 

32568 KOMPASS GMBH & CO. KG ÞÝSKALAND 

4335 KRAFT FOODS GLOBAL INC. BANDARÍKIN 

36476 LANARA LTD KASAKSTAN, KIRGISTAN 

44176 LANBOWAN LIMITED SVISS 

6383 LECH-AIR FLUGZEUG ÞÝSKALAND 

20222 LGM LUFTFAHRT GMBH ÞÝSKALAND 

38914 LIBRA FLUGZEUG GBR ÞÝSKALAND 

28576 LIBRA TRAVEL SVISS 

42192 LIEBHERR AVIATION ÞÝSKALAND 

f12832 LINCARE LEASING LLC BANDARÍKIN 

32192 LONDON CORPORATE JET BRETLAND 

26498 LUFT AVTN CHARTER ÁSTRALÍA 

45016 LYNXJET ÍSRAEL 

f10298 LEVI, RAY & SHOUP, INC. BANDARÍKIN 

15456 LUFTFAHRT-BUNDESAMT ÞÝSKALAND 

3857 LUFTHANSA CARGO AG ÞÝSKALAND 

27838 LUFTHANSA TECHNIK AG ÞÝSKALAND 
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f13551 M-BJEP LTD. MÖN 

24502 M. BOHLKE VENEER CORP. BANDARÍKIN 

21072 MAHAN AIR ÍSLAMSKA LÝÐVELDIÐ ÍRAN 

21878 MAKEDONSKI AVIOTRANS NORÐUR-MAKEDÓNÍA 

12521 MARXER ANLAGEN ÞÝSKALAND 

36372 MAT AIRWAYS NORÐUR-MAKEDÓNÍA 

38074 MENA AEROSPACE (OB) BAREIN 

19999 MENEKSE HAVAYOLLARI TYRKLAND 

31538 MERLIN AVIATION SVISS 

444 MHS AVIATION GMBH ÞÝSKALAND 

9082 MIDWEST AVIATION NE BANDARÍKIN 

30093 MIG RUSSIAN AIRCRAFT RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

37975 MILLENNIUM AVIATION AUSTURRÍKI 

37426 MINERALOGY PTY LTD. BANDARÍKIN 

29242 MINISTRY OF COMMUNICATIONS SAMBANDSLÝÐVELDIÐ TANSANÍA 

28438 MLW AVIATION LLC BANDARÍKIN 

25067 MNG HAVAYOLLARI VE TASIMACILIK A.S. 

(MNG AIRLINES) 

TYRKLAND 

3057 MOELLERS MASCHINEN ÞÝSKALAND 

36267 MONACO SPORTS MNGMT BRETLAND 

28473 MOONSTAR AVIATION TYRKLAND 

31348 MORGAN STANLEY MGMT BANDARÍKIN 

27187 MW AVIATION GMBH ÞÝSKALAND 

31944 MYN AVIATION SÁDI-ARABÍA 

38209 MZ TRANSPORTATION ÞÝSKALAND 

f13119 MARINER AIR LLC BANDARÍKIN 

38512 MICROSTRATEGY SERVICES CORPORATION BANDARÍKIN 

f13307 MIKLOS SERVICES CORP. BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

f10785 N16FX TRUST BANDARÍKIN 

f12724 N250RG LLC BANDARÍKIN 

26118 NASA AMES CENTER BANDARÍKIN 

36849 NATIONAL AIR CARGO GROUP INC BANDARÍKIN 

33963 NATIONAL LEGACY KÚVEIT 

7853 NATURAL ENVIRONMENT BRETLAND 

30581 NAYAK AIRCRAFT SERV. ÞÝSKALAND 

38835 NEBULA III LTD UAE SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

11061 NEUMEYR FLUGGERAETE ÞÝSKALAND 
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15551 NEW YORKER GROUP ÞÝSKALAND 

24661 NORTH AMERICAN JET BANDARÍKIN 

29267 NOVELLUS SYSTEMS BANDARÍKIN 

31791 NOVESPACE FRAKKLAND 

35125 NASSER LTD. CAYMAN-EYJAR 

f13922 NEWLEAD LIMITED BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

12218 NIKE, INC. BANDARÍKIN 

567 OBO JET-CHARTER GMBH ÞÝSKALAND 

33138 OCA INTERNATIONAL ÞÝSKALAND 

22820 OMAN AIR ÓMAN 

22436 OMAN ROYAL FLIGHT ÓMAN 

2061 OMNIPOL TÉKKLAND 

17692 ONUR AIR TYRKLAND 

37597 OOO NP AGP MERIDIAN+ RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

36743 ORANGE AIRCRAFT (2) HOLLAND (NIÐURLAND) 

8236 OWENS CORNING CORPORATION BANDARÍKIN 

25059 OMNI AIR INTERNATIONAL BANDARÍKIN 

23244 OPEN JOINT STOCK COMPANY "ROSSIYA 

AIRLINES" JSC "ROSSIYA AIRLINES" 

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

3343 P&P PROMOTION ÞÝSKALAND 

852 PARAGON RANCH BANDARÍKIN 

36875 PATRONUS AVIATION BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

23471 PCT POWDER COATING TECHNOLOGIES 

INTL. SARL 

SVISS 

34044 PD AIR OPERATION LTD ÞÝSKALAND 

10690 PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. TYRKLAND 

22294 PENSKE JET, INC. BANDARÍKIN 

19475 PETERS GMBH ÞÝSKALAND 

37609 PETROPAVLOVSK MC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

4265 PHIFER WIRE PRODUCTS BANDARÍKIN 

5225 PHOENIX AIR GMBH ÞÝSKALAND 

3085 PICTON II LTD BERMÚDAEYJAR 

22309 POLET RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

30230 POLET ACFT MNGT BERMÚDAEYJAR 

36251 POLLARD ACFT SALES BANDARÍKIN 

37040 PREISS-DAIMLER ÞÝSKALAND 

34505 PRINCESS AVIATION LÍBANON 

29307 PRIVATAIR GMBH ÞÝSKALAND 
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34553 PRIVATE JET HOLD. BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

12196 PRIVATE WINGS ÞÝSKALAND 

37417 PRIVATEJET INT. GMBH ÞÝSKALAND 

3751 PROCTER&GAMBLE BANDARÍKIN 

12648 PACELLI-BETEILIGUNGS GMBH & CO. KG ÞÝSKALAND 

33666 PAKISTAN AVIATORS AND AVIATION (PVT) 

LTD. 

PAKISTAN 

29731 PARC AVIATION ÍRLAND 

775 PENTASTAR AVIATION, LLC BANDARÍKIN 

2196 QANTAS AIRWAYS ÁSTRALÍA 

21912 QATAR AIRWAYS KATAR 

39255 RA DR. JAN PLATHNER ÞÝSKALAND 

37057 RADIC AVIATION SÁDI-ARABÍA 

30124 RAE - REGIONAL AIR ÞÝSKALAND 

32083 RAY ENTERPRISES BANDARÍKIN 

30485 RC AVIATION LLP BANDARÍKIN 

19436 REGIO AIR MECKLENBRG ÞÝSKALAND 

33032 RELIANCE COMMERCIAL SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

30938 RIKSOS TURIZM LT TYRKLAND 

5547 RJR WINSTON SALEM BANDARÍKIN 

f13620 RNJ GMBH. & CO KG ÞÝSKALAND 

48829 ROM CARGO AIRLINES S.R.L. RÚMENÍA, 

29599 ROYAL JET SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

32723 RSG RENTAL SERVICES ÞÝSKALAND 

29927 RUAG AEROSPACE SERV ÞÝSKALAND 

37464 RUAG SCHWEIZ AG SVISS 

38246 RUSAERO RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

9200 RYAN INTL AIRLINES BANDARÍKIN 

38368 RYAN INTL AIRLINES 2 BANDARÍKIN 

29352 RENTAIR UK LTD ÞÝSKALAND 

27446 RHEMA BIBLE CHURCH BANDARÍKIN 

606 ROBERT BOSCH GMBH ÞÝSKALAND 

22593 S BRUNEI SULTAN BRÚNEI DARÚSSALAM 

44121 S SWAZILAND SVASÍLAND 

f10788 SAP AMERICA INC. BANDARÍKIN 

18991 SAP SE ÞÝSKALAND 

34319 SAPOFINA AVTN LTD. BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

21282 SCHROTT WETZEL GMBH ÞÝSKALAND 
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5031 SCHWARZMUELLER AUSTURRÍKI 

30971 SEARAY BD100 SUÐUR-AFRÍKA 

35352 SEGRAVE AVIATION INC BANDARÍKIN 

46854 SF AIRLINES CO., LTD KÍNA 

31846 SG FINANS A/S NORGE SVÍÞJÓÐ 

27571 SHANGHAI AIRLINES KÍNA 

22814 SHARJAH RULERS FLT SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

27735 SIK-AY HAVA TASIMACILIK A.S. TYRKLAND 

38681 SILK WAY WEST ASERBAÍSJAN 

2463 SINGAPORE AIRLINES SINGAPÚR 

1034 SIRTE OIL LÍBÍA 

f12146 SIRVAIR, S.A. DE C.V. MEXÍKÓ 

7867 SIXT ÞÝSKALAND 

32179 SKIPPERS AVIATION ÁSTRALÍA 

31208 SKY BEYOND HOLDINGS SINGAPÚR 

2477 SKY JET SVISS 

37940 SKY SWALLOWS LTD. RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

37740 SKYBIRD AIR LTD NÍGERÍA 

34392 SKYBUS KASAKSTAN 

32816 SKYBUS AIRLINES BANDARÍKIN 

19819 SKYPLAN SERVICES KANADA 

31870 SM AVIATION ÞÝSKALAND 

42622 SMART JET AVIATION BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

32544 SMS AVIATION GMBH ÞÝSKALAND 

33747 SOMON AIR TADSÍKISTAN 

2316 SOUTH AFRICAN AIRWAYS SUÐUR-AFRÍKA 

f11331 SOUTHLAKE AVIATION LLC BANDARÍKIN 

36224 SPECTRA ENERGY BANDARÍKIN 

26725 SPIRIT AIRLINES 2 BANDARÍKIN 

28904 SPX FLOW BANDARÍKIN 

5216 SRILANKAN AIRLINES SRÍ LANKA 

36094 SSP AVIATION INDLAND 

23935 STAR ARIES SHIPMGMT KÝPUR 

32446 STAR AVIATION SRVCS SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

29368 STAR AVIATION UG ÞÝSKALAND 

15526 STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN 

BUREAU 

ÚKRAÍNA 

32361 STRONG AVIATION KÚVEIT 
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30086 SUMMIT AIR KANADA 

44422 SUNDAIR GMBH ÞÝSKALAND 

36720 SWISS AV CONSULTANTS SVISS 

28910 SWISS GLOBAL JET MGT SVISS 

f12122 SAFEWAY, INC. BANDARÍKIN 

24784 SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. LÝÐVELDIÐ KÓREA 

f10701 SERVICIOS AEREOS REGIOMONTANOS, S.A. MEXÍKÓ 

21734 SIBERIA AIRLINES RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

f12005 SPIRAL, INC. BANDARÍKIN 

29841 SPIRIT OF SPICES GMBH ÞÝSKALAND 

10201 SUNEXPRESS (GÜNES EKSPRES HAVACILIK 

A.S.) 

TYRKLAND 

28362 SUN D'OR INTERNATIONAL AIRLINES LTD ÍSRAEL 

12878 SÜDZUCKER REISE-SERVICE GMBH ÞÝSKALAND 

36760 T'WAY AIR CO LTD LÝÐVELDIÐ KÓREA 

8360 TACA EL SALVADOR 

40974 TATA SIA AIRLINES LT INDLAND 

35978 TATHRA INTERNATIONAL RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

32576 TB INVEST GROUP TÉKKLAND 

31566 TEAM AVIATION ÞÝSKALAND 

33120 TEC AIRCRAFT LEASING AUSTURRÍKI 

36210 TESLA AIR SVISS 

42391 TEXTRON AVIATION BANDARÍKIN 

35936 TIGER HERCULES CORP TAÍVAN 

48508 TITAN AIRWAYS MALTA LIMITED MALTA 

f12990 TOKECO INCORPORATED BANDARÍKIN 

21908 TOKOPH D P SUÐUR-AFRÍKA 

f14958 TPS GROUP HOLDING INC. BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

33923 TREK-AIR B.V. HOLLAND (NIÐURLAND) 

37070 TREVO AVIATION LTD ÞÝSKALAND 

1389 TUIFLY GMBH ÞÝSKALAND 

33495 TURBOJET KFT UNGVERJALAND 

33979 TURKUAZ AIRLINES TYRKLAND 

7971 TW AIR BERMÚDAEYJAR 

2681 THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC 

COMPANY LIMITED 

TAÍLAND 
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f10445 THOMAS H. LEE PARTNERS BANDARÍKIN 

14993 THYSSENKRUPP DIENSTLEISTUNGEN GMBH ÞÝSKALAND 

31353 TIDNISH HOLDINGS LIMITED KANADA 

f11873 TILLFORD LIMITED BERMÚDAEYJAR 

2758 TURKISH AIRLINES THY TYRKLAND 

f12479 TYREMAX PTY LTD ÁSTRALÍA 

22512 UGANDA EXEC FLIGHT ÚGANDA 

27079 UKRAINIAN MEDITERRAN ÚKRAÍNA 

24948 UKSATSE ÚKRAÍNA 

46440 UR AIRLINES ÍRAK 

4692 US AIRWAYS, INC. BANDARÍKIN 

29839 USA 3000 AIRLINES BANDARÍKIN 

34914 USA JET AIRLINES 3 BANDARÍKIN 

43007 USAA BANDARÍKIN 

26886 UTAIR AVIATION, JSC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

18224 UZBEKISTAN AIRWAYS ÚSBEKISTAN 

2782 UNITED AIRLINES, INC. BANDARÍKIN 

8960 UNITED PARCEL SERVICE CO BANDARÍKIN 

35921 UNITED THERAPEUTICS BANDARÍKIN 

31984 VARIG LOGISTICA SA BRASILÍA 

37759 VENTURE AVTN GROUP BANDARÍKIN 

5198 VHM SCHUL & CHARTER ÞÝSKALAND 

31758 VIVAT TRUST LTD. BRETLAND 

45213 VOLKSWAGEN AIRSERV. ÞÝSKALAND 

2812 VRG LINHAS AEREAS S/A BRASILÍA 

39258 VUKY HOLDINGS LTD SVISS 

31669 VACUNA JETS LIMITED BERMÚDAEYJAR 

30637 VALE S/A BRASILÍA 

46913 VECELLIO MANAGEMENT SERVICE BANDARÍKIN 

2833 VIESSMANN WERKE GMBH & CO. KG ÞÝSKALAND 

18671 VOLGA-DNEPR AIRLINES LLC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

36235 WATERLOO AVIATION KANADA 

24113 WEBER MANAGEMENT ÞÝSKALAND 

1323 WEKA FLUGDIENST GMBH ÞÝSKALAND 

35535 WELLS FARGO BANK (2) BANDARÍKIN 

34391 WHS CONSULTING AG SVISS 
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10834 WIKING HELIKOPTER ÞÝSKALAND 

33317 WINAIR AUSTRIA AUSTURRÍKI 

34169 WIZZ AIR UKRAINE LLC ÚKRAÍNA 

37044 WOELBERN FLIGHT 01 ÞÝSKALAND 

36967 WOELBERN FLIGHT 02 ÞÝSKALAND 

2930 WORLD AIRWAYS BANDARÍKIN 

30605 WHEELS AVIATION LTD. ÞÝSKALAND 

27514 WIRTGEN BGMBH ÞÝSKALAND 

32609 XIAMEN AVIATION AVV RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

36920 XR-GMBH ÞÝSKALAND 

32403 XRS HOLDINGS, LLC BANDARÍKIN 

34976 YH AVIATION LTD BRETLAND 

34953 ZENITH CAPITAL LTD SVISS 

33948 ZEUS TAXI AÉREO BRASILÍA 

38977 ZWEITE XR-GMBH ÞÝSKALAND 

5960 ZEMAN FTL ÞÝSKALAND 

f10488 ZIFF BROTHERS INVESTMENT, LLC BANDARÍKIN 

24568 EBM-PAPST MULFINGEN GMBH & CO. KG ÞÝSKALAND 

EISTLAND 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

34613 ABELIA TRADING LTD KÝPUR 

38113 FL TECHNICS AB LITÁEN 

22574 MIL JAPAN JAPAN 

10937 MIL RUSSIA RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

1117 MIL SWITZERLAND SVISS 

35109 NORTH WIND AIRLINES EISTLAND 

38604 SMARTLYNX ESTONIA EISTLAND 

30036 ULS AIRLINES CARGO TYRKLAND 

36496 ZAMBEZI AIRLINES ZIMBABWE 

ÍRLAND 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

34931 BLUE NIGHTINGALE TRADING SUÐUR-AFRÍKA 

32901 142955 ONTARIO LTD KANADA 
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37435 921BE LLC BANDARÍKIN 

27726 994748 ONTARIO INC KANADA 

f11440 A & C BUSINESS SERVICES INC BANDARÍKIN 

27976 ABCO AVIATION INCORPORATED BANDARÍKIN 

35023 ACFT FINANCE TRUST ÍRLAND 

31510 ACP JETS BANDARÍKIN 

f11447 ADC AVIATION LLC BANDARÍKIN 

f10775 ADP AVIATION, LLC BANDARÍKIN 

132 AER LINGUS ÍRLAND 

29293 AERO TIMBER PARTNERS BANDARÍKIN 

23714 AERO TOY STORE LLC BANDARÍKIN 

28752 AEROMANAGMENT GROUP BANDARÍKIN 

39015 AEROSTAR LTD IRELAND ÍRLAND 

32813 AIR BLESSING BANDARÍKIN 

7057 AIR SHAMROCK BANDARÍKIN 

32218 AIR TAHOMA BANDARÍKIN 

28432 AIR TREK BANDARÍKIN 

33141 AIRTIME LLC BANDARÍKIN 

34285 ALCHEMIST JET AIR LLC BANDARÍKIN 

f12838 ALEDO SUB LLC BANDARÍKIN 

26140 ALLTECH BANDARÍKIN 

30995 ALPHA ONE FLIGHT SERVICES BANDARÍKIN 

f12957 AMC 50 LLC BANDARÍKIN 

31782 AMERIPRISE FINANCIAL BANDARÍKIN 

27173 APACHE CORP BANDARÍKIN 

38618 AR INVESTMENTS LLC. BANDARÍKIN 

39205 ARGOS CAPITAL MNGT BANDARÍKIN 

34018 ARKIVA LTD. ÍRLAND 

298 ASL AIRLINES (IRELAND) LIMITED ÍRLAND 

29280 ASTOR STREET ASSET BANDARÍKIN 

35166 AT&T MANAGEMENT SERVICES, L.P. BANDARÍKIN 

33136 ATLANTIC AV KTEB BANDARÍKIN 

33008 AVIA PARTNER DENMARK DANMÖRK 

36309 AVIANOVA (RUSSIA) RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

30118 AVIATION CORPORATE SERVICES ÍRLAND 

f11798 AVION SALES LLC BANDARÍKIN 

27087 AVIONETA BANDARÍKIN 
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29670 AERO WAYS INC BANDARÍKIN 

f10007 AIR REESE, LLC BANDARÍKIN 

f10765 ALASKA EASTERN PARTNERS BANDARÍKIN 

36324 ALTIS ÍRLAND 

f12155 AMALGAMATED CONSOLIDATED, INC. BANDARÍKIN 

f12108 AMBASSADOR MARKETING INTERNATIONAL 

INC. 

BANDARÍKIN 

26369 B&G LEASING BANDARÍKIN 

34053 BANK OF NOVA SCOTIA KANADA 

31686 BARNARD AVIATION BANDARÍKIN 

1537 BAXTER HEALTH CARE BANDARÍKIN 

34487 BAZIS INTL INC. KANADA 

33090 BEACON AVIATION ÍRLAND 

f11361 BEAUTY CENTRAL LLC BANDARÍKIN 

25114 BECKER GROUP BANDARÍKIN 

6890 BECTON DICKINSON BANDARÍKIN 

32660 BEDEK AVIATION ÍSRAEL 

38915 BEL AIR LLC BANDARÍKIN 

36482 BGST LLC BANDARÍKIN 

33557 BIG PLAY FLIGHT SVCS BANDARÍKIN 

f12964 BLATTI AVIATION INC BANDARÍKIN 

33247 BLUE CITY HOLDINGS LTD BANDARÍKIN 

f11410 BORG HOLDINGS LLC BANDARÍKIN 

31975 BOULDER US BANDARÍKIN 

32952 BPG PROPERTIES BANDARÍKIN 

37279 BUSINESS A.CENTRE CO TAÍLAND 

f12103 BENSON FOOTBALL, LLC BANDARÍKIN 

35372 BINDLEY CAPITAL PARTNERS BANDARÍKIN 

f12682 BOMBARDIER NEW AIRCRAFT BANDARÍKIN 

36888 BOSTON SCIENTIFIC CORP BANDARÍKIN 

f11899 C C MEDIA HOLDINGS INC BANDARÍKIN 

35160 C. DOT AVIATION, LLC BANDARÍKIN 

36790 C2C AIR CHARTERS BANDARÍKIN 

37117 CA, INC. BANDARÍKIN 

32717 CAMERON HENKIND BANDARÍKIN 

22953 CAPE CLEAR CAPITAL BANDARÍKIN 

22724 CARDINAL HEALTH AVTN BANDARÍKIN 

30615 CARLISLE HOLDINGS LLC BANDARÍKIN 
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34066 CASTLE 2003-2 IRELAND LTD ÍRLAND 

34153 CAYLEY AVIATION SVISS 

30896 CCA AIR CHARTER BANDARÍKIN 

f10927 CEF 2002 AIRCRAFT LLC D/B/A CERIDIAN 

CORPORATION 

BANDARÍKIN 

36333 CELLO AVIATION LTD BRETLAND 

29250 CENTURION AVTN SRVCS BANDARÍKIN 

36860 CESSNA FINANCE CORP BRETLAND 

f11418 CESSNA FINANCE CORP BRETLAND 

29096 CHUBB FLIGHT OPERATIONS BANDARÍKIN 

5078 CINTAS BANDARÍKIN 

37889 CIRRUS AVIATION (US) BANDARÍKIN 

21455 CITYJET ÍRLAND 

36082 CMC GROUP INC. BANDARÍKIN 

35826 CONSTELLATION LEASING LLC BANDARÍKIN 

32509 COOK AIRCRAFT LEASNG BANDARÍKIN 

33877 CORACLE AVIATION SVISS 

19036 CORPORATE JETS PA BANDARÍKIN 

9248 CRANE COMPANY BANDARÍKIN 

28444 CROSS AVTN BRETLAND 

f11386 CUNA MUTUAL INSURANCE SOCIETY BANDARÍKIN 

f13609 CENTER FOR DISEASE DETECTION LLC BANDARÍKIN 

3769 CHEVRON U.S.A.INC. BANDARÍKIN 

f12458 CODALE ELECTRIC SUPPLY INC. BANDARÍKIN 

f11882 COLSON & COLSON GENERAL CONTRACTOR BANDARÍKIN 

f13788 CONSTELLATION PRODUCTIONS BANDARÍKIN 

30753 COVIDIEN BANDARÍKIN 

f10987 COZZENS AND CUDAHY AIR BANDARÍKIN 

f10650 DARBY HOLDINGS BANDARÍKIN 

f11469 DELAWARE GLOBAL OPERATION LLC BANDARÍKIN 

31690 DELTA JET USA BANDARÍKIN 

24235 DENISTON ENTERPRISES BANDARÍKIN 

35507 DIAMOND AIR CHARTER BRETLAND 

30715 DMB AVIATION BANDARÍKIN 

35370 DOMINOS PIZZA (2) BANDARÍKIN 

f12713 DSS214 LLC BANDARÍKIN 
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6064 DUBAI AIR WING SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

27997 DYNAMIC AVIATION SERVICES INC BANDARÍKIN 

f13128 DAVID A. DUFFIELD/ PEGASUS VI, LLC. BANDARÍKIN 

45097 DREAMLINE AVIATION LLC BANDARÍKIN 

35072 EAC AIR LLC BANDARÍKIN 

8339 EATON BANDARÍKIN 

1009 ELI LILLY BANDARÍKIN 

23828 EMC IRELAND ÍRLAND 

23627 EMERCOM RUSSIA RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

33649 ENCORE 684 LLC BANDARÍKIN 

f11381 ENCORE/SB AVIATION LLC BANDARÍKIN 

f12801 EUROPEAN AIRCRAFT CHARTER INC BANDARÍKIN 

f10176 ENERGY CORPORATION OF AMERICA BANDARÍKIN 

f15935 EXCOLO AVIATION BANDARÍKIN 

f10183 EXECUTIVE FLIGHT SOLUTIONS, LLC BANDARÍKIN 

33361 FAGEN INC BANDARÍKIN 

29521 FAIRMONT AVIATION SE KANADA 

35375 FALCON 50 LLC BANDARÍKIN 

33587 FANAR AVIATION LTD SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

32271 FAST LINK EGYPT EGYPTALAND 

34792 FASTNET JET ALLIANCE ÍRLAND 

28181 FERRO CORP BANDARÍKIN 

30469 FIRST VIRTUAL AIR BANDARÍKIN 

18781 FJ900 BANDARÍKIN 

9532 FL AVIATION CORPORATION BANDARÍKIN 

47917 FLEXIBLE FLIGHT WLL BAREIN 

31774 FLYING SQUIRREL BANDARÍKIN 

10276 FLYNN FINANCIAL BANDARÍKIN 

6573 FOUR STAR BANDARÍKIN 

34371 FREEBIRD MNGMT LTD. ÍRLAND 

f12717 FREEMAN AIR CHARTER SERVICES BANDARÍKIN 

3826 FRIEDKIN INTL BANDARÍKIN 

22293 FRONTLINER INC BANDARÍKIN 

f12666 FALCON FIFTY LLC BANDARÍKIN 
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35797 FELHAM ENTERPRISES INC BANDARÍKIN 

23081 FERTITTA ENTERPRISES BANDARÍKIN 

f10208 FLIGHTSTAR CORPORATION BANDARÍKIN 

f10877 FORTUNE BRANDS, INC. BANDARÍKIN 

21858 FROST ADMINISTRATIVE SERVICES, INC. BANDARÍKIN 

f11889 FUTURA TRAVELS LIMITED INDLAND 

39022 GAUGHAN FLYING LLC BANDARÍKIN 

38550 GC INTERNATIONAL LLC BANDARÍKIN 

22286 GE CAPITAL-GECAS EI ÍRLAND 

32292 GE COMMERCIAL AV SVC ÍRLAND 

26624 GENERAL MILLS SALES BANDARÍKIN 

38543 GEORGE GUND 3 BANDARÍKIN 

f13141 GIII AIRCRAFT MANAGEMENT, LLC BANDARÍKIN 

f12778 GIV EXEC JET LLC BANDARÍKIN 

38943 GLOBAL EXPRESS GROUP BANDARÍKIN 

33121 GLOBAL TRIP SUPPORT BANDARÍKIN 

23814 GLOBAL WINGS LTD SVISS 

3964 GOODYEAR BANDARÍKIN 

f10230 GPAIR LIMITED KANADA 

f11374 GREEN CHAIR PRODUCTIONS INC BANDARÍKIN 

f12820 GREENBRIER CAPITAL LLC BANDARÍKIN 

26847 GREENHILL AVTN BANDARÍKIN 

31561 GULF PACIFIC AVTN SV BANDARÍKIN 

f11239 GAMESTOP, INC BANDARÍKIN 

33031 GEMINI LTD BANDARÍKIN 

f13449 GENERAL DYNAMICS LAND SYSTEMS BANDARÍKIN 

f12159 GILEAD SCIENCES BANDARÍKIN 

f10231 GRAHAM BROTHERS CONSTRUCTION CO., 

INC 

BANDARÍKIN 

22958 GROUP HOLDINGS BANDARÍKIN 

f13612 GUTHY RENKER AVIATION BANDARÍKIN 

f15722 H.E. MANAGEMENT BANDARÍKIN 

24874 HAC (HANGAR ACQUISITION CORPORATION) BANDARÍKIN 

28219 HARLEY-DAVIDSON BANDARÍKIN 

21857 HARSCO BANDARÍKIN 
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31054 HEAVYLIFT INT. SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

1423 HERSHEY COMPANY BANDARÍKIN 

26380 HERTZ CORP BANDARÍKIN 

35241 HIGHFIELDS CAP MGMT BANDARÍKIN 

24583 HILL AIR COMPANY I LLC BANDARÍKIN 

24776 HOME DEPOT BANDARÍKIN 

33420 HOWARD HOLDINGS PLC ÍRLAND 

5170 HUMANA BANDARÍKIN 

29387 HARBERT AVIATION BANDARÍKIN 

f12750 HAWK HOLLOW AVIATION LLC BANDARÍKIN 

42446 HORMEL FOODS CORPORATION BANDARÍKIN 

f11193 IAMAW BANDARÍKIN 

24747 IFFTG BANDARÍKIN 

32500 ILFC IRELAND LTD ÍRLAND 

21409 IRVING AIR SERVICE KANADA 

28726 INTERNATIONAL JET MANAGEMENT BANDARÍKIN 

36005 IRVING OIL TRANSPORT INC. KANADA 

32671 JANNAIRE LLP BRETLAND 

35830 JAPC INC BANDARÍKIN 

f10275 JELD-WEN, INC. BANDARÍKIN 

27861 JEP LEASING BANDARÍKIN 

22094 JEPPESEN UK LTD BRETLAND 

32549 JET CLIPPER JOHNNY BANDARÍKIN 

35926 JET LOGISTICS INC BANDARÍKIN 

35981 JET SHARES ONLY BANDARÍKIN 

32652 JET SMART INC BANDARÍKIN 

30210 JET-A-WAY CHARTERS BANDARÍKIN 

36494 JETSELECT, LLC BANDARÍKIN 

48322 JFW LEASING II LLC BANDARÍKIN 

34915 JKB JET HOLDINGS LLC BANDARÍKIN 

26509 JOLUK AVTN BANDARÍKIN 

39282 JAMES S OFFIELD BANDARÍKIN 

f10555 JANAH MANAGEMENT COMPANY LTD. BRETLAND 

31850 JARDEN CORP BANDARÍKIN 

f10276 JEPSON ASSOCIATES INC. BANDARÍKIN 

34314 JET DIRECT AVIATION (FILED FOR 

BANKRUPTCY ON 25/02/2009) 

BANDARÍKIN 
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f10282 JOHN M. CONNORS, JR. BANDARÍKIN 

1584 JOHNSON&JOHNSON BANDARÍKIN 

35520 JONES INTERNATIONAL AVIATION LLC BANDARÍKIN 

f10702 KEB AIRCRAFT SALES, INC. BANDARÍKIN 

8180 KELLOGG BANDARÍKIN 

f11341 KKN TRANSPORTATION LEASING LLC BANDARÍKIN 

32210 KLEIN TOOLS BANDARÍKIN 

20894 KOHLER CO BANDARÍKIN 

f10286 KANSAS CITY LIFE INSURANCE COMPANY BANDARÍKIN 

f10287 KENAIR, INC. BANDARÍKIN 

f10713 KONFARA COMPANY BANDARÍKIN 

31706 LCG ENTERPRISES BANDARÍKIN 

35616 LEONARD GREEN & PART BANDARÍKIN 

12275 LIBERTY MUTUAL BANDARÍKIN 

32207 LISBON LIMITED BERMÚDAEYJAR 

1823 LOCKHEED MARTIN CORP BANDARÍKIN 

28852 LONDON CITY JET BRETLAND 

35829 LOWES COMPANIES INC BANDARÍKIN 

40196 LP 221 LC BANDARÍKIN 

37926 LUGHNASA MGMT LLC BANDARÍKIN 

36958 LUNA ENTERTAINMENT BANDARÍKIN 

f10295 LECO CORPORATION BANDARÍKIN 

29729 LETICA LEASING LLC BANDARÍKIN 

36957 LEVEL 3 COMMUNICATIONS BANDARÍKIN 

f10302 LOWER CROSS AIRCRAFT CORP. BANDARÍKIN 

38901 M&M AVIATION GROUP BANDARÍKIN 

36961 MAGELLAN A/C SVCS ÍRLAND 

30454 MAJJEC JHETT BANDARÍKIN 

26422 MANDAN BANDARÍKIN 

38653 MANHAG AG SVISS 

31670 MATTHEWS JOHN BRETLAND 

29444 MC GROUP BANDARÍKIN 

12177 MELLON BANK BANDARÍKIN 

27630 MERCURY ENGINEERING ÍRLAND 

11068 MGM RESORTS AVIATION CORP BANDARÍKIN 

30050 MHS TRAVEL & CHTR BANDARÍKIN 
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37895 MID SOUTH JETS INC BANDARÍKIN 

26475 MIDAMERICAN ENERGY BANDARÍKIN 

f13615 MIDES SEM DE CV EL SALVADOR 

1104 MIL IRELAND ÍRLAND 

f10317 MMB MANAGEMENT ADVISORY SERVICES BANDARÍKIN 

31703 MMRB SERVICES BANDARÍKIN 

35625 MODESTO EXEC AIR CHR BANDARÍKIN 

f11411 MONAVIE AIRCRAFT LEASING LLC BANDARÍKIN 

36426 MPW INDUSTRIAL SVCS BANDARÍKIN 

40770 MRTV LLC BANDARÍKIN 

32479 MVA AVIATION LTD. BERMÚDAEYJAR 

f12230 MANNCO LLC BANDARÍKIN 

27893 MERCK & CO., INC. BANDARÍKIN 

f10507 MIDLAND FINANCIAL CO. BANDARÍKIN 

f10968 MOZART INVESTMENTS, INC. BANDARÍKIN 

f11326 N14FX TRUST C/O WILMINGTON TRUST CO BANDARÍKIN 

f12769 N48KZ LLC BANDARÍKIN 

39276 N583KD LLC BANDARÍKIN 

18796 N728LW LLC BANDARÍKIN 

f10324 NASCAR, INC. BANDARÍKIN 

f10328 NCR CORPORATION BANDARÍKIN 

18352 NESTLE PURINA PETCAR BANDARÍKIN 

29867 NEXT FLIGHT JETS BANDARÍKIN 

32930 NINETY EIGHT AVTN BANDARÍKIN 

33473 NOK AIR TAÍLAND 

f10962 NORTH AMERICAN FLIGHT SERVICES BANDARÍKIN 

26985 NORTH STAR AVTN BANDARÍKIN 

42956 NORWEGIAN AIR INTL ÍRLAND 

31004 NOVA CORPORATE SERVICES BRETLAND 

36522 NEW ORION AIR GROUP BANDARÍKIN 

43372 NOBLE ENERGY, INC. BANDARÍKIN 

f10334 NOEL GROUP AVIATION BANDARÍKIN 

f12013 NORFOLK SOUTHERN CORP. BANDARÍKIN 

f12093 NUSTAR LOGISTICS BANDARÍKIN 

f10917 OAKLR AVIATION SERVICES LLC BANDARÍKIN 

32397 OFFICE DEPOT BANDARÍKIN 
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37310 OKAY AIRWAYS KÍNA 

9116 OMEGA AIR (USA) BANDARÍKIN 

f11444 OPA LLC BANDARÍKIN 

7079 ORBIS INTL BANDARÍKIN 

35897 OSLO EXPRESS BANDARÍKIN 

37383 OSPREY AIR LEASE LLC BANDARÍKIN 

2079 OWENS ILLINOIS BANDARÍKIN 

f11106 ORANGE CRIMSON AVIATION, LLC BANDARÍKIN 

10012 P & E PROPERTIES BANDARÍKIN 

33261 PACIFIC SKY KANADA 

8792 PALMER A BANDARÍKIN 

f10642 PAM MANAGEMENT SERV. LLC BANDARÍKIN 

36792 PB AIR LLC BANDARÍKIN 

29783 PEGASUS AVIATION CA BANDARÍKIN 

36816 PHILLIPS EDISON & CO BANDARÍKIN 

32055 PIONEER ADVENTURES NÝJA-SJÁLAND 

39139 PITCH LINK LLC BANDARÍKIN 

f10361 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP BANDARÍKIN 

f11419 POLAR BEAR EXPRESS II LLC BANDARÍKIN 

f10729 PPD DEVELOPMENT, LLC BANDARÍKIN 

32096 PRIME AVIATION JSC KASAKSTAN 

34180 PROFESSIONAL CARE BANDARÍKIN 

f10820 PALM BEACH AVIATION, INC. BANDARÍKIN 

f10351 PARAMOUNT PICTURES CORPORATION BANDARÍKIN 

3252 PEPSICO, INC. BANDARÍKIN 

f10918 PILGRIM AIR BANDARÍKIN 

f10979 PINJET AVIATION, LLC BANDARÍKIN 

31045 PRIVATESKY AVIATION LLC BANDARÍKIN 

7076 PROJECT ORBIS INTERNATIONAL, INC. FRAKKLAND 

26605 QUEST AVTN BANDARÍKIN 

29692 RABBIT RUN BANDARÍKIN 

32706 RBGT LLC BANDARÍKIN 

f10978 REAUD MORGAN QUINN BANDARÍKIN 

31234 RED BARN FARMS BANDARÍKIN 

37662 REYNOLDS JET MGMT BANDARÍKIN 

29947 RIVERSIDE AVIATION LLC BANDARÍKIN 
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35940 RIZON JET UK LTD BRETLAND 

38890 RKK MANAGEMENT, INC. BANDARÍKIN 

31650 ROBINSON AVTN BANDARÍKIN 

f11777 ROBINSON LEASING INC BANDARÍKIN 

36351 ROCKWELL COLLINS LLC BANDARÍKIN 

23899 ROLLINS INC. BANDARÍKIN 

29788 RORO 212 BANDARÍKIN 

31502 ROTOR TRADE (ARC) BANDARÍKIN 

2292 ROWAN COMPANIES PLC BANDARÍKIN 

30090 RUSAVIATION SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

39971 RUUD LIGHTING INC BANDARÍKIN 

46258 RYANAIR UK LIMITED BRETLAND 

8651 RYANAIR DAC ÍRLAND 

28054 SAFEWAY BANDARÍKIN 

45188 SAS IRELAND ÍRLAND 

34898 SD VERMOGENSVERWALT ÞÝSKALAND 

f12851 SDL MANAGEMENT COMPANY LLC BANDARÍKIN 

871 SEAGULL AIRCRAFT CORP BANDARÍKIN 

f11250 SGSF CAPITAL VENTURE LLC BANDARÍKIN 

32093 SHEARWATER AIR BANDARÍKIN 

24869 SIERRA PACIFIC IND BANDARÍKIN 

40083 SILVER AIR 2 BANDARÍKIN 

36640 SIM SAS FRAKKLAND 

f12817 SITRICK AND CO BANDARÍKIN 

28509 SPEEDWINGS BUSINESS SA MEXÍKÓ 

f12106 SPG FRANK GROUP (SPG MANAGEMENT, LLC 

AND FRANK GROUP, LLC) 

BANDARÍKIN 

40089 SPIRE FLIGHT SOL. BRETLAND 

30500 STANDARD & POORS BANDARÍKIN 

31823 STARSHIP ENTERPRISE BANDARÍKIN 

44504 SUPER UNIVERSAL LLC BANDARÍKIN 

37246 SELECT MANAGEMENT RESOURCES, LLC BANDARÍKIN 

f10824 SEMINOLE TRIBE OF FLORIDA BANDARÍKIN 

f14029 SIGNATURE GROUP LLC BANDARÍKIN 

f13116 STANDRIDGE COLOR CORPORATION BANDARÍKIN 

36081 STARBUCKS CORPORATION BANDARÍKIN 

f10501 SUNOCO INC. BANDARÍKIN 
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35071 T2 AVIATION MGMT. BANDARÍKIN 

32156 TALLWOOD MANAGEMNT BANDARÍKIN 

f12709 TAMPA BAY AIRLINES LLC C/O 

BLUMBERGEXCELSIOR CORP 

BANDARÍKIN 

21578 TENNECO INC BANDARÍKIN 

3696 TEXAS INSTRUMENTS BANDARÍKIN 

f11309 THIRD SECURITY LLC BANDARÍKIN 

f14943 THUNDERBIRD AVIATION OPERATOR LTD. BANDARÍKIN 

f13842 TLS AVIATION LLC BANDARÍKIN 

f12991 TONY DOWNS FOODS BANDARÍKIN 

26406 TRANS WEST AIR SRVCS BANDARÍKIN 

9788 TRANSIT AIR SRVC BANDARÍKIN 

31673 TRAVELERS INDEMNITY CO BANDARÍKIN 

29623 TRICYCLE AVIATION BANDARÍKIN 

38625 TASHI CORPORATION BANDARÍKIN 

f11003 TENDENCIA ASSET MANAGEMENT CAYMAN-EYJAR 

25363 THE BOEING COMPANY BANDARÍKIN 

40990 THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY BANDARÍKIN 

f10446 TOUR AIR, INC. BANDARÍKIN 

f12231 TRANSLATIN S.A. BANDARÍKIN 

45090 UNICORP AVIATION LLC BANDARÍKIN 

4090 UNITED COMPANY THE BANDARÍKIN 

2797 UNITED STATES STEEL BANDARÍKIN 

f10462 US BANK NA TRUSTEE BANDARÍKIN 

f10460 UNISYS CORPORATION BANDARÍKIN 

9252 UNIVERSITY CORPORATION FOR 

ATMOSPHERIC RESEARCH (UCAR) 

BANDARÍKIN 

9275 VALLEJO INVESTMENTS BANDARÍKIN 

f11803 VALLEY JET LLC BANDARÍKIN 

29120 VEN AIR ÍRLAND 

32119 VIA FELIZ II BANDARÍKIN 

24690 VICTORY AVTN FLORIDA BANDARÍKIN 

28043 VILLAGE EQUIPMENT BANDARÍKIN 

8142 VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS LTD BRETLAND 

36447 VTB LEASING (EUROPE) RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

f10591 VULCAN MATERIALS COMPANY BANDARÍKIN 
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35911 WALLAN AVIATION 2 SÁDI-ARABÍA 

38924 WAR ENTERPRISES BANDARÍKIN 

f10470 WASTE MANAGEMENT, INC BANDARÍKIN 

5187 WELDBEND BANDARÍKIN 

35439 WELLS FARGO BANK NW BANDARÍKIN 

31125 WESTON LTD ÍRLAND 

22445 WHITE CLOUD BANDARÍKIN 

38797 WILDGOOSE LLC BANDARÍKIN 

33542 WING FINANCIAL LLC BANDARÍKIN 

28282 WINGEDFOOT AVTN BANDARÍKIN 

38212 WINGS AVIATION (DE) BANDARÍKIN 

29233 WRENAIR ÍRLAND 

36499 WARNER CHILCOTT BANDARÍKIN 

f10815 WASHINGTON PENN PLASTIC COMPANY BANDARÍKIN 

f10789 WELLS FARGO BANK NORTHWEST, C/O 

MORGAN & MORGAN 

BANDARÍKIN 

f10792 WERNER ENTERPRISES INC. BANDARÍKIN 

25465 WESTJET KANADA 

f11532 WORLDWIDE AIRCRAFT HOLDING COMPANY BERMÚDAEYJAR 

32454 XJET USA BANDARÍKIN 

f10485 XEROX CORPORATION BANDARÍKIN 

31649 Z1 HOLDINGS BANDARÍKIN 

44261 ZALA GROUP LLC BANDARÍKIN 

39577 ZAROX HOLDINGS LTD BRETLAND 

f11027 ZENITH INSURANCE COMPANY BANDARÍKIN 

GRIKKLAND 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

23232 AEROSVIT ÚKRAÍNA 

31586 AFRICAN EXPRESS AWYS KENYA 

39537 AIR CANADA ROUGE LP KANADA 

30742 AIR COLUMBUS ÚKRAÍNA 

40237 AIR LEISURE EGYPTALAND 

29972 AIR LINK INTL (CY) KÝPUR 

44218 AIR MEDITERRANEAN GRIKKLAND 

37802 AIR TRAFFIC LTD KENYA 

46328 AIRCOMPANY JONIKA LLC ÚKRAÍNA 
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39471 AIT AVIATION & TOUR. ÍSRAEL 

47756 ALLIANCE EXECUTIVE JETS LTD. MALTA 

35757 AMBER AVTN (UK) LTD. BRETLAND 

31252 AMREF FLYING DOCTORS KENYA 

37966 ASPAMIA LLC BANDARÍKIN 

38330 AVIATION SCIENCES CO SÁDI-ARABÍA 

23359 AVIATRANS K LTD ÚKRAÍNA 

20514 AEGEAN AIRLINES GRIKKLAND 

375 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP BANDARÍKIN 

f12684 AVENGE INC BANDARÍKIN 

48020 BEES AIRLINE ÚKRAÍNA 

34069 BELRESCUEAVIA BELARÚS (HVÍTA RÚSSLAND) 

33770 BENSLOW BERMUDA LTD. SVISS 

47535 BLACK EAGLE HAVACILIC ANONIM SIRKETI TYRKLAND 

35368 BLUE BIRD AIRWAYS GRIKKLAND 

20501 BLUE BIRD AVIATION KENYA 

29396 BOOTH CREEK MGMT BANDARÍKIN 

31747 CAAC FLIGHT INSPECT KÍNA 

35729 CASSEL INVEST LTD BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

19644 COSTAIR LTD GRIKKLAND 

33761 DAL GROUP (SUDAN) SÚDAN 

36466 DESINENCE LTD BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

f11403 DRAGON LEASING CORP BANDARÍKIN 

30350 EAGLE AIR LTD ÚGANDA 

40100 ELLINAIR S.A. GRIKKLAND 

36585 ELTANIN AVIATION BRETLAND 

31744 EUROPEAN AIR CRANE ÍTALÍA 

32903 EXECUTIVE AIRL.PTY ÁSTRALÍA 

37101 EXECUTIVE FLIGHT DIV KATAR 

35228 FIRST AIRWAYS GRIKKLAND 

34427 FLIGHT OPTIONS (AUS) ÁSTRALÍA 

31722 GAINJET AVIATION GRIKKLAND 

f11377 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP BANDARÍKIN 

33178 GLOBAL AIRWAYS (FA) SUÐUR-AFRÍKA 

36785 GLOBAL ELITE JETS SÁDI-ARABÍA 

36620 GRAND A AIRCRAFT LLC BANDARÍKIN 
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17957 GREENLEAF BANDARÍKIN 

38025 GRYPHON AIRLINES KÚVEIT 

f11417 GS200 INC TRUSTEE BANDARÍKIN 

32656 GULF GLOBAL SVCS LTD BRETLAND 

23443 HCAA GRIKKLAND 

38724 HEAD START AVTN SYS KÝPUR 

36043 HERITAGE AVTN DEV. BRETLAND 

f12006 HANWHA CHEMICAL CORPORATION LÝÐVELDIÐ KÓREA 

38831 INTAKA MANAGE PTY SUÐUR-AFRÍKA 

38792 INTER ILES AIR MADAGASKAR, KÓMOREYJAR, RÉUNION 

26787 INTRACOM GRIKKLAND 

31881 INTRALOT BANDARÍKIN 

36434 ISLANDSITE INVEST. SUÐUR-AFRÍKA 

31621 JADAYEL AVIATION SÁDI-ARABÍA 

31622 JET AIRLINES JSC KASAKSTAN 

36274 JETSTREAM WORLDWIDE KÍNA 

29503 KSENODOXEIA ELLADOS GRIKKLAND 

33560 KENRICK LTD. ÍSRAEL 

35938 KNIGHTSDENE LIMITED BRETLAND 

25549 MACEDONIAN AIRLINES GRIKKLAND 

47934 MARATHON AIRLINES GRIKKLAND 

32732 MCKINLEY CAPITAL BANDARÍKIN 

1099 MIL GREECE GRIKKLAND 

21948 MINAIR MIÐ-AFRÍKULÝÐVELDIÐ 

33733 MOJO AVTN INC/N818LK BRASILÍA 

40473 N.Z. VOYAGES FRAKKLAND 

35475 NORDSTAR AIRLINES RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

34624 OLYMPIC AIR GRIKKLAND 

43116 OLYMPUS AIRWAYS S.A. GRIKKLAND 

43757 ORANGE2FLY AIRLINES GRIKKLAND 

24067 ORASCOM EGYPTALAND 

22404 OXY USA INC BANDARÍKIN 

f10342 OLAYAN FINANCING COMPANY SÁDI-ARABÍA 

2055 OLYMPIC AIRLINES GRIKKLAND 

30316 PAKISTAN STATE PAKISTAN 

37162 PALADIN ENERGY LTD ÁSTRALÍA 
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24760 PALESTINIAN AIRLINES HERNUMDU SVÆÐIN Í PALESTÍNU 

22981 PALMYRA AVIATION LTD GRIKKLAND 

28119 POLISH MORSKI PÓLLAND 

34853 PORT SIVIL HAVACILIK TYRKLAND 

37638 PRIMEVALUE TRADING BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

35665 PRIVILEGE AIRWAYS INDLAND 

35750 QUICK FLIGHT LIMITED INDLAND 

23672 RUSSIAN SKY AIRLINES RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

9012 S & K BERMUDA LTD BERMÚDAEYJAR 

44653 SCOOT PTE LTD SINGAPÚR 

22305 SEAFLIGHT AVTN BERMÚDAEYJAR 

f11025 SELA HOLDING COMPANY LTD SÁDI-ARABÍA 

36327 SEVEN X AVIATION MONTENEGRÓ (SVARTFJALLALAND) 

29176 SINCOM AVIA ÚKRAÍNA 

3991 SIOUX COMPANY LTD SVISS 

31109 SKY EXPRESS GREECE GRIKKLAND 

f11402 SUNTRUST EQUIPMENT FINANCE & LEASING 

CORP 

BANDARÍKIN 

29509 THE STATE EMERGENCY SERVICE OF 

UKRAINE 

ÚKRAÍNA 

31819 TRANS AVIATION KÚVEIT 

28601 TRAVCO AIR EGYPTALAND 

46019 UMATILA TRADING LIMITED KÝPUR 

9459 UNIVERSAL AIR LINK BANDARÍKIN 

38722 VAXUCO VÍETNAM 

24805 YAMAL RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

SPÁNN 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

26560 245 PILOT SERVICES BANDARÍKIN 

39446 ACANITT (CZA) HOLD. CAYMAN-EYJAR 

4648 AERO ANGELES MEXÍKÓ 

45064 AERO GUERNSEY LTD BRETLAND 

19709 AERODATA BELGIUM BELGÍA 

36647 AEROGAL EKVADOR 

33221 AEROLINEA PRINCIPAL CHILE (SÍLE) 

160 AEROLINEAS ARGENTINA ARGENTÍNA 
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45206 AEROLINEAS ESTELAR LATINOAMERICA 

C.A. 

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA 

20010 AEROLINEAS TEHUACAN MEXÍKÓ 

38432 AEROMASTER DEL PERU PERÚ 

36924 AERON CIVIL PANAMA PANAMA 

30520 AEROTAXI LOS VALLES SPÁNN 

2880 AEROVIAS DE MEXICO MEXÍKÓ 

29534 AFRIQUE CARGO SERV SENEGAL 

44479 AIR 31 LLC BANDARÍKIN 

29323 AIR AMDER MÁRITANÍA 

24500 AIR COMET S.A. SPÁNN 

9345 AIR EUROPA SPÁNN 

28016 AIR EXECUTIVE S.L. SPÁNN 

36047 AIR LOGISTICS (LUX) LÚXEMBORG 

33862 AIR MANAGEMENT JSC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

22380 AIR NOSTRUM SPÁNN 

39181 AIR ONE AVTN PRIVATE INDLAND 

31681 AIR TRACTOR EUROPE SPÁNN 

38965 AIRBUS HELI ESPANA SPÁNN 

7968 AIRBUS HELICOPTER FRAKKLAND 

37072 AIRCRAFT HOLDINGS BANDARÍKIN 

36793 AIRLEASE CORPORATION BANDARÍKIN 

34981 AIRLIFT USA LLP BANDARÍKIN 

20066 AIRLINK SOUTH AFRICA SUÐUR-AFRÍKA 

36637 ALBA STAR S.A. SPÁNN 

43746 ALHOKAIR AVIATION SVISS 

43337 ALLIANCEJET, LLC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

32075 ALPEMA & TOURISM SPÁNN 

29581 AMB GROUP BANDARÍKIN 

38970 AMERICAN JET S.A. ARGENTÍNA 

31409 AMERICAN KING AIR FE BANDARÍKIN 

37598 AMS LTD BRETLAND 

34891 ANDALUS LINEAS AER. SPÁNN 

26796 ANSETT WORLDWIDE ÁSTRALÍA 

31725 ANTRAK AIR GHANA GANA 

28325 ARAMARK BANDARÍKIN 

32948 ARKAS S.A. COLOMBIA 

f12734 ASPEN TRADING CORP BANDARÍKIN 
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37408 ASSOCIATED AVTN (2) NÍGERÍA 

31605 ASTAR (RCH FLIGHTS) BANDARÍKIN 

32213 ATLANTIC BRIDGE AV 2 BRETLAND 

9456 AUDELI SPÁNN 

42429 AV. NAVAL GUAYAQUIL EKVADOR 

35532 AVEX AIR TRAINING SUÐUR-AFRÍKA 

21660 AVIACION COMERCIAL MEXÍKÓ 

460 AVIANCA COLOMBIA 

36095 AVION LLC BANDARÍKIN 

31593 AVIONICA SUVER S.L. SPÁNN 

33149 AVPRO INC (2) BANDARÍKIN 

26651 AZUR AIR LLC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

8740 ABBOTT LABORATORIES BANDARÍKIN 

f10630 AEROLIDER, S.A. DE C.V. MEXÍKÓ 

39686 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC. BANDARÍKIN 

29159 AIRMAX, LLC BANDARÍKIN 

23373 AL TAMEER CO. LTD. SÁDI-ARABÍA 

f11014 AMERICAN RESOURCES BANDARÍKIN 

f10332 ASTRA 136 LLC BANDARÍKIN 

f11141 AVERUCA, C.A. BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA 

12669 BA CITYFLYER LTD BRETLAND 

f11811 BANK OF UTAH TRUSTEE BANDARÍKIN 

38654 BARRAGAN MIGUEL MEXÍKÓ 

32565 BELLON AVIATION LTD. SVISS 

f13938 BEST FLY S.L SPÁNN 

2621 BINTER CANARIAS SA SPÁNN 

32392 BIONIC AVIATION CC SUÐUR-AFRÍKA 

35545 BRASIL WARRANT BRASILÍA 

22234 BRECO INTL BRETLAND 

f12909 BRISAIR S.A. BRETLAND 

19815 BRISTOW NIGERIA NÍGERÍA 

37278 BUA DELAWARE INC BRETLAND 

f10074 BANK OF AMERICA, NA BANDARÍKIN 

38518 BENIPAULA INC BANDARÍKIN 

10970 BOMBARDIER AEROSPACE CORPORATION BANDARÍKIN 

f12165 BRADLEYVILLE, LTD BANDARÍKIN 

31613 C.S.P.SOCIETE MÁRITANÍA 
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27598 CABO VERDE EXPRESS GRÆNHÖFÐAEYJAR 

30834 CANADIAN METRO AIRL KANADA 

38558 CANARIAS AIRLINES SPÁNN 

36213 CANARY FLY S.L. SPÁNN 

35186 CAPITEQ ÁSTRALÍA 

4029 CARGILL BANDARÍKIN 

23687 CASA AIR SERVICES MAROKKÓ 

32893 CAVERTON HELICOPTERS NÍGERÍA 

29796 CETO MARKETING S.A. BRETLAND 

38300 CHALLENGER 5445 LLC BANDARÍKIN 

f10706 CI-TEN LEASING CORP. BANDARÍKIN 

44018 CITGO PETROLEUM CORPORATION BANDARÍKIN 

36279 CLEARSKIES ÁSTRALÍA 

32365 CNL GROUP SERVICES BANDARÍKIN 

38420 COMP. NAT. NAV. SAS FRAKKLAND 

38329 COMPANIA OPERADORA DE CORTO Y MEDIO 

RADIO IBERIA EXPRESS S.A. 

SPÁNN 

37198 CONF. BRASILEIRA BRASILÍA 

36755 CONSORCIO CJPP BRASILÍA 

f11327 COOK CANYON (GP) LLC BANDARÍKIN 

f13639 COOPER AIR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL 

LTDA 

BRASILÍA 

39318 COORDENACAO DE AVIACION 

OPERACIONAL DA POLICIA FEDERAL 

BRASILÍA 

24180 CORP YGNUS AIR S.A. SPÁNN 

f14711 CORPORACION CASTILLO BERTRAN BANDARÍKIN 

32284 CORPORATE OIL & GAS NÍGERÍA 

36833 COYABA LLC BANDARÍKIN 

37293 CPC SA BANDARÍKIN 

f11342 CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE BANDARÍKIN 

31491 CSIM AIR BANDARÍKIN 

f11870 CALETON HOLDINGS CAYMAN-EYJAR 

32564 CARABO CAPITAL BANDARÍKIN 

f12156 CAREFUSION CORPORATION BANDARÍKIN 

f10817 CASAFIN II LLC BANDARÍKIN 

39988 COCKRELL RESOURCES BANDARÍKIN 
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f11018 CONDOR EXPRESS S.A. ARGENTÍNA 

f10127 CONFORTO EMPREENDIMENTOS E 

PARICIPACOES LTDA 

BRASILÍA 

f10710 CONTESSA PREMIUM FOODS BANDARÍKIN 

38519 CORIMON CA CAYMAN-EYJAR 

35909 COVINGTON AVIATION BANDARÍKIN 

29548 DARTASSAN ÍRLAND 

26776 DEAN FOODS BANDARÍKIN 

37252 DELAWARE GG INC BANDARÍKIN 

29208 DES R CARGO EXPRESS MÁRITANÍA 

35756 DNEST AVIATION MALASÍA 

3464 DODSON INTERNTL PART BANDARÍKIN 

33251 DORNIER NIGERIA NÍGERÍA 

31583 DTC LLC BANDARÍKIN 

11968 DUKE OF WESTMINSTER BRETLAND 

37414 DALLAH AL BARAKA HOLDING COMPANY SÁDI-ARABÍA 

f10136 DAYCO PROPERTIES LTD BANDARÍKIN 

f12879 EAGLE AIR SERVICES CORP BANDARÍKIN 

35754 EASSDA BRETLAND 

35658 EAST COAST JETS INC BANDARÍKIN 

46999 EASTERN AIRLINES LLC BANDARÍKIN 

8808 EASTMAN KODAK BANDARÍKIN 

47475 EASYCHARTER LLC GEORGÍA 

23226 EASYJET AIRLINE COMPANY LTD BRETLAND 

46235 EASYJET UK LIMITED BRETLAND 

31715 ECUATO GUINEANA (2) MIÐBAUGS-GÍNEA 

37813 EDIFICA 2000 SPÁNN 

f12753 EDINTON HOLDINGS USA INC BANDARÍKIN 

10068 EDREES MUSTAFA SÁDI-ARABÍA 

35209 EHEIM VERWALTUNGS ÞÝSKALAND 

30842 EJS-AVIATION SERVICE BAHAMAEYJAR 

44771 ELITAVIA SAN MARINO SAN MARÍNÓ 

44757 ELITE AERO IRELAND ÍRLAND 

29935 ELMET AVIATION BANDARÍKIN 

35607 ELYSIAN AIRLINES GÍNEA 

38631 EMB EQUIPMENT LLC BANDARÍKIN 

39123 EMBRAER COMMERCIAL BANDARÍKIN 
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4025 EMBRAER SA BANDARÍKIN 

39798 EMBRAER SA-COMMERC. BRASILÍA 

f13610 EMSI AVIATION BANDARÍKIN 

31186 ENGUIA GEN CE LTDA BRASILÍA 

24823 EUROCONTINENTAL SPÁNN 

26217 EUROPEAN FLYERS SL U SPÁNN 

40052 EVELOP AIRLINES S.L. SPÁNN 

38902 EVOLUTION ASSET MNGT BANDARÍKIN 

32605 EXEC JET MANAGEMENT BRETLAND 

31653 EXEC JET SERVICE (N) NÍGERÍA 

38423 EXECUFLIGHT INC BANDARÍKIN 

32736 EXECUTIVE AIR SVCS BANDARÍKIN 

27226 EXECUTIVE AIRLINES SPÁNN 

26852 EXECUTIVE SKYFLEET BANDARÍKIN 

f10915 ELECTRIC BOAT CORPORATION BANDARÍKIN 

f12480 ESSAR SHIPPING & LOGISTICS LTD BRETLAND 

35238 FAIRMONT AVTN COMP SVISS 

7382 FALCONAIR LTD SUÐUR-AFRÍKA 

f12978 FATHER & SON AIR LLC BANDARÍKIN 

34494 FCI AVIATION LLC BRETLAND 

37269 FENWAY AVIATION BRASILÍA 

18767 FIRST INTL AVTN BANDARÍKIN 

26564 FL AVIATION BANDARÍKIN 

35848 FLANA SUÐUR-AFRÍKA 

19907 FLIGHT CONSULTANCY BRETLAND 

38894 FLIGHT PLANS SOLUTI BANDARÍKIN 

22596 FLIGHTLINE SL SPÁNN 

38755 FLY540 ANGOLA ANGÓLA 

31915 FLYANT SERVICIOS AER SPÁNN 

5453 FLYBE LTD BRETLAND 

38743 FLYGTACK LTD BRETLAND 

31970 FLYING FALCON BANDARÍKIN 

10992 FLYING LION BANDARÍKIN 

24821 FORMACION AEROFAN SL SPÁNN 

34647 FOSTER AVIATION BRETLAND 

32961 FRAPMAG LTD BRETLAND 

22740 FREWTON LTD BRETLAND 

37166 FS AVIATION LLP BRETLAND 
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31564 FUGRO AVIAT CANADA KANADA 

36054 FUJI DREAM AIRLINES JAPAN 

35955 FULUCA INVESTMENTS SUÐUR-AFRÍKA 

f10761 FIREFLY ENTERTAINMENT INC. BANDARÍKIN 

31802 FLO-SUN AIRCRAFT, INC. BANDARÍKIN 

47536 GALISTAIR TRADING LIMITED MALTA 

38961 GAMBIA BIRD AIRLINE GAMBÍA 

4402 GESTAIR SPÁNN 

25841 GF AIR BANDARÍKIN 

f10220 GG AIRCRAFT LLC BANDARÍKIN 

39093 GLOBAL AIRCRAFT LLC BANDARÍKIN 

38732 GLOBAL FIVE HOLDINGS BANDARÍKIN 

28586 GO AHEAD INTERNATION SVISS 

32506 GOAL VERWALTUNGS (2) ÞÝSKALAND 

30962 GOF AIR SA DE CV MEXÍKÓ 

28810 GOLDNER D BANDARÍKIN 

34043 GRAND CHINA EXPRESS KÍNA 

28228 GUARDA COSTEIRA GV GRÆNHÖFÐAEYJAR 

1356 GULFSTREAM SAVANNAH BANDARÍKIN 

f10219 GENERAL AVILEASING, INC. BANDARÍKIN 

37447 GINNAIRE RENTAL INC. BANDARÍKIN 

f10226 GLASS AVIATION, INC. BANDARÍKIN 

f11875 H&S AIR, LLC. BANDARÍKIN 

27295 HAGEL W AUSTURRÍKI 

32525 HARPO INC BANDARÍKIN 

31805 HARVARD OIL & GAS KANADA 

28012 HAWKAIRE BANDARÍKIN 

28603 HCC SERVICE CO BANDARÍKIN 

38138 HEBEI AIRLINES LTD KÍNA 

42954 HELIDOSA AVIATION DÓMINÍSKA LÝÐVELDIÐ 

37568 HELITT LINEAS AEREAS SPÁNN 

31991 HENNIG . SUÐUR-AFRÍKA 

38709 HEVELCA SOCIETE BANDARÍKIN 

44230 HEWLETT PACKARD ENTERPRISES BANDARÍKIN 

f11786 HI FLITE INC BANDARÍKIN 

34338 HISPANIA FLYJET SPÁNN 

28615 HOLA AIRLINES S.L. SPÁNN 
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33213 HOLLYWOOD AVIATION BANDARÍKIN 

31093 HONG KONG EXPRESS HONG KONG, sérstjórnarsvæði Alþýðulýð-

veldisins Kína 

34316 HYUNDAI COLOMBIA COLOMBIA 

31848 HYUNDAY COLOMBIA COLOMBIA 

35962 I FLY LTD RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

1475 IBERIA SPÁNN 

25406 IBERWORLD S.A.U. SPÁNN 

25843 ICE BIRD SVISS 

27097 INAER AV.ANFIBIOS SPÁNN 

1416 INAER HELI.OFF-SHORE SPÁNN 

4470 INDUSTRIAS TITAN SPÁNN 

45397 INITIUM AVIATION S.L. SPÁNN 

35945 INSEL AIR HOLLAND (NIÐURLAND) 

37049 INSULAR CLASS SL SPÁNN 

36530 INTERALIMENT S.A.L. LÍBANON 

f12784 INTERNATIONAL AVIATION LLC BANDARÍKIN 

37023 INTERNATIONAL FLIGHT BELGÍA 

32557 INTL CONCERTS BANDARÍKIN 

34440 INTL FLIGHT RES BANDARÍKIN 

31816 INTL PRIVATE JET SVISS 

33401 INTL TRADE HOLDING KÚVEIT 

f11397 INVERSIONES LA MESETA C.A. BANDARÍKIN 

30947 IRS AIRLINES LTD NÍGERÍA 

29121 ISLAS AIRWAYS SPÁNN 

31918 ISM AVIATION BRETLAND 

39033 ITABIRA AGRO INDUSTR BRASILÍA 

10117 INTERNATIONAL LEASE FINANCE 

CORPORATION 

BANDARÍKIN 

39179 INVERSIONES 2 DE MARZO S.A. BANDARÍKIN 

43786 J P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES 

LTDA 

BRASILÍA 

28372 J.W. CHILDS ASSOCIATES BANDARÍKIN 

31247 JAIR SUÐUR-AFRÍKA 

27693 JATO AVTN BRETLAND 

36350 JCPENNEY CO. INC. BANDARÍKIN 

36363 JEM INVESTMENTS BANDARÍKIN 

7532 JET2.COM LTD BRETLAND 

7628 JOHNSON FRANKLIN BANDARÍKIN 

6281 JOHNSON SC AND SON BANDARÍKIN 
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f10912 JORGE GREGORIO PEREZ COMPAC ARGENTÍNA 

f10284 JUPITER LEASING INC. BANDARÍKIN 

34608 KAMA AVIATION RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

22691 KAVMINVODYAVIA RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

32291 KELLY CORP BANDARÍKIN 

30722 KING AIR & TRAVELS NÍGERÍA 

21519 KINGS AVIATION BRETLAND 

22866 KOGALYMAVIA RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

34665 KUNPENG AIRLINES KÍNA 

32518 LAI BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA 

f12766 LAS EUGENIAS AIRCRAFT HOLDINGS LLC BANDARÍKIN 

29663 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A EKVADOR 

1689 LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHILE (SÍLE) 

32926 LATAM AIRLINES PERU S.A. PERÚ 

34764 LEGACY ACFT HOLDONGS BANDARÍKIN 

33087 LEMCO HOLDINGS LTD. BERMÚDAEYJAR 

f10606 LHF HOLDINGS INC. BANDARÍKIN 

35540 LIBYAN CAA LÍBÍA 

37675 LIDER AVIACAO BRASILÍA 

8562 LIDER TAXI AEREO BRASILÍA 

34815 LIFT IRELAND LEASING ÍRLAND 

32145 LINK AVIATION BRETLAND 

32711 LITORANEA LINHAS AER BRASILÍA 

34783 LLC NORD WIND RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

32253 LTH JET LEASING BRASILÍA 

30440 LARK AVIATION LLC BANDARÍKIN 

32826 LEWIS AERONAUTICAL BANDARÍKIN 

f12478 LONGFELLOW MANAGEMENT SERVICES LLC BANDARÍKIN 

f14571 LOTCA SERVICIOS INTEGRALES S.L. SPÁNN 

f12854 M&N EQUIPMENT LLC BANDARÍKIN 

f11439 MACYS CORPORATE SERVICES INC BANDARÍKIN 

32533 MAITON AIR LLP BRETLAND 

32725 MALI AIR EXPRESS MALÍ 

28276 MARBYIA EXEC. FLIGHT SÁDI-ARABÍA 

14376 MARTINEZ RIDAO SPÁNN 
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37112 MAX AIR (NIGERIA) NÍGERÍA 

26115 MEDAIR CHARTER SUÐUR-AFRÍKA 

28439 MEDIA CONSULTING SERVICES BANDARÍKIN 

35494 MENA AEROSPEASE SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

26957 MENAJIAN BANDARÍKIN 

38791 MENORCA LLC BANDARÍKIN 

40210 MERCADONA S.A. SPÁNN 

31076 METRO JET USA BANDARÍKIN 

39178 METROPOLITAN AVT LLC BANDARÍKIN 

14322 MEXICANA MEXÍKÓ 

39275 MID-SOUTH INV. LLC BANDARÍKIN 

34331 MIKES AIRPLANE RENT2 BANDARÍKIN 

26896 MOBIL NIGERIA 2 NÍGERÍA 

1922 MONARCH AIRLINES LTD BRETLAND 

10262 MONARCH GEN AVIATION SVISS 

4341 MOTOROLA MOBILITY BANDARÍKIN 

8099 MSF AVIATION CAYMAN-EYJAR 

35701 MULTIPROMOTUR S.L. SPÁNN 

37311 MARCUS EVANS AVIANS LTD. BRETLAND 

f13442 MICHIGAN AVIATION LLC BANDARÍKIN 

24765 MONZA NEGOCIOS BRASILÍA 

f10321 N T AIR, INC. BANDARÍKIN 

f11388 N450JE LLC BANDARÍKIN 

31771 N526EE BANDARÍKIN 

32502 NASAIR SÁDI-ARABÍA 

604 NAYSA SPÁNN 

31792 NHT LINHAS AEREAS BRASILÍA 

f10331 NII HOLDINGS INC. BANDARÍKIN 

31834 NITA JET BANDARÍKIN 

39070 NNP HOLDING S/A BRASILÍA 

36142 NOAR LINHAS AEREAS BRASILÍA 

33203 NOCLAF LIMITED BRETLAND 

1997 NOMADS BANDARÍKIN 

32556 NYGREN U SVÍÞJÓÐ 

39746 NEW AVANT GARDE LTD MALTA 

18907 NORMAN AVIATION BANDARÍKIN 

31679 OASIS SERVICES BANDARÍKIN 

32396 OBODEN IBRU SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 
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35840 OCEANAIR TAXI AEREO BRASILÍA 

24549 ODYSSEY AVTN BANDARÍKIN 

37779 ONCAM AVIATION LTD BRETLAND 

33704 ORIONAIR S.L. SPÁNN 

44636 ORTAC OPERATIONS BRETLAND 

f10603 OTO DEVELOPMENT, LLC BANDARÍKIN 

42965 PAIC PARTICIPAOES BRASILÍA 

33299 PALM AVIATION SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

35266 PCS AVIATION SERVICES, LLC BANDARÍKIN 

44056 PDVSA PETROLEO S.A. BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA 

8455 PERSONAL JET FLORIDA BANDARÍKIN 

35295 PHOENICIA AVIATION LÍBANON 

31257 PICK N PAY (2) SUÐUR-AFRÍKA 

42844 PLUS ULTRA LINEAS SPÁNN 

30970 POOL AVIATION NW LTD BRETLAND 

35542 PORTSIDE INTL LTD BRETLAND 

32241 PRESIDENTIAL(N981BW) BANDARÍKIN 

38147 PRIME AIR SVCS LTD NÍGERÍA 

32000 PRIVILEGE STYLE SA SPÁNN 

32852 PRIYAN FOUNDATION BANDARÍKIN 

f12698 PROFESSIONAL JET III LLC BANDARÍKIN 

32480 PRONAIR AIRLINES SL SPÁNN 

29804 PUNTO-FA SPÁNN 

23017 PERM AIRLINES RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

34864 Q JETS AVIATION KANADA 

33331 QUADRA AVIATION LP BRETLAND 

27231 QUANTUM AIR SPÁNN 

37367 RADCOOL INVESTMENTS SUÐUR-AFRÍKA 

33067 RAINBOW AIR BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA 

12856 RAYTHEON AIRCRAFT BRETLAND 

f11770 REAL WORLD TOURS INC BANDARÍKIN 

f12825 RED HAWK AVIATION LLC BANDARÍKIN 

26960 RED WINGS CJSC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

32100 RING AIR BANDARÍKIN 

23739 ROYAL FLIGHT RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

35605 RPK CAPITAL LLC BANDARÍKIN 

34812 RPK CAPITAL MNGT BANDARÍKIN 
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34828 RUNWAY ASSET MNGT SUÐUR-AFRÍKA 

33521 RYJET SPÁNN 

f13673 REDWINGS, S.A. DE C.V. MEXÍKÓ 

23071 S ARGENTINA ARGENTÍNA 

38250 SAETA SL SPÁNN 

36517 SAICUS AIR S.L. SPÁNN 

25502 SAL EXPRESS SAÓ TÓME OG PRINSÍPE 

29057 SANTA BARBARA (2) BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA 

32602 SANTANA TEXTIL BRASILÍA 

37768 SAPETRO AVIATION LTD BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

29825 SAS INSTITUTE BANDARÍKIN 

37164 SASEMAR SPÁNN 

32195 SATA VENEZUELA BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA 

37785 SDE SA BELGÍA 

1095 SECCION ECONOMICO-ADMIN. SPÁNN 

39149 SEGURANCA TAXI AEREO BRASILÍA 

37250 SENEGAL AIRLINES LTD SENEGAL 

37448 SERIPATRI PARTICIP BRASILÍA 

30674 SEV AEREO POLICIA SPÁNN 

36232 SIENNA CORP SERVICES SVISS 

34785 SIERRA NEVADA CORP. BANDARÍKIN 

32002 SIERRA STELLAR BANDARÍKIN 

33719 SKY AIR WORLD ÁSTRALÍA 

25929 SKY SERVICES AVTN SPÁNN 

45552 SKYUP AIRLINES LLC ÚKRAÍNA 

35092 SKYWAY LTD. GEORGÍA 

30794 SLEEPWELL AVTN BRETLAND 

38895 SOBHA PURAVANKARA INDLAND 

39712 SOL DEL PARAGUAY PARAGVÆ 

11926 SONAIR ANGOLA ANGÓLA 

33250 SOSOLISO A/L (2) NÍGERÍA 

19182 SOTAN BRASILÍA 

36602 SOUTH AVIATION INC BANDARÍKIN 

31632 SOUTH EAST ASIAN FILIPPSEYJAR 

4298 SPANAIR S A SPÁNN 

28727 SPENAERO BANDARÍKIN 

31936 SQUADRON AVTN SVCS BRASILÍA 
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24644 ST MERRYN AIR BRETLAND 

46001 STAR JET S.R.L. SAN MARÍNÓ 

1485 STOCKWOOD V BANDARÍKIN 

30064 STREAMLINE RUSSIA RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

27934 SUGAR PINE AVIATION LLC BANDARÍKIN 

34009 SUNRIDER CORPORATION BANDARÍKIN 

33679 SVS AERO COSTA AZAHA SPÁNN 

11309 SWIFTAIR ESPANA SPÁNN 

37862 STARWOOD MANAGEMENT LLC BANDARÍKIN 

43970 TAESPEJO PORTUGAL PORTÚGAL 

31288 TAG AVTN ESPANA SPÁNN 

34933 TAILWIND AIRLINES TYRKLAND 

36754 TAK AVIATION BANDARÍKIN 

12249 TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO 

S/A 

BRASILÍA 

4121 TAMPA SA COLOMBIA 

22992 TATARSTAN AIRLINES RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

31963 TAXI FLY GROUP SA SPÁNN 

f12830 TDC MANAGEMENT LLC BANDARÍKIN 

27034 THOMAS COOK AIRLINES LTD BRETLAND 

35745 TIANJIN AIRLINES KÍNA 

34310 TIGER AIRCRAFT TRAD. BANDARÍKIN 

34198 TITAN AVIATION UAE SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

9705 TOWER HOUSE CONSULTS BRETLAND 

27626 TRABAJOS AER ESPEJO SPÁNN 

37007 TRABAJOS EXTREMENOS SPÁNN 

35159 TRAMAS TEXTILES SA BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA 

28247 TRANS AER BOLIVIANA FJÖLÞJÓÐARÍKIÐ BÓLIVÍA 

15453 TRANSAERO AIRLINES RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

34609 TRANSCON INTERNATIONAL INC. BAHAMAEYJAR 

36589 TRANSP AEREOS XALAPA BANDARÍKIN 

34330 TRANSPAIS AEREO MEXÍKÓ 

22047 TRANSPORTES DEL SUR SPÁNN 

38544 TRIM AIR CHARTER BANDARÍKIN 

36812 TRINIDAIR UK LTD BRETLAND 

13174 TRUSTAIR LTD BRETLAND 

30131 TUI AIRWAYS LTD BRETLAND 
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29974 TURBOR AIR CARGO (2) SENEGAL 

f12239 TEJRIA SERVICES LIMITED, BERMUDA BERMÚDAEYJAR 

37642 TERMO NORTE ENERGIA LTDA BRASILÍA 

34271 UAML AIR CHARTER BANDARÍKIN 

38903 UNIQUE JET AVIATION BANDARÍKIN 

36046 USN AVIATION LLC BANDARÍKIN 

37185 UTD BANK OF AFRICA NÍGERÍA 

8705 VER.SCHWEIZ.FLIEGER SVISS 

35913 VESEY AIR LLC BANDARÍKIN 

29086 VIM AIRLINES RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

34107 VIPER AVIATION LLC BANDARÍKIN 

35330 VIRCOP JETS S.L. SPÁNN 

38266 VOLOTEA S.L. SPÁNN 

30190 VUELING AIRLINES SPÁNN 

29378 WAMOS AIR, SA SPÁNN 

44827 WCA HOLDINGS BANDARÍKIN 

2885 WESTAIR FLYING BRETLAND 

1162 WILLIAMS GRAND PRIX BRETLAND 

36586 WIN WIN SERVICES BANDARÍKIN 

36955 WINGS JET LTD MAROKKÓ 

31438 WOOD J M BRETLAND 

35259 WORLD WIDE AC FERRY KANADA 

48067 WORLD2FLY SLU SPÁNN 

34390 WTORRE S.A. BRASILÍA 

f10475 WESTAIR CORPORATION BANDARÍKIN 

f10479 WICHITA AIR SERVICES, INC. BANDARÍKIN 

f11514 WINDWAY CAPITAL CORP BANDARÍKIN 

35374 XTO ENERGY INC BANDARÍKIN 

FRAKKLAND 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

26915 171JC BANDARÍKIN 

24008 223RD FLIGHT UNIT RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

34029 2M EXECUTIVE AVTN BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

12312 35-55 PARTNERSHIP BANDARÍKIN 

34746 51 NORTH LIMITED BRETLAND 

30021 57 AVIATION SERVICES LLC BANDARÍKIN 
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6803 711 CODY INC BANDARÍKIN 

29177 900NB BANDARÍKIN 

29496 A J WALTER AVIATION BRETLAND 

28417 AAK COMPANY LÍBANON 

38065 AAR CORP BANDARÍKIN 

31724 AAS EUROPE FRAKKLAND 

44931 AB AIR HOLDING SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

31439 ABC AEROLINEAS SA MEXÍKÓ 

28588 ABDULLAH SAID B. SVISS 

32962 ABG AIR LTD BRETLAND 

36488 ABSOLUTE AVIATION SUÐUR-AFRÍKA 

35443 AC TRAVEL LLC BANDARÍKIN 

4306 ACCOR SA FRAKKLAND 

31934 ACFT MGMT & TRADING BRETLAND 

30786 ACFT SARL LÚXEMBORG 

31617 ACFT SARL 2 LÚXEMBORG 

35097 ACTIFLY FRAKKLAND 

30027 ADAM AVIATION BANDARÍKIN 

27910 ADVANCED TRAINING SY BANDARÍKIN 

24201 AEC INTERN. LTD SVISS 

31600 AELIS AIR SERVICES FRAKKLAND 

30943 AERO CAPITAL SAS FRAKKLAND 

32371 AERO JET CORPORATE FRAKKLAND 

31785 AERO SAINT EXUPERY FRAKKLAND 

22257 AERO SERVICES LF FRAKKLAND 

28041 AERO SVC CORPORATE FRAKKLAND 

8491 AERO SVC EXECUTIVE FRAKKLAND 

26891 AEROGAVIOTA KÚBA 

33839 AEROJET MANAGEMENT ÞÝSKALAND 

25901 AEROMAR AIRLINES MEXÍKÓ 

33014 AERONEXUS CORP. LTD SUÐUR-AFRÍKA 

5461 AEROSTOCK FRAKKLAND 

30336 AFRIJET AIRLINES(2) NÍGERÍA 

28604 AFRIQIYAH AIRWAYS LÍBÍA 

36823 AGCORP BANDARÍKIN 

35102 AGROAIR SAS FRAKKLAND 

1769 AIGLE AZUR FRAKKLAND 

32481 AIR 26 ANGÓLA 
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182 AIR AFFAIRES GABON GABON 

186 AIR ALGERIE ALSÍR 

35192 AIR ARABIA MAROC MAROKKÓ 

28684 AIR ASIA MALASÍA 

29420 AIR AUSTRAL 2 FRAKKLAND 

35175 AIR BOTSWANA CO.BW BOTSVANA 

30592 AIR BURKINA (2) BÚRKÍNA FASÓ 

29815 AIR CAIRO EGYPTALAND 

34225 AIR CHARTER PROFSNL BANDARÍKIN 

33288 AIR CORPORATE FRANCE FRAKKLAND 

38966 AIR COTE D'IVOIRE FÍLABEINSSTRÖNDIN 

30879 AIR DECCAN INDLAND 

32290 AIR DIVISION KAZAKH KASAKSTAN 

227 AIR FRANCE FRAKKLAND 

231 AIR GEFCO FRAKKLAND 

551 AIR GROUP (VAN NUYS) BANDARÍKIN 

35198 AIR GUYANE FRAKKLAND 

24148 AIR HARRODS LTD BRETLAND 

32175 AIR HORIZON (TOGO) TÓGÓ 

30281 AIR IVOIRE (2) FÍLABEINSSTRÖNDIN 

31977 AIR KING JET SVISS 

32016 AIR LEASING KAMERÚN 

252 AIR MADAGASCAR MADAGASKAR 

261 AIR MAURITIUS MÁRITÍUS 

12060 AIR ND FRAKKLAND 

25802 AIR PARTNER PRIVATE JETS LTD BRETLAND 

28019 AIR PINK D.O.O. SERBÍA 

24430 AIR PRINT LÚXEMBORG 

31913 AIR SARINA SVISS 

45224 AIR SENEGAL SENEGAL 

2564 AIR SENEGAL INTL SENEGAL 

5636 AIR SEYCHELLES SEYCHELLES-EYJAR 

26152 AIR SRPSKA BOSNÍA OG HERSEGÓVÍNA 

34196 AIR SWIFT LTD. BERMÚDAEYJAR 

25943 AIR TAHITI NUI FRAKKLAND 

5633 AIR TRANSAT KANADA 

31078 AIR TURQUOISE SAS FRAKKLAND 

12593 AIR VENDEE INVEST FRAKKLAND 

34296 AIR WING LTD BELÍS 
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2496 AIRBUS OPER. SAS FRAKKLAND 

308 AIRBUS SAS FRAKKLAND 

24094 AIRBUS TRANSPORT FRAKKLAND 

4790 AIRBY FRAKKLAND 

38173 AIRCRAFT MGT SVCES BELGÍA 

f11330 AIRCRAFT PROPERTIES LLC C/O GOODMAN 

PROPERTIES 

BANDARÍKIN 

30562 AIRCRAFT SALE&LEASE LÚXEMBORG 

32884 AIRCRAFT SUPPORT LÍBANON 

31015 AIREDALE ENTERPRISE SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

18045 AIRFLEET CREDIT BANDARÍKIN 

18982 AIRFLITE BANDARÍKIN 

38429 AIRSTAR LEASING LTD BRETLAND 

36825 AKDN LOGISTIQUE FRAKKLAND 

8231 AL ANWAE EST SÁDI-ARABÍA 

36155 AL ATHEER SÁDI-ARABÍA 

28640 AL MISEHAL GROUP SÁDI-ARABÍA 

24197 AL NASSR LTD SVISS 

31508 AL SALAM 319 LTD. CAYMAN-EYJAR 

30177 AL-GHAZZAWI (N450T) SÁDI-ARABÍA 

27005 AL-GHAZZAWI (N727GG) SÁDI-ARABÍA 

21699 ALCATEL USA BANDARÍKIN 

17947 ALENIA AEROSPAZIO ÍTALÍA 

30184 ALII AVIATION BANDARÍKIN 

5117 ALL NIPPON AIRWAYS JAPAN 

38790 ALLFAST FASTENING BANDARÍKIN 

32632 ALLJETS CAPITAL AVV RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

f11476 ALN (BERMUDA) LTD BERMÚDAEYJAR 

32601 ALPHA CHARLIE BANDARÍKIN 

35733 ALPHA GOLF AVIATION MÓNAKÓ 

34201 ALPHA STAR AVTN SVCS SÁDI-ARABÍA 

38428 ALPHALAND CORP. FILIPPSEYJAR 

48084 ALPI JETS GMBH AUSTURRÍKI 

37317 ALPIN SKYJETS LTD SVISS 

45304 ALTAIR JETS CORP COLOMBIA 

26287 ALTONA SVISS 

2987 ALTRIA CLIENT SVCS BANDARÍKIN 

34289 ALVADOR LLC BANDARÍKIN 
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35920 ALWAFEER AIR SÁDI-ARABÍA 

38876 AMAC AEROSPACE SG SVISS 

22656 AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE EGYPTALAND 

364 AMBRION AVIATION BRETLAND 

35837 AMER GROUP EGYPTALAND 

369 AMERICAN AIRLINES BANDARÍKIN 

f836 AMERICAN EAGLE BANDARÍKIN 

34234 AMERICAN ELECTRIC BANDARÍKIN 

40684 AMERICAN FLYING JET BANDARÍKIN 

8928 AMERICAN HOME PROD BANDARÍKIN 

25806 AMERIDAIR FRAKKLAND 

f12696 AML LEASING LLC BANDARÍKIN 

32857 ANCFCC MAROKKÓ 

31016 ANDAMAN AVIATION SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

32747 ANGODIS ANGÓLA 

34393 ANISTANTE HOLDING SVISS 

38913 ANTARES AGROPECUARIA BRASILÍA 

30530 AO SKY CORPORATION BANDARÍKIN 

984 APACHE AVIATION FRAKKLAND 

6188 APEX OIL COMPANY, INC. BANDARÍKIN 

28676 APRILIA HOLDINGS INC CAYMAN-EYJAR 

f10036 APIGROUP, INC BANDARÍKIN 

34185 AQUARIUS AVIATION CAYMAN-EYJAR 

37233 ARABIAN JETS SÁDI-ARABÍA 

4999 ARAMCO SAUDI ARABIA BANDARÍKIN 

37878 ARG SA BRASILÍA 

37184 ARGENTRE ENTERPRISE BRASILÍA 

31512 ARINC DIRECT BANDARÍKIN 

406 ARKIA ISRAEL AL ÍSRAEL 

33376 ARMAD SVISS 

28382 ARMAVIA AVIACOMPANY LLC ARMENÍA 

20337 ARTEMIS S.A. FRAKKLAND 

29210 ASECNA (SENEGAL) SENEGAL 

8624 ASHMAWI AVIATION SPÁNN 

35141 ASHOK LEYLAND LTD INDLAND 

27518 ASL AIRLINES FRAKKLAND 

36976 ATALANTA AIR BANDARÍKIN 

22135 ATLANTA JET BANDARÍKIN 

30506 ATLAS BLUE MAROKKÓ 
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9002 ATR (AVIONS DE TR) FRAKKLAND 

37011 AV CONSULTANTS ASPEN BANDARÍKIN 

36380 AVANGARD AVTN LTD RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

17951 AVDEF FRAKKLAND 

34589 AVEL BRAO FRAKKLAND 

33558 AVIA TREASURY GMBH AUSTURRÍKI 

29467 AVIALAIR FRAKKLAND 

35748 AVIAMARKET LIMITED BRETLAND 

30645 AVIAMAX ÞÝSKALAND 

f11782 AVIATION ASSOCIATES LLC BANDARÍKIN 

29399 AVIATION CAPITAL GRP BANDARÍKIN 

26160 AVIATION CMP KANADA 

34340 AVIATION INC BANDARÍKIN 

38085 AVIATION LINK SÁDI-ARABÍA 

33992 AVIATION PARTNERS 2 BANDARÍKIN 

38198 AVIATRAX LÚXEMBORG 

25574 AVIENT AVIATION ZIMBABWE 

34211 AVIJET UK LTD BRETLAND 

36345 AVIONAC FRANCE FRAKKLAND 

23721 AVIREX GABON 

27329 AVPLAN TRIP SUPPORT BANDARÍKIN 

33168 AVTEX AIR SERVICES ÁSTRALÍA 

33188 AVTN DEVLPMENT INTL ÍRLAND 

33050 AVTRADE UK BRETLAND 

35255 AVX TAXI AEREO BRASILÍA 

31420 AWSAJ AVIATION SVCS LÍBÍA 

27710 AXIS AIRWAYS FRAKKLAND 

18980 AZERBAIJAN AIRLINES ASERBAÍSJAN 

36972 AZUL LINHAS AEREAS BRASILÍA 

f10002 ACT TWO, INC. BANDARÍKIN 

39565 ADAMS OFFICE LLC BANDARÍKIN 

f14959 AEROFINANCE INVEST CORP. BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

30304 AIR CARAIBES FRAKKLAND 

f2003 AIR CENTURY DÓMINÍSKA LÝÐVELDIÐ 

10054 AIR CORSICA FRAKKLAND 

f12199 AIR FLEET OPERATIONS LIMITED BRETLAND 

36010 ALPHA JET (ALABAMA) BANDARÍKIN 
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f12107 AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE BANDARÍKIN 

f791 AMERIJET INTERNATIONAL AVIATION BANDARÍKIN 

35644 AMYS KITCHEN BANDARÍKIN 

35895 ANDROMEDA LTD. KÝPUR 

45146 ANGEL WINGS BANDARÍKIN 

f10726 ARCADIA AVIATION LLC BANDARÍKIN 

22917 ARLINGTON AIRCRAFT OF NEVADA LLC BANDARÍKIN 

f10038 AU REVOIR AIR BANDARÍKIN 

32958 AVENIR WORLDWIDE. SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

f10059 AVENUE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA 

BRASILÍA 

f10060 AVIATION 604 AG SVISS 

f10061 B H AVIATION LTD BANDARÍKIN 

36004 B2 MANAGMENT LTD. BAREIN 

32705 BAA JET MANAGEMENT KÍNA 

32767 BAC LEASING LTD BRETLAND 

22433 BAHRAIN ROYAL FLIGHT BAREIN 

37896 BAM AVIATION LLC BANDARÍKIN 

22230 BANCO SAFRA SA BRASILÍA 

12083 BANGKOK AIRWAYS TAÍLAND 

6323 BANLINE AVIATION BRETLAND 

23830 BB AVIATION INC. SVISS 

28129 BCA-BUSINESS FRAKKLAND 

29975 BCC EQUIPMENT LEASE BANDARÍKIN 

48731 BD MD-87 LLC BANDARÍKIN 

37358 BEIJING CAPITAL KÍNA 

27140 BEK AIR KASAKSTAN 

9170 BEL AIR SVISS 

35267 BELL FINANCIAL CORP BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA 

7723 BELL TEXTRON BANDARÍKIN 

28608 BERGAIR SVISS 

37353 BERTA FINANCE LTD BELÍS 

36116 BEST AERO HANDLING RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

32888 BEST AVIATION LTD BANGLADESS 

35950 BF JET AIR GANA 

27458 BHG FLIGHTS LLC BANDARÍKIN 

32788 BISMILLAH AIRLINES BANGLADESS 
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26292 BIZAIR LTD BRETLAND 

34299 BKF AVIATION LIMITED BANDARÍKIN 

25627 BLUE HERON AVIATION SVISS 

28677 BLUE LINE FRAKKLAND 

33691 BONEL MARKETING S.A. SVISS 

39696 BONIDEA CO, LTD KÍNA 

25099 BOOGIE PERFORMANCE FRAKKLAND 

35778 BOREH INTERNATIONAL SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

30550 BOSNIA AIRLINES BOSNÍA OG HERSEGÓVÍNA 

43658 BOSTON AIR LIMITED CAYMAN-EYJAR 

35724 BRASIF SA BRASILÍA 

34276 BRASS BOX LTD KÝPUR 

34825 BRASSBOX ÚKRAÍNA 

32340 BRAVO AVIATION BRETLAND 

21446 BREITLING SVISS 

30940 BRIDGE AVIATION BRETLAND 

29373 BRIDGTOWN PLANT BRETLAND 

36768 BRILLIANT MEDIA BRETLAND 

38488 BRISTOW AUSTRALIA ÁSTRALÍA 

29940 BROOM P AVTN SVCS BANDARÍKIN 

22676 BROOME WELLINGTON BRETLAND 

8153 BRUME FRAKKLAND 

31448 BUCKHEAD BANDARÍKIN 

32896 BUMI RESOURCES SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

36301 BUQUEBUS ARGENTÍNA 

32260 BUREAU POLICE AERO. FRAKKLAND 

35325 BURGAN K KÚVEIT 

31315 BURMESTER OVERSEAS BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

34152 BUSI JET INTL. SVISS 

35499 BUSINESS AIR A.S TÉKKLAND 

32630 BUSINESS AVIATION 2 KONGÓ 

32497 BUSINESS AVIATION LG BELGÍA 

f10174 BVG VIAJES SA DE CV MEXÍKÓ 

f2008 BVI AIRWAYS BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

f10079 BEACH CAPITAL MANAGEMENT BANDARÍKIN 

35068 BEACON CAPITAL PARTNERS, LLC BANDARÍKIN 

f10082 BELAIR AVIATION LLC BANDARÍKIN 
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f11004 BILLION MARK LTD. HONG KONG, sérstjórnarsvæði Alþýðulýð-

veldisins Kína 

f10878 BLUE VISTA, LLC BANDARÍKIN 

f10647 BOLLORÉ SA FRAKKLAND 

f10834 BOULDER AVIATION MANAGEMENT BANDARÍKIN 

f12751 C & S AVIATION LTD BANDARÍKIN 

38938 C.A.GROUP LTD BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

5988 C.T.T.A. MAROKKÓ 

37649 CALEDONIAN HEL. LTD BRETLAND 

36413 CALILA INVEST. BRASILÍA 

32578 CALVIN KLEIN STUDIO LLC BANDARÍKIN 

28583 CAPELINK ESTABLISH. SVISS 

36417 CAPITAL AVIATION PTE SINGAPÚR 

9122 CARTIER EUROPE HOLLAND (NIÐURLAND) 

34144 CASAM SARL FRAKKLAND 

39000 CASANOVA AIR 7X LTD BRETLAND 

8921 CASINO ADVANCED TECH FRAKKLAND 

39170 CATERHAMJET MALAYSIA MALASÍA 

31570 CBAIR BANDARÍKIN 

29199 CBAS (PVT) LTD INDLAND 

f10110 CBS MASS MEDIA CORPORATION BANDARÍKIN 

31445 CELESTIAL AIRWAYS SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

37372 CELINA AVIATION LTD SVISS 

f12811 CENTER AIR LLC BANDARÍKIN 

29635 CENTRAL MANAGMT SVCS BANDARÍKIN 

36944 CERTECO ENGINEERING AUSTURRÍKI 

26842 CFPR FRAKKLAND 

20711 CGTM FRAKKLAND 

37115 CHAD GOVERNMENT CHAD 

29049 CHC HELICOPTERS INTL KANADA 

29834 CHINA CARGO AIRLINES KÍNA 

12141 CHINA EASTERN KÍNA 

31087 CHURCHILL AVIATION BANDARÍKIN 

40109 CHURCHILL SERV NÍGERÍA 

31361 CIT AEROSPACE INT. ÍRLAND 

27210 CITIGROUP BANDARÍKIN 

37193 CLEAR SKY ASSOCIATES TAÍVAN 

f11398 CLEVELAND PEAK LLC BANDARÍKIN 

31057 CLOUD AIR SERVICE BERMÚDAEYJAR 
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35400 CLUB 17 S.A. RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

38305 CLUB PREMIER LTD SVISS 

9049 COLLEEN CORPORATION BANDARÍKIN 

36701 COMFORT JET AVT BRETLAND 

4796 COMILOG GABON 

f826 COMMANDEMENT DU TRANSPORT AERIEN 

MILITAIRE FRANÇAIS 

FRAKKLAND 

38652 COMORES AVIATION MADAGASKAR, KÓMOREYJAR, RÉUNION 

28584 COMPANY TAWIQ SVISS 

4742 CONDOR AVTN BRETLAND 

6535 CONSOLIDATED CONTRTS BRETLAND 

38166 COORDINATES OPS BANDARÍKIN 

8338 COPLEY NEWSPAPERS BANDARÍKIN 

31680 CORP JET MGMT BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

6369 CORSAIR FRANCE FRAKKLAND 

30051 COSTA AZZOURA SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

37273 COVE AVTN PARTNERS BANDARÍKIN 

12219 COX ENTERPRISES BANDARÍKIN 

31073 CP MANAGEMENT BANDARÍKIN 

35062 CPI AVIATION LLC/ALPHA WINGS/LLC BANDARÍKIN 

38602 CREDIT SUISSE SVISS 

37073 CROMPTON GREAVES LTD INDLAND 

3513 CROWN EQUIPMENT BANDARÍKIN 

38259 CROWN PRINCE COURT MAROKKÓ 

31994 CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY KANADA 

f13705 CARLYLE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC BANDARÍKIN 

38593 CEDEL INTERNATIONAL INVESTMENTS, INC. BANDARÍKIN 

f13919 CENTURY OCEAN LIMITED BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

31812 CEPHALON BANDARÍKIN 

f10556 CHALLENGER MANAGEMENT LLC BANDARÍKIN 

f10770 CHARLES SCHWAB BANDARÍKIN 

f13215 COBALT RESOURCES, LLC BANDARÍKIN 

10627 CONTROL TECHNIQUES LTD. BRETLAND 

f10128 CORPORATE FLIGHT ALTERNATIVES, INC. BANDARÍKIN 
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31577 D & D AVIATION BRETLAND 

27974 DAALLO AIRLINES 2 DJIBÚTÍ 

33242 DALCAM LLC BANDARÍKIN 

31467 DALIA AIRLINES LÚXEMBORG 

34168 DARTE HOLDINGS RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

18972 DASSAULT AVIATION FRAKKLAND 

27123 DATEL DIRECT LTD BRETLAND 

37864 DDA AVIATION BANDARÍKIN 

31582 DE ROUBIN JEAN FRAKKLAND 

32809 DEAN PHILLIPS INC BANDARÍKIN 

11638 DECAUX FRAKKLAND 

35752 DECCAN CARGO INDLAND 

f11325 DELAWARE CHALLENGER OPERATIONS LLC BANDARÍKIN 

35353 DELMUN AVIATION SVCS BAREIN 

27665 DIAMAIR SVISS 

32494 DIEXIM EXPRESSO AV. ANGÓLA 

9703 DISNEY AVIATION GROUP BANDARÍKIN 

35356 DISTANT HORIZON ÍSRAEL 

f12814 DJT OPERATIONS I LLC BANDARÍKIN 

944 DONINGTON AVIATION BRETLAND 

37038 DORSTONE HOLDINGS BRETLAND 

22389 DOUANES FRANCAISES FRAKKLAND 

42839 DP WORLD FZE SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

5432 DREAM AVIATION LTD LÍBANON 

38450 DSF FLUGZEUGPORTFOLI ÞÝSKALAND 

24571 DSWA BANDARÍKIN 

9784 DUNAVANT ENTERPRISES BANDARÍKIN 

31133 DUNMORE HOMES BANDARÍKIN 

28590 DUNVIEW SVISS 

f10134 DANKJOLD REED AVIATION LLC BANDARÍKIN 

27183 DARTSWIFT AVIATION, INC. BANDARÍKIN 

1139 DASSAULT FALCON JET BANDARÍKIN 

35657 DÉDALUS ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA. 

BRASILÍA 

f10888 DIAMOND A ADMINISTRATION LLC BANDARÍKIN 

f2005 DOMINICAN REPUBLIC AIR FORCE DÓMINÍSKA LÝÐVELDIÐ 

34844 DOMINION RESOURCES SERVICES INC. BANDARÍKIN 
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7028 DOW CHEMICAL COMPANY, THE BANDARÍKIN 

22252 EAGLE AIRCRAFT BANDARÍKIN 

35705 EAGLE AVIATION EUROP FRAKKLAND 

35820 EAGLES AVTN MGNT SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

31743 EAST STAR AIRLINES KÍNA 

35500 EASTAR JET LÝÐVELDIÐ KÓREA 

34303 EASTINDO INDÓNESÍA 

32095 EASTWAY AVIATION LLC BANDARÍKIN 

32462 EASY AVIATION BRETLAND 

32591 EBONY SHINE CAYMAN-EYJAR 

29279 ECUATORIAL CARGO MIÐBAUGS-GÍNEA 

31985 EGYPT JET AVIATION EGYPTALAND 

f12482 EIGER JET LTD BERMÚDAEYJAR 

29879 EL-SEIF ENGINEERING SÁDI-ARABÍA 

25120 ELBRUS-AVIA AIR ENT. RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

23028 ELI'S BREAD BANDARÍKIN 

f12745 ELK MOUNTAIN VENTURES INC BANDARÍKIN 

1013 EMERSON ELECTRIC BANDARÍKIN 

34060 EMPECOM CORPORATION KÝPUR 

43240 EMPIRE AVIATION SM SAN MARÍNÓ 

22291 ENAC FRANCE FRAKKLAND 

37188 ENEX AVIATION LTD BRETLAND 

36295 ENHANCE AERO FRAKKLAND 

38636 ENHANCE AERO GROUPE FRAKKLAND 

23576 ENNA - ALGERIE ALSÍR 

27894 ENTREPRENEURIAL ASST BANDARÍKIN 

32775 EQUAFLIGHT SERVICE KONGÓ 

34778 EQUAJET KONGÓ 

32084 EQUATORIAL GUINEA MIÐBAUGS-GÍNEA 

f2000 EU AIRWAYS ÍRLAND 

36196 EU-FLIGHT-SERVICE ÞÝSKALAND 

30005 EURL JC DARMON FRAKKLAND 

34293 EURO EXEC AVIATION SERVICES LTD BRETLAND 

35725 EURO JET INTL LTD BRETLAND 

46208 EWA AIR FRAKKLAND 

f10181 EWA HOLDINGS LLC BANDARÍKIN 

29654 EWA WEST BANDARÍKIN 
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32827 EXEC JET SOLUTIONS BANDARÍKIN 

36643 EXECUJET NEW ZEALAND NÝJA-SJÁLAND 

36448 EXECUTIVE AIRSHARE BANDARÍKIN 

39348 EXECUTIVE AUTHORITY LÍBÍA 

32109 EXECUTIVE CHARTR USA BANDARÍKIN 

28587 EXECUTIVE JET A/C CAYMAN-EYJAR 

25073 EXECUTIVE JET CHRTR ÞÝSKALAND 

26147 EXECUTIVE JETS LTD SÁDI-ARABÍA 

26060 EXECUTIVE WINGS HE EGYPTALAND 

31131 EXPRESS CAMEL SÁDI-ARABÍA 

f10121 ELEVENTH STREET AVIATION, LLC BANDARÍKIN 

f10175 EMAX OIL COMPANY BANDARÍKIN 

37746 ENTERPRISE RENT-A-CAR, ENTERPRISE 

HOLDINGS 

BANDARÍKIN 

f2004 ESTELAR BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA 

44318 EXCELLENCE AVIATION LTD BRETLAND 

30494 EXECUTIVE JET GROUP LIMITED BRETLAND 

23881 EXECUTIVE JET MANAGEMENT BANDARÍKIN 

35173 F & L AVIATION BANDARÍKIN 

34313 FA 116 OU FA 137 INC SVISS 

15665 FAL HOLDINGS ARABIA SÁDI-ARABÍA 

25553 FALCON AIR EXPRESS BANDARÍKIN 

f12819 FALCON AIRCRAFT LEASING LLC BANDARÍKIN 

31310 FARNER AIRWINGS SVISS 

39047 FASTJET TANZANIA SAMBANDSLÝÐVELDIÐ TANSANÍA 

8430 FAYAIR (JERSEY) BRETLAND 

36124 FAYAIR LTD BANDARÍKIN 

37429 FAYCROFT FINANCE CO. BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

15911 FC AVIATION FRAKKLAND 

35728 FCS LIMITED BRETLAND 

1147 FEDERAL EXPRESS BANDARÍKIN 

31156 FERNCROFT BRETLAND 

f12735 FG AVIATION LLC BANDARÍKIN 

38525 FGA 9 LTD BRETLAND 

f10191 FHC FLIGHT SERVICES LLC BANDARÍKIN 

28540 FIA (PARIS) FRAKKLAND 

34669 FIREFLY MALASÍA 
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32846 FIRST COMMERCIAL BANDARÍKIN 

38268 FIRST MANDARIN B.A KÍNA 

38238 FIRST RESERVE CORP BANDARÍKIN 

37747 FJ20-166, LLC BANDARÍKIN 

9695 FJR PRIVATE FLIGHT SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

34064 FL510 SVISS 

31665 FLEET INT AVTN & FIN BRETLAND 

35764 FLEET MGT AIRWAYS SA SVISS 

21504 FLICAPE PTY LTD SUÐUR-AFRÍKA 

38413 FLIGHT ASSIST UK LTD BRETLAND 

8542 FLIGHT LEVELS BANDARÍKIN 

31640 FLIGHTINVEST LÚXEMBORG 

33626 FLY 18 SVISS 

30372 FLY AIR SA FRAKKLAND 

30343 FLYING BIRD FRAKKLAND 

29223 FLYING FINN OY FINNLAND 

31775 FLYING M BANDARÍKIN 

33632 FLYMEX MEXÍKÓ 

39563 FMS-FLEET MGT.SERV. FRAKKLAND 

31116 FOCUS AIR USA BANDARÍKIN 

21529 FOREST AVIATION LTD BRETLAND 

7521 FORMULA ONE MNGMT BRETLAND 

32322 FORTUNE AIR SUÐUR-AFRÍKA 

29147 FOX AVIATION CANADA KANADA 

f12777 FRANKLIN LAKES ENTERPRISES LLC BANDARÍKIN 

f11353 FRC HOLDING INC V BANDARÍKIN 

43613 FRENCH BEE FRAKKLAND 

2804 FUTURA FINANCES FRAKKLAND 

32164 FUTURA TRAVELS INDLAND 

27867 FUTURE ELECTRONICS KANADA 

f12240 FALCONWING LIMITED BVI BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

f10194 FJET MANAGEMENT, LLC BANDARÍKIN 

f10203 FLETCHER JONES MANAGEMENT GROUP BANDARÍKIN 

f10210 FOREIGN MANUFACTURES FINANCE CORP BANDARÍKIN 

45908 G & L AVIATION BANDARÍKIN 

32749 G ECUATORIAL MIÐBAUGS-GÍNEA 

33864 G5 AVIATION SUÐUR-AFRÍKA 
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34978 G550 LIMITED BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

32621 GABON AIRLINES GABON 

36117 GAETAIR SARL SVISS 

38839 GAFTREN INVESTMENTS BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

31746 GALAXY AIRLINES JAPAN 

7618 GAMA AVIATION LTD BRETLAND 

35922 GEN AVTN FLYING SVCS BANDARÍKIN 

34971 GEORGETOWN INTERSTAT BANDARÍKIN 

23693 GEORGIAN AIRWAYS GEORGÍA 

35885 GEORGIAN STAR GEORGÍA 

36098 GEXAIR LTD. BRETLAND 

36716 GHAITH AVIATION SÁDI-ARABÍA 

31328 GHANA INTL AIRLINES GANA 

32233 GIE-ODER FRAKKLAND 

22850 GIORI ROBERTO MÓNAKÓ 

31182 GIOSTYLE LLC BANDARÍKIN 

38481 GIS AVIATION A.V.V. KÝPUR 

37097 GIV-SP AIR SERVICE RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

f11424 GKMG PARTNERS LLC BANDARÍKIN 

43332 GLEN WEST 300 INC TRUSTEE BRETLAND 

36040 GLOBAL BUSINESS ASS. MALASÍA 

f11804 GLOBAL CHALLENGER LLC BANDARÍKIN 

35699 GLOBAL FLEET OIL GAS BRETLAND 

30539 GLOBAL FLIGHT SRVS BANDARÍKIN 

47786 GLOBAL JET ARUBA HOLLAND (NIÐURLAND) 

32997 GLOBAL JET INTL ÁSTRALÍA 

43646 GLOBAL JET IOM LTD BRETLAND 

32437 GO XLS LTD BRETLAND 

f12170 GOLD EAGLE LTD BERMÚDAEYJAR 

35355 GOLDEN FALCON 348 SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

32508 GOUGH AVIATION SUÐUR-AFRÍKA 

22767 GOVERNMENT AIR TRANS NAMIBÍA 

22659 GOVERNMENT MONTENEGR MONTENEGRÓ (SVARTFJALLALAND) 

22982 GOVERNMENT OF NIGER NÍGERÍA 

28048 GRAHAM CAPITAL BANDARÍKIN 

30778 GRANARD LTD BRETLAND 

38796 GRATEFIELD LTD BERMÚDAEYJAR 

f11352 GREAT BUY INC BANDARÍKIN 

6672 GREGG AIR BRETLAND 
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36031 GRUPO DE TRANSPORTE AEREO ESPECIAL EKVADOR 

32596 GSC PARTNERS BANDARÍKIN 

30895 GSCP (NJ) INC BANDARÍKIN 

35841 GUARDIAN HOLDINGS BANDARÍKIN 

1365 GULF AIR BAREIN 

f12104 GWI ASSET MANAGEMENT S.A. BRASILÍA 

f11448 GYPSY BABY LLC BANDARÍKIN 

38975 GYRO AIR LTD NÍGERÍA 

36630 GEM AVIATION A.V.V. KÝPUR 

f10223 GLACIAL ENERGY BANDARÍKIN 

f15516 GLOBAL CHARTER SERVICES LIMITED BAHAMAEYJAR 

f12244 GOLDEN MEDAL LIMITED BVI BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

f12247 GOOD THINK LIMITED CAYMAN ISLAND BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

f15110 GRANDLINGTON LTD. BANDARÍKIN 

f10234 GUIDARA NORDESTE PARTICIPACOES LTDA BRASILÍA 

31947 HAGONDALE LTD BRETLAND 

31731 HALCYONAIR GRÆNHÖFÐAEYJAR 

5362 HALLIBURTON BANDARÍKIN 

37326 HASHIM BIN SAID SÁDI-ARABÍA 

33959 HASSANCO S.A. SVISS 

10105 HAWKER PACIFIC PTE SINGAPÚR 

33342 HEAVYLIFT CONGO KONGÓ 

37863 HELICONIA LS FRAKKLAND 

36756 HELICONIA PALMAIR MAROKKÓ 

f11024 HENDRICK MOTORSPORTS BANDARÍKIN 

37523 HIGH PERFORMANCE 100 SVISS 

21365 HILL-ROM BANDARÍKIN 

44103 HINSON CORPORATE FLIGHT SERVICES INC. BANDARÍKIN 

5152 HM AIR LTD SÁDI-ARABÍA 

38899 HOLLYFRONTIER PAY. BANDARÍKIN 

38750 HOLYPEAK PROPRIETARY ÁSTRALÍA 

39317 HOP! FRAKKLAND 

38904 HS AIR FINANCE LLC BRASILÍA 

37195 HS AIR FINANCE BRASILÍA 

f11464 HYPERION AIR INC BANDARÍKIN 
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f10794 HAGADONE AVIATION LLC BANDARÍKIN 

32412 HAMILTON AVIATION INC. BANDARÍKIN 

35935 HARRINFORD LTD BANDARÍKIN 

f14309 HEMBERG TRADING LIMITED BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

38040 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED INDLAND 

f1434 HORTA, LLC BANDARÍKIN 

37170 HOSPITALIZACION CLINICO C.A. BANDARÍKIN 

24848 ICEC TOUR SPOL TÉKKLAND 

45419 ICON TAXI AEREO BRASILÍA 

37906 ID AIR FRAKKLAND 

39137 IFG - INTL FIN. GRP SVISS 

29661 IKAROS AVIATION AVV ÚKRAÍNA 

36740 IMD AIRWAYS SPÁNN 

32492 INDIA FLYSAFE AVTN INDLAND 

33071 INDUSTR. AERONAUTICA COLOMBIA 

36832 INDUSTRY EAST EUROPE SVISS 

33559 INDYCAR AVIATION BANDARÍKIN 

33204 INEOS AVIATION LIMITED BRETLAND 

30427 INFINIT AIR SPÁNN 

32394 INFINITY AVIATION SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

34222 INLOGS INTERNATIONAL ÓSKILGREINT 

21442 INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION 

GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE (IGN) 

FRAKKLAND 

33654 INTER AMERICAN ANGÓLA 

23792 INTERCON USA BANDARÍKIN 

31081 INTERFACE OPS LLC BANDARÍKIN 

31965 INTERGLOBE AVTN LTD (T/A INDIGO) INDLAND 

31503 INTERNATIONAL JETCLUB LTD BRETLAND 

37561 INTL GAMING TECH BANDARÍKIN 

33831 INTL TRIP PLANNING BANDARÍKIN 

32524 INVESTAVIA KASAKSTAN 

37249 IP AVIATION L.P. KANADA 

28061 ISLAND AVTN USA BANDARÍKIN 

f12706 ISLAND PARK AVIATION LLC BANDARÍKIN 

33890 ISLENA INVERSIONES HONDÚRAS 

21879 ISRAIR AIRLINES & TOURISM LTD ÍSRAEL 

30038 IXAIR FRAKKLAND 
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37780 INVERSIONES DAVANIC COLOMBIA 

f10263 ITHACA LLC BANDARÍKIN 

1559 JAPAN AIRLINES JAPAN 

32986 JBS CONSULTING LLC BANDARÍKIN 

31772 JCAS SVISS 

26998 JDP FRANCE FRAKKLAND 

21889 JEPPESEN DATAPLAN 2 BANDARÍKIN 

26479 JET 2000 RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

30385 JET AVIATION FZCO SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

26911 JET BLUE AIRWAYS BANDARÍKIN 

37719 JET CONNECTIONS BRETLAND 

32217 JET CRUISING LÚXEMBORG 

34614 JET DIRECT AVIATION BANDARÍKIN 

33015 JET MANAGEMENT SA SVISS 

33769 JET ONE JSC KASAKSTAN 

32848 JET PREMIER ONE MALASÍA 

33417 JET STREAM AVIATION SÁDI-ARABÍA 

38174 JET XPRESS FÍLABEINSSTRÖNDIN 

24165 JETCLUB LTD SVISS 

36498 JETFLITE INTL LLC BANDARÍKIN 

31137 JETS RENT AVTN FRAKKLAND 

38847 JETSTAR JAPAN JAPAN 

30733 JETSTEFF AVIATION BRETLAND 

f10970 JHS MANAGEMENT, LLC. BANDARÍKIN 

f12768 JIMMIE JOHNSON RACING II INC BANDARÍKIN 

23153 JINDAL STEEL INDLAND 

32069 JOHN MASON ACFT SVCS BRETLAND 

24536 JP MORGAN CHASE CY BANDARÍKIN 

29395 JR EXECUTIVE LÍBANON 

f10265 JACKSON NATIONAL LIFE BANDARÍKIN 

f10277 JEREISSATI PARTICIPACOES S/A BRASILÍA 

1065 JET AVIATION BUSINESS JETS BANDARÍKIN 

31555 JET CENTRE LTD BRETLAND 

f13613 JET SELECT LLC BANDARÍKIN 

6510 KALAIR LTD. SÁDI-ARABÍA 

34887 KALDERON LTD BRETLAND 

28504 KARTHAGO AIRLINES TÚNIS 

34348 KARTHAGO PRIVATE JET TÚNIS 
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38123 KAS CORPORATION LTD. LÍBANON 

30709 KAZAVIA KASAKSTAN 

32381 KB HOME BANDARÍKIN 

29190 KBBD BANDARÍKIN 

34670 KEEPFLYING LLP BRETLAND 

24347 KERZNER INTL. BANDARÍKIN 

35242 KNIGHT AVIATION LLC BANDARÍKIN 

34843 KOSTAR AIRLINES LÝÐVELDIÐ KÓREA 

35727 KREDEL INTERNATIONAL BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

f12222 KSH CAPITAL L.P. BANDARÍKIN 

34192 KUDOS AVIATION LTD BRETLAND 

f10290 KW FLIGHT, LLC / CENTRAL MISSOURI 

AVIATION, INC. 

BANDARÍKIN 

f12041 KEY AVIATION LLC BANDARÍKIN 

37923 LA AVIATION SVISS 

40758 LA COMPAGNIE FRAKKLAND 

1971 LABORATOIRE ASL FRAKKLAND 

36286 LAC AVIATION BRETLAND 

30455 LAS VEGAS JET BANDARÍKIN 

33111 LAYAN INTL. BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

30595 LEACH CAPITAL BANDARÍKIN 

34956 LEGACY AVIATION LIMITED SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

2816 LEGENDAIR LTD. SVISS 

34322 LG ELECTRONICS INC. LÝÐVELDIÐ KÓREA 

13358 LIBYAN AIR CARGO LÍBÍA 

26342 LIGNES AER. CONGO. KONGÓ 

4489 LIMITED BRANDS SERVICE COMPANY BANDARÍKIN 

1731 LINA CONGO KONGÓ 

f904 LINEAS AEREAS SUDAMERICANAS COLOMBIA 

37068 LINK AIR SVCS BRETLAND 

23603 LONDON EXECUTIVE AVIATION LTD BRETLAND 

25272 LOTUS AIR EGYPTALAND 

33450 LOV'AIR AVIATION FRAKKLAND 

24211 LOWA LTD BANDARÍKIN 

28079 LOYD'S BUSINESS JETS PÓLLAND 

f10303 LR ENTERPRISES MANAGEMENT LLC BANDARÍKIN 

40240 LUCKY AIR LTD KÍNA 
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37092 LUIS FUENMAYOR BANDARÍKIN 

31034 LUKOIL-AVIA SWISS SVISS 

29070 LUXFLIGHT EXECUTIVE LÚXEMBORG 

7764 LVMH SERVICES FRAKKLAND 

37071 LX AVIATION (SPV)LTD BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

19696 LYRECO FRAKKLAND 

f11360 LYS LLC BANDARÍKIN 

f10875 LAYLA JET BERMÚDAEYJAR 

4381 LEUCADIA AVIATION, INC. BANDARÍKIN 

f13333 LIGON AIR LLC BANDARÍKIN 

f10304 LUCIANO ANTONIO ZOGBI BRASILÍA 

33834 M. SQUARE AVIATION BERMÚDAEYJAR 

34423 MACAU JET INTL MAKAÓ 

29993 MAG AVIATION BANDARÍKIN 

26383 MAGIC CONDOR LTD BERMÚDAEYJAR 

f11359 MAGIC JOHNSON ENTERTAINMENT INC BANDARÍKIN 

34992 MAINSAIL TRADING 93 SUÐUR-AFRÍKA 

32078 MALIBU CONSULTING BANDARÍKIN 

34975 MALU AVIATION KONGÓ 

23021 MANAG'AIR FRAKKLAND 

34019 MANO RIVER BANDARÍKIN 

34154 MARCO POLO AVTN LTD. CAYMAN-EYJAR 

1824 MARIN FRAKKLAND 

37003 MARITIME INVESTMENT MÓNAKÓ 

1976 MARITIME INVESTMENT AND SHIPPING CO. 

LTD. 

MÓNAKÓ 

36263 MAROC TELECOM MAROKKÓ 

1828 MARSHALL AEROSPACE BRETLAND 

1831 MARTIN BAKER BRETLAND 

32707 MASC AIR LTD SVISS 

27014 MASTERJET SWITZ. SVISS 

34840 MASWINGS SDN. BHD. MALASÍA 

40818 MATRIX AVIATION 650 BRETLAND 

33238 MAURITANIA AIRWAYS MÁRITANÍA 

37893 MAURITANIE AIRLINES MÁRITANÍA 

31978 MAXWELL AVIATION INC BANDARÍKIN 

27863 MAYES JOHN BANDARÍKIN 

f12986 MB AVIATION LLC BANDARÍKIN 
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4260 MCCAIN FOODS KANADA 

30315 MCKINLEY ACFT HLDNG BANDARÍKIN 

31545 MDA SAS FRAKKLAND 

31140 ME LEASING BANDARÍKIN 

1855 MEA AIR LIBAN LÍBANON 

38759 MEGA GLOBAL AIR MALDIVES 

9689 MELVIN SIMON & ASSOCIATES, INC. BANDARÍKIN 

21443 METEO-FRANCE FRAKKLAND 

f10316 MFP SERVICES LLC BANDARÍKIN 

28986 MHS AVIATION SDN BHD MALASÍA 

37403 MIAMI FERRY CONTRACT BANDARÍKIN 

27573 MID ROC LEASING SÁDI-ARABÍA 

36881 MID SOUTH AVIATION BANDARÍKIN 

36859 MIDAS AIR BANDARÍKIN 

29971 MIDDLE EAST JET SVCS LÍBANON 

30837 MIDROC AVIATION SÁDI-ARABÍA 

617 MIL BRAZIL BRASILÍA 

702 MIL CANADA KANADA 

1098 MIL FRANCE FRAKKLAND 

1800 MIL MALAYSIA MALASÍA 

34821 MILLETREIZE FRAKKLAND 

12626 MILLION AIR CHARTER BANDARÍKIN 

26724 MILLION AIR SALT LAK BANDARÍKIN 

35609 MINISTRY DEF SLOVENI SLÓVENÍA 

36033 MISH AVIATION SVCS GANA 

31556 MISTRAL AEREO KANADA 

31331 MITRE AVIATION LTD BRETLAND 

33855 MOBYHOLD LIMITED BRETLAND 

35060 MOISEEV ALEX MÓNAKÓ 

35455 MONT BLANC AVIATION SVISS 

38782 MONTEBELLO LTDA BRASILÍA 

32755 MONTROSE GLOBAL BRETLAND 

7058 MORRIS COMMUNICATION BANDARÍKIN 

34441 MOSCOW HELICOPTER RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

2996 MOTOROLA AUSTIN TX BANDARÍKIN 

32202 MOUNTAIN AVTN LTD BRETLAND 

31584 MVOC BANDARÍKIN 

32579 MYSKY LLP BRETLAND 

35975 MACBENS PATRIMONIAL LTDA UNGVERJALAND 
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f13614 MARK ANTHONY GROUP INC KANADA 

30280 MARSICO AVIATION, LLC BANDARÍKIN 

f12655 MASS JET LEASE FILIPPSEYJAR 

f10312 MCCORMICK AND COMPANY INC. BANDARÍKIN 

f10313 MENDOTA AIRCRAFT MANAGEMENT BANDARÍKIN 

24019 MID EAST JET SÁDI-ARABÍA 

f14952 MINTER MANAGEMENT LIMITED BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

28010 MONDOIL BANDARÍKIN 

34936 MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP DBA GX 

AVIATION 

BANDARÍKIN 

31770 N304RJ BANDARÍKIN 

32270 N349BA BANDARÍKIN 

32370 N72RK BANDARÍKIN 

28895 NAC AVIATION BRETLAND 

f1000 NAM AIRLINES BANDARÍKIN 

31025 NATASCHA ESTABLISHMENT SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

26668 NATIONAL AIR SERVICE SÁDI-ARABÍA 

28966 NATIONAL AVIATION 2 EGYPTALAND 

34727 NATIONAL CITY COMM BANDARÍKIN 

9900 NATIONWIDE MUTUAL BANDARÍKIN 

38371 NAVINTAIR INC BANDARÍKIN 

31097 NEBULA LTD. BERMÚDAEYJAR 

38228 NEGRI IMMOBILIARE ÍTALÍA 

31095 NETJETS AVIATION INC BANDARÍKIN 

32424 NEW AXIS AIRWAYS FRAKKLAND 

34651 NEW CAIRO REAL EST EGYPTALAND 

32626 NEWCASTLE AIRCRAFT BANDARÍKIN 

35373 NEXT GENERATION VENT BANDARÍKIN 

38125 NEXUS FLT OPS SVCS SÁDI-ARABÍA 

20855 NIGERIAN POLICE NÍGERÍA 

31199 NISSAN NTH AMERICA BANDARÍKIN 

34560 NOBLE FOODS LIMITED BRETLAND 

32959 NOFA AVIATION SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

40016 NOMAD AVIATION LTD MALTA 

32963 NORDEX AIR RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

39364 NORTH CARIBOO FLYING KANADA 

38103 NORTH STAR AVTN LTD SVISS 
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10326 NOUVELAIR TUNISIE TÚNIS 

39066 NOVOAIR LTD BANGLADESS 

33212 NPM MANAGEMENT BANDARÍKIN 

31489 NS AVIATION SVISS 

f13501 NS FALCON BERMÚDAEYJAR 

36629 NW NORDWEST SVISS 

22190 NWT AIRCRAFT BANDARÍKIN 

32861 NY JETS TRANSPORTER BERMÚDAEYJAR 

f12094 NAJA LOCAÇÃO EMPRESARIAL LTD BRASILÍA 

f10327 NATIONAL GYPSUM COMPANY BANDARÍKIN 

31264 O AIR FRAKKLAND 

21845 OAKMONT BANDARÍKIN 

30908 OCANA ASSETS LTD BANDARÍKIN 

38509 ODYSSEE JET SA LÚXEMBORG 

12316 OFTC.INC. BANDARÍKIN 

28984 OLDBURY HOLDINGS SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

35132 OMEGA VII FRAKKLAND 

34603 OMYA INTERNATIONAL SVISS 

30957 ONE THIRTY NINE LÚXEMBORG 

36166 ONEXP DANMÖRK 

32311 OPENSKIES FRAKKLAND 

31341 ORIENT GLOBAL AVTN SINGAPÚR 

28050 OUTFITTER AVIATION BANDARÍKIN 

4139 OYONNAIR FRAKKLAND 

29465 OAKMONT HOLDINGS, LLC BANDARÍKIN 

44402 OAKWOOD BOOKS, INC. BANDARÍKIN 

44187 OPERADORA DE VUELOS EJECUTIVAS, S.A. 

DE C.V. 

MEXÍKÓ 

31395 OUTPOST INTERNATIONAL, LLC BANDARÍKIN 

32859 OVLAS SA NÍGERÍA 

25856 PACE CARGO ENTERRP BANDARÍKIN 

2088 PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES PAKISTAN 

31966 PALMAIR AVIATION MAROKKÓ 

948 PAN MARITIME LTD BRETLAND 

38406 PARADOX INTERNATIONAL BIRDS LTD BANDARÍKIN 

26289 PARAFFIN AIR BANDARÍKIN 

36085 PARK HOUSE AVTN LTD BERMÚDAEYJAR 

36994 PEABODY ENERGY BANDARÍKIN 
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38284 PEACH AVIATION JAPAN 

35524 PETRO AIR LÍBÍA 

34403 PHEEBE LIMITED BRETLAND 

33969 PHENOMAIR FRAKKLAND 

32252 PLANET AVIATION UU RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

f11455 PLEASANT AIRCRAFT LEASING LLC BANDARÍKIN 

32061 POLYGON AIR BANDARÍKIN 

2176 PPG INDUSTRIES BANDARÍKIN 

38693 PREMIAIR (WI) 2 INDÓNESÍA 

32060 PREMIER AIR BANDARÍKIN 

22439 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ALSÍR 

22576 PRESIDENCY OF THE REPUBLIC OF SENEGAL SENEGAL 

31920 PRESTBURY TWO BRETLAND 

36197 PRESTIGE JET JORDAN JÓRDANÍA 

33762 PRESTIGE JET RENTAL SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

35261 PRESTOIL SAS FRAKKLAND 

45965 PRIMA AVIATION S.R.L. SAN MARÍNÓ 

36789 PRIME LEGACY MGMT BANDARÍKIN 

35401 PRINCESS AVIATION DT TÚNIS 

36797 PRIVATE JET GROUP LÍBANON 

35093 PRIVATE JETS LUXEMB. LÚXEMBORG 

32346 PROFRED PARTNERS LLP BRETLAND 

36931 PSD FRAKKLAND 

f11206 PVM MANAGEMENT LLC BANDARÍKIN 

f10350 PACIFIC COAST FEATHER COMPANY BANDARÍKIN 

30188 PACIFIC CONNECTION INC. BANDARÍKIN 

36039 PARADOX SECURITY SYS KANADA 

f10609 PEGASUS SOUTH, LLC BANDARÍKIN 

29691 PINNACLE AVIATION BANDARÍKIN 

f12236 POWER EASE INVESTMENTS LIMITED BVI BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

31595 PREMIER AVIATION RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

28189 PROAIR CHARTER ÞÝSKALAND 

22432 QATAR AMIRI FLIGHT KATAR 

31585 QUALCOMM BANDARÍKIN 

35924 QWEST COMMUNICATIONS BANDARÍKIN 

39476 QATAR EXECUTIVE KATAR 
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1427 RAININ AIR BANDARÍKIN 

36817 RCR JETS AG SVISS 

f11026 RD HUBBARD ENTERPRISES INC. BANDARÍKIN 

29739 RDV PROPERTIES (ARC) BANDARÍKIN 

34087 REAL EXECUTIVE GMBH SVISS 

37695 REAL FLY SARL MAROKKÓ 

31655 REATEX INVEST BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

30061 REIMS AVIATION IND FRAKKLAND 

33614 RICHARD HAYWARD BRETLAND 

7403 RICHMOR AVIATION BANDARÍKIN 

23719 RIDA AVIATION LTD BERMÚDAEYJAR 

8963 RIVER ISLAND CLOTHING CO. BRETLAND 

f10973 RJ CORMAN AVIATION SERVICES LLC BANDARÍKIN 

34680 RJH ADVISORY BANDARÍKIN 

31630 RJM AVIATION CHAD 

30422 RL WINGS LLC BANDARÍKIN 

32627 RNW ENTERPRISES, LLC BANDARÍKIN 

8271 ROCKWELL COLLINS BANDARÍKIN 

30374 RONSO SA DE CV MEXÍKÓ 

31808 ROTOR TRADE 2 BANDARÍKIN 

31026 ROUST TRADING SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

36887 ROUTE 450 INVESTMENT BRASILÍA 

27737 ROXBURY TECHNOLOGIES SVISS 

258 ROYAL AIR MAROC MAROKKÓ 

3932 RRSM INTERNATIONAL, LLC SÁDI-ARABÍA 

37548 RSR-614RD BANDARÍKIN 

35879 RUBICON AVIATION BRETLAND 

f10378 RED WHITE & BLUE PICTURES, INC. BANDARÍKIN 

35828 RELATED COMPANIES BANDARÍKIN 

f14565 RETRAITE VERTE LIMITED BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

f10385 REX REALTY CO BANDARÍKIN 

f13924 RICHIE SKY LIMITED BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

44808 RIO BONITO COMUNICACAO LTDA BRASILÍA 

f10391 ROUX INVESTMENT MNGT CO BANDARÍKIN 

22442 S CONGO D.R. (KIN) KONGÓ 

22575 S DJIBOUTI DJIBÚTÍ 

22426 S GABON GABON 

32125 S GAMBIA (2) GAMBÍA 
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22438 S MONACO MÓNAKÓ 

27535 S PRESIDENT SUDAN SÚDAN 

22977 S TCHAD CHAD 

33152 SAAD AIR LTD BAREIN 

22756 SABRINA FISHERIES BANDARÍKIN 

38042 SABY FINANCE BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

27640 SAESA SPÁNN 

39349 SAF FLIGHT LLC BANDARÍKIN 

37497 SAFEGUARD SOLUTIONS HOLLAND (NIÐURLAND) 

34967 SAINTEX AERO SARL FRAKKLAND 

25946 SALEM AVIATION SÁDI-ARABÍA 

f2007 SAP AIR (SERVICIOS AÉREOS 

PROFESIONALES, S.A) 

DÓMINÍSKA LÝÐVELDIÐ 

5373 SATENA COLOMBIA 

36114 SAUCAR LIMITED BRETLAND 

30067 SAVENCIA BELGÍA 

20462 SBD BRETONNE DEVELOP FRAKKLAND 

31959 SBM GROUP BANDARÍKIN 

32560 SCD BV HOLLAND (NIÐURLAND) 

28744 SCHREINER CAMEROUN KAMERÚN 

31358 SCM ARUBA A.V.V. ÚKRAÍNA 

30353 SCOOT TIGERAIR PTE. LTD. SINGAPÚR 

3236 SCOTTISH & NEWCASTLE BRETLAND 

32411 SCOTTS MIRACLE-GRO BANDARÍKIN 

36492 SEAGRAVE AVIATION BANDARÍKIN 

22328 SECURITE CIVILE LF FRAKKLAND 

36018 SEGERIS CAPITAL LTD BRASILÍA 

1249 SELIA FRAKKLAND 

27881 SERLUX LÚXEMBORG 

33112 SEVENTH SENSE STAR BERMÚDAEYJAR 

35652 SFD RUSSIA RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

f12875 SHADOWFAX LLC BANDARÍKIN 

38490 SHANGHAI DEER JET KÍNA 

f12810 SHORENSTEIN PROPERTIES LLC BANDARÍKIN 

30513 SICHUAN AIRLINES (3) KÍNA 

28022 SIEBEL SYSTEMS UK BRETLAND 

36604 SIERRA AVIATION LP BANDARÍKIN 

5468 SIGAIR LTD BERMÚDAEYJAR 
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34418 SIGMA AVIATION ÍRLAND 

33581 SIGNAL AVIATION LTD BRETLAND 

f12744 SILVER LAKE AVIATION LLC BANDARÍKIN 

32728 SILVER VENTURES INC BANDARÍKIN 

2466 SIRIUS SVISS 

32892 SIRTE OIL COMPANY LÍBÍA 

24200 SIT-SET AVTN AG SVISS 

35424 SJ MANAGEMENT LLC BANDARÍKIN 

36037 SK TELECOMM LÝÐVELDIÐ KÓREA 

27746 SK TRAVEL BANDARÍKIN 

29880 SKY AVIATION SÁDI-ARABÍA 

38247 SKY LINER AVIATION SVISS 

43301 SKY PRIME AVTN SRV SÁDI-ARABÍA 

24926 SKYDRIFT LTD BRETLAND 

40301 SKYMARK AIRLINES INC JAPAN 

39132 SKYPLAN FZC SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

38576 SKYSCRAPER LTD BRETLAND 

32337 SKYSTEAD SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

30105 SKYTRADERS PTY ÁSTRALÍA 

34050 SKYWAY LTD RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

35371 SL MANAGEMENT BANDARÍKIN 

32149 SMART AVIATION FRAKKLAND 

f13550 SME EQUIPMENT LEASING BANDARÍKIN 

31695 SN AIR MALI MALÍ 

37745 SN TRANS HELICOPTERE FRAKKLAND 

29738 SNC BOETOS FRAKKLAND 

30770 SNC CAVOK FRAKKLAND 

37669 SNS IMPORTADORA BRASILÍA 

33859 SOBEYS CAPITAL INCORPORATED KANADA 

3517 SOFAXIS FRAKKLAND 

22730 SOGERMA FRAKKLAND 

40696 SONNIG INT PRVT JET SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

6404 SONY AVIATION BANDARÍKIN 

36182 SOPHAR PROPERTY BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

42857 SORENS AERO LIMITED MALTA 

38553 SORENS GROUP LTD RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

36653 SOUTH AFR. BREWERIES SUÐUR-AFRÍKA 

26378 SOUTHERN AIRLINES NÍGERÍA 
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5752 SOUTHERN CROSS USA BANDARÍKIN 

44896 SOUTHERN JET CO.,LTD KÍNA 

35993 SPACEWING COMPANY SÁDI-ARABÍA 

17921 SPECIALISED TRANSP. BRETLAND 

37714 SPEEDFLY SARL FRAKKLAND 

39251 SPEEDWINGS BUSINESS SA SVISS 

27840 SPHINX WINGS SVISS 

42722 SPIRIT JETS LLC BANDARÍKIN 

34595 SPRING MOUNTAIN (2) BANDARÍKIN 

32789 SPRINGWAY LTD RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

32899 SRIWIJAYA WORLD FUEL SINGAPÚR 

39234 SRTS FRAKKLAND 

42170 STA JETS BANDARÍKIN 

26231 STAFF AIR SERVICE FRAKKLAND 

35477 STAR AIRWAYS ALBANIA ALBANÍA 

35421 STAR JET LTD BANDARÍKIN 

2574 STARJET AVIATION SVISS 

24204 STARLING AVIATION SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

31400 STARR EQUIPMENT BANDARÍKIN 

28169 STATE AIR BERKUT KASAKSTAN 

32993 STC BERMUDA LTD. EGYPTALAND 

28156 STEELCASE BANDARÍKIN 

37550 STEELE AVIATION INC BANDARÍKIN 

32436 STENSRUD VENTURES BANDARÍKIN 

33469 STEPHEN R. LLOYD BRETLAND 

33040 STORMJETS SA SVISS 

4488 STRASBOURG AVIATION FRAKKLAND 

35602 STRATEGIC AIR. SAS FRAKKLAND 

24529 SUBPRICE BRETLAND 

39210 SUBURBAN MOTORS COMP BANDARÍKIN 

35339 SUKHOI CIVIL ACFT RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

20474 SUMMIT AVTN USA 2 BANDARÍKIN 

31657 SUN AIR (EGYPT) EGYPTALAND 

23210 SUNRISE (ALSHOROOK) EGYPTALAND 

25392 SWIFT-AERO, JSC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

9768 SWISS PRIVATE AVTN SVISS 

30257 SYMPHONY MASTER SVISS 

33362 SYMPHONY MASTER UAE SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 
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38298 SYPHAX AIRLINES TÚNIS 

2642 SYRIAN ARAB AIRLINES SÝRLENSKA ARABALÝÐVELDIÐ 

f1467 SAILS IN CONCERT, INC. BANDARÍKIN 

f12147 SANRIDGE OPERATING COMPANY BANDARÍKIN 

f12601 SAPPHIRE INTERNATIONAL GROUP, INC BANDARÍKIN 

f14957 SETFAIR AVIATION LTD. MÖN 

37718 SFERA JET LLC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

38579 SINO JET MANAGEMENT LIMITED KÍNA 

f10403 SKYE GRYPHON, LLC BANDARÍKIN 

f10405 SNAPPER CONSULTING INC. BRASILÍA 

f12484 SONIC FINANCIAL BANDARÍKIN 

21791 SOUTHERN CROSS INTERNATIONAL HOLLAND (NIÐURLAND) 

30582 SPACE EXPLORATION BANDARÍKIN 

f14886 STAR VISION HOLDINGS INC. BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

f10410 STARWOOD ASSET MANAGEMENT, LLC BANDARÍKIN 

f10419 STEPHENS INVESTMENT HOLDINGS LLC BANDARÍKIN 

f11008 SUCCESS MASTER LTD. BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

5967 SYNTHES USA SALES LLC BANDARÍKIN 

38197 TAA AVIATION LTD SVISS 

27385 TAF LINHAS AEREAS BRASILÍA 

26684 TAG AVIATION UK LTD BRETLAND 

33802 TAIL WIND LTD. SINGAPÚR 

26797 TAK AVIATION UK LTD BRETLAND 

4386 TAM LINHAS AEREAS BRASILÍA 

37224 TAMARA NIGER AVIATIO NÍGERÍA 

35843 TANELA VENTURES LTD RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

26582 TASSILI AIRLINES SA ALSÍR 

31962 TAT LEASING FRAKKLAND 

4189 TAUBMAN BANDARÍKIN 

24156 TAXI AIR JET-FRET FRAKKLAND 

37359 TEKLOC BANDARÍKIN 

29164 TELUS COMMUNICATIONS KANADA 

37446 TEMPEST CAPITAL BRETLAND 

36518 TERRY BROWN KANADA 

28634 THALES FRAKKLAND 
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799 THE COCA-COLA COMPANY BANDARÍKIN 

22524 THE COMMANDER NÍGERÍA 

32042 THE FUTURA CORP KANADA 

30474 THE WORLD IS YOURS LTD. BRETLAND 

21075 THERMO FISHER SCIENTIFIC BANDARÍKIN 

35441 THOMAS ENTERPRISES BANDARÍKIN 

31882 TIKO AIR (2) MADAGASKAR 

4744 TITAN AIRWAYS LTD BRETLAND 

24764 TOTAL LINHAS AEREAS BRASILÍA 

31535 TOUMAI AIR TCHAD SA CHAD 

31676 TOWER HOUSE CONSULT. GAMBÍA 

33891 TOWN & COUNTRY FOOD BANDARÍKIN 

32029 TPG AVIATION SUÐUR-AFRÍKA 

29860 TPS BANDARÍKIN 

26086 TRADLUX LÚXEMBORG 

37172 TRANS AER MAR CORTES MEXÍKÓ 

30585 TRANS EURO AIR BRETLAND 

34062 TRANSAIR CARGO SVC KONGÓ 

12193 TRANSASIA AIRWAYS TAÍVAN 

32673 TRANSAVIA FRANCE SAS FRAKKLAND 

26670 TRANSMERIDIAN AVTN BANDARÍKIN 

f11432 TRANSWESTERN TRANSPORTS LLC BANDARÍKIN 

35158 TRIBECA AVT PARTNERS BANDARÍKIN 

37551 TRIDENT PETROLEUM EGYPTALAND 

30112 TRIGANA AIR SERVICE INDÓNESÍA 

21887 TUDOR INVESTMENTS BANDARÍKIN 

2752 TUNIS AIR TÚNIS 

31018 TURNBERRY MANAGEMENT BANDARÍKIN 

21666 TUTOR SALIBA CORPORATION BANDARÍKIN 

28237 TWIN JET FRAKKLAND 

28983 TWINWOOD TRANSPORT. SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

28467 TY AIR INC BANDARÍKIN 

f10437 TARGET CORPORATION BANDARÍKIN 

38565 TETRAN ASSETS LTD. BRETLAND 

f10497 THE YUCAIPA COMPANIES LLC BANDARÍKIN 

36894 THORN AIR LTD BANDARÍKIN 

f12235 TOP DELIGHT WORLDWIDE LTD BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 
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f10498 TRACINDA CORPORATION BANDARÍKIN 

f14951 TRANSCONTINENTAL PROPERTIES LIMITED BRETLAND 

f11188 TRIAN FUND MANAGEMENT BANDARÍKIN 

f10452 TRUMAN ARNOLD COMPANIES BANDARÍKIN 

f10990 TY-TEX EXPLORATION INC. BANDARÍKIN 

28221 UAS UNITED AVIATION SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

f10814 UETA, INC. BANDARÍKIN 

22150 UKRAINE AIR ALLIANCE ÚKRAÍNA 

38877 UNI AIR TAIWAN TAÍVAN 

34820 UNIFOX HOLDINGS LTD BELÍS 

32094 UNION PACIFIC CORP BANDARÍKIN 

34874 UNITED AVIATION (OM) LÍBÍA 

38621 UNITED AVTN MGMT SÁDI-ARABÍA 

21505 UNITED CONSTRUCTION TYRKLAND 

28092 UNITED HEALTHCARE SERVICES INC BANDARÍKIN 

34059 UNITED WEST AIRLINES BANDARÍKIN 

33177 UNIV AVN MIDDLE EAST SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

35834 UTFLIGHT BANDARÍKIN 

2795 UNIVERSAL WEATHER AND AVIATION, INC. BANDARÍKIN 

24318 VALAVIA FRAKKLAND 

28829 VALIANT AVIATION BERMÚDAEYJAR 

33962 VALLJET FRAKKLAND 

10637 VALMONT BANDARÍKIN 

30253 VENTURA AVIATION MÓNAKÓ 

34280 VEREIN DC3 SVISS 

38968 VERHILL CORPORATE BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

40919 VGS ACFT LEASING BRETLAND 

37581 VIA JETS OOD.SRL BÚLGARÍA 

19445 VIETNAM AIRLINES JSC VÍETNAM 

33703 VIKING AVIATION LTD. BRETLAND 

13351 VOL PRESIDENTIEL BÚRKÍNA FASÓ 

23952 VOLARE AIRCOMPANY ÚKRAÍNA 

38134 VOLPE AVIATION LLC BANDARÍKIN 

27628 VULCAN AVIATION BRETLAND 

23592 VULCAN INC BANDARÍKIN 

33249 VOYAGE INTERNATIONAL SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

31377 WA DEVELOPMENTS BRETLAND 

35615 WADI AVIATION CAYMAN-EYJAR 
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30891 WAF LTD CAYMAN-EYJAR 

34990 WAHA CAPITAL SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

36777 WALKER AIR SVCS ÁSTRALÍA 

34886 WATANIA AIRWAYS KÚVEIT 

36041 WATSCO HOLDINGS INC BANDARÍKIN 

35351 WAVES JET JÓRDANÍA 

6924 WEDGE AVIATION BANDARÍKIN 

29491 WELLS AVIATION BANDARÍKIN 

34317 WESTJET FALCON 50061 BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

f10476 WGL CAPITAL CORPORATION BANDARÍKIN 

31779 WHISKEY ROMEO OWNER BANDARÍKIN 

31064 WHITE LOTUS BANDARÍKIN 

38210 WHITE MOUNTAIN AVTN BANDARÍKIN 

28542 WHITE ROSE AVTN BANDARÍKIN 

32120 WILDERNESS POINT ASS BANDARÍKIN 

32294 WILKES AND MCHUGH BANDARÍKIN 

3021 WILLIAMS COMPANIES BANDARÍKIN 

34191 WILLIAMS INTL CO LLC BANDARÍKIN 

37767 WIN AVIATION LTD. CAYMAN-EYJAR 

f1071 WINAIR (ST. MAARTEN NETHERLANDS 

ANTILLES) 

SANKTI MARTIN 

31765 WINDS AWAY BANDARÍKIN 

37331 WINDWARD AVIATION BANDARÍKIN 

36815 WING AVTN CHTR SVC BANDARÍKIN 

25648 WING AVTN USA BANDARÍKIN 

36782 WINGS AIR INDÓNESÍA 

32929 WINGS OVER AFRICA NAMIBÍA 

32063 WIP TRADING SVISS 

35668 WORLD FUEL SVCS EUR BRETLAND 

31938 WREN ACQUISITIONS BANDARÍKIN 

42945 WASTE CONNECTIONS INC. BANDARÍKIN 

8721 WESTFIELD AVIATION INC ÁSTRALÍA 

f2006 WHITEJETS BRASILÍA 

f10481 WILLIAMS-SONOMA, INC. BANDARÍKIN 

f10482 WINDSOR MEDIA INC. BANDARÍKIN 

f10881 WORLDWIDE BUSINESS JETS CORP BANDARÍKIN 

24421 XAMEX INVESTMENTS BANDARÍKIN 

33042 XCLUSIVEJET CHARTER BRETLAND 
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45259 XJC LTD BRETLAND 

23330 XL AIRWAYS FRANCE FRAKKLAND 

38359 YAAS BANDARÍKIN 

2941 YEMENIA JEMEN 

11467 YUM BRANDS INC. BANDARÍKIN 

31488 YYA AVIATION BERMÚDAEYJAR 

40036 YYA MANAGEMENT LTD JERSEY 

f10823 YET AGAIN, INC. BANDARÍKIN 

35471 ZEST AIRWAYS INC FILIPPSEYJAR 

35614 ZOGBI LUCIANO SVISS 

32665 ZYMAN AVIATION LLC BANDARÍKIN 

KRÓATÍA 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

35661 AVIATION DYNAMIX LLC BANDARÍKIN 

12495 CROATIA AIRLINES HRVATSKA 

ZRAKOPLOVNA TVRTKA D.D. 

KRÓATÍA 

48249 ETF AIRWAYS KRÓATÍA 

23236 TRADE AIR KRÓATÍA 

32152 WYNDHAM WORLDWIDE BANDARÍKIN 

ÍTALÍA 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

35380 19TH HOLE CORP BRETLAND 

36325 21ST CENTURY FOX AMERICA, INC. BANDARÍKIN 

f12167 251 FINANCE INC BANDARÍKIN 

37781 43 AIR SCHOOL SUÐUR-AFRÍKA 

39001 546 PARTICIPACOES BRASILÍA 

37425 ABBERTON LTD SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

24650 ABU DHABI AVIATION SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

27832 ADVENTAIR BANDARÍKIN 

1662 AEROMANAGEMENT BANDARÍKIN 

29651 AEROMANAGEMENT EUROP ÍTALÍA 

30371 AEROPORTUL MARCULEST LÝÐVELDIÐ MOLDÓVA 

36365 AERORUTAS SATA ARGENTÍNA 

29326 AEROSERVICIOS EJE MEXÍKÓ 
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19195 AEROTRANSPORTES PRIV MEXÍKÓ 

35660 AEROYACHT INVESTMENT ÍTALÍA 

29450 AIC CANADA KANADA 

46358 AIR ALBANIA ALBANÍA 

37380 AIR ARABIA JORDAN JÓRDANÍA 

11479 AIR DOLOMITI ÍTALÍA 

11698 AIR ITALY ÍTALÍA 

31884 AIR PRESTIGIO BANDARÍKIN 

35312 AIR SPEA S.R.L. ÍTALÍA 

34676 AIR UGANDA ÚGANDA 

33278 AIR WING S.P.A. SAN MARÍNÓ 

32513 AIR-TEC AFRICA SUÐUR-AFRÍKA 

30283 AIRCRAFT PROPERTIES BANDARÍKIN 

27328 AIRSTARS AIRWAY RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

36074 AL FOZAN HOLDING CO. SÁDI-ARABÍA 

36145 AL SHOHRA PVT JET JÓRDANÍA 

37604 ALBATROS ACFT CORP KANADA 

30526 ALBATROS AIRWAYS ALBANÍA 

43583 ALBAWINGS ALBANÍA 

9303 ALBERTO CULVER BANDARÍKIN 

21690 ALG TRANSP UK OFFICE BANDARÍKIN 

48463 ALISCARGO AIRLINES S.P.A. ÍTALÍA 

34831 ALITALIA S.A.I. SPA ITALY ÍTALÍA 

36390 ALLIBO AIR CARGO LÍBÍA 

28123 AMRASH BANDARÍKIN 

36383 ANDERSON AIR LTD. KANADA 

f13950 ASTRA HOLDINGS INC. BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA 

27139 ATLANTIC AVTN 2 BANDARÍKIN 

31623 AVALON CAPITAL GROUP BANDARÍKIN 

40652 AVCON JET LIMITED BRETLAND 

36508 AVIATION CAPITAL SOL BRETLAND 

36451 AXSOA S.P.A. ÍTALÍA 

f11555 AERO TAXIS METROPOLITANOS MEXÍKÓ 

37236 AGROPECUARIA SANTANA DO DESERTO 

LTDA. 

BRASILÍA 

36964 AIR MANDALAY INDLAND 

f10004 AIR MERCURY, LTD. BERMÚDAEYJAR 

f10022 ALCOA, INC. BANDARÍKIN 
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29878 BALMORAL AIR PTY ÁSTRALÍA 

31999 BASHKORTOSTAN AIR RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

6989 BASS ENTERPRISES BANDARÍKIN 

36153 BAYHAM LIMITED SÁDI-ARABÍA 

34857 BB FLY S.R.L. ÍTALÍA 

27039 BEEHAWK AVIATION BANDARÍKIN 

20198 BELAVIA AIRLINES BELARÚS (HVÍTA RÚSSLAND) 

34866 BELL GEOSPACE BRETLAND 

32891 BERJAYA AIR SDN (2) MALASÍA 

43571 BISSELL LEASING CO LLC BANDARÍKIN 

f15676 BLACKROCK BANDARÍKIN 

32734 BLUE JET KÝPUR 

31928 BLUE MERCURY S.R.L. ÍTALÍA 

43979 BLUE PANORAMA (3) LI ÍTALÍA 

f11338 BLUE STAR MANAGEMENT SERVICES CORP BANDARÍKIN 

36408 BLUEBAIR JET SVISS 

37770 BOEING WICHITA IDS BANDARÍKIN 

38549 BOMBARDIER LEARJET BANDARÍKIN 

37190 BORDER GUARD EP PÓLLAND 

35243 BRAATHENS TRAINING SVÍÞJÓÐ 

32635 BRAMPTONIA LTD BRETLAND 

39045 BRAZIL TRADING LTDA BRASILÍA 

32566 BRENZIL PTY ÁSTRALÍA 

34320 BRIARWOOD PROD. LTD BRETLAND 

590 BRITISH AIRWAYS PLC BRETLAND 

27675 BUDDHA AIR NEPAL 

35914 BUSINESS AIR PARTS BANDARÍKIN 

36409 BUSINESS JET CONSULT BANDARÍKIN 

36342 BZ AIR LTD BRETLAND 

8974 BERWIND CORPORATION BANDARÍKIN 

f13502 BIOTAB NUTRACEUTICALS BANDARÍKIN 

f10086 BLACK DIAMOND AVIATION BANDARÍKIN 

24544 BLOOMBERG SERVICES LLC BANDARÍKIN 

38499 BOLLINGER ENTERPRISES, LLC BANDARÍKIN 

36979 C FLY S.R.L. ÍTALÍA 

f10100 C. CARY PATTERSON BANDARÍKIN 

19019 CABLEAIR BANDARÍKIN 

5083 CAI ÍTALÍA 
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f11308 CANDYBAR AVIATION LLC BANDARÍKIN 

32079 CAREMARK AVIATION BANDARÍKIN 

35318 CARGOLUX ITALIA ÍTALÍA 

36379 CARISLE BAY SVISS 

26954 CARNIVAL CORP BANDARÍKIN 

38117 CAROPAN COMPANY SA BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

31898 CATEX USA BANDARÍKIN 

42934 CBX AVIATION LLC BANDARÍKIN 

36292 CERAMICA CLEOPATRA EGYPTALAND 

28796 CHARTWELL AVIATION BANDARÍKIN 

36770 CHEMIPLASTICA BRETLAND 

35645 CN AVIATION BANDARÍKIN 

24759 CNH AMERICA LLC BANDARÍKIN 

32850 CONSOLIDATED PRESS H ÁSTRALÍA 

33096 COPART INC BANDARÍKIN 

31929 COR AVIATION BANDARÍKIN 

35761 CORPO FORRESTALE DELLO STATO ÍTALÍA 

26988 COSTCO WHOLESALE BANDARÍKIN 

38402 COTEMINAS BRASILÍA 

31211 CSC TRANSPORTATION BANDARÍKIN 

f13770 CAMERON INDUSTRIES CONSULT INC. BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

f12602 CARTERA DE INVERSIONES VENEZOLA C.A. BANDARÍKIN 

37741 CASAM INT EGYPTALAND 

f10307 COLONY ADVISORS, LLC BANDARÍKIN 

f10124 CONANICUT AVIATION BANDARÍKIN 

30812 CONSOLIDATED INVESTMENT GROUP BANDARÍKIN 

37371 DAKO AIRLINES SA LÚXEMBORG 

36557 DANGOTE INDUSTRIES NÍGERÍA 

36006 DAR JANA GROUP SÁDI-ARABÍA 

32598 DELIA A/S DANMÖRK 

36591 DELMAR SYSTEMS INC. BANDARÍKIN 

36268 DELTON GROUP INC. RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

27358 DI AIR MONTENEGRÓ (SVARTFJALLALAND) 

38765 DIAMOND CAPITAL INV BANDARÍKIN 

18428 DOLE FOODS BANDARÍKIN 

28426 DOLPHIN AIR EXPRESS ÍTALÍA 
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9322 DOMUS ÍTALÍA 

f11470 DOUBLE V RESOURCES LLC BANDARÍKIN 

30245 DRAX GROUP BANDARÍKIN 

31864 DS AVIATION ÍSRAEL 

23676 DUDMASTON LTD SVISS 

29468 DILLARD'S INC. BANDARÍKIN 

39049 E C MENZIES AVIATION BANDARÍKIN 

33586 E+A AVIATION SVISS 

13008 EDS USA BANDARÍKIN 

47761 EGO AIRWAYS SPA ÍTALÍA 

f12872 EGRET MANAGEMENT LLC BANDARÍKIN 

27824 ELIWORK SRL ÍTALÍA 

8149 ENAV ITALIA ÍTALÍA 

34700 EP AVIATION LLC BANDARÍKIN 

1039 ETHIOPIAN AIRLINES EÞÍÓPÍA 

f12110 EUROJET HOLDINGS LTD BERMÚDAEYJAR 

36996 EXECUJET CHARTER SVC BANDARÍKIN 

1076 EXXONMOBIL AV SVCS BANDARÍKIN 

42493 ELK MOUNTAIN CONSULTING LLC BANDARÍKIN 

f11891 ENCANTO INVESTMENT INC BANDARÍKIN 

45526 FAISAL MEHMOOD SÁDI-ARABÍA 

f12791 FERTITTA ENTERTAINMENT LLC BANDARÍKIN 

24342 FININVEST ÍTALÍA 

22368 FINMECCANICA S.P.A DIVISIONE ELICOTTERI ÍTALÍA 

31568 FINMECCANICA S.P.A DIVISIONE VELIVOLI ÍTALÍA 

48419 FLEXJET OPERATIONS MALTA LIMITED MALTA 

31464 FLIGH TEST ASSOCIATE BANDARÍKIN 

32391 FLIGHTPARTNER BRETLAND 

43521 FLY ONE S.R.L. LÝÐVELDIÐ MOLDÓVA 

36118 FLY540 KENYA KENYA 

46113 FLYBOSNIA D.O.O. BOSNÍA OG HERSEGÓVÍNA 

21557 FLYNOR JET ÍTALÍA 

38931 FORTE AVIATION PARTS BANDARÍKIN 

37983 FRI-EL GREEN POWER ÍTALÍA 

35183 FIRSTENERGY SERVICE COMPANY BANDARÍKIN 

f10871 FORT CALUMET COMPANY BANDARÍKIN 
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f10215 FRY'S ELECTRONICS, INC. BANDARÍKIN 

f12234 FULL HILL LIMITED HONG KONG HONG KONG, sérstjórnarsvæði 

Alþýðulýðveldisins Kína 

43740 FULL WING HOLDINGS LIMITED SINGAPÚR 

34836 G200 LTD BERMÚDAEYJAR 

32161 G350 LEASING LLC BANDARÍKIN 

34858 GALAXY AIRWAYS INC. KANADA 

37037 GAMAY ENTERPRISES LT BRASILÍA 

1278 GE CORPORATE AIR TRP BANDARÍKIN 

35213 GEDEAM TOURISM S.A. LÚXEMBORG 

30273 GEFA LEASING GMBH ÞÝSKALAND 

29961 GENERAL WORK GUINEA MIÐBAUGS-GÍNEA 

36315 GEO LOGISTICA ÍTALÍA 

33100 GHK COMPANY LLC BANDARÍKIN 

36948 GIANAIR LTD GANA 

30058 GIV AIRWAYS LLC BRETLAND 

36179 GLENN EAGLES RESEARC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

f12981 GLOBAL MANAGEMENT CONSULTING LTD BANDARÍKIN 

27805 GMG AIRLINES LTD BANGLADESS 

32024 GMR INDUSTRY LTD INDLAND 

29615 GOLDEN AIR SRL ÍTALÍA 

32887 GP AVIATION BANDARÍKIN 

f11463 GR1040 INC BANDARÍKIN 

3259 GRAINGER BANDARÍKIN 

36873 GRASKOP AVIATION LLC BRASILÍA 

6179 GREENAAP CONSULTANTS BRETLAND 

23240 GTC MANAGEMT BURBANK BANDARÍKIN 

31017 GULF AVIATION SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

32263 GUTMEN INC. BRASILÍA 

f10914 GALT AVIATION, LLC BANDARÍKIN 

38698 GLOBAL PIPELINE SERVICES LTD BRETLAND 

12127 HAMILTON COMPANIES BANDARÍKIN 

32296 HANSUNG AIRLINES LÝÐVELDIÐ KÓREA 

34031 HAWKER 700LTD BRETLAND 

31253 HERITAGE JETS (FL) BANDARÍKIN 

38229 HERMES AVIATION LTD. MALTA 

f10248 HGA, LLC BANDARÍKIN 

37563 HIGH TECH AIRCRAFT 2 BANDARÍKIN 
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42259 HK BELLAWINGS JET KÍNA 

22863 HUBBARD ENTERPRISES BANDARÍKIN 

31089 HAWKER AVIATION LLC BANDARÍKIN 

f12241 HERMES CAPITAL LIMITED BERMUDA BERMÚDAEYJAR 

37266 HEWLETT PACKARD INC. BANDARÍKIN 

40880 HOOD CAPITAL LLC BANDARÍKIN 

37842 IBEX AIR CHARTER LÍBANON 

17402 IBM BANDARÍKIN 

36144 ILC AVIATION GMBH AUSTURRÍKI 

25061 INAER AVIATION ITALIA S.P.A. ÍTALÍA 

36788 INDONESIA AIR TRA(2) INDÓNESÍA 

38619 INSPERITY INC BANDARÍKIN 

36455 INTL AVIATION LLC BANDARÍKIN 

26959 ISCAR ISRAEL ÍSRAEL 

27510 ITALEASE ÍTALÍA 

48643 ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A. ÍTALÍA 

f13901 INDIKA MITRA INVESTMENTS PTE LTD BANDARÍKIN 

f10259 INVERSIONES FAR WEST INC. BANDARÍKIN 

38415 JB AVIATION II LLC BANDARÍKIN 

37841 JBS S/A BRASILÍA 

493 JC BAMFORD EXCAVATORS LTD BRETLAND 

35564 JET AVIATION (VA) BANDARÍKIN 

38551 JET AVIVA LLC BANDARÍKIN 

25029 JET PLANE CORP DANMÖRK 

31941 JET SUPPORT GROUP CAYMAN-EYJAR 

32677 JETALLIANCE EAST JSC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

38438 JETCOM S.R.L. ÍTALÍA 

34346 JETDIRECT AVTN INC BANDARÍKIN 

32062 JETEX FLIGHT SUPPORT LÍBÍA 

30695 JETLINK EXPRESS KENYA 

42277 JETOLOGY GMBH AUSTURRÍKI 

34576 JETPLANET S.R.L. ÍTALÍA 

f12752 JK AVIATION LLC BANDARÍKIN 

f12763 JODA LLC BANDARÍKIN 

f10283 JSM AT FALCON, LLC BANDARÍKIN 

f10285 JUSTRAVL AIRCRAFT MANAGEMENT, INC. BANDARÍKIN 

32068 K & M AVIATION BANDARÍKIN 
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43770 KAITAR RESOURCES BANDARÍKIN 

36322 KARNAVATI AVIATION INDLAND 

38012 KAUPÉ AVIATION LTD SVISS 

32845 KILMER MANAGEMENT KANADA 

26927 KNICKERBOCKER BANDARÍKIN 

38264 KRYPTON AVIATION LTD ÍRLAND 

f11389 L & L LEASING IV LLC BANDARÍKIN 

31324 LAS VEGAS SANDS BANDARÍKIN 

29205 LATIUM 3 INC BANDARÍKIN 

32713 LAUTHER-PHILLIPS BANDARÍKIN 

29027 LEADING EDGE BANDARÍKIN 

38276 LEILA JET LTD. SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

30044 LEMOINE INVESTMENTS BANDARÍKIN 

31451 LENNAR BANDARÍKIN 

f10880 LFG AVIATION ÁSTRALÍA 

f15957 LFG AVIATION LIMITED BRETLAND 

23188 LIBYAN AIR AMBULANCE LÍBÍA 

1727 LIBYAN AIRLINES LÍBÍA 

39036 LIFEJET LTD. MALTA 

31756 LIGHTAIR BANDARÍKIN 

18942 LINDSTROEM ENAR SVÍÞJÓÐ 

33253 LINUS AIRWAYS INDÓNESÍA 

28628 LUKOIL AVIA RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

45395 LUMIWINGS SA GRIKKLAND 

48565 LUXWING LTD (ITALIAN BRANCH) ÍTALÍA 

22416 LVOV AIRLINES ÚKRAÍNA 

f10999 LATAM LLC BANDARÍKIN 

f14955 LEITRIM MANAGEMENT SA PANAMA 

f10839 LEONARD GREEN AND PARTNERS, L.P. BANDARÍKIN 

f10781 LUCKY FIVES LLC BANDARÍKIN 

37803 M-NICE LIMITED ÞÝSKALAND 

33931 MACSTEEL JET SVCS BERMÚDAEYJAR 

35314 MAE AIRCRAFT MGMT. BAREIN 

36367 MAGELLAN AVIATION ÍRLAND 

36421 MARCPLAN CHARTER ÁSTRALÍA 

27891 MASS MUTUAL LIFE BANDARÍKIN 

39901 MATONE PROMOTORA BRASILÍA 

35469 MAZAG CAYMAN-EYJAR 
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31708 MCAIR SERVICES BRETLAND 

26848 MCDONALD'S CORP BANDARÍKIN 

38206 MELO PARTICIPACOES BRASILÍA 

32051 MERIDIAN AIRCOMPANY ÚKRAÍNA 

37676 MILLENNIUM LABS BANDARÍKIN 

24266 MINISTERO INTERNO ÍTALÍA 

36406 MISTER JET ÞÝSKALAND 

f10769 MSS FALCON 900LLC BANDARÍKIN 

36762 MURRAY AIR BRETLAND 

34926 MURRAY AIR LTD MALTA 

45058 MYWAY AIRLINES GEORGÍA 

36491 MANAGEMENT SERVICES BANDARÍKIN 

f10828 MARNELL CORRAO ASSOCIATES BANDARÍKIN 

f10315 MEXICO TRANSPORTES AEREOS S.A DE C.V. MEXÍKÓ 

28892 N90BJ BANDARÍKIN 

36980 NAND AVIATION SÁDI-ARABÍA 

33889 NAVELLIER & ASSOCS BANDARÍKIN 

28484 NEOS ÍTALÍA 

36477 NESMA AIRLINES EGYPTALAND 

f12702 NETJETS SALES INC BANDARÍKIN 

33201 NEWCO MANAGEMENT GRP BANDARÍKIN 

26030 NEXT CENTURY AVTN BANDARÍKIN 

29756 NOEVIR AVIATION BANDARÍKIN 

30609 NORDAVIA - REGIONAL AIRLINES, JSC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

f11329 NORLEASE INC BANDARÍKIN 

f14731 NORTHEASTERN AVIATION BANDARÍKIN 

f12605 NET MEDICAL, C.A. BANDARÍKIN 

26129 NEW WORLD AVIATION, INC. BANDARÍKIN 

f10338 NORDSTROM, INC. BANDARÍKIN 

f10633 NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INS. CO. BANDARÍKIN 

27302 OAK MANAGEMENT BANDARÍKIN 

33502 OCEAN SKY (TURKEY) TYRKLAND 

35934 ODYSSEY ADVENTURES BANDARÍKIN 

37412 OPI SERVIZI S.R.L. ÍTALÍA 

36149 OZARK MANAGEMENT (2) BANDARÍKIN 

32200 PABLO AIR LINE SRL ÍTALÍA 
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32786 PACIFIC INFORMATION HOLLAND (NIÐURLAND) 

31079 PAFO BANDARÍKIN 

35642 PELICAN DEVELOPMENT BANDARÍKIN 

32710 PENN NATIONAL GAMING BANDARÍKIN 

31232 PETROFF AIR RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

36592 PFP AVIATION LLC BANDARÍKIN 

36071 PHOENIX AVTN MNGMENT EGYPTALAND 

32057 PINNACLE OPERATIONS BANDARÍKIN 

28946 PITTCO BANDARÍKIN 

34770 PL LOGISTICS CORP SUÐUR-AFRÍKA 

44877 PLATINUM EQUITY LLC BANDARÍKIN 

43114 POBEDA AIRLINES, LLC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

8487 POSTE AIR CARGO S.R.L. ÍTALÍA 

30442 PRECISION AIR SVCS SAMBANDSLÝÐVELDIÐ TANSANÍA 

23692 PRECISION AIR SVCS. SAMBANDSLÝÐVELDIÐ TANSANÍA 

31222 PRIVATE AIRCRAFT INT ÍSRAEL 

25235 PROVINCIA AUTONOMA ÍTALÍA 

32329 PUNJ LLOYD INDLAND 

f11009 PARK RISE INVESTMENTS LTD. BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

f10557 PENOBSCOT PROPERTIES, LLC BANDARÍKIN 

f10357 PINEHURST MEADOWS LLC BANDARÍKIN 

f10372 R.O.P. AVIATION, INC. BANDARÍKIN 

f11465 RAMSEY ASSET MANAGEMENT LLC BANDARÍKIN 

33019 REALI TAXI AEREO BRASILÍA 

29515 RED LINE AIR LLC BANDARÍKIN 

37772 REMOREX PTY LTD AUS ÁSTRALÍA 

22653 RENAIR 315 LLC BANDARÍKIN 

27572 RHEA VENDORS ÍTALÍA 

32661 ROONEY HOLDINGS INC BANDARÍKIN 

33024 ROYAL FALCON JÓRDANÍA 

f11347 RSI HOLDING LLC BANDARÍKIN 

f10373 RAPTOR GROUP HOLDINGS LP BANDARÍKIN 

f10390 ROCHESTER AVIATION, INC. BANDARÍKIN 

30783 S EQUATORIAL GUINEA MIÐBAUGS-GÍNEA 

29524 S.K.M. BERMÚDAEYJAR 

f12989 SAFEGUARD ENTERPRISES LLC BANDARÍKIN 

45973 SAN MARINO EXECUTIVE AVIATION S.R.L. SAN MARÍNÓ 
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37839 SARDINIAN SKY SERVIC ÍTALÍA 

35774 SASO AIR LLC BRASILÍA 

f11482 SCP AVIATION LLC BANDARÍKIN 

28283 SCS SERVICES BANDARÍKIN 

25882 SEQUOIA MILLENNIUM BANDARÍKIN 

36271 SERVICE CORP INTL BANDARÍKIN 

23243 SERVIS AIR HAVA TYRKLAND 

10356 SERVIZI TRASPORTI ÍTALÍA 

28179 SEVASTOPOL AVIA ÚKRAÍNA 

37392 SGC AVIATION GMBH AUSTURRÍKI 

27163 SHERIDAN AVTN BANDARÍKIN 

36742 SILVER BIRD INT. ÞÝSKALAND 

8484 SIRIO ÍTALÍA 

34918 SKY AERONAUTICAL ÍRLAND 

37931 SKY BEYOND SINGAPÚR 

35899 SKY LINE SRL ÍTALÍA 

38190 SKYJET AVIATION SVCS NÍGERÍA 

31624 SKYKAR AVIATION BANDARÍKIN 

10748 SKYSERVICE AIRLINES KANADA 

31074 SKYWAY RUSSIA RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

34027 SOPHIA AIRLINES FÍLABEINSSTRÖNDIN 

34631 SORENA EXPORT LTD. ÚKRAÍNA 

45925 SORENS AERO SM S.R.L. SAN MARÍNÓ 

36438 SOUTH AFRICAN EXP. SUÐUR-AFRÍKA 

30462 SOUTHERN AIR SYSTEM BANDARÍKIN 

36112 SPAN AIR PVT LTD INDLAND 

30747 SPRINGLINE CAYMAN-EYJAR 

38586 STAR AERO HOLDINGS BANDARÍKIN 

34744 STAR UP S.A. PERÚ 

25832 STEPHENSON AIR SVCS BANDARÍKIN 

37243 STRYKER CORP. BANDARÍKIN 

29813 SUNCOR ENERGY KANADA 

34329 SVCS AEREOS DENIM MEXÍKÓ 

31789 SYDNEY JET CHARTER ÁSTRALÍA 

f10435 SYMAX LLC BANDARÍKIN 

20467 SAMARITAN'S PURSE BANDARÍKIN 

2428 SENTRY INSURANCE A MUTUAL COMPANY 

DBA PRODUCTIVITY 

BANDARÍKIN 

f10400 SERVICIOS AEREOS SUDAMERICANOS S.A. ARGENTÍNA 
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37964 SKY WINGS LTD ÞÝSKALAND 

30904 SKYFLIGHT BANDARÍKIN 

31505 SPRINGWAY RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

29126 STAR AIRCRAFT LEASING S.A. BANDARÍKIN 

f10414 STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE 

INSURANCE CO. 

BANDARÍKIN 

31740 SUNSTATE AVIATION AND LEASING, LLC BANDARÍKIN 

22663 TAVISTOCK AVTN BANDARÍKIN 

36827 TCC AIR SERVICES INC BANDARÍKIN 

38643 TESSITURA ROBECCHETT ÍTALÍA 

36462 TOP ACES INC KANADA 

32110 TOP AIRCRAFT BANDARÍKIN 

37276 TRI MARINE LOGISTICS BANDARÍKIN 

31381 TRIP LINHAS AEREAS 2 BRASILÍA 

33685 TRT EQUITY ADVISORS LLC BANDARÍKIN 

36364 TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC. BANDARÍKIN 

f12493 TITLEMAX AVIATION, INC. BANDARÍKIN 

f11186 TRINITY BROADCASTING OF FL., INC. BANDARÍKIN 

35594 UNITED AIRGROUP COR. BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

35073 UNITED AVIATION (HL) LÍBÍA 

f12469 UPMC BANDARÍKIN 

f12001 V1 AVIATION INC. BANDARÍKIN 

34977 V1 FLT SUP. INTL BANDARÍKIN 

42737 VALOR FLY LTD MALTA 

29884 VIZAVI-AVIA LTD RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

32561 VK AVIATION USA BANDARÍKIN 

32987 VOLIAMO SVISS 

42494 VERDE CAPITAL CORP BANDARÍKIN 

35634 WALKER AIR ÁSTRALÍA 

34937 WELLARD AVIATION ÁSTRALÍA 

f11301 WELLS FARGO DELAWARE TRUST CO NA 

TRUSTEE 

BANDARÍKIN 

34127 WELTALL-AVIA RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

30275 WESTERN STONE &METAL BANDARÍKIN 

34873 WESTSTAR AVTN SVCS MALASÍA 

8586 WHIRLPOOL BANDARÍKIN 

38875 WHITE TAIL AVTN AVV BANDARÍKIN 
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26545 WIDEWORLD SRVCS ÚRÚGVÆ 

38045 WIN AIR JET TAÍVAN 

33364 WINDROSE AVIATION ÚKRAÍNA 

29596 WINNEPEG C/O REYES BANDARÍKIN 

22444 WORTHINGTON INDUSTRY BANDARÍKIN 

f10568 WESTBURY GROUP LTD. BERMÚDAEYJAR 

2634 WESTERN AIR CHARTER INC BRETLAND 

f10872 WESTWIND AQUISITION BANDARÍKIN 

f12248 WORLD NOBLE LIMITED CAYMAN ISLAND BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

35438 XLA AVIATION SVISS 

f13019 XCOAL ENERGY & RESOURCES BANDARÍKIN 

28383 YAKUTIA AIRCOMPANY J RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

KÝPUR 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

33683 A&S WORLD AIRCRAFT BANDARÍKIN 

35731 AGREVIA HOLDINGS GRIKKLAND 

27258 AIM AVIATION ÍSRAEL 

34989 AIR EXECUTIVE KÝPUR 

32393 AIR ONE CORP SVISS 

37309 AIRLINE ALLIED SVCS INDLAND 

10639 AIRSTAR GROUP BANDARÍKIN 

33059 ALLIANCE AIR INDLAND 

34807 ALMOJIL AVIATION SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

47632 ARIUS LTD KÍNA 

36209 ARK AIRWAYS ARMENÍA 

31856 AVIATION SVCS GUAM BANDARÍKIN 

25193 AVIATORS INDIA INDLAND 

33319 AIRCRAFT ASSOCIATES INC BANDARÍKIN 

f10023 ALPHA TECHNOLOGIES, INC. BANDARÍKIN 

37570 AZUR AVIATION FRAKKLAND 

31603 BRITISH GULF INTNL SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

31988 BUSINESS-AERO OOO RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

37660 CENTAURI RP AVIATION BANDARÍKIN 

33580 CENTRAFRIQUE AIR EXP MIÐ-AFRÍKULÝÐVELDIÐ 

44370 CHARLIE AIRLINES LTD KÝPUR 

12148 CHIM NIR AVIATION ÍSRAEL 
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34081 COMAIR (KULULA) SUÐUR-AFRÍKA 

20324 CSM AVIATION KÝPUR 

866 CYPRUS AIRWAYS KÝPUR 

33534 DOIYATEC COMMS LTD NÍGERÍA 

27554 EDT SHIPMANAGEMENT KÝPUR 

16417 EUROCYPRIA KÝPUR 

31008 FALCON EXPRESS CARGO SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

44973 FALCON WINGS SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

34679 FALLBROOK PTY LTD ÁSTRALÍA 

34823 FIRST KUWAITI KÚVEIT 

31112 FLAIR AVIATION GMBH ÞÝSKALAND 

37354 FLY ME MALDIVES 

8214 FUNAIR BANDARÍKIN 

36929 GLOBAL JET DUBAI SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

35606 GLOBAL PROJECTS INDLAND 

7978 GLOBE AERO (3) BANDARÍKIN 

31245 GLOBE JET LÍBANON 

32491 GOAIRLINES INDIA INDLAND 

34421 GULF JET (DUBAI) SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

f10827 GLENN EAGLES RESEARCH LLP BRETLAND 

29619 HAMRA AIR SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

f12985 HELMSBRISCOE BANDARÍKIN 

36429 HINDUSTAN CONSTRUCT. INDLAND 

32114 INDO PACIFIC AVTN INDLAND 

35562 INTEGRATED AVIATION JÓRDANÍA 

31523 INTERLINK AIRLINES SUÐUR-AFRÍKA 

5292 JENSON & NICHOLSON SINGAPÚR 

7132 JOANNOU PARASKEVAIDE BRETLAND 

36427 JSW STEEL LTD INDLAND 

30932 KINGFISHER AIRLINES INDLAND 

46191 M&N AVIATION BANDARÍKIN 

30973 MARSLAND AVIATION SÚDAN 

31441 MEGA KASAKSTAN 

1102 MIL NETHERLANDS HOLLAND (NIÐURLAND) 

35759 NAL ASSET MANAGEMENT LTD BRETLAND 

28698 NATIONAL ACFT LEASIN BANDARÍKIN 

35849 NATIONAL AVTN COMP. INDLAND 

32955 NEW MACAU LANDMARK MAKAÓ 

46450 NORTH-WEST LLC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 
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24788 ORIENT THAI AIRLINES TAÍLAND 

30217 ORION AIR PTE SINGAPÚR 

31143 ORION-X" LTD. RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

24229 PANKH RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

32162 PARAMOUNT AIRWAYS VI INDLAND 

30697 PEARSONS ASSETS GRP SINGAPÚR 

37181 PINNACLE AIR PVT LTD INDLAND 

38271 PRESTIGE INTL HOLDIN SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

f10384 RELIANCE TRANSPORT & TRAVELS PVT LTD INDLAND 

f11013 ROCKCREEK AVIATION BANDARÍKIN 

f10393 SAIB LLC BANDARÍKIN 

26471 SAKAVIA SERVICE GEORGÍA 

32298 SCANDI HIST FLIGHT NOREGUR 

26695 SELECT PLANT HIRE BRETLAND 

48700 SEVEN THREE SEVEN BANDARÍKIN 

29833 SKY GATE JÓRDANÍA 

47965 SMJET SRL SAN MARÍNÓ 

36639 STARS AWAY AVIATION SUÐUR-AFRÍKA 

f10401 SHOTGUN RANCH BANDARÍKIN 

34281 SKY AVIATION SERVICES SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

33512 TAHMID AIR KASAKSTAN 

43177 TUS AIRWAYS LTD KÝPUR 

29649 UB AIR PVT LTD BANDARÍKIN 

30383 UKRAINIAN HELICOPTER ÚKRAÍNA 

26103 UTAIR-HELICOPTERS RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

26821 VERTICAL-T COMPANY RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

LETTLAND 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

37312 AERO TRANSPORTE SA BANDARÍKIN 

28309 AEROKLUB AIST RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

23085 AIR BALTIC COORPORATION LETTLAND 

47345 ELERON AVIATION LLC ÚKRAÍNA 

31027 FERAFORT INVESTMENT SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

35448 HENNY, J BELGÍA 

18062 INVERSIA CARGO LETTLAND 

37294 MARIMAX JETS LTD. RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 
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24839 RUSAIR JOINT STOCK RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

34950 SIMPLEJET LV LETTLAND 

37697 SKY GUINEE AIRLINES TADSÍKISTAN 

21470 SMARTLYNX AIRLINES LETTLAND 

36339 TARCO AIR SÚDAN 

35294 TRI STAR AVTN CO BANDARÍKIN 

LITÁEN 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

26887 AEROCENTRUM SPOL TÉKKLAND 

37287 ASSOCIATION B-JET LT LITÁEN 

35868 AVIA FUNDS MNGMT LITÁEN 

26550 AVIAVILSA LVR LITÁEN 

31300 AVION EXPRESS LITÁEN 

48075 AVION EXPRESS (2) LITÁEN 

36910 EUROPOS VARTAI, VSI LITÁEN 

43825 EXPRESS AIR CARGO TÚNIS 

43681 GETJET AIRLINES LITÁEN 

39561 GRAND CRU AIRLINES LITÁEN 

38814 JENDELA ÞÝSKALAND 

34813 MERIDIAN AIRWAYS NÍGERÍA 

31219 QANOT SHARQ ÚSBEKISTAN 

35831 SAKHALINSKIE (SAT) RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

32679 SAMAL AIR KASAKSTAN 

25815 SCAT KASAKSTAN 

34582 SMALL PLANET (EY) LITÁEN 

30296 STAR UP PERÚ 

27781 TRITON AVTN SERVICES BANDARÍKIN 

LÚXEMBORG 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

36598 AERO NORTH INTL LTD KÍNA 

24391 AERO-CHARTER UKRAINE ÚKRAÍNA 

36613 BULLFINCH LTD BERMÚDAEYJAR 

724 CARGOLUX LÚXEMBORG 

f11328 EBAY INC BANDARÍKIN 
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26356 EMERALD AVTN USA BANDARÍKIN 

37613 FLEET UNLIMITED BANDARÍKIN 

26052 GLOBAL JET LUXEMBOUR LÚXEMBORG 

25247 HUSKY KANADA 

38885 LOUE AIR S.A. LÚXEMBORG 

1781 LUXAIR LÚXEMBORG 

23415 LUXAVIATION S.A. LÚXEMBORG 

22811 MASCO BANDARÍKIN 

6051 RANGEFLYERS, INC BANDARÍKIN 

29957 SMART CARGO S.A. LÚXEMBORG 

37485 STRATEGIC AIR SA LÚXEMBORG 

32947 SUPARNA AIRLINES KÍNA 

25108 TRADEWINDS AIRLINES BANDARÍKIN 

38821 UNI-TOP AIRLINES KÍNA 

43606 ZIMMER INC. BANDARÍKIN 

UNGVERJALAND 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

25569 ABC AIR HUNGARY UNGVERJALAND 

32787 AEROLIMOUSINE RUSSIA RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

34259 AIR HIGHNESSES LTD. ARMENÍA 

28525 AIRQUARIUS CONTRACTS SUÐUR-AFRÍKA 

36490 ALBION HOLDINGS LTD BRETLAND 

20273 ASL AIRLINES HUNGARY UNGVERJALAND 

29545 AVIA CREW LEASING BANDARÍKIN 

31616 BALTYKA LTD. ÚKRAÍNA 

21621 BLACKBURN INTL.HU UNGVERJALAND 

32389 EASTERN EXPRESS KASAKSTAN 

30366 JET-STREAM KFT UNGVERJALAND 

36479 JETEX FLT SUP. DÚBAÍ SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

39195 JABIL CIRCUIT, INC. BANDARÍKIN 

24336 KRUNK AVIATION ÚKRAÍNA 

1103 MIL HUNGARY UNGVERJALAND 

35863 MIL HUNGARY NAMA UNGVERJALAND 

32487 P.M. AIR KANADA 

31411 PLAZA CENTERS LTD. UNGVERJALAND 

37039 ROLLINS AIR HONDÚRAS 
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35145 SKA INTERNATIONAL SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

37703 SKIVA AIR ARMENÍA 

38354 SKY AVIATION (IND) INDÓNESÍA 

32526 SKYEXPRESS JSC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

27768 SMARTWINGS HUNGARY KFT. UNGVERJALAND 

32807 SUN TV NETWORK INDLAND 

27948 TAM AIR JSC GEORGÍA 

34398 TOTAL AERO SVCS LTD BRETLAND 

34636 UKRSPETSEXPORT ÚKRAÍNA 

22148 VALKYRIE LEASING LLC BANDARÍKIN 

30078 WIZZ AIR HUNGARY LTD UNGVERJALAND 

34351 YAS AIR ÍSLAMSKA LÝÐVELDIÐ ÍRAN 

MALTA 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

42638 AIR HORIZONT LTD MALTA 

256 AIR MALTA MALTA 

39454 AIR X CHARTER LTD. MALTA 

40823 ALBINATI AVIATION MALTA 

36714 BACA HYDRA LEASING AUSTURRÍKI 

37355 BRISE AIR S.A. SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

31541 CHRISTIE AVTN ÁSTRALÍA 

34461 COMLUX MALTA LTD MALTA 

34875 CONTRACTAIR LTD. BRETLAND 

44510 EUROPECORENDON AIR. EUROPE MALTA 

f12667 CAPITAL AEROSPACE BANDARÍKIN 

32146 DAVID FRIEND ÁSTRALÍA 

32274 DBF AVIATION SERV 2 ÁSTRALÍA 

38978 DRITTE XR-GMBH ÞÝSKALAND 

35153 ERIK THUN AB SVÍÞJÓÐ 

37277 FLUGLAUSNIR ÍSLAND 

46243 FREEBIRD AIRLINES EUROPE LTD. MALTA 

37769 GLOBAL SERVICES LLC BANDARÍKIN 

32637 HARDY AVIATION ÁSTRALÍA 

30537 HEAVYLIFT CARGO SÍERRA LEÓNE 

39628 HI FLY LIMITED MALTA 

37284 IMAGEAIR P/L ÁSTRALÍA 
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38462 IZY AIR NÍGERÍA 

36198 KASAS LTD KENYA 

25799 KHARKOV AIRCRAFT ÚKRAÍNA 

22461 KING AIR SERVICES SUÐUR-AFRÍKA 

45233 MAG AEROSPACE BANDARÍKIN 

38158 MALETH-AERO AOC LTD MALTA 

47594 MALTA AIR TRAVEL LTD MALTA 

32978 NEVILLE DUNN'S AVIAT ÁSTRALÍA 

f12461 OSMOTICA LEASING LLC BANDARÍKIN 

31897 PAY S AIR SERVICE ÁSTRALÍA 

33780 PTB (EMERALD) PTY BRETLAND 

39008 R & M AIRCRAFT PTY ÁSTRALÍA 

34775 ROYAL AIRLINES LTD PAKISTAN 

22960 S TOGO TÓGÓ 

37109 SKY AIRLINE CHILE (SÍLE) 

46360 SMARTLYNX AIRLINES MALTA LTD. MALTA 

32979 SRD AVIATION ÁSTRALÍA 

31989 SUKHOY OAO OKB RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

39103 TEN BARREL INC. KANADA 

f11796 THRESHOLD VENTURES INC BANDARÍKIN 

f10459 TURNER ENTERPRISES, INC. BANDARÍKIN 

34260 US MARSHALS SERVICE BANDARÍKIN 

38457 VESTING PARTICIPACOE BRASILÍA 

38482 VISTAJET LIMITED MALTA 

27137 WASHINGTON TIMES AVT BANDARÍKIN 

36435 WELLHOME AIR CARRIER SUÐUR-AFRÍKA 

HOLLAND 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

9954 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. BANDARÍKIN 

30998 AEROVERTIGO 2 BANDARÍKIN 

23557 AIR MEMPHIS HOLLAND (NIÐURLAND) 

37191 AIR NORTH PARTNERSHI KANADA 

29998 AIR UNIVERSAL LTD JÓRDANÍA 

36307 AIRBULANCE HOLLAND (NIÐURLAND) 

39427 AMERICAN EAGLE EXEC. PÚERTÓ RÍKÓ 

21363 ANGOLA AIR CHARTER ANGÓLA 
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29335 ASPEN I LLC BANDARÍKIN 

23464 AVIACON ZITOTRANS RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

35323 AVIODROME LELYSTAD HOLLAND (NIÐURLAND) 

39021 BAIRES FLY S.A. ARGENTÍNA 

31611 BLUE AIRWAYS LLC ARMENÍA 

33759 BLUE BIRD AVTN (HS) SÚDAN 

34080 BRASILIAN AIRCRAFT HOLLAND (NIÐURLAND) 

33147 BUSINESS AIR (TX) BANDARÍKIN 

29157 BROKERAGE AND MANAGEMENT CORP BANDARÍKIN 

f10613 C&E HOLDINGS INC. BANDARÍKIN 

34199 CANAL AIR LLC BANDARÍKIN 

f11794 CARPAU CORP BANDARÍKIN 

38494 CAVOK AIR ÚKRAÍNA 

30369 CEOC LLC BANDARÍKIN 

f10114 CFG SERVICE CORP, INC. BANDARÍKIN 

2386 CHC AIRWAYS HOLLAND (NIÐURLAND) 

6984 CHINA AIRLINES TAÍVAN 

24134 CHINA SOUTHERN KÍNA 

48817 CHINA SOUTHERN CARGO KÍNA 

39138 CITATION 550 LLC BANDARÍKIN 

34951 COMPAGNIE D'AVIATION KONGÓ 

30777 CORENDON AIRLINES TYRKLAND 

34761 COVENTRY FIRST BANDARÍKIN 

44184 CRAIG PROTEIN DIVISION BANDARÍKIN 

37301 CORENDON DUTCH AIRLINE B.V. HOLLAND (NIÐURLAND) 

31592 DAC-AVIATION KANADA 

37643 DAROCO HOLDINGS LLC BANDARÍKIN 

28015 DC-YHDISTYS FINNLAND 

23651 DENIM AIR HOLLAND (NIÐURLAND) 

36211 DENIM AIR ACMI BV HOLLAND (NIÐURLAND) 

39325 DORNIER 3095 LLC BANDARÍKIN 

7398 DYNAMIC AIRLINES HOLLAND (NIÐURLAND) 

f10140 DEVON REALTY ADVISORS, LLC BANDARÍKIN 

f12172 DIGITAL MONITORING PRODUCTS BANDARÍKIN 

25536 DYNAMIC AVIATION GROUP INC. BANDARÍKIN 

29824 EIE EAGLE SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 
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1005 ELAL ÍSRAEL 

27085 ELAS PROFESSIONAL HOLLAND (NIÐURLAND) 

21725 EMERGO FINANCE KANADA 

36313 ENERJET KANADA 

14846 EVA AIR TAÍVAN 

22713 EASTMAN CHEMICAL COMPANY BANDARÍKIN 

33648 EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES BANDARÍKIN 

36876 FIRST FUTURE AIR SVC INDLAND 

35663 FIRST PROP AVIATION GRIKKLAND 

29640 FLORIDA WEST INTL AW BANDARÍKIN 

38731 FLY GEORGIA GEORGÍA 

30803 FOKKER HERITAGE HOLLAND (NIÐURLAND) 

8034 FOKKER TECHNIEK BV HOLLAND (NIÐURLAND) 

11556 GABON AIR TRANSPORT GABON 

3140 GARUDA INDÓNESÍA 

24666 GCB BEHEER HOLLAND (NIÐURLAND) 

32209 GENERAL TECHNICS BRETLAND 

34347 GHASSAN AHMED KÚVEIT 

28885 GLOBAL ACFT SERVICES UNITED STATES BANDARÍKIN 

12137 GOLDEN EUROPE JET & AIR VAMPIRES SA ÞÝSKALAND 

33773 GRAHAM CAPITAL MGMT BANDARÍKIN 

3707 HEEREMA VLIEGBEDRIJF HOLLAND (NIÐURLAND) 

8352 HEINZ COMPANY BANDARÍKIN 

f11872 HECKMANN ENTERPRISES INC. BANDARÍKIN 

31163 INTERSTATE AIRLINE HOLLAND (NIÐURLAND) 

f10255 IDAHO INVESTMENTS INC. BANDARÍKIN 

f12150 JAY AVIATION II LLC BANDARÍKIN 

38601 JET A COMPANY BANDARÍKIN 

5131 JM AVIATION HOLDINGS BANDARÍKIN 

19232 JETAWAY AIR SERVICE BANDARÍKIN 

3735 KENYA AIRWAYS KENYA 

1640 KLM HOLLAND (NIÐURLAND) 

1989 KLM CITYHOPPER HOLLAND (NIÐURLAND) 

12405 KOM ACTIVITY HOLLAND (NIÐURLAND) 

12573 KEYCORP AVIATION CENTER BANDARÍKIN 

31329 LAN CARGO SA CHILE (SÍLE) 

42823 LBN, LLC / CENTRAL MISSOURI AVIATION, 

INC. 

BANDARÍKIN 
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29439 LIBERTY GLOBAL EUROP HOLLAND (NIÐURLAND) 

35336 LODGINGS 2000 BRETLAND 

f11885 LIBERTY GLOBAL, INC BANDARÍKIN 

1833 MARTINAIR HOLLAND (NIÐURLAND) 

33151 MASS HOLDING HOLLAND (NIÐURLAND) 

23109 MEISNER AIRCRAFT BANDARÍKIN 

34026 MIL NETH TRANSPORT HOLLAND (NIÐURLAND) 

37631 MK AIR PTY LTD ÁSTRALÍA 

1801 MALAYSIA AIRLINES BERHAD MALASÍA 

31780 N941AM BANDARÍKIN 

278 NIPPON CARGO JAPAN 

2023 NORTHWEST AIRLINES BANDARÍKIN 

1770 NATIONAAL LUCHT- EN 

RUIMTEVAARTLABORATORIUM 

HOLLAND (NIÐURLAND) 

38627 NEXTERA ENERGY INC. BANDARÍKIN 

f12496 NOBLE SERVICES SWITZERLAND, LLC BANDARÍKIN 

37321 OMI MANAGEMENT US LP BANDARÍKIN 

43017 OSA AVIATION NÍGERÍA 

37004 OSHKOSH CORPORATION BANDARÍKIN 

f10349 OSHKOSH CORPORATION BANDARÍKIN 

f10928 OXBOW FALCON LLC BANDARÍKIN 

34344 PARADIGM JET MGMT BANDARÍKIN 

449 PATH BANDARÍKIN 

37434 PEGASUS TECH BANDARÍKIN 

37153 PERFECT 10 ANTENNA BANDARÍKIN 

22139 POLAR AIR CARGO WW BANDARÍKIN 

f12245 PRIME CITY HOLDINGS LIMITED BVI BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

35365 PRO FLITE LLC D/B/A ZEN AIR LLC BANDARÍKIN 

42799 PROMEGA CORPORATION BANDARÍKIN 

21667 ROSS INVESTMENTS BANDARÍKIN 

2297 ROYAL JORDANIAN AIRLINES JÓRDANÍA 

44521 ROYALAIR AB SVÍÞJÓÐ 

30294 RUYGROK HOLLAND (NIÐURLAND) 

35234 SAMCO AIRCRAFT CORP HOLLAND (NIÐURLAND) 

32631 SEXTANT HOLDINGS BANDARÍKIN 

22418 SHAMROCK AVTN NJ BANDARÍKIN 

2440 SHELL AIRCRAFT LTD HOLLAND (NIÐURLAND) 

31729 SILVER AIR LTD SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 
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44026 SKY GATES AIRLINES RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

38711 SKY UNLIMITED WEZUP HOLLAND (NIÐURLAND) 

20544 SKYLINE AVIATION HOLLAND (NIÐURLAND) 

6050 SKYWEST AIRLINES ÁSTRALÍA 

31449 SOC. DE CONSERVATION HOLLAND (NIÐURLAND) 

25246 SPECSAVERS AVTN BRETLAND 

2628 SURINAM AIRWAYS LTD SURINAM 

32167 SAMA LELTAYARAN COMPANY LIMITED SÁDI-ARABÍA 

29913 SUNSET AVIATION LLC (DBA SOLAIRUS 

AVIATION) 

BANDARÍKIN 

22345 THE NATIONAL POLICE HOLLAND (NIÐURLAND) 

27799 TIDEWATER BANDARÍKIN 

2723 TRANSAVIA AIRLINES HOLLAND (NIÐURLAND) 

38200 TRAVEL AIR (PAPUA) PAPÚA NÝJA-GÍNEA 

26165 TRYGON LTD BRETLAND 

30852 TUI NED. ARKEFLY HOLLAND (NIÐURLAND) 

42362 TESORO AVIATION COMPANY BANDARÍKIN 

35763 UNITED AIRWAYS (BD) BANGLADESS 

37890 UNIVERSAL HEALTH MGM BANDARÍKIN 

19198 UNIVERSAL WEATHER UK BRETLAND 

f10629 WEYERHAEUSER COMPANY BANDARÍKIN 

23316 WILMINGTON TRUST COMPANY TRUSTEE BANDARÍKIN 

42795 XIAMEN AIRLINES KÍNA 

31532 XOJET BANDARÍKIN 

f11242 ZOE AIR SUÐUR-AFRÍKA 

AUSTURRÍKI 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

28314 AAA - AIR ALPS AVTN AUSTURRÍKI 

21973 AAA COOPER TRANSPORT BANDARÍKIN 

209 AIR CHARTER LTD SVISS 

35091 AIR SYLHET AG AUSTURRÍKI 

37260 ALTENRHEIN LUFTFAHRT AUSTURRÍKI 

31943 AMGEN BANDARÍKIN 

45735 ANISEC LUFTFAHRT AUSTURRÍKI 

38061 ARTJET LTD BERMÚDAEYJAR 

27885 AUSTIN JET HOLDING AUSTURRÍKI 
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440 AUSTRIAN AIRLINES AUSTURRÍKI 

35521 AVIATION SVC. MNGT SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

35434 AVIATION-LOWW GMBH AUSTURRÍKI 

32825 AVTN PARTNERS INC BANDARÍKIN 

33061 AVCON JET AG AUSTURRÍKI 

f11781 BCOM AIR LLC BANDARÍKIN 

11578 BERTSCH AVIATION AUSTURRÍKI 

31562 BFS BUSINESS FLIGHT AUSTURRÍKI 

27000 CENTRE-AVIA AIRLINES RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

3813 CHARTER AIR AUSTURRÍKI 

20561 COMTEL AIR AUSTURRÍKI 

44050 CONCOFF TRADING CORPORATION BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

32053 DJT AVIATION GMBH AUSTURRÍKI 

45083 EASYJET EUROPE AIRLINE GMBH AUSTURRÍKI 

36370 FEWOTEL BERTRIEBS AUSTURRÍKI 

8620 FLY JET ÍTALÍA 

36874 FAMBRAN ENTERPRISES LLC BANDARÍKIN 

1277 GENERAL DYNAMICS BANDARÍKIN 

15451 GEORGETOWN MNGMNT BANDARÍKIN 

31326 GLOBAL JET AUSTRIA AUSTURRÍKI 

29397 GROSSMANN AIR (2) AUSTURRÍKI 

30486 HADID INTNL SERVICES SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

f11412 IGT BANDARÍKIN 

38013 INNOVATIVE PROPERTIE BANDARÍKIN 

30323 INTERNATIONAL JET AUSTURRÍKI 

28512 INTERSKY LUFTFAHRT AUSTURRÍKI 

28548 JET AVIATION H KONG KÍNA 

31952 JET ICU AIR AMBULNCE BANDARÍKIN 

39111 JETALLIANCE (2) AUSTURRÍKI 

34493 JETLINES ÞÝSKALAND 

25637 KRONO AIR AUSTURRÍKI 

32335 LARET AVIATION LTD. SVISS 

30222 LAUDAMOTION GMBH AUSTURRÍKI 

f10771 LK AIR, INC. BANDARÍKIN 

37796 LYONESS AVIATION AUSTURRÍKI 

39012 M B P COM. & IMP. BRASILÍA 

28808 M.A.P. MANAGEMENT + PLANNING AUSTURRÍKI 



17.11.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 76/173 

 

9965 MAGNA INTERNATIONAL KANADA 

1083 MIL AUSTRIA AUSTURRÍKI 

22617 MIL SLOVENIA SLÓVENÍA 

33517 MJET GMBH AUSTURRÍKI 

33073 MAJESTIC EXECUTIVE AVIATION AG AUSTURRÍKI 

29932 NIKI LUFTFAHRT GMBH AUSTURRÍKI 

8582 OMY AVIATION SUISSE SVISS 

f10348 ORIENT WONDER INTERNATIONL LTD. BERMÚDAEYJAR 

33154 PARAGON GLOBAL FLT S BRETLAND 

35956 PEGASUS JETS LTD. SVISS 

2168 PORSCHE KONSTRUKTION AUSTURRÍKI 

39219 PROXIMA LTD SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

43776 POWDR AVIATION, INC. BANDARÍKIN 

32449 ROBIN HOOD AVIATION AUSTURRÍKI 

46850 RP AIRCRAFT MNT SVISS 

38249 RZ AIR CHARTER GMBH AUSTURRÍKI 

3858 SCHAFFER AUSTURRÍKI 

27384 SCHAFFER GMBH SVISS 

45298 SPARFELL LUFTFAHRT GMBH AUSTURRÍKI 

13030 STRASSER GMBH AUSTURRÍKI 

35104 SWAN VIEW AUSTURRÍKI 

33497 TAK SERVICES LTD AVV JÓRDANÍA 

25989 THE FLYING BULLS AUSTURRÍKI 

28567 TUPACK AUSTURRÍKI 

3000 TYROLEAN AIRWAYS AUSTURRÍKI 

8421 TYROLEAN JET SERVICE AUSTURRÍKI 

19210 UKRAINE INTL AIRLINE ÚKRAÍNA 

32735 VIENNA JET AUSTURRÍKI 

37019 VIPJET LIMITED ÍRLAND 

33552 VIPJETS LUFTFAHRT AUSTURRÍKI 

32040 VISTAJET AUSTURRÍKI 

26443 VOLGA AVIAEXPRESS RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

f10472 WEEKS-DAVIES AVIATION, INC. BANDARÍKIN 

36939 XENTRA PHARM LTD ÍRLAND 
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PÓLLAND 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

36500 A&S WORLD ACFT INC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

31588 AERO POWER UK BRETLAND 

40166 AIR GO EGYPT EGYPTALAND 

38570 AIR NORTH REGIONAL ÁSTRALÍA 

33187 AIR POLAND SP.Z.O.O. PÓLLAND 

35191 ALMASRIA EGYPTALAND 

21406 AMC AIRLINES EGYPTALAND 

42288 AMC AVIATION - EP PÓLLAND 

37958 ARKADY SP.Z.O.O. PÓLLAND 

31554 ASIA UNIVERSAL JET LETTLAND 

27743 AWAS AVTN SRVC BANDARÍKIN 

32447 BEGAL AIR BRETLAND 

38443 BINGO AIRWAYS PÓLLAND 

37678 BAUSCH HEALTH US LLC BANDARÍKIN 

33876 CEZAR PRZEDSIEBIORST PÓLLAND 

31191 ECC LEASING COMPANY HOLLAND (NIÐURLAND) 

38442 EHT SA LÚXEMBORG 

36143 ENTER AIR PÓLLAND 

25625 EUROLOT SA PÓLLAND 

36312 GOTTBETTER & PARTNER BANDARÍKIN 

32532 HAWKER PARTNERSHIP BRETLAND 

9962 ICELAND FROZEN FOODS BRETLAND 

24631 J S AVIATION BRETLAND 

31322 JET STORY SP.Z.O.O. PÓLLAND 

32562 KORAL BLUE AIRLINES EGYPTALAND 

33079 LC ENGINEERING PÓLLAND 

1763 LOT POLISH AIRLINES PÓLLAND 

30797 MAGELLAN PRO-SERVICE PÓLLAND 

15423 MARITIME OFFICE PÓLLAND 

35190 MIDWEST AIRLINES EGYPTALAND 

1097 MIL FINLAND FINNLAND 

6310 MIL NATO NAPMA ÞÝSKALAND 

1113 MIL POLAND PÓLLAND 

1082 MINISTERE DE LA DEFENSE NAT. ALSÍR 

37385 MUSCO SPORTS LIGHT BANDARÍKIN 

21498 NESMA SÁDI-ARABÍA 
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32654 NG2 S.A. PÓLLAND 

31237 OLT EXPRESS REGIONAL PÓLLAND 

37290 OLT EXPRESS POLAND PÓLLAND 

32132 PARKRIDGE AVIATION BRETLAND 

15686 PODELENIE 24 900 BÚLGARÍA 

28514 POGRANICHNAYA KAZ KASAKSTAN 

32968 POLISH AIR NAVIG PÓLLAND 

29333 PYRLANDIA BOOGIE SP. PÓLLAND 

30603 PZL MIELEC PÓLLAND 

24855 ROVNO UNIVERSAL AVIA ÚKRAÍNA 

45504 RYANAIR SUN PÓLLAND 

30329 SAGA AIRLINES TYRKLAND 

35551 SAUDI MEDICAL SERV. SÁDI-ARABÍA 

38446 SMARTWINGS POLAND SP. Z O.O. PÓLLAND 

30192 SPRINTAIR SA PÓLLAND 

11555 STATUL MAJOR AL FORTELOR AERIENE RÚMENÍA, 

36858 TELE-FONIKA KABLE PÓLLAND 

33853 TRINITY AVIATION LTD BRETLAND 

26078 TURAN AIR ASERBAÍSJAN 

22273 VENKATESHWARA HATCH INDLAND 

39588 YOLENAL AERONAUTICS BRETLAND 

35851 YOLENAL LIMITED PÓLLAND 

PORTÚGAL 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

38947 540 GHANA LIMITED GANA 

37971 ACFT CONSULTANTS 2 BANDARÍKIN 

37357 AERO CONTRACTORS BANDARÍKIN 

33236 AERONAUTIC SOLUTIONS SUÐUR-AFRÍKA 

37192 AERONEXUS CORPORATE SUÐUR-AFRÍKA 

34994 AFRICAIR USA (2) BANDARÍKIN 

f12788 AG HOLDINGS I CORP BANDARÍKIN 

f12949 AGRI COMMODITY TRADE LLC BANDARÍKIN 

9568 AIR BEAR BANDARÍKIN 

35406 AIR BY JET LLC BANDARÍKIN 

12500 AIR TRACTOR BANDARÍKIN 
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34315 AIRALT SL SPÁNN 

39102 AIRCO AIRCRAFT KANADA 

f11466 AIRCRAFT TRUST & FINANCING CORP 

TRUSTEE 

BANDARÍKIN 

35358 AIRES S.A. COLOMBIA 

32873 AIRLOG INTL LTD BANDARÍKIN 

33143 AL RUSHAID AVIATION BANDARÍKIN 

35522 AMERICAN JET INTL 2 BANDARÍKIN 

35973 AMERICAN LOGISTICS ARGENTÍNA 

45516 AMR AVIATION LTD ÍSRAEL 

33621 ANGOLA AIR SERVICE ANGÓLA 

31591 ASSOCIATED AV (NIG) NÍGERÍA 

29535 ASSOCIATED AVTN BRETLAND 

35917 ASTROJET LTD BRETLAND 

37174 AV FLEET HOLDING LLC BANDARÍKIN 

31919 AVIATION COMPANY SUÐUR-AFRÍKA 

10055 AVIATION SRVCS INTL BANDARÍKIN 

36487 AVIONCO KANADA 

10342 AERO AIR, LLC BANDARÍKIN 

f12524 AIR BRAVO BANDARÍKIN 

33625 AIR CARGO CARRIER GOV DIV BANDARÍKIN 

f11871 AIRWAYS MANAGEMENT SERVICES BANDARÍKIN 

f12525 ALESWORTH BANDARÍKIN 

10014 ANADARKO PETROLEUM CORPORATION BANDARÍKIN 

23852 ARIES AVIATION KANADA 

35811 BANK OF UTAH BANDARÍKIN 

25881 BARNETT INVESTMENTS BANDARÍKIN 

3935 BASLER TURBO BANDARÍKIN 

f10078 BASURVENCIA BANDARÍKIN 

38781 BEST FLY WORLDWIDE ANGÓLA 

37795 BLUE SKY PROPERTIES PANAMA 

32957 BORDER SECURITY INDLAND 

28573 BRA TRANSP AEREOS BRASILÍA 

27477 BROAD RIVER AVTN BANDARÍKIN 

38891 BRUCE LEVEN BANDARÍKIN 

34501 BUFFINI & COMPANY 2 BANDARÍKIN 

33472 BYECROSS IOM LTD BRETLAND 

35174 BANCO PINE SA BRASILÍA 
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f11394 CAMAC AVIATION LLC BANDARÍKIN 

37106 CAOA MONTADORA DE VEICULOS S/A BRASILÍA 

32273 CASBAH SVISS 

35613 CELESTIAL AV TRADING ÍRLAND 

34187 CEMAIR SUÐUR-AFRÍKA 

f11421 CHALLENGER 1073 LLC BANDARÍKIN 

37305 CHALLENGER 605 LLC BRASILÍA 

39016 CHARTER AIR (IOM)LTD BRETLAND 

29700 CHARTERTECH PARTNER SUÐUR-AFRÍKA 

32199 CHERRY AIR AVIATION BANDARÍKIN 

38270 CHIK-CHIK AERONAUTIC ANGÓLA 

27516 CIELOS DEL PERU SA PERÚ 

f13619 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS 

LTDA 

BRASILÍA 

23339 CIT LEASING BANDARÍKIN 

33653 CJ AIR SAFARIS SUÐUR-AFRÍKA 

24811 CLOS DE BERRY MGMT BANDARÍKIN 

35501 COHEN RICARDO BANDARÍKIN 

32983 COMAIR (2) BANDARÍKIN 

24378 COMAIR SALES LTD SUÐUR-AFRÍKA 

30053 CONSORCIO UNIBANCO BRASILÍA 

33062 CONSTRUCTORA SAMBIL BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA 

36787 CONSTRUTORA COWAN BRASILÍA 

33176 CRYSTAL AIR AVTN BANDARÍKIN 

37409 CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA BRASILÍA 

f10986 CHALLENGER AIR CORP., LLC BANDARÍKIN 

f10117 CHANNELLOCK, INC. BANDARÍKIN 

28991 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ, S.A. BRASILÍA 

f13144 CONSULTATIO S.A. ARGENTÍNA 

f12176 CONTRAN CORPORATION BANDARÍKIN 

35440 CRESCENT HEIGHTS, INC. BANDARÍKIN 

32382 CURVES INTERNATIONAL INC BANDARÍKIN 

35844 DELEAUD GILBERT BANDARÍKIN 

38412 DELPHIA PARTICIPACOE BRASILÍA 

35533 DIAS BRANCO ADMINI BRASILÍA 

31528 DISTRIBUIDORA PHARMA BRASILÍA 

34559 DOMINION AIR LTD NÍGERÍA 
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f12527 DERWICK ASSOCIATES DE VENEZUALA BANDARÍKIN 

27988 EAGLE MOUNTAIN INTL BANDARÍKIN 

44175 EDEN JETS LTD. CAYMAN-EYJAR 

40726 EJME AIRCRAFT MAN. PORTÚGAL 

33867 EMBASSY OF INDIA PORTÚGAL 

36502 EMBRAER AAF AIRCRAFT SUÐUR-AFRÍKA 

34414 EMPR.DE MEIOS AEREOS PORTÚGAL 

30014 ENERGEM AVIATION SUÐUR-AFRÍKA 

25289 EUROATLANTIC AIRWAYS PORTÚGAL 

30179 EXECUTIVE TURBINE SUÐUR-AFRÍKA 

f12189 ENTERPRISE AVIATION - BERMUDA LTD BANDARÍKIN 

23864 FAITH LANDMARK BANDARÍKIN 

31214 FALCONCREST AVTN BANDARÍKIN 

24973 FLIGHT MANAGEMENT BANDARÍKIN 

30684 FLUIRDADOS SA PORTÚGAL 

37242 FUNG WING CHEUNG KÍNA 

f10727 FALCON EXECUTIVE AVIATION, INC. BANDARÍKIN 

f11847 FLIGHTSTREAM AVIATION LLC BANDARÍKIN 

35289 G 137 LLC BANDARÍKIN 

27761 GAMBIA INTL (2) GAMBÍA 

8760 GAVILAN BANDARÍKIN 

36437 GEMINI MOON TRADING SUÐUR-AFRÍKA 

f12704 GIROSKI AVIATION LLC BANDARÍKIN 

30178 GLOBAL EQUITIES SUÐUR-AFRÍKA 

31572 GLOBAL FLIGHT SUPPRT BANDARÍKIN 

44116 GLOBAL MISSION LLC PORTÚGAL 

40846 GREENPLAC TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

LTDA 

BRASILÍA 

f11434 GROSFELD INVESTORS LLC BANDARÍKIN 

36978 GUNTER PPS LLC BANDARÍKIN 

36257 GYROCAM SYSTEMS BANDARÍKIN 

34888 HAMPTON CRYSTAL NÍGERÍA 

36346 HM LLC BANDARÍKIN 

29095 HMY AIRWAYS INC KANADA 

35466 HORIZON AIR LLP BRETLAND 

31879 HUGHES AIR CORP KANADA 

5601 HAMLIN JET LTD BRETLAND 
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32070 HY FLY, TRANSPORTES AÉREOS, S.A. PORTÚGAL 

34593 IAL CORP BANDARÍKIN 

32417 IBIS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. BRASILÍA 

32833 INDIGO TRANSPORT BANDARÍKIN 

35931 INFLITE AVTN (IOM) BRETLAND 

37805 INMOBILIARIA RASAL GVATEMALA 

32173 INTERWINGS AIRCHRTR SUÐUR-AFRÍKA 

32590 IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS BRASILÍA 

31628 JDL AVIATION LLC BANDARÍKIN 

37257 JESPER CONTINENTAL ÍSRAEL 

7255 JET FLIGHT SERVICES BANDARÍKIN 

33637 JET MANAGEMENT INC BANDARÍKIN 

38520 JET MANAGERS INC BANDARÍKIN 

44618 JET4U S.R.L. PORTÚGAL 

33382 JETFLY SUISSE SARL SVISS 

f10281 JMI SERVICES INC. BANDARÍKIN 

27707 JORDAN AVIATION JÓRDANÍA 

38883 JW CONSTRUCTION CO BANDARÍKIN 

34763 JOYCE MEYER MINISTRIES BANDARÍKIN 

32523 K&P AVIATION LLC BANDARÍKIN 

34683 KANDO JET LLC BANDARÍKIN 

32791 KING AIR CHARTER SUÐUR-AFRÍKA 

32122 KJ AIR BANDARÍKIN 

32488 KNIGHTS ARILINES LTD NÍGERÍA 

f11415 KOURY AVIATION INC BANDARÍKIN 

f11799 KTI INCORP BANDARÍKIN 

38707 L-3 AEROMET BANDARÍKIN 

34911 L3 COMMUNICATIONS ADVANCED 

AVIATION LLC 

BANDARÍKIN 

26001 LADS ÁSTRALÍA 

38064 LIMA DELTA COMPANY BANDARÍKIN 

f11784 LIVING WORD CHRISTIAN CENTER BANDARÍKIN 

31063 LUZAIR SA PORTÚGAL 

f12528 LA CADENA BANDARÍKIN 

40079 MAAMBA COLLIERIES ZAMBIA 

37666 MACHAVIA INC BANDARÍKIN 

29587 MACNEIL AVIATION LLC BANDARÍKIN 
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37794 MADRONE ADVISORS BANDARÍKIN 

38933 MAHIL AGROPECUARIA BRASILÍA 

35273 MALAYSIAN DCA MALASÍA 

28388 MANACA TAXI AEREA BRASILÍA 

35178 MARRIOTT INTL BANDARÍKIN 

30683 MASTERJET-AVIACAO PORTÚGAL 

32546 MBF HEALTCARE MGMT BANDARÍKIN 

32317 MCC AVIATION SUÐUR-AFRÍKA 

34766 MED-VIEW AIRLINES NÍGERÍA 

35632 MERIDIAN AVTN (CO) BANDARÍKIN 

33303 MH AVIATION BANDARÍKIN 

37098 MH AVIATION SERVICES SUÐUR-AFRÍKA 

f12190 ML200 LEASING LLC BANDARÍKIN 

29463 MORGAN FLIGHT BANDARÍKIN 

32691 MOURITEEN FAMILY TR SUÐUR-AFRÍKA 

32137 MOURITZEN FAMILY SUÐUR-AFRÍKA 

31396 MARINER MANAGEMENT LLC BARBADOS 

25266 MENTE L.L.C. BANDARÍKIN 

f13250 MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS C.A. BANDARÍKIN 

36335 METROJET LIMITED US KÍNA 

23230 NASA BANDARÍKIN 

28772 NATIONAL AIRWAYS CORPORATION (PTY) 

LTD 

SUÐUR-AFRÍKA 

6764 NATIONAL JETS BANDARÍKIN 

38267 NEW PRIME INC BANDARÍKIN 

33092 NICON AIRWAYS NÍGERÍA 

33140 NOLINOR AVIAT (NLN) KANADA 

f10339 NWW EXCEL II INC. BANDARÍKIN 

23781 NETJETS TRANSPORTES AÉREOS, S.A. PORTÚGAL 

f13917 NEVADA RESTAURANT SERVICES. INC BANDARÍKIN 

30008 OCEANAIR LINHAS AER BRASILÍA 

37336 ORANTO PETROLEUM NÍGERÍA 

32688 ORBEST AIRLINES, S.A. PORTÚGAL 

36786 PACIFIC FLIER SAMBANDSRÍKI MÍKRÓNESÍU 

29678 PARTNERSHIP SUÐUR-AFRÍKA 

25069 PASSAREDO SA BRASILÍA 

31009 PATTISON AIRWAYS KANADA 
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33232 PEACON ASSOCIATES BANDARÍKIN 

38880 PERDIEM PILOTS LLC BANDARÍKIN 

38542 PETROWEST SERVICES SVISS 

8058 PILOT INTERNATIONAL BANDARÍKIN 

22689 PRESIDENCE COTE D'IVOIRE FÍLABEINSSTRÖNDIN 

24429 PRIVATAIR SA PORTÚGAL 

28105 PROFESSIONAL MAINTNC BANDARÍKIN 

34256 PLANAIR ENTERPRISES BERMÚDAEYJAR 

31277 R & R AIRCRAFT BANDARÍKIN 

31995 RANI S AVIATION BANDARÍKIN 

31003 RB SPORTS INTL CAYMAN-EYJAR 

7732 RICH PRODUCTS BANDARÍKIN 

36622 RICHARD P. MATHESON BANDARÍKIN 

31958 ROSTON AVIATION BANDARÍKIN 

35338 ROYAL JET INC BANDARÍKIN 

32614 RSE COMPANY BANDARÍKIN 

37646 RSE COMPANY DELAWARE BANDARÍKIN 

f12718 RUSSELL AVIATION LEASING INC BANDARÍKIN 

f10830 REYES HOLDINGS, LLC BANDARÍKIN 

22649 S BOTSWANA BOTSVANA 

28661 SAHARA AVIATION SUÐUR-AFRÍKA 

32785 SAO TOME E PRINCIPE SAÓ TÓME OG PRINSÍPE 

39447 SHANDRA INVESTMENT LTD SVISS 

f11453 SIAREX SOCIETY INC BANDARÍKIN 

36028 SIERRA NEVADA SNC. BANDARÍKIN 

38239 SIFCO SA BRASILÍA 

34940 SIGNIA JETS SPÁNN 

31892 SKYROS PROPERTIES SUÐUR-AFRÍKA 

36707 SPARTAN ORGANISATION BANDARÍKIN 

9295 SPECIALIZED AIRCRAFT BANDARÍKIN 

31178 SPECTREM AIR SUÐUR-AFRÍKA 

19821 SPORTO SNC FRAKKLAND 

33551 STAR AIR CARGO SUÐUR-AFRÍKA 

30889 STIRLING AVTN BRETLAND 

31587 STORM AVTN CANADA KANADA 

35493 STRATEGIC AIRLINES ÁSTRALÍA 

28720 SUZUKI DEL CARIBE PÚERTÓ-RÍKÓ 

5683 SWAGELOK BANDARÍKIN 
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2354 SATA AIR AÇORES, S.A. PORTÚGAL 

25573 SATA INTERNACIONAL, S.A. PORTÚGAL 

f12670 SCHWEITZER ENGINEERING LABS INC BANDARÍKIN 

f10406 SPECTATOR, INC. AND KALCO 

CORPORATION 

BANDARÍKIN 

388 TAAG - LINHAS AÉREAS DE ANGOLA - 

ANGOLA AIRLINES 

ANGÓLA 

2649 TACV-TRANSPORTES AÉREOS DE CABO 

VERDE, S.A. 

GRÆNHÖFÐAEYJAR 

34229 TAK CONTINENTAL LTD BANDARÍKIN 

2656 TAP-TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, 

S.A. 

PORTÚGAL 

39124 TAXI AER PIRACICABA BRASILÍA 

21003 TAXI AEREO WESTON BRASILÍA 

39539 TEMPUS JETS INC BANDARÍKIN 

31810 THE HONORABLE COMMISSIONER FOR 

TRANSPORT 

NÍGERÍA 

f11806 THREE VALLEYS RANCH LLC BANDARÍKIN 

27408 TINAIRLINES PORTÚGAL 

30033 TRANS CAPITAL AIR KANADA 

32712 TRAYTON AVIATION BANDARÍKIN 

31334 TRIDENT AVIATION HK KENYA 

32974 TRIUMPH AIRWAYS LTD KANADA 

37761 TROP COMERCIO EXTER BRASILÍA 

31496 TRUSH AIRCRAFT BANDARÍKIN 

f12760 TSTC LLC BANDARÍKIN 

32832 TUCK AVIATION BANDARÍKIN 

f13023 TIERECEL LIMITED/CORBANTRADE CIA. 

LTDA. 

BANDARÍKIN 

34375 TOBY LIMITED CAYMAN-EYJAR 

11938 UAC AIR CHARTER ÞÝSKALAND 

32229 US AVIATION CORP BANDARÍKIN 

31833 US EUROPE AFRICA TR BANDARÍKIN 

35718 UNITED BANK CARD BANDARÍKIN 

32025 VALLEYSOFT ANGÓLA 

30481 VITESSE AVIATION BRASILÍA 

30887 VOYAGEUR AIRWAYS (2) KANADA 

31801 WACHOVIA FINANCIAL BANDARÍKIN 

37186 WAYLAWN ÍSRAEL 

32618 WC FERRIES SUÐUR-AFRÍKA 

35256 WEBJET LINHAS AEREAS BRASILÍA 
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30546 WEST CENTRAL AIR KANADA 

27218 WHITE-AIRWAYS SA PORTÚGAL 

f11379 WILLOW CREEK ASSOCIATION BANDARÍKIN 

30536 WINGS AVTN NIGERIA NÍGERÍA 

7965 WORLDWIDE FERRYING KANADA 

f10773 WELLS FARGO BANK NW NA BANDARÍKIN 

f11443 X PEGASUS LLC BANDARÍKIN 

37677 ZC AVIATION BANDARÍKIN 

RÚMENÍA, 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

f11849 26 NORTH AVIATION BANDARÍKIN 

37254 AAR AIRLIFT BANDARÍKIN 

38504 AERSALE INC BANDARÍKIN 

36412 AIR BUCHAREST RÚMENÍA, 

31871 AIR JET LDA SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

31492 AIRCRAFT TRADERS BELGÍA 

31265 AIRJET ANGÓLA 

33726 ALFA AIR SERVICES RÚMENÍA, 

26569 ARP 410 AIRLINES ÚKRAÍNA 

26750 AVE.COM FZC SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

33680 AVTN EQPMENT LEASING BRETLAND 

30600 BLUE AIR AVIATION S.A. RÚMENÍA, 

36940 BLUE SKY LEASING LTD BRETLAND 

27344 BUKOVYNA ÚKRAÍNA 

34021 CAGDAS AIR TYRKLAND 

26254 CARPATAIR RÚMENÍA, 

37103 CITYLINK GANA 

31867 CLEARWATER AVIATION BRETLAND 

31415 DETA AIR KASAKSTAN 

29714 EUROJET ROMANIA RÚMENÍA, 

47842 HISKY EUROPE S.R.L. RÚMENÍA, 

37634 INTER AVIATION SRL RÚMENÍA, 

2349 JETRAN BANDARÍKIN 

31627 JETRAN AIR S.R.L. RÚMENÍA 

38712 JETS AVTN SVCS BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

31435 KYRGYZ TRANS AVIA TADSÍKISTAN 
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30390 LIBYAVIA AVIATION LÍBÍA 

31716 MAX AVIA TADSÍKISTAN 

35518 MDLR AIRLINES INDLAND 

28204 MIA LÍBANON 

30986 MIA AIRL. RÚMENÍA 

21209 MIAMI AIR INTL BANDARÍKIN 

32236 MIDDLE EAST AVIATION LÍBANON 

32174 RAVELLO ENTERPRISES BANDARÍKIN 

32327 RED STAR (FZE) SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

27810 ROMANIAN ACADEMY RÚMENÍA, 

26019 ROMANIAN CIVIL AERONAUTICAL 

AUTHORITY 

RÚMENÍA, 

12320 ROMAVIA ROMANIAN RÚMENÍA, 

24932 ROSTVERTOL RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

f10719 RIATA MANAGEMENT LLC BANDARÍKIN 

10864 S CAMEROON KAMERÚN 

47555 S.C. ANIMA WINGS AVIATION S.A. RÚMENÍA, 

26056 SANTAY AIR TYRKLAND 

29727 SHUKRA BRETLAND 

39475 SKYBLUE AERO PVT LTD INDLAND 

2658 TAROM RÚMENÍA, 

38059 TEN AIRWAYS SRL RÚMENÍA 

39073 TRIDENT JET LEASING ÍRLAND 

28999 TRIDENT LEASING ÍRLAND 

33564 VEGA AIR COMPANY ÚKRAÍNA 

28579 VICTORIA AVTN BRETLAND 

27298 VISION AIRLINES BANDARÍKIN 

34008 WINGED BULL AVIATION BRETLAND 

45347 WIZZ AIR UK LTD BRETLAND 

SLÓVENÍA 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

32878 ARTHEL SARL FRAKKLAND 

32720 CITIC GEN AVIATION KÍNA 

35546 CSI AVIATION SVCS BANDARÍKIN 

36624 IRTYSH-AIR KASAKSTAN 

35867 REGION AVIA AIRLINES RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

20012 SOLINAIR D.O.O. SLÓVENÍA 
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f11112 SKY AVIATION LTD. BRETLAND 

48151 TOMONTENEGRO D.O.O MONTENEGRÓ (SVARTFJALLALAND) 

SLÓVAKÍA 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

36800 AELIS GROUP A.S. SLÓVAKÍA 

29083 AEROMIST KHARKIV ÚKRAÍNA 

40862 AIR CARGO GLOBAL SLÓVAKÍA 

36293 AIREXPLORE LTD. SLÓVAKÍA 

36260 AVIA AM LEASING LITÁEN 

23803 BERIEV ACRFT COMPANY RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

34446 BOTTLESPRING LTD KÝPUR 

31950 EAGLE AIR (SL) LTD SÍERRA LEÓNE 

31730 EASTERN SLÓVAKÍA 

30601 EASTERN AIRWAYS (FD) SVASÍLAND 

38208 EASTERN AIRWAYS(PTY) SVASÍLAND 

30547 FILAIR 2 KONGÓ 

22395 GOVERNMENT SLOVAKIA SLÓVAKÍA 

38541 GEORGIAN LLC GEORGÍA 

30935 ILYICH IRON & STEEL ÚKRAÍNA 

36766 JOTA AVIATION BRETLAND 

33181 JUMP-TANDEM S.R.O. SLÓVAKÍA 

30337 KAM AIR AFGANISTAN 

36456 MOKRANCE STEEL MILLS SLÓVAKÍA 

23544 SLOVAK TRANSP. AUTH. SLÓVAKÍA 

36243 SMARTWINGS SLOVAKIA SLÓVAKÍA 

35142 SSIM, A.S. SLÓVAKÍA 

27064 STEEL KOSICE SLÓVAKÍA 

36633 VJEKOSLAV MIHAJLOVIC SERBÍA 

37222 VR JET A.S. SLÓVAKÍA 

FINNLAND 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

3167 AIR NIAMEY NÍGER 

380 ALTICOR INC. BANDARÍKIN 

372 AMERICAN EXPRESS BANDARÍKIN 
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24494 ATYRAU AUE JOLY KASAKSTAN 

38637 BEST JETS INTL BANDARÍKIN 

f10892 BEST FRIENDS AIR BANDARÍKIN 

31399 CARLBAD ENTERPRISES ÚKRAÍNA 

35823 CHILDRESS KLEIN MGMT BANDARÍKIN 

838 CITYJET OY FINNLAND 

27686 E*TRADE GROUP BANDARÍKIN 

35898 EXTREME CRAFTS VI BANDARÍKIN 

9834 FIN AVIATION ACADEMY FINNLAND 

1167 FINNAIR OY FINNLAND 

22109 FRANKLIN TEMPLETON BANDARÍKIN 

37664 HANGAR AVIATION MGMT BANDARÍKIN 

8849 HONEYWELL MORRISTOWN BANDARÍKIN 

38651 IRKUT CORPORATION RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

5922 JETFLITE FINNLAND 

37941 JRA FLIGHT SOLUTIONS BANDARÍKIN 

25610 KAZAIR WEST KASAKSTAN 

27766 LOWE'S COMPANIES BANDARÍKIN 

31987 LONE RANGER JETS LLC BANDARÍKIN 

26102 MAGADANAVIALISING RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

8930 METROPOLITAN LIFE BANDARÍKIN 

27086 NORDIC REGIONAL AIRLINES OY FINNLAND 

35176 PACIFIC JET AVIATION, LLC BANDARÍKIN 

32127 RIVER AVIATION FINNLAND 

f10376 RAYTHEON COMPANY BANDARÍKIN 

26295 SPARC AVIA CJSC RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

32897 SPC AVIATION LTD BRETLAND 

42611 TIBET AIRLINES KÍNA 

38648 TIFOMO OY FINNLAND 

30246 TUPOLEV OAO RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

33207 UTAIR-EXPRESS LTD RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

37304 VERIZON CORPORATE SERVICES GROUP BANDARÍKIN 

28491 ZAO AK BYLINA RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 
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SVÍÞJÓÐ 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

f11778 ACG ACQUISITION 169 LLC BANDARÍKIN 

46054 AIR LARGE EUROPEAN AVIATION PROJECT 

AB 

SVÍÞJÓÐ 

31883 AIR NELSON (2) NÝJA-SJÁLAND 

35786 AJ PRODUKTER AB SVÍÞJÓÐ 

20289 AKE JANSSON SVÍÞJÓÐ 

38079 ALISE AVIATION LLC. BANDARÍKIN 

36103 ALLEGIANT AIR LLC BANDARÍKIN 

37047 ALNASER AIRLINES ÍRAK 

30326 AMAPOLA FLYG AB SVÍÞJÓÐ 

31345 ATLANTIC AIRLINES LTD BRETLAND 

21131 ATRAN-AVIATRANS RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

7579 BAE SYSTEMS, INC. BANDARÍKIN 

f12870 BANK OF AMERICA NA C/O JET AVIATION 

BUSINESS JETS 

BANDARÍKIN 

23804 BH AIRLINES BOSNÍA OG HERSEGÓVÍNA 

32341 BLUE AERO FRAKKLAND 

24912 BLUE CHIP JET SVÍÞJÓÐ 

38682 BRAVO AIRWAYS ÚKRAÍNA 

9701 BRUNSWICK BANDARÍKIN 

30391 BUSINESS AVIATION UK ÚKRAÍNA 

22830 BRAATHENS REGIONAL AIRWAYS AB SVÍÞJÓÐ 

21450 BRAATHENS REGIONAL AVIATION AB SVÍÞJÓÐ 

f10112 CCI PILOT SERVICES II, LLC BANDARÍKIN 

f11023 CHAILEASE FINANCE (BVI) CORP. BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

32004 CINGULAR WIRELESS BANDARÍKIN 

f14468 CLOUD SKIPPER LTD. BANDARÍKIN 

37937 CLYDE AIR AB SVÍÞJÓÐ 

36076 COMTRAN INTERNATIONAL INC BANDARÍKIN 

f10123 COMCAST CORPORATION / CLASSIC 

SERVICES 

BANDARÍKIN 

28009 CORNING INCORPORATED BANDARÍKIN 

30875 DLS AIR BANDARÍKIN 

40082 DYNAMIC AIRWAYS BANDARÍKIN 

38727 EXEC JET ENTERPRISE TAÍVAN 



Nr. 76/188 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.11.2022 

 

31463 EXPO AVIATION PVT 2 SRÍ LANKA 

31837 EZNIS AIRWAYS MONGÓLÍA 

35824 FLEETLEADER AB SVÍÞJÓÐ 

8697 FLYGANDE VETERANER SVÍÞJÓÐ 

35907 FORSCHUNGSZENTRUM ÞÝSKALAND 

31506 GLOBAL AVTN PARTNERS RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

39114 GOIANIA COMERCIO PORTÚGAL 

f10227 GLOBAL PACIFIC AVIATION, INC. BANDARÍKIN 

23882 HASTENS SANGAR AB SVÍÞJÓÐ 

23317 ITT INDUSTRIES BANDARÍKIN 

34845 JET ARROW SVISS 

39062 JET PLAID LLC BANDARÍKIN 

32414 JORDAN CONSULTING BANDARÍKIN 

33688 JP AIR AB (2) SVÍÞJÓÐ 

35590 K/S HAWKER DANMÖRK 

3839 KINNARPS SVÍÞJÓÐ 

5790 KUSTBEVAKNINGEN SVÍÞJÓÐ 

34960 LARGUS AVIATION AB SVÍÞJÓÐ 

f11393 MDL CONSULTING ASSOCIATES LLC BANDARÍKIN 

1116 MIL SWEDEN SVÍÞJÓÐ 

23589 MIL/CIV SWEDEN SVÍÞJÓÐ 

37340 N724DB LLC SPÁNN 

27706 NATIONAL GUARD OF UKRAINE ÚKRAÍNA 

30120 NEXTJET AB SVÍÞJÓÐ 

48827 NORWEGIAN AIR SWEDEN AOC AB SVÍÞJÓÐ 

46126 NORWEGIAN AIR SWEDEN AOC AB SVÍÞJÓÐ 

24970 NOVA AIRLINES AB SVÍÞJÓÐ 

2041 OXY USA BANDARÍKIN 

26024 PA-FLYG AB SVÍÞJÓÐ 

f12723 PEAK ENTERPRISES LLC BANDARÍKIN 

34075 PEAKVIEW LLC BANDARÍKIN 

33709 PMI GLOBAL SVCS INC BANDARÍKIN 

37993 PROFESSIONAL AIR BANDARÍKIN 

f10595 PFIZER INC. BANDARÍKIN 

24567 RAINIER AVTN BANDARÍKIN 

7778 RAJAVARTIOLAITOS FINNLAND 

29020 RAYA AIRWAYS SDN BHD MALASÍA 
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9674 REMO INVESTMENTS BRETLAND 

25043 SA EXPRESS SUÐUR-AFRÍKA 

35916 SAMOA TECHNOLOGIES BANDARÍKIN 

38353 SAPPI MANUFACTURING SUÐUR-AFRÍKA 

2351 SAS SVÍÞJÓÐ 

12627 SCANDI AIRLEASING SVÍÞJÓÐ 

34500 SFS HOLDING AB SVÍÞJÓÐ 

37442 SHOTGUN RANCH LLC BANDARÍKIN 

39172 SKYMERE STORM BRETLAND 

7491 SNAS COURIERS BAREIN 

38038 SOL LINEAS AEREAS SA ARGENTÍNA 

21918 SOUTH AFRICAN EXPRES SUÐUR-AFRÍKA 

35483 SPITFIRE INVESTMENTS BRETLAND 

32740 SWAFHF SVÍÞJÓÐ 

38217 SWEDEWINGS AB SVÍÞJÓÐ 

f12232 SHUERT ENTERPRISES BANDARÍKIN 

38448 SPARROW AVIATON AB SVÍÞJÓÐ 

36334 TAM AB SVÍÞJÓÐ 

30408 TANDORO SVISS 

23235 TUIFLY NORDIC AB SVÍÞJÓÐ 

f12186 TOR AIR AB SVÍÞJÓÐ 

26810 UAB APATAS LITÁEN 

32336 WADE AIR ÁSTRALÍA 

6818 WALTAIR EUROPE SVÍÞJÓÐ 

34328 WESTFIELD LLC BANDARÍKIN 

f10471 WAYNE A REAUD BANDARÍKIN 

20170 WEST ATLANTIC SWEDEN AB SVÍÞJÓÐ 

ÍSLANDS 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

36971 350 S.R.O. SLÓVAKÍA 

f12809 73MR LLC BANDARÍKIN 

38156 ACTION AVIATION UK SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

31406 ADL LEASING BANDARÍKIN 

32255 AERO GMBH ÞÝSKALAND 

499 AERODATA AKTIENGES 1 ÞÝSKALAND 

23200 AERODYNAMICS USA BANDARÍKIN 
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36014 AEROMARITIME INC BANDARÍKIN 

31549 AERONAVAL BANDARÍKIN 

21273 AEROSMITH PENNY BANDARÍKIN 

34802 AIR AMBULANCE SPEC BANDARÍKIN 

29508 AIR AMBULANCE SUPPRT BANDARÍKIN 

35659 AIR CAPITAL PILOT BANDARÍKIN 

32461 AIR CHATEAUX FRAKKLAND 

31662 AIR NOVA INC BANDARÍKIN 

33259 AIR PARTNERS CORP KANADA 

38219 AIRBOSS OF AMERICA KANADA 

39197 AIRKROL LLC BANDARÍKIN 

33255 AIRON AIR DANMÖRK 

31932 AIRSPRINT INC KANADA 

9117 AIRSUR SPÁNN 

34407 ALCI AVIATION KANADA 

f11420 ALTEX LLC BANDARÍKIN 

f10024 AM GENERAL, LLC BANDARÍKIN 

f12848 AMTS AIRCRAFT HOLDINGS LLC-N40DK BANDARÍKIN 

34668 AR AIRWAYS PVT LTD INDLAND 

30047 ASHTON AVIATION BANDARÍKIN 

38121 ASP AVIATION LTD BRETLAND 

14399 ASTAR USA LLC BANDARÍKIN 

911 AUGSBURG AIR SERVICE ÞÝSKALAND 

7064 AVEMEX MEXÍKÓ 

33503 AVIATION INVENTORY BANDARÍKIN 

f12726 AVIATION SERVICES & SALES INC BANDARÍKIN 

36193 AVITRANS INC BANDARÍKIN 

26701 AVMAX AVIATION SVCS KANADA 

35910 AVMET INTERNATIONAL BANDARÍKIN 

38160 AVON AVIATION LLC BANDARÍKIN 

37441 AVPRO INC (3) BANDARÍKIN 

32522 AVSTAR INTL CORP BANDARÍKIN 

34980 AVTN CAPITAL GRP (2) BANDARÍKIN 

37888 AVTN CONSULTANTS INC BANDARÍKIN 

35734 AVTN PARTN. AMERÍKA BANDARÍKIN 

32830 AZA AIR LLC BANDARÍKIN 

38878 AZIKEL GROUP NÍGERÍA 

36035 AZIZ HASSANALI BANDARÍKIN 



17.11.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 76/191 

 

1502 AIR ATLANTA ICELANDIC ÍSLAND 

f10008 AIRBILL INC. BANDARÍKIN 

44375 AIRCRAFT SERVICES GROUP, INC. BANDARÍKIN 

f13607 ALMOND FOREST INVESTMENTS LLC BANDARÍKIN 

33277 ALTBRIDGE PROJECTS LTD. RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

f10803 AMERICAN SEAFOOD'S GROUP BANDARÍKIN 

f12473 B.F. LIMITED PARTNERSHIP BANDARÍKIN 

24074 BABCOCK AND BROWN BANDARÍKIN 

481 BAE SYSTEMS (OPERATIONS) LTD BRETLAND 

31598 BETA LEASING ÍRLAND 

f12839 BEYOND VENTURES LLC BANDARÍKIN 

31242 BLACK DIAMOND AVTN BANDARÍKIN 

38822 BLUE ISLANDS LTD BRETLAND 

27616 BLUEBIRD CARGO ÍSLAND 

342 BOMBARDIER CORPORATE KANADA 

32750 BOULTBEE AVTN 3 BRETLAND 

38220 BOW & ARROW AVIATION BANDARÍKIN 

f13941 BP MICROSYSTEMS LEASING LLC BANDARÍKIN 

28620 BURAQ AIR LÍBÍA 

f10063 BACCHUS CONSULTING, LLC BANDARÍKIN 

f10075 BANKNOTE AVIATION CORP. BANDARÍKIN 

42204 BAR-AERO LLC BANDARÍKIN 

f10077 BASIC CAPITAL MAJESTIC BANDARÍKIN 

42769 BIOTEK INSTRUMENTS, INC. BANDARÍKIN 

f10801 BLUE RIDGE AIR, INC. BANDARÍKIN 

37168 BRAVO BRAVO INVESTMENTS LLC BANDARÍKIN 

35163 BUDDY 4, LLC BANDARÍKIN 

38620 C&S WHOLESALE GROCERS, INC. BANDARÍKIN 

37579 C.F. CAPITAL MANAGEMENT BANDARÍKIN 

33155 C3J CHARTER LLC BANDARÍKIN 

33215 CALIFORNIA JET SHARE BANDARÍKIN 

12499 CALSPAN BANDARÍKIN 

29956 CAN PACIFIC RAILWAY KANADA 

33307 CANADIAN NORTH KANADA 

34660 CARIBOU INDUSTRIES BANDARÍKIN 

6625 CATERPILLAR BANDARÍKIN 
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24738 CATHTON HOLDINGS LTD KANADA 

28483 CB APPLICATIONS BANDARÍKIN 

37291 CHICAGO JET GROUP BANDARÍKIN 

47043 CIAF LEASING EGYPTALAND 

33272 CIRRUS AIR CLUB BANDARÍKIN 

35180 CJ3 CHARTER LLC BANDARÍKIN 

31719 CLICK MEXICANA MEXÍKÓ 

32604 CLOSE AIR ÍSLAND 

33553 CLOUDSCAPE INC BANDARÍKIN 

37774 COBIAN MEDRANO JOSE MEXÍKÓ 

27981 COLT INTL KANADA 

28719 COLT INTL HOUSTON BANDARÍKIN 

35366 COMFORT LINE LTD BANDARÍKIN 

2577 COMPUTAPLANE BRETLAND 

f11810 COMSTOCK ASSET MANAGEMENT LC BANDARÍKIN 

f12972 CONGO MINING & SERVICES BANDARÍKIN 

27760 CORPORATE ACFT LS SVISS 

39053 CORPORATE AIR SVCS BANDARÍKIN 

23765 CORPORATE FLIGHT MGT BANDARÍKIN 

38982 CORVALLIS AERO SVC BANDARÍKIN 

33082 CUMULUS INV. HOL.LTD BRETLAND 

f10102 CAMBRIDGE FLIGHT SUPPORT, LLC BANDARÍKIN 

f10119 CHRIS JAMES BAHAMAEYJAR 

11816 COCA COLA ENTERPRISE BANDARÍKIN 

2138 CONOCOPHILLIPS AVTN BANDARÍKIN 

f10895 COOPER INDUSTRIES BANDARÍKIN 

34678 DANA AIRLINES NÍGERÍA 

38130 DFASS BANDARÍKIN 

32847 DIAGO CONTINENTAL SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

30049 DOVE AIR BANDARÍKIN 

11028 DUNCAN AVIATION BANDARÍKIN 

2766 DYNAMIC PARTNERS BV HOLLAND (NIÐURLAND) 

30955 DAL BRIAR CORPORATION BANDARÍKIN 

37787 EAGLE AVTN INC BANDARÍKIN 

32738 EAST AIR TADSÍKISTAN 

17105 EFS AIRCRAFT ÞÝSKALAND 

39146 EGIDE FRAKKLAND 

35162 EMMANUEL GROUP BANDARÍKIN 
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33488 ENBRIDGE KANADA 

33139 ENEX AVIATION SA MÓNAKÓ 

f11774 ENGAGE AVIATION LLC BANDARÍKIN 

3782 ERNIR EHF ÍSLAND 

30789 EUROLINE AIRCOMPANY GEORGÍA 

37275 EUROPEAN ACFT SALES DANMÖRK 

34927 EUROPEAN SKYBUS BRETLAND 

4540 EXO -2T N&S AMERICA BANDARÍKIN 

36445 ESTRELLA AVIATION BANDARÍKIN 

39126 FARSIGHT TECHNOL. BANDARÍKIN 

34667 FELIX AIRWAYS JEMEN 

32784 FIGHTER COLLECTION BRETLAND 

28957 FJL LEASING BANDARÍKIN 

38273 FLIGHTPATH CHARTER KANADA 

f10974 FLIGHTS INC. BERMÚDAEYJAR 

37075 FLIGHTWORX AVIATION BRETLAND 

3176 FLUGFELAG ISLANDS ÍSLAND 

36160 FLY AWAY AVIATION BANDARÍKIN 

f12979 FLY BECKYS MANAGEMENT LLC BANDARÍKIN 

35925 FLYING M LLC BANDARÍKIN 

48354 FLYPLAY HF ÍSLAND 

32201 FOUNTAIN AIR BRETLAND 

40721 FREEDOM AIRLINE EXPRESS KENYA 

39194 FREEDOM AIRLINES INC BANDARÍKIN 

f11142 FINE LINE, L.P. BANDARÍKIN 

f10192 FIRST DATA CORPORATION BANDARÍKIN 

f10608 FLIGHT MANAGEMENT SERVICES BANDARÍKIN 

f10836 FOX PAINE AND COMPANY, LLC BANDARÍKIN 

7573 GANTT AVIATION BANDARÍKIN 

34954 GE CAPITAL SOLUTION BRETLAND 

6331 GEMUE GMBH SVISS 

35880 GIANCARLO TRIMARCHI BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA 

29477 GIFFORD D BANDARÍKIN 

34143 GLOBAL ACFT SOLUTION BANDARÍKIN 

33907 GLOBAL ESTATE & AVIATION LTD BANDARÍKIN 

37726 GLOBAL WINGS LLC BANDARÍKIN 

35286 GREENTECH BANDARÍKIN 

f12804 GREY FALCON LLC BANDARÍKIN 
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38723 HAMMER THOMAS J BANDARÍKIN 

38218 HAPPY AIR TRAVELLERS TAÍLAND 

23127 HARRIS AIR UTAH BANDARÍKIN 

529 HAWKER BEECHCRAFT BANDARÍKIN 

19833 HAWKER PACIFIC 2 ÁSTRALÍA 

33023 HAWKER WEST KANADA 

37851 HAYAT HAVA VE ARAC TYRKLAND 

32824 HBC AVIATION BRETLAND 

f10985 HMC INTERESTS LLC BANDARÍKIN 

36897 HOLDING TERRY A BRETLAND 

26436 HOLIDAY RETIREMENT BANDARÍKIN 

23203 HOLLY CORP BANDARÍKIN 

32171 HOLROB ACFT COMPANY BANDARÍKIN 

36115 HZ AVIATION LTD ÍSRAEL 

f10800 HERZOG CONTRACTING CORP. BANDARÍKIN 

f12242 HOPE MILLION LTD BVI BRESKU JÓMFRÚAREYJAR 

f11137 HUBBARD BROADCASTING BANDARÍKIN 

1479 ICELANDAIR ÍSLAND 

f11456 IMAGINARY IMAGES INC BANDARÍKIN 

33477 INTEGRA MAP SPÁNN 

f11407 IT AVIATION LLC BANDARÍKIN 

31393 ITAB (2) KONGÓ 

34334 ITTAG LLC BANDARÍKIN 

f10258 INDEFENSIBLE CORPORATION (DJMD 

CORPORATION) 

BANDARÍKIN 

35682 INVESTAIR 300, LLC BANDARÍKIN 

36959 JB AVIATION LLC BANDARÍKIN 

f12816 JCE LEASING LLC BANDARÍKIN 

25830 JEDINAK R AND R KANADA 

f11391 JEFFERSON FINANCIAL COMPANY BANDARÍKIN 

f12803 JEM AVIATION LLC BANDARÍKIN 

f11814 JET AIR AIRCRAFT LEASING LLC BANDARÍKIN 

40113 JET TEST & TRANSPORT BANDARÍKIN 

36921 JETAVIVA LLC BANDARÍKIN 

30465 JETWORKS BANDARÍKIN 

31939 JOKLAFLUG ÍSLAND 

36618 JPATS BANDARÍKIN 

f13350 JT AVIATION LEASING CO. LLC BANDARÍKIN 

43418 JESSE DUPLANTIS MINISTRIES BANDARÍKIN 



17.11.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 76/195 

 

37333 KAVAN LLC BANDARÍKIN 

37723 KINCH AVIATION SVCS BRETLAND 

35730 KIRLAND 41025 LLC BANDARÍKIN 

30456 KMI MANAGEMENT BANDARÍKIN 

35444 KOCH INDUSTRIES BANDARÍKIN 

f11783 L60-215 HOLDINGS LLC BANDARÍKIN 

34973 LAMONT SEA MARITIME BANDARÍKIN 

30542 LEDAIR CANADA KANADA 

33298 LIBERTY MEDIA LLC BANDARÍKIN 

27994 LIFTWOOD BRETLAND 

f10301 LKM, INC. BANDARÍKIN 

f12798 LOCKHEED SALES & RENTALS INC BANDARÍKIN 

35806 LUNAR JETS LTD BRETLAND 

f10902 LANDOW 101 INC. BANDARÍKIN 

f10996 LAURENCE DI FRANCESCO BANDARÍKIN 

38705 LOGISTICS BUSINESS SERVICES LLC BANDARÍKIN 

26857 MAINE AVIATION SALES BANDARÍKIN 

35087 MALAMATINAS GRIKKLAND 

36992 MANN AVIATION LLC BANDARÍKIN 

f12845 MARI LLC BANDARÍKIN 

f11446 MARIGOT LLC BANDARÍKIN 

37082 MARK IV AVIATION LTD BAHAMAEYJAR 

34616 MARQUEZ BROTHERS AV BANDARÍKIN 

32248 MARRON VENTURES SVISS 

30499 MATHYS HUGO SVISS 

32516 MAZAMA FINANCE BANDARÍKIN 

f11780 MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT CO BANDARÍKIN 

39007 MCNEELY CHARTER SVC BANDARÍKIN 

f12795 MERCER AIR LLC BANDARÍKIN 

36609 MIG AVIATION (UK)LTD BRETLAND 

805 MIL COLOMBIA COLOMBIA 

7907 MIL EGYPT (3) EGYPTALAND 

1105 MIL ISRAEL ÍSRAEL 

1111 MIL NORWAY NOREGUR 

5556 MIL SAUDI (RSF) SÁDI-ARABÍA 

2294 MIL UK RAF BRETLAND 

19955 MIL UKRAINE ÚKRAÍNA 

823 MIL US NAVY BANDARÍKIN 
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2799 MIL USA BANDARÍKIN 

44819 MILENIUM AIR SERVICIOS AEREOS 

INTEGRADOS SA DE CV 

MEXÍKÓ 

30154 MISSIONAIR S.L. SPÁNN 

38024 MODERN ROAD MAKERS INDLAND 

f11373 MOUNTAIN SHADOW VENTURES LLC BANDARÍKIN 

f10319 MP AIR, INC. BANDARÍKIN 

34584 MUNSTER JET PARTNER ÍRLAND 

36987 MWM AG SVISS 

f10980 MALTESE FALCON, LLC BANDARÍKIN 

f13782 MANIVALVA, S.A PANAMA 

3508 MONSANTO COMPANY BANDARÍKIN 

f12191 MR CHOW ENTERPRISES, LTD BANDARÍKIN 

f10320 MUTUAL OF OMAHA BANDARÍKIN 

35669 NATO AIRLIFT LÚXEMBORG 

38874 NEPTUNE AVTN SVCS BANDARÍKIN 

37436 NEXTANT AEROSPACE BANDARÍKIN 

35419 NORLANDAIR ÍSLAND 

33099 NORTH AMER JET LLC BANDARÍKIN 

28683 OMNICARE MANAGEMENT BANDARÍKIN 

22888 ON TIME AVTN BANDARÍKIN 

31976 OTTER INSPIRATIONS BANDARÍKIN 

f12488 ONNI AIRWAYS LTD. KANADA 

27784 PACIFIC JET BANDARÍKIN 

28158 PALACE INTL BRETLAND 

33063 PANADERO ENERGY LLC BANDARÍKIN 

38394 PASCAN EXPRESS INC KANADA 

39027 PEAK PACIFIC GLOBAL KÍNA 

f11817 PEGASUS AVIATION II INC BANDARÍKIN 

9516 PEREGRINE AVIATION BANDARÍKIN 

37762 PETTERSON DON BANDARÍKIN 

21824 PLANES AND PARTS KANADA 

38365 POSEIDON FINANCE SVISS 

30220 PPL AVIATION LLC BANDARÍKIN 

29769 PREMIERE FLIGHT BANDARÍKIN 

1880 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA MEXÍKÓ 

30137 PRIMERA AIR ÍSLAND 

28212 PROVINCIAL AIRLINES KANADA 

30279 PAPIER METTLER ÞÝSKALAND 
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25580 PIONEER PRIVATE AVIATION BANDARÍKIN 

f10369 PROFESSIONAL JET MANAGEMENT, INC. BANDARÍKIN 

f10370 PYLE GROUP LLC BANDARÍKIN 

31967 RADIOACTIVE BANDARÍKIN 

36291 RAFAN HOLDING BV HOLLAND (NIÐURLAND) 

31179 RB AVTN USA BANDARÍKIN 

31859 RELATIONAL INVESTORS BANDARÍKIN 

40267 REPUBLIC AIRWAYS BANDARÍKIN 

38738 REVA AIR AMBULANCE BANDARÍKIN 

38098 RH-FLUGDIENST GMBH & CO. KG ÞÝSKALAND 

38421 ROCK-TENN COMPANY BANDARÍKIN 

33695 ROSS AVIATION INC BANDARÍKIN 

30527 RP AVIATION BANDARÍKIN 

36105 RAMPART AVIATION BANDARÍKIN 

f10763 RAVEN AVIATION LLC BANDARÍKIN 

42482 REDLEAF MANAGEMENT COMPANY, LLC BANDARÍKIN 

23948 S GOUV.DU QUEBEC KANADA 

37012 SA EXPRESS AIRWAYS SUÐUR-AFRÍKA 

29518 SAAB ACFT OF AMERICA BANDARÍKIN 

33986 SELVA LTDA. COLOMBIA 

38122 SERVICIOS AER. PROF. DÓMINÍSKA LÝÐVELDIÐ 

36444 SETON DAVID KENYA 

37439 SEVCS AEREOS ILSA MEXÍKÓ 

33126 SHAW COMMUNICATIONS KANADA 

35777 SHAW WALLACE INDLAND 

36425 SINGAPORE FLYING C. SINGAPÚR 

24369 SK-AIR SLÓVAKÍA 

32244 SKY JET AVTN UGANDA ÚGANDA 

32799 SKY KING INC BANDARÍKIN 

38981 SKY RESEARCH INC BANDARÍKIN 

27489 SKY RIVER MANAGEMENT BANDARÍKIN 

34695 SKYBUS INC BANDARÍKIN 

23638 SKYSERVICE BUSINESS KANADA 

33788 SKYTRAVEL LLC BANDARÍKIN 

38350 SKYWAYAERO INC. BANDARÍKIN 

32954 SLW INTERNATIONAL BANDARÍKIN 

32599 SOUTHERN AIR SYSTEMS BANDARÍKIN 
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17330 SOUTHERN CROSS AIRCRAFT LLC BANDARÍKIN 

31762 SPORTSMENS AVTN GRP BANDARÍKIN 

32603 SPRING AIR BRETLAND 

17378 STOCKHOLM AIRCRAFT HOLLAND (NIÐURLAND) 

36338 STRATEGIC MOVES BANDARÍKIN 

34530 SUMMER SUN TRADING SUÐUR-AFRÍKA 

8397 SUNCOAST AVIATION BANDARÍKIN 

37653 SUNRISE AIRWAYS SAMBANDSLÝÐVELDIÐ TANSANÍA 

45638 SWIFT AIR LLC BANDARÍKIN 

34627 SWIFTJET INC. KANADA 

38361 SYBERJET AIRCRAFT BANDARÍKIN 

f11884 SARATOGA, INC. BANDARÍKIN 

20236 SEQUOIA PROPERTIES, LLC BANDARÍKIN 

28475 SILK WAY AIRLINES ASERBAÍSJAN 

f12459 SPITFIRE USA LIMITED BANDARÍKIN 

f12111 SUPERVALU INC. BANDARÍKIN 

35130 SWITCHBACK ARGENTINA, LLC BANDARÍKIN 

30863 TABY AIR MAINTENANCE SVÍÞJÓÐ 

30936 TANGO-LIMA AVIATION FRAKKLAND 

27291 TARRANT ADVISORS BANDARÍKIN 

32242 TAYLOR ENERGY COMPANY LLC BANDARÍKIN 

38545 TEAM AERO BANDARÍKIN 

39160 TENACIOUS ADVENTURES BANDARÍKIN 

28114 TEXAS AVTN SALES&LSN BANDARÍKIN 

15677 TEXTRON INC BANDARÍKIN 

34842 TINKLER GROUP AVTN ÁSTRALÍA 

31974 TOWER AVTN OF READIN BANDARÍKIN 

38996 TP AERO BANDARÍKIN 

32766 TRADEWIND AVTN BANDARÍKIN 

5759 TRANS CAN PIPELINES KANADA 

38201 TRONOS CANADA KANADA 

32928 TUNISAIR EXPRESS TÚNIS 

f11516 TAMARACK FLIGHT MANAGEMENT BANDARÍKIN 

39039 TELESCOPE CAPITAL, LLC BANDARÍKIN 

f11002 TITAN INTERNATIONAL INC. BANDARÍKIN 

f10447 TOWN FAIR TIRES BANDARÍKIN 
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25448 UKRAINE CARGO AIRWAY ÚKRAÍNA 

35124 UNICREDIT GLOBAL AUSTURRÍKI 

36942 UNITED ACFT SERVICES BANDARÍKIN 

35464 UNIVERSAL AIR SVCS BRETLAND 

28951 US EPPERSON UNDERWRT BANDARÍKIN 

20609 VOLKSWAGEN USA BANDARÍKIN 

f11345 VS MANAGEMENT LLC BANDARÍKIN 

f11852 VALOR AVIATION LLC BANDARÍKIN 

f10841 W&J AIR, LLC BANDARÍKIN 

33375 WAYLOCK OVERSEAS LTD RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

38980 WAYPOINT AERONAUTIC. BANDARÍKIN 

f11376 WESTERN ASSET MANAGEMENT CO BANDARÍKIN 

25990 WESTSHORE AVTN MGMT BANDARÍKIN 

f11383 WESTWIND BROTHERS INC BANDARÍKIN 

f11390 WILLIS LEASE FINANCE CORP BANDARÍKIN 

32802 WIV AIR-2 LLC BANDARÍKIN 

39113 WORLD MARKET AVTN BANDARÍKIN 

6357 WORLD WIDE AIRCRAFT KANADA 

38716 WORLDWIDE ACFT SVCS BANDARÍKIN 

f12485 WACO AIR SUPPLY BANDARÍKIN 

f11839 WESTERN AIR CREWS BANDARÍKIN 

f12486 WOLRD HEIR, INC BANDARÍKIN 

f10483 WORLD HARVEST CHURCH FLIGHT 

OPERATIONS 

BANDARÍKIN 

37431 ZAIN SD FZE SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 

34395 ZAPOLARYE RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ 

NOREGUR 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

28884 AERONAUTICA SUNTRANS BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA 

26351 AIR KILROE LTD T/A EASTERN AIRWAYS BRETLAND 

35709 AIR MANAS TADSÍKISTAN 

33563 AL THANI, ABDULLAH KATAR 

33869 ALCI ANTARTIC SUÐUR-AFRÍKA 

f12790 ALPINE AVIATION INC BANDARÍKIN 

32992 AMAZON SKY SAC PERÚ 



Nr. 76/200 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.11.2022 

 

36140 ARMSTRONG-SUMIN H B BANDARÍKIN 

37320 AVIA EXPRESS SWEDEN SVÍÞJÓÐ 

46782 BABCOCK SCANDINAVIAN AIRAMBULANCE 

AS 

NOREGUR 

21482 BECHTEL BANDARÍKIN 

550 BERGEN AIR TRANSPORT NOREGUR 

30590 BOND OFFSHORE HELICOPTERS LTD BRETLAND 

37084 BRISTOW NORWAY AS NOREGUR 

36851 CHC HELI. ÁSTRALÍA ÁSTRALÍA 

3536 CHC HELIKOPTER NOREGUR 

25039 COUGAR HELICOPTERS KANADA 

32128 CRESCINI G BANDARÍKIN 

5071 CROIX ROUGE SVISS 

f10118 CHOUEST AIR, INC. BANDARÍKIN 

32849 DESERT AIR CHTR INC BANDARÍKIN 

38211 DONGHAI JET COMPANY BANDARÍKIN 

28088 DUKE ENERGY BUSINESS SERVICES LLC BANDARÍKIN 

37853 FIELD AVIATION CY KANADA 

29408 FLY VIKING AS NOREGUR 

32166 FLYFORT NOREGUR 

34355 FLYJET KAZAKHSTAN KASAKSTAN 

48359 FLYR AS NOREGUR 

f10932 FELHAM ENTERPRISES LTD. NÝJA-SJÁLAND 

27731 GUARD SYSTEMS ASA NOREGUR 

f10772 GPLUSS BANDARÍKIN 

34076 HELISWISS INTL SVISS 

43935 HOAK TRAVEL INC BANDARÍKIN 

f11372 IVANHOE AVIATION HOLDINGS LLC BANDARÍKIN 

28864 JAZZ AIR KANADA 

1755 LOGANAIR LTD BRETLAND 

f11458 MAJESTIC EQUIPMENT SERVICES LLC BANDARÍKIN 

3901 MARATHON OIL BANDARÍKIN 

17698 MARINE R CORP BANDARÍKIN 

31852 MFI MANAGEMENT FUR ÞÝSKALAND 

34343 MIDAIR LS SVISS 

32777 MP AVIATION LLP BRETLAND 



17.11.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 76/201 

 

32571 NORSK HELIKOPTER AS NOREGUR 

47882 NORWEGIAN AIRSHUTTLE (2) NOREGUR 

22212 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS NOREGUR 

32975 PLANE FOLK LLC BANDARÍKIN 

37652 RELY AS NOREGUR 

37658 SCANDINAVIAN A/SYS SVÍÞJÓÐ 

36843 SG FINANS AS NOREGUR 

24142 SMC AVIATION KÝPUR 

32653 SMOKELESS TOBACCO BANDARÍKIN 

33705 SUNDT AIR MNGT AS NOREGUR 

35288 SUNSHINE AIR SERVICES P/L ÁSTRALÍA 

f10893 W. C. AVIATION BANDARÍKIN 

5343 WIDEROE FLYVESELSKAP NOREGUR 

33661 WINNER 614 JH LLC BANDARÍKIN 

42401 WORLDWIDE ACFT (BDA) BRETLAND 

SVISS 

CRCO-auðkennisnúmer Heiti umráðanda Ríki flugrekanda 

33938 AMAC CORPORATE JET AG SVISS 

42395 CHAIR AIRLINES AG SVISS 

2850 EASYJET SWITZERLAND SVISS 

6101 EDELWEISS SUISSE SVISS 

25615 G5 EXECUTIVE SVISS 

28448 HELVETIC AIRWAYS SVISS 

28006 JAPAT SVISS 

29471 JET AVIATION ZURICH-AIRPORT AG SVISS 

31311 MSC AVIATION SVISS 

34415 NOMAD AVIATION SVISS 

28494 SWISS INTERNATIONAL AIRLINES LTD SVISS“ 
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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2019/1161 

frá 20. júní 2019 

um breytingu á tilskipun 2009/33/EB um að stuðla að notkun á umhverfisvænum og orkunýtnum 

ökutækjum til flutninga á vegum (*) 

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) Í samræmi við niðurstöður fundar leiðtogaráðsins 23.-24. október 2014 hefur Sambandið einsett sér að þróa orkukerfi 

sem er sjálfbært, samkeppnishæft, öruggt og afkolað. Í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar frá 22. janúar 2014 sem 

ber yfirskriftina „Stefnurammi fyrir loftslag og orku á tímabilinu 2020 til 2030“ eru metnaðarfullar skuldbindingar 

ákvarðaðar fyrir Sambandið um að draga enn frekar úr losun gróðurhúsalofttegunda um a.m.k. 40% eigi síðar en 2030, 

samanborið við árið 1990, að auka hlutfall endurnýjanlegrar orku um a.m.k. 27%, að spara orku um a.m.k. 27% og að 

bæta orkuöryggi, samkeppnishæfni og sjálfbærni Sambandsins. Síðan þá hefur það verið ákvarðað með tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/2001 (4) að hlutdeild orku frá endurnýjanlegum orkugjöfum verði 32% af 

heildarorkunotkun Sambandsins eigi síðar en 2030 og nýtt orkunýtnimarkmið fyrir Sambandið hefur verið ákvarðað 

með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/2002 (5) sem felur í sér a.m.k. 32,5% fyrir árið 2030. 

2) Í orðsendingu sinni frá 20. júlí 2016 sem ber yfirskriftina „Evrópsk stefnuáætlun um hreyfanleika með lítilli losun“ 

tilkynnti framkvæmdastjórnin að hraða þurfi afkolun í flutningageiranum svo hægt sé að uppfylla skuldbindingar 

Sambandsins sem gerðar voru á tuttugustu og fyrstu ráðstefnu samningsaðila að rammasamningi Sameinuðu þjóðanna 

um loftslagsbreytingar, sem haldin var í París árið 2015, og að losun gróðurhúsalofttegunda og loftmengandi efna þurfi 

því að vera á stöðugri leið að núlli fyrir miðja öldina. Auk þess er nauðsynlegt að draga umtalsvert og án tafar úr losun 

loftmengunarefna frá flutningum sem skaða heilsu okkar og umhverfið. Þessu er hægt að ná fram með fjölda 

stefnufrumkvæða, þ.m.t. ráðstöfunum sem styðja við skipti yfir í almenningssamgöngur og notkun opinberra innkaupa 

til að stuðla að notkun á umhverfisvænum ökutækjum [áður þýtt sem hrein ökutæki]. 

3) Í orðsendingu sinni frá 31. maí 2017 sem ber yfirskriftina „Evrópa á hreyfingu: áætlun fyrir félagslega réttláta 

umbreytingu yfir í umhverfisvænan, samkeppnishæfan og tengdan hreyfanleika fyrir alla“ leggur framkvæmdastjórnin 

áherslu á að það hafi marga kosti í för með sér fyrir borgara, aðildarríki og iðnað Sambandsins að auka framleiðslu og 

útbreiðslu á umhverfisvænum ökutækjum, grunnvirkjum fyrir óhefðbundið eldsneyti og nýrri þjónustu vegna 

hreyfanleika sem nýtir stafvæðingu og sjálfvirkni í Sambandinu. Þessir kostir fela meðal annars í sér öruggari og 

snurðulausari lausnir fyrir hreyfanleika og minni váhrif af völdum losunar skaðlegra mengunarefna. Eins og tekið er 

fram í ávarpinu um stöðu Sambandsins frá 13. september 2017 er það enn fremur eitt af meginmarkmiðum Sambandsins 

að verða leiðandi á heimsvísu í afkolun.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 188, 12.7.2019, bls. 116. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 288/2022 

frá 28. október 2022 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB C 262, 25.7.2018, bls. 58. 

(2) Stjtíð. ESB C 387, 25.10.2018, bls. 70. 

(3) Afstaða Evrópuþingsins frá 18. apríl 2019 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 13. júní 2019. 

(4) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/2001 frá 11. desember 2018 um að auka notkun orku frá endurnýjanlegum orkugjöfum 

(Stjtíð. ESB L 328, 21.12.2018, bls. 82). 

(5) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/2002 frá 11. desember 2018 um breytingu á tilskipun 2012/27/ESB um orkunýtni (Stjtíð. 

ESB L 328, 21.12.2018, bls. 210). 

2022/EES/76/09 
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4) Eins og tilkynnt er um í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar „Evrópa á hreyfingu“ myndar þessi tilskipun hluta af 

öðrum tillögupakka sem mun stuðla að þróun Sambandsins í átt að hreyfanleika með lítilli losun. Sá tillögupakki sem 

var lagður fram í orðsendingu Sambandsins frá 8. nóvember 2017 sem ber yfirskriftina „Markmiðum um hreyfanleika 

með lítilli losun náð — Evrópusamband sem verndar plánetuna, styrkir rétt neytenda og verndar iðnað og launafólk“ 

inniheldur samsetningu ráðstafana sem tengjast framboði og eftirspurn til að leiða Sambandið í átt að hreyfanleika með 

lítilli losun og samtímis styrkja samkeppnishæfni vistkerfis Sambandsins með tilliti til hreyfanleika. Stuðla ætti að 

notkun á umhverfisvænum ökutækjum samhliða frekari þróun á almenningssamgöngum sem leið til að draga úr 

umferðarteppu á vegum og þar af leiðandi til að draga úr losun og bæta loftgæði. 

5) Nýsköpun með nýrri tækni stuðlar að því að minnka koltvísýringslosun frá ökutækjum og að draga úr loftmengun og 

hávaðamengun og styður um leið við afkolun í flutningageiranum. Aukin útbreiðsla ökutækja á vegum með lítilli og 

engri losun mun draga úr losun koltvísýrings og losun ákveðinna mengunarefna (efnisagnir, köfnunarefnisoxíð og 

vetniskolefni, önnur en metan) og bæta þannig loftgæði í borgum og öðrum menguðum svæðum og jafnframt efla 

samkeppnishæfni og vöxt iðnaðar Sambandsins á sífellt hnattrænni markaði fyrir ökutæki með lítilli og engri 

losun. Framkvæmdastjórnin ætti að vinna að stefnuúrræðum til að stuðla að víðtækri útbreiðslu slíkrar nýrrar tækni í 

iðnaði og auka framleiðslugetu á slíkri nýrri tækni í öllum aðildarríkjum í því skyni að stuðla að jöfnum 

samkeppnisskilyrðum og jafnri þróun milli aðildarríkja. 

6) Samkvæmt markaðsspám er áætlað að kaupverð umhverfisvænna ökutækja muni halda áfram að lækka. Lægri 

rekstrarkostnaður og viðhaldskostnaður stuðlar þegar að samkeppnishæfum heildarkostnaði vegna eignarhalds. 

Lækkunin sem vænst er á innkaupsverði mun draga frekar úr hindrunum varðandi aðgengileika og útbreiðslu á 

umhverfisvænum ökutækjum á markaði á næsta áratug. 

7) Þótt Sambandið sé eitt af leiðandi svæðunum í rannsóknum og hágæða vistvænni nýsköpun þá eru stærstu 

framleiðendurnir á rafknúnum hópbifreiðum (e. battery electric buses) og á rafgeymum staðsettir á Kyrrahafs- og 

Asíusvæðinu. Með sama hætti er hnattræn markaðsþróun á rafknúnum ökutækjum (e. battery electric vehicle) knúin 

áfram af mörkuðum í Kína og Bandaríkjunum. Metnaðarfull stefna Sambandsins um innkaup á umhverfisvænum 

ökutækjum mun hjálpa til að örva nýsköpun og stuðla frekar að samkeppnishæfni og vexti iðnaðar Sambandsins á sífellt 

hnattrænni markaði fyrir umhverfisvæn ökutæki og grunnvirki fyrir tengda tækni. Eins og fram kemur í orðsendingu 

framkvæmdastjórnarinnar frá 3. október 2017 sem ber yfirskriftina „Skilvirk opinber innkaup í Evrópu og fyrir Evrópu“ 

mun framkvæmdastjórnin áfram vera í fararbroddi í þeirri viðleitni að tryggja jöfn samkeppnisskilyrði og að stuðla að 

betri aðgangi að mörkuðum þriðju landa fyrir opinber innkaup, þ.m.t. vegna kaupa, langtímaleigu, skammtímaleigu eða 

kaupleigu á ökutækjum til flutninga á vegum. 

8) Að teknu tilliti til þess að opinber útgjöld vegna vara, verka og þjónustu voru u.þ.b. 16% af vergri landsframleiðslu árið 

2018 geta opinber yfirvöld, gegnum opinbera innkaupastefnu sína, eflt og stutt við markaði fyrir nýstárlegar vörur og 

þjónustur. Til að ná því markmiði ætti tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/33/EB (6) að innihalda skýrar og 

gagnsæjar kröfur, þ.m.t. skýr markmið til langs tíma fyrir innkaup og einfalda aðferð til að reikna þau út. Í tilskipunum 

Evrópuþingsins og ráðsins 2014/24/ESB (7) og 2014/25/ESB (8) eru settar fram lágmarksreglur um opinber innkaup sem 

samræma það hvernig samningsyfirvöld og samningsstofnanir kaupa verk, vörur og þjónustu. Í þessum tilskipunum eru 

einkum sett fram almenn viðmiðunarmörk fjárhæða til að ákvarða hvaða opinberu samningar eiga að falla undir löggjöf 

Sambandsins um opinber innkaup. Þau viðmiðunarmörk eiga einnig við um tilskipun 2009/33/EB. 

9) Aðgengi að fullnægjandi hleðslu- og áfyllingargrunnvirkjum er forsenda fyrir útbreiðslu ökutækja sem ganga fyrir 

óhefðbundnu eldsneyti. Hinn 8. nóvember 2017 samþykkti framkvæmdastjórnin aðgerðaáætlun til að styðja við hraðari 

uppbyggingu grunnvirkja fyrir óhefðbundið eldsneyti í Sambandinu, þ.m.t. auknum stuðningi við uppbyggingu á 

grunnvirkjum, sem eru aðgengileg öllum, með sjóðum Sambandsins, sem stuðlar að því að skapa hagstæðari skilyrði 

fyrir umbreytingu yfir í umhverfisvæn ökutæki, þ.m.t. í almenningssamgöngum. Framkvæmdastjórnin mun endurskoða 

framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2014/94/ESB (9) eigi síðar en 31. desember 2020 og mun leggja fram 

tillögu að nýrri löggjöf til að breyta þeirri tilskipun ef framkvæmdastjórnin telur að slíkt sé nauðsynlegt á grundvelli 

þeirrar endurskoðunar.  

  

(6) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/33/EB frá 23. apríl 2009 um að stuðla að notkun á hreinum og orkunýtnum ökutækjum til 

flutninga á vegum (Stjtíð. ESB L 120, 15.5.2009, bls. 5). 

(7) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/24/ESB frá 26. febrúar 2014 um opinber innkaup og niðurfellingu tilskipunar 2004/18/EB 

(Stjtíð. ESB L 94, 28.3.2014, bls. 65). 

(8) 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). 

(9) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/94/ESB frá 22. október 2014 um uppbyggingu grunnvirkja fyrir óhefðbundið eldsneyti (Stjtíð. 

ESB L 307, 28.10.2014, bls. 1). 
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10) Tilskipun 2009/33/EB kemur til viðbótar við lárétta löggjöf Sambandsins um opinber innkaup og bætir við viðmiðunum 

um sjálfbærni í þeim tilgangi að örva markaðinn fyrir umhverfisvæn og orkunýtin ökutæki til flutninga á vegum. Árið 

2015 gerði framkvæmdastjórnin eftirámat á tilskipun 2009/33/EB og komst að þeirri niðurstöðu að sú tilskipun hafi ekki 

leitt til útbreiðslu á umhverfisvænum ökutækjum á markaði innan Sambandsins, sérstaklega vegna annmarka að því er 

varðar gildissvið hennar og ákvæðin um kaup á ökutækjum. Niðurstaðan í því eftirámati var að þessi tilskipun hafi haft 

afar takmörkuð áhrif á minnkun losunar gróðurhúsalofttegunda og loftmengandi efna og á eflingu samkeppnishæfni 

iðnaðar. 

11) Áhrifamatið sem framkvæmdastjórnin gerði á endurskoðuninni á tilskipun 2009/33/EB undirstrikar ávinninginn af því 

að breyta heildarnálgun í stjórnarháttum varðandi innkaup á umhverfisvænum ökutækjum á vettvangi Sambandsins. 

Samanborið við það að treysta á innfellingu ytri kostnaðar við heildarákvarðanir um innkaup getur setning 

lágmarksmarkmiða fyrir innkaup verið áhrifarík leið til að ná markmiðinu um að stuðla að og hvetja til útbreiðslu á 

umhverfisvænum ökutækjum á markaði, á sama tíma og lögð er áhersla á að taka tillit til umhverfisþátta við allar 

ákvarðanir um innkaup. Ávinningur borgara og fyrirtækja Sambandsins til meðallangs eða langs tíma réttlætir þessa 

nálgun að fullu að svo miklu leyti sem hún leiðir til þess að samningsyfirvöld og samningsstofnanir hafi nægan 

sveigjanleika í vali á þeirri tækni sem verður notuð. 

12) Með því að rýmka gildissvið tilskipunar 2009/33/EB þannig að það taki t.d. til langtímaleigu, skammtímaleigu og 

kaupleigu á ökutækjum, ásamt samningum um tilteknar þjónustur, er tryggt að hún nái yfir allar viðeigandi starfsvenjur 

við innkaup. Sú þjónusta sem fellur undir gildissvið þessarar tilskipunar, s.s. flutningaþjónusta á opinberum vegum, 

þjónusta tengd sérstökum farþegaflutningum á vegum, óreglubundnir farþegaflutningar, sem og tiltekin póst- og 

bögglaþjónusta og sorphirðuþjónusta, ætti að vera þjónusta þar sem ökutækin, sem eru notuð til þess að veita þessa 

þjónustu, tilheyra þeim ökutækjaflokkum sem falla undir þessa tilskipun og sem mynda stóran hluta í samningnum. 

Þessa þjónustu ætti að auðkenna með viðkomandi kóðum í sameiginlega innkaupaorðasafninu (CPV) sem taldir eru upp 

í viðaukanum. Þessi tilskipun ætti ekki að hafa afturvirk áhrif á fyrirliggjandi samninga. 

13) Víðtækur stuðningur er frá helstu hagsmunaaðilum um skilgreiningu á hugtakinu „umhverfisvæn ökutæki“ þar sem tillit 

er tekið til krafnanna um minnkun losunar gróðurhúsalofttegunda og loftmengandi efna frá léttum ökutækjum. Til að 

tryggja að í Sambandinu séu nægilegir hvatar fyrir hendi til að stuðla að útbreiðslu ökutækja með lítilli og engri losun á 

markaði ætti að laga ákvæðin um opinber innkaup þeirra samkvæmt þessari tilskipun að skilgreiningunni á ökutækjum 

með engri eða lítilli losun sem kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/631 (10). Þær aðgerðir 

sem framkvæmdar eru samkvæmt þessari tilskipun munu stuðla að því að kröfurnar í þeim stöðlum sem mælt er fyrir 

um í reglugerð (ESB) 2019/631 séu uppfylltar. Til að bæta loftgæði ætti frammistaða umhverfisvænna ökutækja að vera 

betri en kveðið er á um í lágmarkskröfunum um köfnunarefnisoxíð (NOx) og örsmáar agnir — fjöldi agna (PN), 

samkvæmt þeim viðmiðunarmörkum sem eru í gildi fyrir losun í raunverulegum akstri (RDE). Fyrir utan ökutæki með 

engri losun eru sem stendur ekki mörg létt ökutæki með losun loftmengandi efna sem er að hámarki 80% af gildandi 

losunarmörkum. Þó er búist við því að fjöldi slíkra ökutækja muni aukast á næstu árum, þá sérstaklega tengitvinn-

rafökutæki. Metnaðarfyllri aðferð við opinber innkaup getur verið verulegur viðbótarhvati fyrir markaðinn. 

14) Skilgreina ætti umhverfisvæn þung ökutæki á grundvelli notkunar óhefðbundins eldsneytis í samræmi við tilskipun 

2014/94/ESB. Ef nota á fljótandi lífeldsneyti, tilbúið eldsneyti eða paraffínskt eldsneyti í ökutæki sem keypt eru inn 

þurfa samningsyfirvöld og samningsstofnanir að tryggja, með lögboðnum samningsákvæðum eða með álíka skilvirkum 

aðferðum innan reglnanna um opinber innkaup, að í þeim ökutækjum sé einungis notað slíkt eldsneyti. Þó þessi 

eldsneyti geti innihaldið íblöndunarefni eldsneytis, eins og gert er t.d. með eldsneyti sem byggist á etanóli fyrir breytta 

dísilhreyfla (ED95), þá ætti ekki að blanda þeim saman við jarðefnaeldsneyti. 

15) Til að bæta loftgæði í sveitarfélögum er afar mikilvægt að endurnýja flutningaflotann með umhverfisvænum 

ökutækjum. Samkvæmt meginreglum hringrásarhagkerfisins er þess enn fremur krafist að vörur fái lengri endingartíma. 

Því ættu ökutæki sem, vegna ísetningar endurbótarhlutar, uppfylla kröfurnar fyrir umhverfisvæn ökutæki eða ökutæki 

með engri losun að teljast með sem hluti af því að ná viðeigandi lágmarksmarkmiðum fyrir innkaup.  

  

(10) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/631 frá 17. apríl 2019 um að setja staðla um frammistöðu vegna losunar koltvísýrings 

fyrir nýjar fólksbifreiðar og ný, létt atvinnuökutæki og um niðurfellingu reglugerða (EB) nr. 443/2009 og (ESB) nr. 510/2011 (Stjtíð. 

ESB L 111, 25.4.2019, bls. 13). 
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16) Létt ökutæki og þung ökutæki eru notuð í mismunandi tilgangi og eru mismunandi hvað varðar þroska þeirra á 

markaðinum og það væri kostur ef sá munur væri viðurkenndur í ákvæðum um opinber innkaup. Í áhrifamatinu var 

viðurkennt að markaðir fyrir hópbifreiðar með lítilli og engri losun einkennist af auknum markaðsþroska en á hinn 

bóginn eru markaðir fyrir vörubifreiðar með lítilli og engri losun á fyrri þrepum markaðsþróunar. Langferðabifreiðar 

ættu ekki að falla undir gildissvið þessarar tilskipunar sökum takmarkaðs þroska markaðarins að því er varðar 

langferðabifreiðar með lítilli og engri losun, tiltölulega takmarkaðs hlutverks opinberra innkaupa á þessum hluta 

markaðarins og sérstakra rekstrarlegra krafna þeirra. Ökutæki í flokki M3 með rými fyrir standandi farþega til að gera 

kleift að farþegar fari ört í og úr ökutækinu teljast vera hópbifreiðar á meðan ökutæki í flokki M3 með takmarkað eða 

ekkert rými fyrir standandi farþega teljast vera langferðabifreiðar í samræmi við nálgunina sem fylgt er eftir í reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 661/2009 (11) og reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 

107. Að teknu tilliti til afar þröngs markaðar fyrir tveggja hæða hópbifreiðar og sértækra takmarkana á hönnun þeirra 

þykir rétt að á fyrsta viðmiðunartímabilinu, sem fellur undir þessa tilskipun, séu sett lægri lágmarksmarkmið fyrir 

innkaup á ökutækjum með engri losun sem tilheyra þeim flokki þungra ökutækja í aðildarríkjum þar sem tveggja hæða 

hópbifreiðar eru umtalsverður hluti af opinberum innkaupum. 

17) Til að leggja ekki óhóflega byrði á opinber yfirvöld og opinbera aðila ættu aðildarríki að geta undanþegið frá kröfum 

þessarar tilskipunar opinber innkaup á tilteknum ökutækjum með sérstaka eiginleika sem tengjast rekstrarlegum kröfum 

þeirra. Til slíkra ökutækja teljast m.a. brynvarin ökutæki, sjúkrabifreiðar, líkvagnar, ökutæki með hjólastólaaðgengi í 

flokki M1, færanlegir kranar, ökutæki sem eru hönnuð og smíðuð aðallega til notkunar á byggingarsvæðum, í 

grjótnámum, í höfnum eða á flugvöllum, sem og ökutæki sem eru sérstaklega hönnuð og smíðuð eða breytt til notkunar 

hjá herafla, almannavörnum, slökkviliðum og liðsafla sem sér um að halda uppi allsherjarreglu. Slíkar breytingar geta 

tengst uppsetningu á sérhæfðum fjarskiptabúnaði eða á neyðarljósum. Kröfurnar sem settar eru fram í þessari tilskipun 

ættu ekki að gilda um ökutæki sem eru sérstaklega hönnuð og smíðuð sem vinnuvélar og sem henta ekki til farþega- eða 

vöruflutninga. Til slíkra ökutækja teljast ökutæki sem ætluð eru fyrir viðhald vega, s.s. snjóplógar. 

18) Setning lágmarksmarkmiða fyrir innkaup á umhverfisvænum ökutækjum sem á að uppfylla á tveimur viðmiðunar-

tímabilum, sem enda árið 2025 og 2030, á vettvangi aðildarríkjanna ætti að stuðla að stefnuvissu á mörkuðum þar sem 

þörf er á fjárfestingu í hreyfanleika með engri losun og lítilli losun. Lágmarksmarkmiðin stuðla að sköpun markaðar 

fyrir umhverfisvæn ökutæki í öllu Sambandinu. Með þeim gefst tími til að aðlaga opinber innkaupaferli og til að senda 

markaðnum skýr merki. Það eflir enn frekar skuldbindinguna um afkolun í flutningageiranum að gerð er krafa um að 

helmingur lágmarksmarkmiða fyrir innkaup hópbifreiða, sem keyptar eru inn á þessum viðmiðunartímabilum, verði náð 

með því að kaupa inn hópbifreiðar með engri losun. Tekið skal fram að strætisvagnar með straumtrissu (e. trolley buses) 

teljast vera hópbifreiðar með engri losun, að því tilskildu að þeir séu einungis knúnir með rafmagni eða noti einungis 

aflrás með engri losun þegar þeir eru ekki tengdir við dreifikerfið, að öðrum kosti teljast þeir samt vera umhverfisvæn 

ökutæki. Í áhrifamatinu er því veitt athygli að aðildarríkin setja í auknum mæli markmið með hliðsjón af efnahagslegri 

getu þeirra og alvarleika vandans. Setja ætti mismunandi markmið fyrir mismunandi aðildarríki í samræmi við 

efnahagslega getu þeirra (verg landsframleiðsla á mann) og váhrifin sem íbúar verða fyrir vegna mengunar (þéttleiki 

byggðar í þéttbýli). Í svæðisbundna áhrifamatinu sem gert var fyrir þessa tilskipun er sýnt fram á að áhrifin munu 

dreifast með jöfnum hætti milli landsvæða í Sambandinu. 

19) Til að uppfylla lágmarksmarkmiðin á yfirráðasvæði sínu ættu aðildarríkin að hafa sveigjanleika til að skipta byrðunum í 

samræmi við stjórnskipulegan ramma þeirra og í samræmi við stefnumarkmiðin í flutningamálum þeirra. Við skiptingu 

byrða innan aðildarríkis má taka tillit til mismunandi þátta, s.s. muninum á efnahagslegri getu, loftgæðum, þéttleika 

byggðar, eiginleikum flutningakerfisins, stefnum um afkolun í flutningageiranum og til að draga úr loftmengun, eða 

annarra viðeigandi viðmiða. 

20) Ökutæki með enga losun í gegnum útblástursrörið skilja líka eftir sig umhverfisspor vegna losunarinnar sem stafar af 

birgðakeðjunni fyrir eldsneyti, frá námuvinnslu til eldsneytisgeymisins, sem og vegna framleiðsluferlisins á íhlutunum 

og endurvinnanleika þeirra. Til þess að samrýmast markmiðunum um sjálfbærni ætti framleiðsla rafgeyma að hafa 

lágmarksáhrif á umhverfið bæði innan og utan Sambandsins, einkum að því er varðar ferlið við námuvinnslu hráefnanna 

sem nota á við framleiðsluna á rafgeymunum. Stuðningur við tækni sem tekst á við þessa áskorun, s.s. sjálfbæra og 

endurvinnanlega rafgeyma, getur stuðlað að sjálfbærni rafknúinna ökutækja í heild sinni með framtaksverkefnum á borð 

  

(11) 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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við bandalag ESB um rafgeyma (e. EU Battery Alliance) og aðgerðaáætlun ESB vegna rafgeyma (e. EU Battery Action 

Plan) og í tengslum við endurskoðunina á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/66/EB (12). Fyrir tímabilið eftir 

2030 ætti hugsanlega að taka tillit til koltvísýringslosunar á vistferli ökutækja og koltvísýringslosunar ökutækja frá 

uppsprettu í hjól (e. well-to-wheel), með hliðsjón af viðeigandi ákvæðum í lögum Sambandsins varðandi útreikning á 

þessari losun á þeim tímapunkti. 

21) Í tilmælum Evrópuþingsins frá 4. apríl 2017 til ráðsins og framkvæmdastjórnarinnar í kjölfar rannsóknar þess á 

mælingum á losun á sviði vélknúinna ökutækja (13) voru aðildarríkin hvött til þess að stuðla að umhverfisvænum 

innkaupastefnum hins opinbera með því að opinber yfirvöld kaupi ökutæki með engri losun og ökutæki með sérlega 

lítilli losun fyrir þeirra eigin flota eða fyrir opinberar eða hálfopinberar áætlanir um bíldeilingu og að leggja smám 

saman niður framleiðslu nýrra bifreiða sem losa koltvísýring eigi síðar en 2035. 

22) Hægt er að ná hámarksáhrifum ef opinber innkaup á umhverfisvænum ökutækjum beinast að svæðum þar sem er 

tiltölulega mikil loftmengun og hávaðamengun. Opinber yfirvöld í aðildarríkjunum eru hvött til að leggja sérstaka 

áherslu á þessi svæði þegar þau hrinda innlendum lágmarksmarkmiðum fyrir innkaup í framkvæmd. Opinber yfirvöld 

eru einnig hvött til að gera ráðstafanir, t.d. að veita samningsyfirvöldum og samningsstofnunum aðgang að nægilegu 

fjármagni til að koma í veg fyrir að kostnaðurinn við að uppfylla þau lágmarksmarkmið fyrir innkaup sem sett eru með 

þessari tilskipun leiði til hærra miðaverðs fyrir neytendur eða til skerðingar á almennri flutningaþjónustu, eða haldi aftur 

af þróun á umhverfisvænum flutningum utan vega, s.s. sporvagnar og neðanjarðarlestir. Opinber yfirvöld ættu að láta 

viðeigandi aðgerðir endurspeglast í skýrslugjöf sinni samkvæmt þessari tilskipun. Til að forðast óhóflega byrði og til að 

hámarka mögulegan árangur þessarar tilskipunar ættu opinber yfirvöld að fá viðeigandi tækniaðstoð. 

23) Einungis lítill hluti þeirrar losunar sem stafar af flutningageiranum kemur frá almenningssamgöngum. Til að stuðla 

frekar að afkolun í flutningageiranum, bæta loftgæði og viðhalda jöfnum samkeppnisskilyrðum á milli mismunandi 

rekstraraðila geta aðildarríki ákveðið, í samræmi við lög Sambandsins, að leggja svipaðar kröfur á rekstraraðila og 

þjónustur í einkageiranum sem falla út fyrir gildissvið þessarar tilskipunar, s.s. leigubílafyrirtæki, bílaleigufyrirtæki og 

farveitur (e. ride-pooling companies). 

24) Útreikningur á vistferilskostnaði er mikilvægt tæki í höndum samningsyfirvalda og samningsstofnana til að standa 

straum af orkukostnaði og umhverfiskostnaði á vistferli ökutækis, þ.m.t. kostnaði vegna losunar gróðurhúsalofttegunda 

og losunar annarra mengandi efna á grundvelli viðeigandi aðferðafræði til að ákvarða peningalegt gildi þeirra. Að teknu 

tilliti til þess að aðferðin, sem gefin er upp í tilskipun 2009/33/EB fyrir útreikning á rekstrarkostnaði á endingartíma, 

hefur sjaldan verið notuð og til þess að samningsyfirvöld og samningsstofnanir hafa lagt fram upplýsingar um að þau 

beiti eigin aðferðum, sem eru sérsniðnar að þeirra eigin sérstöku aðstæðum og þörfum, ætti ekki að krefjast þess að 

skyldubundin aðferð verði notuð heldur ættu samningsyfirvöld og samningsstofnanir að geta valið úr öllum tiltækum 

aðferðum til að reikna út vistferilskostnað í því skyni að styðja við sín innkaupaferli á grundvelli forsenda fyrir 

fjárhagslega hagkvæmasta tilboðinu, eins og lýst er í 67. gr. tilskipunar 2014/24/ESB og í 82. gr. tilskipunar 

2014/25/ESB, að teknu tilliti til kostnaðarhagkvæmni á endingartíma ökutækisins sem og til umhverfisþátta og 

félagslegra þátta. 

25) Skýrslugjöf um opinber innkaup samkvæmt þessari tilskipun ætti að gefa skýrt yfirlit yfir markaðinn sem gerir kleift að 

vakta beitingu hennar með skilvirkum hætti. Slík skýrslugjöf ætti að hefjast á því að aðildarríki leggi fram upplýsingar 

fyrir framkvæmdastjórnina til bráðabirgða eigi síðar en 2. ágúst 2022 sem fylgt er eftir með fyrstu ítarlegri skýrslu um 

framkvæmd á lágmarksmarkmiðum innkaupa árið 2026 og þriðja hvert ár eftir það. Laga ætti tímarammann að 

núgildandi skyldum um skýrslugjöf samkvæmt tilskipunum 2014/24/ESB og 2014/25/ESB. Greiða ætti fyrir einfaldari 

skýrslugjöf til að lágmarka stjórnsýslubyrði á opinbera aðila og til að koma á skilvirku yfirliti yfir markaðinn. 

Framkvæmdastjórnin mun veita lausnir á skráningunni og vöktuninni samkvæmt gagnagrunninum fyrir útboðsvefinn 

TED (e. Tenders Electronic Daily) og mun tryggja ítarlega skýrslugjöf um ökutæki með lítilli og engri losun og önnur 

ökutæki sem ganga fyrir óhefðbundnu eldsneyti innan ramma sameiginlega innkaupaorðasafns Sambandsins. Sértækir 

kóðar í sameiginlega innkaupaorðasafninu munu hjálpa við skráningu og vöktun samkvæmt gagnagrunninum fyrir 

útboðsvefinn TED.  

  

(12) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/66/EB frá 6. september 2006 um rafhlöður og rafgeyma og notaðar rafhlöður og rafgeyma og 

um niðurfellingu tilskipunar 91/157/EBE (Stjtíð. ESB L 266, 26.9.2006, bls. 1). 

(13) Stjtíð. ESB C 298, 23.8.2018, bls. 140. 
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26) Hægt er að ná fram frekari stuðningi við markaðsútbreiðslu umhverfisvænna ökutækja og grunnvirkja fyrir þau með því 

að veita markvissar opinberar stuðningsráðstafanir á landsvísu og á vettvangi Sambandsins. Slíkar ráðstafanir fela m.a. í 

sér aukna notkun á sjóðum Sambandsins til að styðja við endurnýjun á flotum almenningssamgöngutækja, betri miðlun 

þekkingar og samhæfingu innkaupa til að hægt sé að framkvæma aðgerðir sem eru nægilega umfangsmiklar til að draga 

úr kostnaði og hafa áhrif á markaðinn. Möguleikinn á opinberum stuðningi við að stuðla að þróun grunnvirkja sem eru 

nauðsynleg vegna dreifingar á óhefðbundnu eldsneyti er viðurkenndur í viðmiðunarreglunum um ríkisaðstoð til 

umhverfisverndar og orkumála fyrir 2014-2020 (14). Ákvæði sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 

107. og 108. gr., munu þó gilda áfram um slíkan opinberan stuðning. 

27) Markvissar stuðningsráðstafanir varðandi innkaup á umhverfisvænum ökutækjum geta hjálpað samningsyfirvöldum og 

samningsstofnunum. Samkvæmt núgildandi fjárhagsramma til margra ára (MFF) fyrir árin 2014-2020 hefur Sambandið 

þegar yfir fjölda mismunandi sjóða að ráða til að styðja aðildarríki, staðaryfirvöld og viðkomandi rekstraraðila við 

umbreytingu þeirra yfir í sjálfbæran hreyfanleika. Einkum eru uppbyggingar- og fjárfestingarsjóðir Evrópu mikilvægar 

fjáröflunarleiðir fyrir verkefni sem snerta hreyfanleika í þéttbýli. Rannsóknaráætlun Sambandsins, Horizon 2020, sem 

komið er á fót með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1291/2013 (15) fjármagnar rannsóknarverkefni og 

nýsköpunarverkefni sem snerta hreyfanleika í þéttbýli og snjallborgir og -samfélög, en Sjóðurinn fyrir samtengda 

Evrópu, sem komið er á fót með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1316/2013 (16), er varinn til stuðnings 

við þróun á viðeigandi grunnvirkjum á hnútpunktum í þéttbýli. Það að taka upp skilgreiningu á umhverfisvænum 

ökutækjum og að setja lágmarksmarkmið fyrir innkaup á þeim í þessari tilskipun getur stuðlað að því að tryggja enn 

markvissari beitingu á fjármögnunarleiðum Sambandsins, þ.m.t. í næsta fjárhagsramma til margra ára fyrir árin  

2021-2027. Þessar stuðningsráðstafanir munu stuðla að því að draga úr háum nýfjárfestingarkostnaði vegna breytinga á 

innviðum og munu styðja við afkolun í flutningageiranum. 

28) Til að tryggja að þessi hugsanlegi ávinningur sé nýttur til fulls ætti framkvæmdastjórnin að veita aðildarríkjunum 

ráðgjöf að því er varðar hina ýmsu sjóði Sambandsins sem hægt væri að nota og ætti að stuðla að og skipuleggja miðlun 

þekkingar og bestu starfsvenja milli aðildarríkja til að stuðla að kaupum, langtímaleigu, skammtímaleigu eða kaupleigu 

á umhverfisvænum og orkunýtnum ökutækjum til flutninga á vegum af hálfu samningsyfirvalda og samnings-

stofnana. Framkvæmdastjórnin ætti einnig að veita staðaryfirvöldum og rekstraraðilum áfram ráðgjafarþjónustu á sviði 

tækni og fjármála með fjármögnunarleiðum á borð við Evrópusetrið fyrir fjárfestingarráðgjöf og framtaksverkefnin 

JASPERS og JESSICA. Slík aðstoð ætti að hvetja samningsyfirvöld og samningsstofnanir til að samnýta tilföng sín við 

sameiginleg innkaup á ökutækjum með lítilli losun og orkunýtnum ökutækjum til flutninga á vegum í því skyni að ná 

fram stærðarhagkvæmni og til að greiða fyrir því að markmiðum þessarar tilskipunar sé náð. 

29) Til að hámarka áhrif fjárfestinga er þörf á að samræma betur hreyfanleika og þéttbýlisskipulag, s.s. með því að nota 

áætlanir um sjálfbæran hreyfanleika í þéttbýli (e. sustainable urban mobility plans (SUMP)). Áætlanir um sjálfbæran 

hreyfanleika í þéttbýli eru áætlanir sem eru þróaðar þvert yfir einstaka málaflokka og í samstarfi við mismunandi stig 

stjórnsýslunnar og sem tengja saman mismunandi flutningsmáta, umferðaröryggi, afhendingu farms, stjórnun 

hreyfanleika og skynvædd flutningakerfi. Áætlanir um sjálfbæran ferðamáta í þéttbýli geta gegnt mikilvægu hlutverki til 

þess að ná markmiðum Sambandsins varðandi að draga úr koltvísýringslosun og hávaða- og loftmengun. 

30) Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir framkvæmd þessarar tilskipunar ætti að fela framkvæmdastjórninni fram-

kvæmdarvald til að setja fram sameiginlegt snið fyrir skýrslur aðildarríkjanna og tilhögun sendinga þeirra. Þessu valdi 

ætti að beita í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011 (17). 

31) Framkvæmdastjórnin ætti að endurskoða framkvæmdina á tilskipun 2009/33/EB eigi síðar en 31. desember 2027. Þeirri 

endurskoðun ætti að fylgja, eftir því sem við á, tillaga að nýrri löggjöf til að breyta þeirri tilskipun fyrir tímabilið eftir 

2030, m.a. til að setja ný metnaðarfull markmið og til að rýmka gildissviðið til að það nái yfir fleiri ökutækjaflokka, eins 

og ökutæki í L-flokki og vélar á byggingarsvæðum. Í endurskoðun sinni ætti framkvæmdastjórnin einnig að meta m.a. 

  

(14) Stjtíð. ESB C 200, 28.6.2014, bls. 1. 

(15) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1291/2013 frá 11. desember 2013 um að koma á fót Horizon 2020 — rammaáætlun um 

rannsóknir og nýsköpun (2014-2020) og um niðurfellingu á ákvörðun nr. 1982/2006/EB (Stjtíð. ESB L 347, 20.12.2013, bls. 104). 

(16) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1316/2013 frá 11. desember 2013 um að koma á fót sjóði fyrir samtengda Evrópu, um 

breytingu á reglugerð (ESB) nr. 913/2010 og um niðurfellingu á reglugerðunum (EB) nr. 680/2007 og (EB) nr. 67/2010 (Stjtíð. ESB L 348, 

20.12.2013, bls. 129). 

(17) 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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möguleikann á að laga þessa tilskipun að hvers konar aðferðafræði sem er notuð til að reikna út koltvísýringslosun á 

vistferli og koltvísýringslosun frá uppsprettu í hjól og sem þróuð er með tilliti til staðla ESB um frammistöðu vegna 

losunar koltvísýrings frá ökutækjum, ásamt möguleikanum á að stuðla að sjálfbærum og endurvinnanlegum rafgeymum 

og notkun sólaðra hjólbarða í hæsta flokki. 

32) Þrátt fyrir að lágmarksmarkmiðin fyrir innkaup, sem sett eru fram í þessari tilskipun, gildi ekki um stofnanir 

Sambandsins er æskilegt að stofnanir Sambandsins setji gott fordæmi. 

33) Þar eð aðildarríkin ein og sér geta ekki fyllilega náð markmiðum þessarar tilskipunar, þ.e. að stuðla að umskiptum yfir í 

hreyfanleika með lítilli losun með því að örva eftirspurn eftir umhverfisvænum ökutækjum, og þeim verður betur náð á 

vettvangi Sambandsins, vegna sameiginlegs stefnuramma til langs tíma og vegna umfangs markmiðanna, 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. 

34) Í samræmi við sameiginlega pólitíska yfirlýsingu aðildarríkjanna og framkvæmdastjórnarinnar frá 28. september 2011 

um skýringaskjöl (18) hafa aðildarríkin skuldbundið sig til að láta, í rökstuddum tilvikum, fylgja tilkynningunni um 

lögleiðingarráðstafanir sínar eitt eða fleiri skjöl sem útskýra sambandið milli efnisþátta tilskipunar og samsvarandi hluta 

landsbundinna lögleiðingargerninga. Að því er þessa tilskipun varðar telur löggjafinn að sending slíkra gagna sé 

réttlætanleg. 

35) Því ætti að breyta tilskipun 2009/33/EB til samræmis við það. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingar á tilskipun 2009/33/EB 

Tilskipun 2009/33/EB er breytt sem hér segir: 

1) Í stað fyrirsagnarinnar kemur eftirfarandi: 

„Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/33/EB frá 23. apríl 2009 um að stuðla að notkun á umhverfisvænum og 

orkunýtnum ökutækjum til flutninga á vegum til að styðja við hreyfanleika með lítilli losun“. 

2) Í stað 1. gr. kemur eftirfarandi: 

„1. gr. 

Viðfangsefni og markmið 

Í þessari tilskipun er þess krafist að aðildarríki tryggi að samningsyfirvöld og samningsstofnanir taki tillit til orku- og 

umhverfisáhrifa á endingartímanum, þ.m.t. orkunotkunar og koltvísýringslosunar og losunar ákveðinna mengunarefna, við 

innkaup á ákveðnum ökutækjum til flutninga á vegum með það að markmiði að stuðla að og hvetja til notkunar á 

umhverfisvænum og orkunýtnum ökutækjum á markaðinum og til að bæta framlag flutningageirans til umhverfis-, 

loftslags- og orkustefnu Sambandsins.“ 

3) Í stað 2. gr. kemur eftirfarandi: 

„2. gr. 

Undanþágur 

Aðildarríki geta undanþegið frá kröfunum, sem mælt er fyrir um í þessari tilskipun, þau ökutæki sem um getur í d-lið  

2. mgr. 2. gr. og í a- og b-lið 3. mgr. 2. gr. í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/858 (*) og í liðum 5.2 til 5.5 

og lið 5.7 í A-hluta I. viðauka við þá reglugerð. 

  

(*) 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).“  

  

(18) Stjtíð. ESB C 369, 17.12.2011, bls. 14. 
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 4) Í stað 3. gr. kemur eftirfarandi: 

„3. gr. 

Gildissvið 

1. Þessi tilskipun gildir um innkaup með: 

a) samningum sem samningsyfirvöld eða samningsstofnanir gera um kaup, langtímaleigu, skammtímaleigu eða 

kaupleigu á ökutækjum til flutninga á vegum, að svo miklu leyti sem þeim er skylt að fara eftir innkaupaferlunum sem 

mælt er fyrir um í tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2014/24/EB (*) og 2014/25/EB (**), 

b) opinberum þjónustusamningum í skilningi reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1370/2007 (***), sem 

varðar veitingu farþegaflutningaþjónustu á vegum sem er yfir tilteknum viðmiðunarmörkum, sem aðildarríkjunum ber 

að skilgreina og sem er ekki hærri en þau viðmiðunarmörk sem mælt er fyrir um í 4. mgr. 5. gr. þeirrar reglugerðar, 

c) þjónustusamningum sem settir eru fram í töflu 1 í viðaukanum við þessa tilskipun að svo miklu leyti sem samnings-

yfirvöldunum eða samningsstofnununum er skylt að fara eftir innkaupaferlunum sem sett eru fram í tilskipunum 

2014/24/EB og 2014/25/ESB. 

Þessi tilskipun gildir einungis um þá samninga þar sem útboðið hefur verið auglýst eftir 2. ágúst 2021 eða, í tilvikum þar 

sem ekki er gert ráð fyrir útboði, ef samningsyfirvaldið eða samningsstofnunin hefur hafið innkaupaferlið eftir þá 

dagsetningu. 

2. Tilskipun þessi gildir ekki um: 

a) ökutæki sem um getur í a-, b- og c-lið 2. mgr. 2. gr. og í c-lið 3. mgr. 2. gr. reglugerðar (ESB) 2018/858, 

b) ökutæki í flokki M3, önnur en þau sem eru í undirflokki I og undirflokki A, eins og skilgreint er í 2. og 3. lið 3. gr. 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 661/2009 (****). 

  

(*) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/24/ESB frá 26. febrúar 2014 um opinber innkaup og niðurfellingu 

tilskipunar 2004/18/EB (Stjtíð. ESB L 94, 28.3.2014, bls. 65). 

(**) 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). 

(***) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1370/2007 frá 23. október 2007 um almenna farþegaflutninga á 

járnbrautum og á vegum og um niðurfellingu á reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 1191/69 og (EBE) nr. 1107/70 

(Stjtíð. ESB L 315, 3.12.2007, bls. 1). 

(****) 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).“ 

 5) Í stað 4. gr. kemur eftirfarandi: 

„4. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

1) „samningsyfirvöld“: samningsyfirvöld eins og þau eru skilgreind í 1. lið 1. mgr. 2. gr. tilskipunar 2014/24/ESB og í  

3. gr. tilskipunar 2014/25/ESB, 

2) „samningsstofnanir“: samningsstofnanir eins og þær eru skilgreindar í 4. gr. tilskipunar 2014/25/ESB, 

3) „ökutæki til flutninga á vegum“: ökutæki í flokki M eða N, eins og þau eru skilgreind í a- og b-lið 1. mgr. 4. gr. 

reglugerðar (ESB) 2018/858,  
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4) „umhverfisvænt ökutæki“: 

a) ökutæki í flokki M1, M2 eða N1 þar sem losun í gegnum útblástursrörið fer ekki yfir gildið, sem er gefið upp sem 

CO2 g/km, sem mælt er fyrir um í töflu 2 í viðaukanum og losun mengandi efna í raunverulegum akstri er undir 

þeim hlutföllum sem mælt er fyrir um í töflu 2 í viðaukanum fyrir gildandi losunarmörk eða 

b) ökutæki í flokki M3, N2 eða N3 sem er knúið með óhefðbundnu eldsneyti, eins og það er skilgreint í 1. og 2. lið  

2. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2014/94/ESB (*), að undanskildu eldsneyti sem er framleitt úr hráefni 

sem skapar mikla áhættu á óbeinum breytingum á landnýtingu, þar sem um er að ræða verulega stækkun á 

framleiðslusvæðinu inn á land með miklar kolefnisbirgðir í samræmi við 26. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2018/2001 (**); ef um er að ræða ökutæki sem eru knúin með fljótandi lífeldsneyti, tilbúið 

eldsneyti og paraffínsku eldsneyti skal ekki blanda því eldsneyti saman við hefðbundið jarðefnaeldsneyti, 

5) „þungt ökutæki með engri losun“: umhverfisvænt ökutæki, eins og það er skilgreint í b-lið 4. liðar þessarar greinar, án 

brunahreyfils eða með brunahreyfli sem losar minna en 1 g CO2/kWh, eins og það er mælt í samræmi við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 595/2009 (***) og framkvæmdarráðstafanir hennar, eða sem losar minna en  

1 g CO2/km, eins og það er mælt í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 715/2007 (****) og 

framkvæmdarráðstafanir hennar. 
  

(*) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/94/ESB frá 22. október 2014 um uppbyggingu grunnvirkja fyrir 

óhefðbundið eldsneyti (Stjtíð. ESB L 307, 28.10.2014, bls. 1). 

(**) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/2001 frá 11. desember 2018 um að auka notkun orku frá 

endurnýjanlegum orkugjöfum (Stjtíð. ESB L 328, 21.12.2018, bls. 82). 

(***) 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). 

(****) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 715/2007 frá 20. júní 2007 um gerðarviðurkenningu vélknúinna 

ökutækja með tilliti til losunar frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum (Euro 5 og Euro 6) og um aðgang að 

upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja (Stjtíð. ESB L 171, 29.6.2007, bls. 1).“ 

 6) Í stað 5. gr. kemur eftirfarandi: 

„5. gr. 

Lágmarksmarkmið fyrir innkaup 

1. Aðildarríki skulu sjá til þess að innkaup á þeim ökutækjum og þeirri þjónustu sem um getur í 3. gr. uppfylli 

lágmarksmarkmiðin fyrir innkaup sem sett eru fram í töflu 3 í viðaukanum fyrir umhverfisvæn létt ökutæki og í töflu 4 í 

viðaukanum fyrir umhverfisvæn þung ökutæki. Þessi markmið eru gefin upp sem lágmarkshlutfall umhverfisvænna 

ökutækja af heildarfjölda ökutækja til flutninga á vegum, sem falla undir alla samningana sem um getur í 3. gr. og sem 

gerðir eru milli 2. ágúst 2021 og 31. desember 2025 að því er varðar fyrsta viðmiðunartímabilið og milli 1. janúar 2026 og 

31. desember 2030 að því er varðar annað viðmiðunartímabilið. 

2. Við útreikning á lágmarksmarkmiðum fyrir innkaup skal dagsetning opinberra innkaupa, sem taka skal tillit til, vera 

sú dagsetning þegar opinbera innkaupaferlinu er lokið með gerð samnings. 

3. Ökutæki sem, vegna ísetningar endurbótarhlutar, uppfylla skilgreininguna á umhverfisvænu ökutæki skv. 4. lið.  

4. gr. eða á þungu ökutæki með engri losun skv. 5. lið 4. gr. geta talist vera umhverfisvæn ökutæki eða þung ökutæki með 

engri losun, eftir því sem við á, í þeim tilgangi að uppfylla lágmarksmarkmiðin fyrir innkaup. 

4. Ef um er að ræða samninga sem um getur í a-lið 1. mgr. 3. gr. skal taka tillit til þess fjölda ökutækja til flutninga á 

vegum sem er keyptur, tekinn á langtímaleigu, skammtímaleigu eða kaupleigu samkvæmt hverjum samningi til að meta 

hvort lágmarksmarkmiðin fyrir innkaup séu uppfyllt. 

5. Ef um er að ræða samninga sem um getur í b- og c-lið 1. mgr. 3. gr. skal taka tillit til þess fjölda ökutækja til 

flutninga á vegum sem nota skal til að veita þá þjónustu sem fellur undir hvern samning til að meta hvort 

lágmarksmarkmiðin fyrir innkaup séu uppfyllt. 

6. Ef ný markmið eru ekki samþykkt fyrir tímabilið eftir 1. janúar 2030 skulu markmiðin í öðru viðmiðunartímabilinu 

gilda áfram og þau skulu reiknuð út í samræmi við 1. til 5. mgr. fyrir hvert fimm ára tímabil þar á eftir.  
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7. Aðildarríkin geta sett eða heimilað samningsyfirvöldum eða samningsstofnunum sínum að setja háleitari 

landsbundin markmið eða strangari kröfur en þær sem um getur í viðaukanum.“ 

 7) Ákvæði 6. og 7. gr. falla brott. 

 8) Í stað 8. gr. kemur eftirfarandi: 

„8. gr. 

Miðlun á þekkingu og bestu starfsvenjum 

Framkvæmdastjórnin skal greiða fyrir og skipuleggja miðlun á þekkingu og bestu starfsvenjum á milli aðildarríkjanna með 

tilliti til þess hvernig samningsyfirvöld og samningsstofnanir geti stutt við innkaup á umhverfisvænum og orkunýtnum 

ökutækjum til flutninga á vegum.“ 

 9) Í stað 9. gr. kemur eftirfarandi: 

„9. gr. 

Nefndarmeðferð 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndarinnar sem komið var á fót skv. 9. gr. tilskipunar 2014/94/ESB. 

Sú nefnd skal vera nefnd í skilningi reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011 (*). 

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 182/2011. 

3. Þegar álit nefndarinnar skal fengið með skriflegri málsmeðferð skal þeirri málsmeðferð ljúka án árangurs ef 

formaður nefndarinnar ákveður það eða einfaldur meirihluti nefndarmanna fer fram á það innan frestsins sem gefinn er til 

að skila álitinu. 

  

(*) 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).“ 

10) Í stað 10. gr. kemur eftirfarandi: 

„10. gr. 

Skýrslugjöf og endurskoðun 

1. Eigi síðar en 2. ágúst 2022 skulu aðildarríkin upplýsa framkvæmdastjórnina um þær ráðstafanir sem gerðar eru til 

framkvæmdar þessari tilskipun og um fyrirætlan aðildarríkjanna varðandi fyrirhugaðar framkvæmdaraðgerðir, þ.m.t. 

tímasetninguna og mögulega skiptingu byrða milli mismunandi stiga stjórnsýslunnar, sem og um allar aðrar upplýsingar 

sem aðildarríkin telja viðeigandi. 

2. Eigi síðar en 18. apríl 2026 og á þriggja ára fresti eftir það skulu aðildarríki leggja skýrslu fyrir framkvæmda-

stjórnina um framkvæmd þessarar tilskipunar. Þessar skýrslur skulu fylgja skýrslunum sem kveðið er á um í annarri 

undirgrein 3. mgr. 83. gr. tilskipunar 2014/24/ESB og annarri undirgrein 3. mgr. 99. gr. tilskipunar 2014/25/ESB og þær 

skulu innihalda upplýsingar um þær ráðstafanir sem gerðar eru til framkvæmdar þessari tilskipun, um fyrirhugaðar 

framkvæmdaraðgerðir, sem og allar aðrar upplýsingar sem aðildarríkin telja viðeigandi. Þessar skýrslur skulu einnig 

innihalda upplýsingar um þann fjölda og þá flokka ökutækja sem falla undir samningana sem um getur í 1. mgr. 3. gr. 

þessarar tilskipunar, byggt á gögnunum sem framkvæmdastjórnin veitir í samræmi við 3. mgr. þessarar greinar. 

Upplýsingarnar skulu settar fram á grundvelli þeirra flokka sem settir eru fram í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 2195/2002 (*). 

3. Í því skyni að aðstoða aðildarríki við kvaðir þeirra um skýrslugjöf skal framkvæmdastjórnin flokka og birta þann 

fjölda og þá flokka ökutækja sem falla undir samningana sem um getur í a- og c-lið 1. mgr. 3. gr. þessarar tilskipunar með 

því að draga út viðeigandi gögn úr tilkynningum um samningsgerð sem birtar eru í gagnagrunninum fyrir útboðsvefinn 

TED í samræmi við tilskipanir 2014/24/ESB og 2014/25/ESB. 
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4. Eigi síðar en 18. apríl 2027 og á þriggja ára fresti eftir það skal framkvæmdastjórnin leggja skýrslu fyrir Evrópu-

þingið og ráðið um framkvæmd þessarar tilskipunar þar sem tilgreindar eru þær ráðstafanir sem aðildarríki hafa gert í 

þessu tilliti, í kjölfar þeirra skýrslna sem um getur í 2. mgr. 

5. Eigi síðar en 31. desember 2027 skal framkvæmdastjórnin endurskoða framkvæmd þessarar tilskipunar og, eftir því 

sem við á, leggja fram tillögu að nýrri löggjöf um breytingu hennar fyrir tímabilið eftir 2030, m.a. til að setja ný markmið 

og til að færa aðra ökutækjaflokka á skrá, s.s. ökutæki á tveimur eða þremur hjólum. 

6. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja framkvæmdargerðir í samræmi við 2. mgr. 9. gr. um snið þeirra skýrslna sem 

um getur í 2. mgr. þessarar greinar og um tilhögun sendinga. 
  

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2195/2002 frá 5. nóvember 2002 um sameiginlegt innkaupaorðasafn 

(CPV) (Stjtíð. EB L 340, 16.12.2002, bls. 1).“ 

11) Textinn í viðaukanum við þessa tilskipun kemur í stað viðaukans. 

2. gr. 

Lögleiðing 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en  

2. ágúst 2021. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þær 

eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 

tilskipun þessi nær til. 

3. gr. 

Gildistaka 

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

4. gr. 

Viðtakendur 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 20. júní 2019. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, 

A. TAJANI 

forseti. 

Fyrir hönd ráðsins, 

G. CIAMBA 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

„VIÐAUKI 

UPPLÝSINGAR UM FRAMKVÆMD LÁGMARKSMARKMIÐA FYRIR INNKAUP Á UMHVERFISVÆNUM ÖKUTÆKJUM TIL 

FLUTNINGA Á VEGUM TIL STUÐNINGS HREYFANLEIKA MEÐ LÍTILLI LOSUN Í AÐILDARRÍKJUM 

Tafla 1: Kóðar í sameiginlega innkaupaorðasafninu fyrir þjónustur sem um getur í c-lið 1. mgr. 3. gr. 

CPV-kóði Lýsing 

60112000-6 Almenn flutningaþjónusta á vegum 

60130000-8 Þjónusta tengd sérstökum farþegaflutningum á vegum 

60140000-1 Óreglubundnir farþegaflutningar 

90511000-2 Sorphirðuþjónusta 

60160000-7 Póstflutningar á vegum 

60161000-4 Bögglaflutningar 

64121100-1 Póstútburður 

64121200-2 Bögglaútburður 

Tafla 2: Losunarmörk fyrir umhverfisvæn létt ökutæki 

Ökutækjaflokkar Til 31. desember 2025 Frá 1. janúar 2026 

 CO2 g/km 

Losun loftmengandi efna í 

raunverulegum akstri (1) sem 

hlutfall af losunarmörkum (2) 

CO2 g/km 

Losun loftmengandi efna í 

raunverulegum akstri (1) sem 

hlutfall af losunarmörkum (2) 

M1 50 80% 0 á.e.v. 

M2 50 80% 0 á.e.v. 

N1 50 80% 0 á.e.v. 

(1) Yfirlýst hámarksgildi fyrir losun í raunverulegum akstri með fjölda agna (PN) í #/km og köfnunarefnisoxíð (NOx) í mg/km eins og greint 

er frá í lið 48.2 samræmisvottorðsins, eins og lýst er í IX. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB (*), fyrir bæði 

RDE-ferðina í heild sinni og þéttbýlishluta RDE-ferðarinnar. 

(2) Gildandi losunarmörk sem mælt er fyrir um í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 715/2007 eða í reglugerðum sem taka við af henni. 

  

(*) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB frá 5. september 2007 um ramma um viðurkenningu á vélknúnum 

ökutækjum og eftirvögnum þeirra og á kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík ökutæki 

(rammatilskipun) (Stjtíð. ESB L 263, 9.10.2007, bls. 1).  
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Tafla 3: Lágmarksmarkmið fyrir innkaup varðandi hlutdeild umhverfisvænna léttra ökutækja í samræmi við töflu 2 af 

heildarfjölda léttra ökutækja sem falla undir samningana sem um getur í 3. gr. á vettvangi aðildarríkjanna 

Aðildarríki Frá 2. ágúst 2021 til 31. desember 2025 Frá 1. janúar 2026 til 31. desember 2030 

Lúxemborg 38,5% 38,5% 

Svíþjóð 38,5% 38,5% 

Danmörk 37,4% 37,4% 

Finnland 38,5% 38,5% 

Þýskaland 38,5% 38,5% 

Frakkland 37,4% 37,4% 

Bretland 38,5% 38,5% 

Holland (Niðurland) 38,5% 38,5% 

Austurríki 38,5% 38,5% 

Belgía 38,5% 38,5% 

Ítalía 38,5% 38,5% 

Írland 38,5% 38,5% 

Spánn 36,3% 36,3% 

Kýpur 31,9% 31,9% 

Malta 38,5% 38,5% 

Portúgal 29,7% 29,7% 

Grikkland 25,3% 25,3% 

Slóvenía 22% 22% 

Tékkland 29,7% 29,7% 

Eistland 23,1% 23,1% 

Slóvakía 22% 22% 

Litáen 20,9% 20,9% 

Pólland 22% 22% 

Króatía 18,7% 18,7% 

Ungverjaland 23,1% 23,1% 

Lettland 22% 22% 

Rúmenía 18,7% 18,7% 

Búlgaría 17,6% 17,6% 
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Tafla 4: Lágmarksmarkmið fyrir innkaup varðandi hlutfall umhverfisvænna þungra ökutækja af heildarfjölda þungra ökutækja 

sem falla undir samningana sem um getur í 3. gr. á vettvangi aðildarríkis (*) 

Aðildarríki Vörubifreiðar (ökutækjaflokkar N2 og N3) Hópbifreiðar (ökutækjaflokkur M3) (*) 

 
Frá 2. ágúst 2021 til  

31. desember 2025 

Frá 1. janúar 2026 til  

31. desember 2030 

Frá 2. ágúst 2021 til  

31. desember 2025 

Frá 1. janúar 2026 til  

31. desember 2030 

Lúxemborg 10% 15% 45% 65% 

Svíþjóð 10% 15% 45% 65% 

Danmörk 10% 15% 45% 65% 

Finnland 9% 15% 41% 59% 

Þýskaland 10% 15% 45% 65% 

Frakkland 10% 15% 43% 61% 

Bretland 10% 15% 45% 65% 

Holland (Niðurland) 10% 15% 45% 65% 

Austurríki 10% 15% 45% 65% 

Belgía 10% 15% 45% 65% 

Ítalía 10% 15% 45% 65% 

Írland 10% 15% 45% 65% 

Spánn 10% 14% 45% 65% 

Kýpur 10% 13% 45% 65% 

Malta 10% 15% 45% 65% 

Portúgal 8% 12% 35% 51% 

Grikkland 8% 10% 33% 47% 

Slóvenía 7% 9% 28% 40% 

Tékkland 9% 11% 41% 60% 

Eistland 7% 9% 31% 43% 

Slóvakía 8% 9% 34% 48% 

Litáen 8% 9% 42% 60% 

Pólland 7% 9% 32% 46% 

Króatía 6% 7% 27% 38% 

Ungverjaland 8% 9% 37% 53% 

Lettland 8% 9% 35% 50% 
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Aðildarríki Vörubifreiðar (ökutækjaflokkar N2 og N3) Hópbifreiðar (ökutækjaflokkur M3) (*) 

 
Frá 2. ágúst 2021 til  

31. desember 2025 

Frá 1. janúar 2026 til  

31. desember 2030 

Frá 2. ágúst 2021 til  

31. desember 2025 

Frá 1. janúar 2026 til  

31. desember 2030 

Rúmenía 6% 7% 24% 33% 

Búlgaría 7% 8% 34% 48% 

(*) Helmingi lágmarksmarkmiðanna fyrir hlutfall umhverfisvænna hópbifreiða skal náð með því að kaupa inn hópbifreiðar með engri losun 

eins og skilgreint er í 5. lið 4. gr. Þessi krafa er lækkuð niður í fjórðung af lágmarksmarkmiðinu fyrir fyrsta viðmiðunartímabilið ef meira 

en 80% af öllum þeim hópbifreiðum sem falla undir alla samningana, sem um getur í 3. gr. og gerðir eru á því tímabili í aðildarríki, eru 

tveggja hæða hópbifreiðar.“ 
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REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2018/1971 

frá 11. desember 2018 

um að koma á fót evrópskum hópi eftirlitsaðila á sviði rafrænna fjarskipta (BEREC) og stofnun til að 

styðja við BEREC-hópinn (BEREC-skrifstofu), um breytingu á reglugerð (ESB) 2015/2120 og um 

niðurfellingu reglugerðar (EB) nr. 1211/2009 (*) 

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) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1972 (3) er ætlað að skapa innri markað fyrir rafræn fjarskipti innan 

Sambandsins og tryggja um leið öflugar fjárfestingar, nýsköpun og neytendavernd með aukinni samkeppni. Með þeirri 

tilskipun verður einnig til umtalsverður fjöldi nýrra verkefna fyrir hinn evrópska hóp eftirlitsaðila á sviði rafrænna 

fjarskipta (hér á eftir nefndur BEREC-hópurinn), svo sem að gefa út viðmiðunarreglur um nokkur málefni, leggja fram 

skýrslur um tæknileg atriði, halda skrár, lista eða gagnagrunna og skila álitum um málsmeðferðarreglur innri 

markaðarins fyrir drög að landsbundnum ráðstöfunum um markaðsreglur.  

2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 531/2012 (4) styður við og eflir, að því er varðar reiki innan alls 

Sambandsins, reglurnar sem kveðið er á um í reglurammanum um rafræn fjarskipti og í henni er kveðið á um tiltekin 

verkefni fyrir BEREC-hópinn.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 321, 17.12.2018, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 274/2021 

frá 24. September 2021 um breytingu á XI. viðauka (Rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið) og bókun 37 (með 

skrá sem kveðið er á um í 101. gr.) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB C 125, 21.4.2017, bls. 65. 

(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 14. nóvember 2018 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 4. desember 2018. 

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1972 frá 11. desember 2018 um setningu evrópskra reglna um rafræn fjarskipti (Stjtíð. 

ESB L 321, 17.12.2018, bls. 36). 

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 531/2012 frá 13. júní 2012 um reiki á almennum farsímanetum innan Sambandsins (Stjtíð. 

ESB L 172, 30.6.2012, bls. 10). 

2022/EES/76/09 
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3) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2015/2120 (5) er mælt fyrir um viðbótarverkefni fyrir BEREC-hópinn 

sem varða opinn netaðgang. Enn fremur hefur viðmiðunarreglum BEREC-hópsins frá 30. ágúst 2016 um framkvæmd 

landsbundinna eftirlitsaðila á evrópskum reglum um nethlutleysi verið tekið opnum örmum sem mikilvægri nánari 

útlistun á tryggingunni fyrir sterku, frjálsu og opnu Neti með því að tryggja samræmda beitingu reglnanna til að standa 

vörð um jafna og óhlutdræga meðhöndlun umferðar við miðlun netaðgangsþjónustu og réttindi endanotenda sem henni 

tengjast.  

4) Með tilliti til þess að nauðsynlegt er að tryggja þróun á samræmdum eftirlitsvenjum og tryggja samræmda beitingu 

regluramma Sambandsins um rafræn fjarskipti kom framkvæmdastjórnin á fót, með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2002/627/EB (6), evrópskum hópi eftirlitsaðila fyrir rafræn fjarskiptanet og -þjónustu (hér eftir nefndur ERG-hópurinn) 

til þess að veita framkvæmdastjórninni ráðgjöf og aðstoð við að styrkja innri markaðinn fyrir rafræn fjarskiptanet og 

rafræna fjarskiptaþjónustu og, á almennari hátt, til að koma á tengingu á milli landsbundinna stjórnvalda og 

framkvæmdastjórnarinnar. 

5) BEREC-hópnum og skrifstofunni var komið á fót með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1211/2009 (7). 

BEREC-hópurinn kom í staðinn fyrir ERG-hópinn og var annars vegar ætlað að stuðla að þróun og hins vegar að bættri 

starfsemi innri markaðarins fyrir rafræn fjarskiptanet og fjarskiptaþjónustu með því að vinna að því markmiði að tryggja 

samræmda framkvæmd reglurammans fyrir rafræn fjarskipti. BEREC-hópurinn starfar sem vettvangur fyrir samstarf 

landsbundinna stjórnvalda og milli landsbundinna stjórnvalda og framkvæmdastjórnarinnar við að gegna öllum skyldum 

þeirra samkvæmt regluramma ESB. BEREC-hópnum var komið á fót til að leggja fram sérþekkingu og til að starfa 

sjálfstætt og á gagnsæjan hátt. 

6) BEREC-hópurinn starfar einnig sem vettvangur íhugunar, umræðna og ráðgjafar fyrir Evrópuþingið, ráðið og fram-

kvæmdastjórnina á sviði rafrænna fjarskipta. 

7) Skrifstofunni var komið á fót sem stofnun Bandalagsins með réttarstöðu lögaðila til að sinna þeim verkefnum sem um 

getur í reglugerð (EB) nr. 1211/2009, einkum veitingu faglegs og stjórnsýslulegs stuðnings við BEREC-hópinn. Í því 

skyni að styðja BEREC-hópinn á skilvirkan hátt var skrifstofunni veitt lagalegt, stjórnsýslulegt og fjárhagslegt sjálfræði. 

8) Fulltrúar ríkisstjórna aðildarríkjanna ákváðu með ákvörðun 2010/349/ESB (8) að skrifstofan mundi hafa aðsetur sitt í 

Riga. Samningurinn um höfuðstöðvarnar milli ríkisstjórnar Lýðveldisins Lettlands og skrifstofunnar öðlaðist gildi hinn 

5. ágúst 2011. 

9) Í orðsendingu sinni frá 6. maí 2015 sem nefnist „Áætlun um stafrænan innri markað fyrir Evrópu“ sá framkvæmda-

stjórnin fyrir sér að leggja fram, árið 2016, tillögur að metnaðarfullum endurbótum á reglurammanum fyrir rafræn 

fjarskipti, m.a. með áherslu á skilvirkari regluramma stofnana til að koma því til leiðar að reglurnar um rafræn fjarskipti 

þjóni tilgangi sínum sem hluti af því að skapa réttu aðstæðurnar fyrir stafræna innri markaðinn. Á meðal þeirra má telja 

útbreiðslu á netum með mjög mikla flutningsgetu, samræmdari stjórnun á fjarskiptatíðnirófinu fyrir þráðlaus net og 

sköpun jafnra samkeppnisskilyrða fyrir þróuð stafræn net og þjónustunýjungar. Í þeirri orðsendingu var bent á að 

yfirstandandi breytingar á markaðnum og tækniumhverfinu gerðu það nauðsynlegt að styrkja stofnanarammann með því 

að auka mikilvægi hlutverks BEREC-hópsins. 

10) Í ályktun sinni frá 19. janúar 2016 sem ber yfirskriftina „Í átt að lögum um stafrænan innri markað“ hvatti Evrópuþingið 

framkvæmdastjórnina til þess að samþætta stafræna innri markaðinn enn frekar með því að tryggja að skilvirkari 

stofnanarammi sé til staðar.  

  

(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2120 frá 25. nóvember 2015 um ráðstafanir varðandi opinn netaðgang og um breytingu 

á tilskipun 2002/22/EB um alþjónustu og réttindi notenda að því er varðar rafræn fjarskiptanet og -þjónustu og reglugerð (ESB)  

nr. 531/2012 um reiki á almennum farsímanetum innan Sambandsins (Stjtíð. ESB L 310, 26.11.2015, bls. 1). 

(6) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/627/EB frá 29. júlí 2002 um að koma á fót evrópskum hópi eftirlitsaðila með rafrænum fjar-

skiptanetum og -þjónustu (Stjtíð. EB L 200, 30.7.2002, bls. 38). 

(7) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1211/2009 frá 25. nóvember 2009 um að koma á fót evrópskum hópi eftirlitsaðila á sviði 

rafrænna fjarskipta (BEREC) og skrifstofu hans (Stjtíð. ESB L 337, 18.12.2009, bls. 1). 

(8) Ákvörðun frá 31. maí 2010 sem er tekin með samhljóða samkomulagi fulltrúa ríkisstjórna aðildarríkjanna um staðsetningu höfuðstöðva 

hins evrópska hóps eftirlitsaðila á sviði rafrænna fjarskipta (BEREC) (2010/349/ESB) (Stjtíð. ESB L 156, 23.6.2010, bls. 12). 
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11) BEREC-hópurinn og skrifstofan hafa komið með jákvætt framlag í áttina að því að ná samræmi í framkvæmd 

reglurammans fyrir rafræn fjarskipti. Aftur á móti er enn umtalsvert misræmi á milli aðildarríkja að því er varðar 

eftirlitsvenjur, sem hefur áhrif á fyrirtæki sem stunda viðskipti yfir landamæri eða eru með starfsemi í umtalsverðum 

fjölda aðildarríkja, þ.m.t. þar sem BEREC-viðmiðunarreglur eru fyrir hendi en mætti þróa frekar. Markmiðið með 

þessari reglugerð er að styrkja stöðu BEREC-hópsins til að stuðla frekar að þróun innri markaðarins fyrir rafræn 

fjarskipti um allt Sambandið ásamt því að ýta undir aðgang að og uppsetningu á netum með mjög mikla flutningsgetu, 

samkeppni í framboði á rafrænum fjarskiptanetum, þjónustu og tilheyrandi aðstöðu, og til að þjóna hagsmunum 

ríkisborgara Sambandsins. Þetta styrkta hlutverk myndi bæta enn frekar við hið aukna hlutverk sem BEREC-hópurinn 

fékk í kjölfar reglugerða (ESB) 531/2012 og (ESB) 2015/2120 og tilskipunar (ESB) 2018/1972. 

12) Í ljósi markaðs- og tækniþróunar sem oft hefur í för með sér aukið umfang yfir landamæri, og í ljósi reynslu sem þegar 

hefur verið aflað við það að tryggja samræmi í framkvæmd á sviði rafrænna fjarskipta, er nauðsynlegt að nota vinnu 

BEREC-hópsins og skrifstofunnar sem grundvöll. Hagræða ætti stjórnunarháttum og starfsemi þeirra og laga að þeim 

verkefnum sem þeim er ætlað að sinna. Með tilliti til fastra málsmeðferðarreglna og hinna nýju verkefna sem BEREC-

hópnum og skrifstofunni voru úthlutuð og til að styrkja skilvirkni þeirra ætti að auka stöðugleika í stjórnun þeirra og 

einfalda ákvarðanatökuferli. 

13) BEREC-hópurinn ætti að leggja fram sérþekkingu og öðlast trúverðugleika í krafti sjálfstæðis síns, gæða ráðgjafar 

sinnar og upplýsinga, gagnsæis í málsmeðferð og starfsaðferðum og í krafti þeirrar kostgæfni sem sýnd er við lausn 

verkefna hans. Sjálfstæði BEREC-hópsins ætti ekki að hindra stjórn eftirlitsaðila hans frá því að taka efni til umræðu á 

grundvelli draga sem vinnuhópar útbúa. 

14) Hið nýja opinbera heiti skrifstofunnar ætti að vera „stofnun til að styðja við BEREC-hópinn“ (hér eftir nefnd BEREC-

skrifstofan). Nota ætti kenniheitið „BEREC-skrifstofan“ sem stuttnefni stofnunarinnar. BEREC-skrifstofan ætti að njóta 

lagalegs, stjórnsýslulegs og fjárhagslegs sjálfræðis. Til að svo megi verða er nauðsynlegt og viðeigandi að BEREC-

skrifstofan verði stofnun Evrópusambandsins með réttarstöðu lögaðila sem fer með það vald sem henni er falið. Sem 

sjálfstæð stofnun Sambandsins ætti BEREC-skrifstofan að starfa innan umboðs síns og þess stofnanaramma sem fyrir 

hendi er. Ekki ætti að líta svo á að hún standi fyrir afstöðu Sambandsins út á við eða skapi lagalegar skuldbindingar fyrir 

Sambandið.  

15) Enn fremur ætti, þegar við á, að laga reglurnar um stjórnunarhætti og rekstur BEREC-skrifstofunnar að meginreglum 

sameiginlegrar yfirlýsingar Evrópuþingsins, ráðsins og framkvæmdastjórnarinnar frá 19. júlí 2012 um sjálfstæðar 

stofnanir. 

16) Stofnanir Sambandsins og landsbundnu stjórnvöldin ættu að njóta aðstoðar og ráðlegginga BEREC-hópsins, þ.m.t. um 

viðeigandi eftirlitsáhrif hvers þess málefnis sem varðar heildarvirkni á stafrænum mörkuðum eða með tilliti til tengsla 

þeirra, umræðna og samskipta við þriðju aðila og miðlun bestu starfsvenja til þeirra. Auk framlags síns til samráðs 

framkvæmdastjórnarinnar við almenning ætti BEREC-hópurinn, þegar þess er óskað, að ráðleggja framkvæmda-

stjórninni við undirbúning að tillögum um nýja löggjöf. BEREC-hópurinn ætti einnig að geta veitt Evrópuþinginu og 

ráðinu ráðgjöf, að beiðni þeirra eða að eigin frumkvæði. 

17) Þar eð BEREC-hópurinn er tæknistofnun sem býr yfir sérþekkingu á sviði rafrænna fjarskipta og samanstendur af 

fulltrúum frá landsbundnum stjórnvöldum og frá framkvæmdastjórninni er hann í bestu stöðu til að vera treyst fyrir 

verkefnum eins og að koma með framlög til skilvirkra málsmeðferðarreglna á innri markaði í tengslum við drög að 

landsráðstöfunum sem varða markaðsreglur, að leggja fram nauðsynlegar viðmiðunarreglur fyrir landsbundin stjórnvöld 

og önnur lögbær yfirvöld til að tryggja að notaðar séu sameiginlegar viðmiðanir og samræmd stjórnsýslunálgun, og til 

að halda tilteknar skrár, gagnagrunna og lista á vettvangi Sambandsins. Þetta er með fyrirvara um þau verkefni sem lögð 

hafa verið fyrir landsbundin stjórnvöld, sem standa næst rafrænu fjarskiptamörkuðunum og staðbundnum aðstæðum 

þeirra. 

18) BEREC-hópurinn ætti að halda áfram að safna saman sérþekkingu frá landsbundnum stjórnvöldum til að hann geti sinnt 

verkefnum sínum. BEREC-hópurinn ætti að hafa það að markmiði að tryggja þátttöku allra landsbundinna stjórnvalda 

við að uppfylla eftirlitsverkefni sín og starfssvið. Til að styrkja BEREC-hópinn, gera hann að betri fulltrúa á sínu sviði 

og standa vörð um sérþekkingu hans, reynslu og þekkingu á séraðstæðum á öllum landsbundnu mörkuðunum ætti hvert 

aðildarríki fyrir sig að tryggja að landsbundið stjórnvald þess búi yfir nægilegu fjármagni og starfsfólki sem þarf til 

fullrar þátttöku í starfi BEREC-hópsins.  
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19) Í ljósi aukinnar samleitni milli geiranna sem bjóða upp á rafræna fjarskiptaþjónustu og þverlægni eftirlitsmálefna sem 

tengjast þróun þeirra ætti að heimila BEREC-hópnum og BEREC-skrifstofunni að eiga samstarf við, án tillits til 

starfssviða þeirra, landsbundna eftirlitsaðila, aðrar stofnanir Sambandsins, skrifstofur, fagstofnanir og ráðgjafarhópa, 

einkum hópinn til að marka stefnu varðandi tíðniróf fyrir þráðlausar sendingar sem komið var á fót með ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2002/622/EB (9), Evrópsku persónuverndarstofnunina sem var komið á fót með reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1725 (10), Evrópska persónuverndarráðið sem var komið á fót með reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 (11), hinn evrópska hóp eftirlitsaðila með hljóð- og myndmiðlunarþjónustu 

sem var komið á fót með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/13/ESB (12), Net- og upplýsingaöryggisstofnun 

Evrópusambandsins sem var komið á fót með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 526/2013 (13), Evrópu-

stofnun um hnattrænt gervihnattaleiðsögukerfi sem var komið á fót með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 912/2010 (14), samstarfsnetið um neytendavernd sem komið var á fót samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 2006/2004 (15), Evrópska samkeppnisnetið og evrópsk staðlasamtök, sem og aðrar nefndir sem til eru 

(svo sem fjarskiptanefndina og nefndina um fjarskiptatíðniróf). BEREC-hópurinn og BEREC-skrifstofan ættu einnig að 

geta átt samstarf við viðkomandi lögbær yfirvöld aðildarríkjanna sem bera ábyrgð á samkeppnismálum, neytendavernd 

og gagnavernd, og við lögbær yfirvöld þriðju landa, þá einkum stjórnvöld á sviði rafrænna fjarskipta eða hópa slíkra 

yfirvalda, sem og við alþjóðastofnanir þegar nauðsyn krefur til að þau geti sinnt verkefnum sínum. BEREC-hópurinn 

ætti einnig að geta haft samráð við hagsmunaaðila í gegnum samráð við almenning. 

20) Veita ætti BEREC-hópnum rétt til að gera samkomulag um vinnutilhögun við lögbærar stofnanir Sambandsins, 

skrifstofur, fagstofnanir og ráðgjafarhópa, við lögbær yfirvöld í þriðju löndum og við alþjóðastofnanir, sem ekki ættu að 

skapa lagalegar skuldbindingar. Markmiðið með slíku samkomulagi um vinnutilhögun gæti til dæmis verið að þróa 

samstarfssambönd og að skiptast á skoðunum um málefni sem varða eftirlit. Framkvæmdastjórnin ætti að sjá til þess að 

nauðsynlegt samkomulag um vinnutilhögun samræmist stefnu og forgangsverkefnum Sambandsins, og að BEREC-

hópurinn starfi innan umboðs síns og þess stofnanaramma sem fyrir hendi er og að ekki sé litið svo á að hann standi 

fyrir afstöðu Sambandsins út á við eða skapi alþjóðlegar skuldbindingar fyrir Sambandið. 

21) BEREC-hópurinn ætti að samanstanda af stjórn eftirlitsaðila og vinnuhópum. Hlutverk formanns stjórnar eftirlitsaðila 

færist á milli aðila með það að markmiði að tryggja samfellu í starfi BEREC-hópsins. Enn fremur er hvatt til þess að 

hlutverk varaformanna, sem eru fulltrúar ýmissa landsbundinna stjórnvalda, færist á milli aðila. 

22) BEREC-hópurinn ætti að geta starfað í þágu Sambandsins óháð ytri inngripum, þ.m.t. þrýstingi frá stjórnmálamönnum 

eða afskiptum viðskiptaaðila. Því er mikilvægt að sjá til þess að þeir aðilar sem skipaðir eru í stjórn eftirlitsaðila njóti 

bestu tryggingar fyrir frelsi sem einstaklingar og í starfi. Yfirmaður landsbundins stjórnvalds, meðlimur ráðs þess, eða 

staðgengill annars hvors þeirra, nýtur slíks frelsis sem einstaklingur og í starfi. Nánar tiltekið ættu þeir að starfa 

sjálfstætt og á hlutlægan hátt, ættu ekki að leita eftir eða taka við fyrirmælum við störf sín, og ættu að njóta verndar gegn 

  

(9) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/622/EB frá 26. júlí 2002 um að koma á fót hópi til að marka stefnu varðandi tíðniróf fyrir 

þráðlausar sendingar (Stjtíð. EB L 198, 27.7.2002, bls. 49). 

(10) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1725 frá 23. október 2018 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu stofnana, aðila, 

skrifstofa og fagstofnana Sambandsins á persónuupplýsingum og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga og um niðurfellingu reglugerðar (EB) 

nr. 45/2001 og ákvörðunar nr. 1247/2002/EB (Stjtíð. ESB L 295, 21.11.2018, bls. 39). 

(11) 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). 

(12) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/13/ESB frá 10. mars 2010 um samræmingu tiltekinna ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum 

í aðildarríkjunum um hljóð- og myndmiðlunarþjónustu (tilskipun um hljóð- og myndmiðlunarþjónustu) (Stjtíð. ESB L 95, 15.4.2010,  

bls. 1). 

(13) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 526/2013 frá 21. maí 2013 um Net- og upplýsingaöryggisstofnun Evrópusambandsins 

(ENISA) og um niðurfellingu reglugerðar (EB) nr. 460/2004 (Stjtíð. ESB 165, 18.6.2013, bls. 41). 

(14) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 912/2010 frá 22. september 2010 um að koma á fót Evrópustofnun um hnattrænt 

gervihnattaleiðsögukerfi, um niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1321/2004 um að koma á fót stofnunum til að annast rekstur 

evrópsku áætlananna um fjarleiðsögu um gervihnött og um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 683/2008 (Stjtíð. 

ESB 276, 20.10.2010, bls. 11). 

(15) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2006/2004 frá 27. október 2004 um samvinnu milli innlendra yfirvalda sem bera ábyrgð á 

framkvæmd laga um neytendavernd (reglugerð um samvinnu um neytendavernd) (Stjtíð. ESB L 364, 9.12.2004, bls. 1). 
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því að vera sagt upp vegna geðþóttaákvörðunar. Yfirmaður landsbundna stjórnvaldsins, meðlimur ráðs þess, staðgengill 

annars hvors þeirra, eða annar meðlimur starfsliðs landsbundna stjórnvaldsins sem kemur fram fyrir hönd þess meðlims 

stjórnar eftirlitsaðilanna sem hann kemur í staðinn fyrir og starfar samkvæmt umboði hans, gæti einnig sinnt starfi 

varamanns í stjórn eftirlitsaðila. 

23) Reynslan hefur sýnt að það hentar betur að unnið sé að megninu af verkefnum BEREC-hópsins í vinnuhópum, sem ætti 

ávallt að tryggja að tillit sé tekið til skoðana og framlags allra landsbundnu eftirlitsaðilanna. Stjórn eftirlitsaðilanna ætti 

því að koma á fót vinnuhópum og skipa formenn þeirra. Landsbundnar eftirlitsstofnanir ættu að bregðast skjótt við 

beiðnum um tilnefningar til að sjá til þess að vinnuhópum sé komið á fót með hraði, einkum þeim sem tengjast 

verkefnum með tímamörk. Sérfræðingar frá framkvæmdastjórninni ættu að geta tekið þátt í starfi vinnuhópanna. 

Stafsfólk BEREC-skrifstofunnar ætti að styðja við og koma með framlög til starfs vinnuhópanna. 

24) Ef nauðsyn krefur, og í hverju tilviki fyrir sig, ættu stjórn eftirlitsaðilanna og stjórnin að geta boðið hverjum þeim 

einstaklingi sem kann að hafa eitthvað til málanna að leggja að sitja fundi þeirra sem áheyrnarfulltrúi. 

25) Eftir því sem við á og með hliðsjón af úthlutun verkefna til yfirvalda í hverju aðildarríki ætti að taka álit annarra 

lögbærra yfirvalda með í reikninginn innan viðeigandi vinnuhóps, t.d. með samráði á landsvísu eða með því að bjóða 

þessum öðrum yfirvöldum á viðeigandi fundi þegar þörf er á sérfræðiþekkingu þeirra. Hvað sem öðru líður skal gæta 

þess að viðhalda sjálfstæði BEREC-hópsins. 

26) Stjórn eftirlitsaðila og stjórnin ættu að vinna samhliða, og ætti sú fyrrnefnda einkum að taka ákvarðanir um stjórnsýslu-

lega þætti, s.s. fjárhagsáætlunina, starfsfólk og endurskoðun. Auk fulltrúa framkvæmdastjórnarinnar ættu fulltrúar 

landsbundinna stjórnvalda í stjórninni að jafnaði að vera sömu einstaklingar og eru skipaðir í stjórn eftirlitsaðilanna, en 

landsbundnu stjórnvöldunum ætti að vera kleift að skipa aðra fulltrúa sem uppfylla sömu kröfur.  

27) Skipunarvald var áður í höndum varaformanns stjórnarnefndar skrifstofunnar. Í þessari reglugerð er kveðið á um að 

stjórnin skuli fela framkvæmdastjóranum viðeigandi skipunarvald og að hann hafi heimild til að fela það öðrum. Þessu 

er ætlað að stuðla að skilvirkri stjórnun starfsfólks á BEREC-skrifstofunni. 

28) Stjórn eftirlitsaðilanna og stjórnin skulu halda minnst tvo almenna fundi á ári. Í ljósi fenginnar reynslu og aukins 

hlutverks BEREC-hópsins gætu stjórn eftirlitsaðilanna og stjórnin þurft að halda fleiri fundi.  

29) Framkvæmdastjórinn skal áfram vera fulltrúi BEREC-skrifstofunnar að því er varðar laga- og stjórnsýsluleg málefni. 

Stjórnin ætti að skipa framkvæmdastjórann í kjölfar opins og gagnsæs valferlis, til að tryggja ítarlegt mat á þeim sem til 

greina koma og mikið sjálfstæði. Skipunartími skrifstofustjóra skrifstofunnar var áður þrjú ár. Nauðsynlegt er að 

framkvæmdastjórinn hafi nægilega langan umboðstíma til að tryggja stöðugleika og miðlun langtímastefnuáætlunar fyrir 

BEREC-skrifstofuna. 

30) Því ætti framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1271/2013 (16) að ná til BEREC-skrifstofunnar. 

31) BEREC-skrifstofan ætti að veita allan nauðsynlegan faglegan og stjórnsýslulegan stuðning við starf BEREC-hópsins, 

þ.m.t. fjárhagslegan og skipulagslegan stuðning og stuðning við flæðisstjórnun, og ætti að taka þátt í eftirlitsstarfi 

BEREC-hópsins. 

32) Til að tryggja sjálfræði og sjálfstæði BEREC-skrifstofunnar og til að veita stuðning við starf BEREC-hópsins ætti 

BEREC-skrifstofan að hafa eigin fjárhagsáætlun sem ætti að mestu að vera fjármögnuð með framlagi frá Sambandinu. 

Fjárhagsáætlunin ætti að vera fullnægjandi og ætti að endurspegla þau viðbótarverkefni sem úthlutað er og hið aukna 

hlutverk BEREC-hópsins og BEREC-skrifstofunnar. Fjármögnun BEREC-skrifstofunnar er með fyrirvara um sam-

komulag fjárveitingavaldsins í samræmi við 31. lið samstarfssamnings milli stofnana Evrópuþingsins, ráðsins og fram-

kvæmdastjórnarinnar frá 2. desember 2013 um aga í stjórn fjármála, um samstarf við fjárlagagerð og trausta 

fjármálastjórn (17).  

  

(16) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1271/2013 frá 30. september 2013 um fjárhagslega rammareglugerð fyrir þá aðila 

sem um getur í 208. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB, KBE) nr. 966/2012 (Stjtíð. ESB L 328, 7.12.2013, bls. 42). 

(17) Stjtíð. ESB C 373, 20.12.2013, bls. 1. 
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33) BEREC-skrifstofan ætti að hafa nægilegt starfsfólk til að sinna skyldustörfum sínum. Öll verkefni sem úthlutað er til 

BEREC-skrifstofunnar, þ.m.t. sérfræðiþjónusta og stjórnsýsluþjónusta til að styðja BEREC-hópinn við að framkvæma 

eftirlitsverkefni sín, ásamt framfylgd reglna um fjármál, starfsfólk og annað sem við á, og aukinn þungi rekstrartengdra 

verkefna sem krafist er af BEREC-skrifstofunni í tengslum við stjórnsýsluverkefni skulu metin og endurspeglast í 

áætluninni yfir tilföng. 

34) Stjórn eftirlitsaðila, vinnuhóparnir og stjórnin ættu, til að útvíkka enn frekar samræmda framkvæmd reglurammans um 

rafræn fjarskipti, að vera opin fyrir þátttöku stjórnvalda þriðju landa sem eru lögbær á sviði rafrænna fjarskipta þegar 

umrædd þriðju lönd hafa gert samninga við Sambandið þess efnis, s.s. EFTA-ríki innan EES og umsóknarlönd. 

35) Í samræmi við meginregluna um gagnsæi ættu BEREC-hópurinn og BEREC-skrifstofan, þegar við á, að birta 

upplýsingar um starf sitt á vefsetri sínu. Einkum ætti BEREC-hópurinn að birta opinberlega allar endanlegar útgáfur 

skjala sem gefin eru út við starf hans, s.s. álit, viðmiðunarreglur, skýrslur, tilmæli, sameiginlegar afstöður og bestu 

starfsvenjur, sem og allar rannsóknir sem hann lætur fara fram til að styðja við verkefni sín. BEREC-hópurinn og 

BEREC-skrifstofan ættu einnig að birta opinberlega uppfærða lista yfir verkefni sín og uppfærða lista yfir stjórnarmenn, 

staðgengla og aðra þátttakendur í fundum skipulagseininga sinna, ásamt hagsmunayfirlýsingum stjórnarmanna stjórnar 

eftirlitsaðilanna, stjórnarmanna stjórnarinnar og framkvæmdastjórans. 

36) BEREC-hópurinn ætti, með stuðningi BEREC-skrifstofunnar, að geta tekið þátt í samskiptastarfi innan valdheimilda 

sinna sem ekki hefur neikvæð áhrif á kjarnaverkefni BEREC-hópsins. Innihald og framkvæmd samskiptaáætlunar 

BEREC-hópsins ætti að vera samræmt, hlutlægt, viðeigandi og samstillt við áætlanir og starfsemi framkvæmda-

stjórnarinnar og hinna stofnananna til að taka tillit til ímyndar Sambandsins á víðari grundvelli. Samskipti BEREC-

skrifstofunnar ættu að fara fram samkvæmt viðeigandi samskipta- og dreifingaráætlunum sem stjórnin samþykkir. 

37) Til að BEREC-hópurinn og BEREC-skrifstofan geti sinnt verkefnum sínum á markvissan hátt ættu þau að hafa rétt til að 

óska eftir öllum nauðsynlegum upplýsingum frá framkvæmdastjórninni, landsbundnu stjórnvöldunum og, sem síðasta 

úrræði, öðrum yfirvöldum og fyrirtækjum. Í beiðnum um upplýsingar ættu að koma fram ástæður, þær ættu að vera 

hlutfallslegar og ættu ekki að leggja óþarfa byrðar á þá sem þeim er beint til. Landsbundin stjórnvöld ættu að vinna með 

BEREC-hópnum og BEREC-skrifstofunni og veita þeim tímanlegar og réttar upplýsingar til að tryggja að BEREC-

hópurinn og BEREC-skrifstofan geti sinnt verkefnum sínum. BEREC-hópurinn og BEREC-skrifstofan ættu einnig, með 

tilliti til meginreglunnar um samstarf af heilindum, að deila öllum nauðsynlegum upplýsingum með framkvæmda-

stjórninni, landsbundnu stjórnvöldunum og öðrum lögbærum yfirvöldum. Þegar við á ætti að tryggja upplýsingaleynd. 

Þegar mat er lagt á hvort beiðni er tilhlýðilega rökstudd ætti BEREC-hópurinn að taka mið af því hvort upplýsingarnar 

sem óskað er eftir tengist framkvæmd verkefna sem einungis eru á höndum viðeigandi yfirvalda. 

38) BEREC-skrifstofan ætti að koma upp sameiginlegu upplýsinga- og samskiptakerfi til að komast hjá tvítekningu 

upplýsingabeiðna og greiða fyrir samskiptum milli allra hlutaðeigandi yfirvalda. 

39) Til að tryggja mikinn trúnað og forðast hagsmunaárekstra ættu reglurnar um þetta efni sem gilda fyrir meðlimi 

skipulagseininga BEREC-hópsins og BEREC-skrifstofunnar að ná til varamanna þeirra. 

40) Þar eð með reglugerð þessari er nýjum verkefnum úthlutað til BEREC-hópsins og BEREC-skrifstofunnar og aðrar 

lagagerðir Sambandsins kunna að úthluta enn frekari verkefnum ætti framkvæmdastjórnin að gera reglulega úttekt á 

starfsemi BEREC-hópsins og BEREC-skrifstofunnar og á skilvirkni skipulags þeirra í síbreytilegu stafrænu umhverfi. 

Ef niðurstaða úttektar framkvæmdastjórnarinnar er sú að skipulag þeirra henti ekki til að sinna verkefnum BEREC-

hópsins og BEREC-skrifstofunnar og sér í lagi til að tryggja samræmda framkvæmd reglurammans fyrir rafræn 

fjarskipti ætti hún að kanna alla hugsanlega kosti til að bæta það skipulag. 

41) Í stað skrifstofunnar sem var komið á fót sem stofnun Bandalagsins með réttarstöðu lögaðila með reglugerð (EB)  

nr. 1211/2009 kemur BEREC-skrifstofan sem er komið á fót með þessari reglugerð að því er varðar allt eignarhald, 

samninga, þ.m.t. samninginn um aðsetur, lagalegar skuldbindingar, ráðningarsamninga, fjárhagsskuldbindingar og 

bótaábyrgðir. BEREC-skrifstofan ætti að taka við starfsfólki skrifstofunnar án þess að það hafi áhrif á réttindi og skyldur 

þeirra. Til að tryggja samfelldni í starfi BEREC-hópsins og skrifstofunnar ættu fulltrúar þeirra, þ.e. formaður stjórnar 

eftirlitsaðilanna og varaformenn hennar, stjórnarnefndin og skrifstofustjórinn, að sitja í embættum sínum þar til 

skipunartíma þeirra lýkur.  
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42) Þrátt fyrir að aukinn fjöldi neytenda hafi aðgang að fjarskiptaþjónustu milli einstaklinga sem er ótengd númerum til að 

eiga alþjóðleg fjarskipti á lægra verði en greitt er fyrir hefðbundna þjónustu, eða gjaldfrjálst, þá er enn umtalsverður 

fjöldi neytenda í flestum aðildarríkjum sem reiðir sig á hefðbundin alþjóðleg fjarskipti, s.s. símatækni og smáskilaboð. 

43) Árið 2013 lagði framkvæmdastjórnin fram tillögu um áhrifametna reglugerð sem fól m.a. í sér ákvæði um stjórnvalds-

ráðstafanir sem áttu að gilda um fjarskipti innan ESB. BEREC-hópurinn og framkvæmdastjórnin söfnuðu viðbótar-

upplýsingum um fjarskiptamarkaðinn innan ESB frá 2017 til 2018 með rannsókn Sambandsins og í gegnum könnun á 

viðhorfum almennings í Evrópu (e. Eurobarometer). Eins og þau gögn sýna er umtalsverður verðmunur enn útbreiddur, 

bæði fyrir fastlínu- og farsímafjarskipti, á talfjarskiptum og smáskilaboðum innanlands og fjarskiptum til annarra 

aðildarríkja, sem lýsir sér sem verulegur breytileiki í verðlagningu á milli landa, söluaðila og gjaldskrárpakka, og á milli 

talfjarskipta um farsíma og um fastlínu. Söluaðilar almennrar númeratengdrar fjarskiptaþjónustu milli einstaklinga 

innheimta oft verð fyrir fjarskipti á milli ESB-ríkja á grunni þess magns sem er notað, sem er mun hærra en verðið á 

gjaldskránni fyrir notkun innanlands, auk viðbótarkostnaðar. Að meðaltali er fast verð fyrir fastlínu- eða farsímasímtal á 

milli ESB-ríkja gjarnan þrisvar sinnum hærra en fast verð fyrir innanlandssímtal og fast verð fyrir smáskilaboð á milli 

ESB-ríkja er gjarnan meira en tvisvar sinnum hærra en fyrir smáskilaboð innanlands. Þessi meðalgildi fela hins vegar 

umtalsverðan mun á milli aðildarríkja. Í sumum tilvikum getur fast verð fyrir símtal á milli ESB-ríkja verið allt að átta 

sinnum hærra en fast verð fyrir innanlandssímtöl. Af því leiðir að mjög hátt verð fyrir fjarskipti á milli ESB-ríkja er lagt 

á viðskiptavini í nokkrum aðildarríkjum. Þetta háa verð hefur aðallega áhrif á neytendur, einkum þá sem nota slík 

fjarskipti sjaldan eða í litlu magni, sem eru mikill meirihluti þeirra neytenda sem nýta sér fjarskipti á milli ESB-ríkja.  

Á sama tíma bjóða nokkrir söluaðilar upp á sérstök tilboð sem eru einkar aðlaðandi fyrir viðskiptamenn í atvinnulífinu 

og neytendur sem nota fjarskipti á milli ESB-ríkja í umtalsverðu magni. Slík tilboð eru oft ekki verðlögð á grundvelli 

raunverulegrar neyslu og geta samanstaðið af tilteknum fjölda smáskilaboða eða mínútna af símtölum á milli ESB-ríkja 

fyrir fast mánaðarlegt gjald (viðbótartilboð) eða að tiltekinn fjöldi símtalsmínútna eða smáskilaboða á milli ESB-ríkja sé 

innifalinn í mánaðarlega leyfilegum símtalsmínútum eða smáskilaboðum, annað hvort án aukagjalds eða með lágu 

aukagjaldi. Hins vegar eru skilmálar þessara tilboða oft ekki aðlaðandi fyrir neytendur sem nota fjarskipti á milli ESB-

ríkja einungis af og til, á ófyrirsjáanlegan hátt eða í litlu magni. Því er hætt við að þessir neytendur borgi of hátt verð 

fyrir fjarskipti sín milli ESB-landa og þá ætti að vernda. 

44) Enn fremur er hátt verð fyrir fjarskipti á milli ESB-ríkja hindrun gagnvart starfsemi innri markaðarins, þar eð það virkar 

letjandi á leit eftir og kaup á vörum og þjónustu frá söluaðila í öðru aðildarríki. Til að útrýma þessu háa verði er því 

nauðsynlegt að setja sértæk og hlutfallsleg takmörk á það verð sem söluaðilar almennrar númeratengdrar fjarskipta-

þjónustu milli einstaklinga geta innheimt frá neytendum fyrir fjarskipti á milli ESB-ríkja. 

45) Þegar söluaðilar almennrar númeratengdrar fjarskiptaþjónustu milli einstaklinga innheimta gjöld frá neytendum sínum 

fyrir fjarskipti þeirra á milli ESB-ríkja sem byggjast að öllu eða einhverju leyti á neyslu slíkrar þjónustu, þ.m.t. í 

tilvikum þar sem dregið er frá mánaðarlegu eða fyrirframgreiddu magni á grunni notkunar á slíkri þjónustu, ættu þessi 

gjöld ekki að vera hærri en 0,19 evrur á mínútu fyrir símtöl og 0,06 evrur fyrir hver smáskilaboð. Þessi þök samsvara 

hæsta núgildandi verði, annars vegar fyrir reikisímtöl sem reglur eru settar um og hins vegar um smáskilaboð. Þegar 

neytendur nýta sér reikiþjónustu innan Sambandsins njóta þeir verndar Evrópugjaldskrárinnar fyrir talsíma og 

Evrópugjaldskrárinnar fyrir smáskilaboð sem hafa smám saman vikið fyrir „reiki samvkæmt heimagjaldskrá“. Þessi þök 

eru einnig talin vera hentug viðmiðun til að festa í sessi hámarksgjaldið fyrir reglustýrð fjarskipti á milli ESB-ríkja til 

fimm ára frá og með 15. maí 2019. Núgildandi þak er einfalt og gegnsætt öryggisnet sem hefur sannað sig sem vernd 

gegn háu verði og hentar sem þak á smásöluverð fyrir öll reglustýrð fjarskipti milli ESB-ríkja. Reikisímtöl innan 

Sambandsins og símtöl á milli ESB-ríkja hafa svipaða kostnaðarsamsetningu. 

46) Þökin ættu að gera söluaðilum almennrar númeratengdrar fjarskiptaþjónustu milli einstaklinga kleift að endurheimta 

kostnað sinn og vera þannig hlutfallslegt inngrip á mörkuðum fyrir bæði farsíma- og fastlínusímtöl. Þökin munu gilda 

beint og einungis um verð sem byggist á raunverulegri notkun. Þau ættu einnig að hafa agaáhrif á þau tilboð þar sem 
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tiltekið magn fjarskipta á milli ESB-ríkja er innifalið án þess að innheimt sé sérstaklega fyrir það, þar eð neytendur hafa 

þann valkost að geta skipt yfir í gjaldskrá sem byggir á notkun fyrir fjarskipti þeirra á milli ESB-ríkja. Fjarskiptamagn á 

milli ESB-ríkja sem fer yfir það sem er innifalið í pakka og sérstaklega er innheimt fyrir ætti að falla undir þökin. Sú 

ráðstöfun ætti að tryggja, á hlutfallslegan hátt, að neytendur með litla notkun á fjarskiptum milli ESB-ríkja njóti verndar 

gegn háu verði og ætti um leið einungis að hafa hófleg áhrif á söluaðila. 

47) Söluaðilar almennrar númeratengdrar fjarskiptaþjónustu milli einstaklinga ættu að geta boðið neytendum sínum aðra 

gjaldskrárvalkosti fyrir alþjóðleg fjarskipti með öðru verði fyrir reglustýrð fjarskipti á milli ESB-ríkja og neytendum 

ætti að vera frjálst að velja slík tilboð með beinum hætti og skipta til baka án endurgjalds hvenær sem er, jafnvel fyrir 

tilboð sem neytendur gerðust áskrifendur að áður en slík ákvæði tóku gildi. Einungis önnur tilboð um alþjóðleg 

fjarskipti, s.s. þau sem ná til allra eða einhverra þriðju landa, ættu að geta, þegar neytandi þiggur þau, leyst söluaðila 

undan þeirri skyldu að fara ekki yfir þökin fyrir reglustýrð fjarskipti á milli ESB-ríkja. Annar ávinningur, s.s. 

niðurgreiddur endabúnaður eða afsláttur af annarri rafrænni fjarskiptaþjónustu, sem söluaðilar bjóða neytendum eru 

eðlilegur hluti af samkeppni og ættu ekki að hafa áhrif á gildi verðþakanna fyrir reglustýrð fjarskipti á milli ESB-ríkja. 

48) Verðþak fyrir reglustýrð fjarskipti á milli ESB-ríkja getur haft umtalsvert meiri áhrif á suma söluaðila almennrar 

númeratengdrar fjarskiptaþjónustu milli einstaklinga en á flesta aðra söluaðila í Sambandinu. Þetta gæti einkum átt við 

um þá söluaðila sem afla sérstaklega hás hlutfalls tekna sinna eða rekstrarhagnaðar með fjarskiptum á milli ESB-ríkja, 

eða þá sem hafa lágt hagnaðarhlutfall innanlands miðað við viðmiðanir iðngeirans. Vegna skerðingar á hagnaðar-

hlutfallinu að því er varðar reglustýrð fjarskipti á milli ESB-ríkja gæti það gerst að söluaðili gæti ekki staðið undir 

verðlagningarlíkani sínu innanlands. Slíkar sviðsmyndir eru afar ósennilegar vegna þess að hámarksverðið er 

augljóslega hærra en kostnaðurinn við að veita fjarskiptaþjónustu á milli ESB-ríkja. Engu að síður ættu landsbundin 

stjórnvöld að geta veitt undanþágu til að takast á við slík afar ólíkleg undantekningartilvik að ósk slíks söluaðila, í 

sérstökum, rökstuddum undantekningartilvikum. 

49) Einungis ætti að veita undanþágu þegar söluaðili getur sýnt fram á, miðað við viðeigandi viðmiðun sem BEREC-

hópurinn setur, að hann verði fyrir umtalsvert meiri áhrifum en flestir aðrir söluaðilar í Sambandinu og að þau áhrif 

myndu umtalsvert veikja getu hans til að viðhalda verðlagningarlíkani sínu fyrir fjarskipti innanlands. Þegar 

landsbundið stjórnvald veitir undanþágu ætti það að ákvarða hæsta verðið sem söluaðili gæti lagt á fyrir reglustýrð 

fjarskipti á milli ESB-ríkja og sem myndi gera honum kleift að viðhalda samkeppnishæfu verði fyrir fjarskipti 

innanlands. Allar slíkar undanþágur ættu að takmarkast við eitt ár og vera endurnýjanlegar ef söluaðilinn sýnir fram á að 

skilyrðin fyrir undanþágunni séu enn uppfyllt. 

50) Í ljósi meðalhófsreglunnar ætti gildistími verðþakanna fyrir reglustýrð fjarskipti á milli ESB-ríkja að hafa tímamörk og 

ætti að renna út fimm árum eftir að þau taka gildi. Slík takmörkun á gildistíma ætti að gera kleift að meta á tilhlýðilegan 

hátt áhrif ráðstafananna og gera úttekt á hversu mikil þörf er fyrir áframhaldandi vernd fyrir neytendur. 

51) Til að tryggja vernd fyrir neytendur sem verða fyrir neikvæðum áhrifum af umtalsverðum muni á verði fyrir fjarskipti á 

milli ESB-ríkja, sem nær til alls Sambandsins og er samræmd, tímanleg og eins öflug og mögulegt er ættu slík ákvæði 

að gilda án frekari lögfestingar og vera sett fram í reglugerð. Hentugasta reglugerðin til þess er reglugerð (ESB) 

2015/2120, sem var samþykkt að loknu áhrifamati þar sem m.a. var lagt til að sett yrði ákvæði um fjarskipti á milli ESB-

ríkja sem nauðsynlega aðferð til að koma endalega á innri markaði fyrir rafræn fjarskipti. Sennileg áhrif á tekjur 

söluaðila vegna veitingar fjarskipta á milli ESB-ríkja mildast enn frekar af notkun, vegna reikiþjónustu, á Evrópugjald-

skránni fyrir talsíma og Evrópugjaldskránni fyrir smáskilaboð sem þökum fyrir bæði fastlínu- og farsímafjarskipti sem 
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virka sem öryggisráðstafanir, og af sönnunum, sem fram koma í greiningu BEREC-hópsins frá 2018, fyrir umtalsverðri 

minnkun á viðeigandi magni fastrar notkunar sem ráðstöfunin á íhlutunartímabilinu hafði áhrif á. Þessi ákvæði ætti því 

að innleiða sem breytingar á reglugerð (ESB) 2015/2120, sem einnig ætti að breyta til að tryggja að aðildarríkin 

samþykki reglur um viðurlög við brotum gegn slíkum ákvæðum. 

52) Þar eð ekki er hægt svo viðunandi sé að ná fram markmiðunum með þessari reglugerð, nefnilega að tryggja samræmda 

framkvæmd reglurammans um rafræn fjarskipti, einkum að því er varðar fjarskipti yfir landamæri og með skilvirkum 

málsmeðferðarreglum innri markaðarins fyrir drög að landsráðstöfunum, og til að tryggja að ekki sé innheimt óhóflegt 

verð af neytendum fyrir númeratengd fjarskipti milli einstaklinga sem eiga uppruna sinn í því aðildarríki þar sem 

innanlandssöluaðili neytandans er staðsettur og eru móttekin í fastlínu- eða farsímanúmeri í öðru aðildarríki, en það er 

hins vegar hægt, vegna umfangs og áhrifa af aðgerðinni, að ná þeim fram á vettvangi Sambandsins, er Sambandinu 

heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi við meginregluna um nálægð sem sett er fram 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. 

53) Þessi reglugerð breytir og víkkar gildissvið reglugerðar (EB) nr. 1211/2009. Þar eð breytingarnar, sem gera á, eru 

umtalsverðar, ætti til glöggvunar að fella þá gerð úr gildi. Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu reglugerðina sem tilvísanir í 

þessa reglugerð. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

I. KAFLI 

EFNI OG GILDISSVIÐ 

1. gr. 

Efni og gildissvið 

1. Með reglugerð þessari er komið á fót evrópskum hópi eftirlitsaðila á sviði rafrænna fjarskipta (hér á eftir nefndur BEREC-

hópurinn) og stofnun til að styðja við BEREC-hópinn (hér á eftir nefnd BEREC-skrifstofan). 

2. BEREC-hópurinn og BEREC-skrifstofan skulu, eftir því sem við á, koma í staðinn fyrir og taka við af evrópskum hópi 

eftirlitsaðila á sviði rafrænna fjarskipta og skrifstofu hans sem voru stofnsett með reglugerð (EB) nr. 1211/2009. 

2. gr. 

Lögformleg staða BEREC-skrifstofunnar 

1. BEREC-skrifstofan skal vera stofnun Evrópusambandsins. Hún hefur réttarstöðu lögaðila. 

2. BEREC-skrifstofan skal hafa það rétthæfi og gerhæfi í hverju aðildarríki sem landslög þess framast veita lögaðilum. 

Einkum skal hún geta aflað og afsalað sér fasteignum og lausafé og tekið þátt í málarekstri. 

3. Framkvæmdastjóri BEREC-skrifstofunnar skal vera í forsvari fyrir hana. 

4. BEREC-skrifstofan skal ein bera ábyrgð á þeim verkefnum sem henni eru falin og þeim valdheimildum sem henni eru 

veittar. 

5. BEREC-skrifstofan skal hafa aðsetur sitt í Riga.  
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II. KAFLI 

MARKMIÐ OG VERKEFNI BEREC-HÓPSINS 

3. gr. 

Markmið BEREC-hópsins 

1. BEREC-hópurinn skal stafa innan gildissviðs reglugerðar (ESB) nr. 531/2012 og (ESB) 2015/2120 og tilskipunar (ESB) 

2018/1972. 

2. BEREC-hópurinn skal framfylgja markmiðunum sem sett eru fram í 3. gr. tilskipunar (ESB) 2018/1972. Einkum skal 

BEREC-hópurinn stefna að því að tryggja samræmda framkvæmd reglurammans um rafræn fjarskipti, innan þess gildissviðs 

sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar. 

3. BEREC-hópurinn skal sinna verkefnum sínum með sjálfstæðum, óhlutdrægum, gagnsæjum og tímanlegum hætti. 

4. BEREC-hópurinn skal notfæra sér þá sérþekkingu sem er fyrir hendi innan landsbundnu stjórnvaldanna. 

5. Hvert aðildarríki skal, í samræmi við 3. mgr. 9. gr. í tilskipun (ESB) 2018/1972, sjá til þess að landsbundin stjórnvöld sín 

geti tekið fullan þátt í vinnu skipulagseininga BEREC-hópsins. 

6. Í aðildarríkjum þar sem fleiri en eitt stjórnvald er fyrir hendi sem er lögbært samkvæmt tilskipun (ESB) 2018/1972 skulu 

þau stjórnvöld hafa samræmingu sín á milli eins og nauðsyn krefur. 

4. gr. 

Eftirlitsverkefni BEREC-hópsins 

1. Eftirlitsverkefni BEREC-hópsins skulu vera: 

a) að aðstoða og ráðleggja landsbundnum stjórnvöldum, Evrópuþinginu, ráðinu og framkvæmdastjórninni, og að vinna með 

landsbundnu stjórnvöldunum og framkvæmdastjórninni, samkvæmt beiðni eða að eigin frumkvæði, varðandi öll tæknileg 

málefni sem varða rafræn fjarskipti innan valdsviðs hans, 

b) að aðstoða og ráðleggja framkvæmdastjórninni, sé þess óskað, í tengslum við undirbúning að tillögum að nýrri löggjöf á 

sviði rafrænna fjarskipta, þ.m.t. öllum tillögum að breytingum á þessari reglugerð eða á tilskipun (ESB) 2018/1972, 

c) að gefa út álitsgerðir eins og um getur í reglugerð (ESB) nr. 531/2012 og tilskipun (ESB) 2018/1972, einkum um: 

i) lausnir deilumála yfir landamæri í samræmi við 27. gr. tilskipunar (ESB) 2018/1972, 

ii) drög að landsráðstöfunum tengdum málsmeðferðarreglum innri markaðarins um markaðsreglur í samræmi við 32., 

33. og 68. gr. tilskipunar (ESB) 2018/1972, 

iii) drög að ákvörðunum og tilmælum um samræmingu í samræmi við 38. og 93. gr. tilskipunar (ESB) 2018/1972, 

iv) tengingar enda á milli á milli endanlegra notenda í samræmi við 2. mgr. 61. gr. tilskipunar (ESB) 2018/1972, 

v) ákvörðun á einu hámarksverði fyrir lúkningu símtala í farsíma í Sambandinu og einu hámarksverði fyrir lúkningu 

fastlínusímtala í Sambandinu í samræmi við 75. gr. tilskipunar (ESB) nr. 2018/1972, 

vi) sniðmát fyrir samantekt samninga í samræmi við 102. gr. tilskipunar (ESB) 2018/1972,  
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vii) landsbundna framkvæmd og virkni almennu heimildarinnar og áhrif þeirra á starfsemi innri markaðarins í samræmi 

við 3. mgr. 122. gr. í tilskipun (ESB) 2018/1972, 

viii) markaðs- og tækniþróun sem tengist mismunandi tegundum rafrænnar fjarskiptaþjónustu og áhrif hennar á beitingu 

III. bálks III. hluta tilskipunar (ESB) 2018/1972 í samræmi við 1. mgr. 123. gr. þeirrar tilskipunar, þegar við á, 

d) að gefa út viðmiðunarreglur um framkvæmd regluramma Sambandsins um rafræn fjarskipti, einkum eins og um getur í 

reglugerð (ESB) nr. 531/2012 og (ESB) 2015/2120 og tilskipun (ESB) 2018/1972, um: 

i) sniðmát tilkynninga í samræmi við 12. gr. tilskipunar (ESB) 2018/1972, 

ii) samræmda framkvæmd skuldbindinga að því er varðar landmælingar og spár í samræmi við 22. gr. tilskipunar (ESB) 

2018/1972, 

iii) viðeigandi viðmiðanir til að hlúa að samræmdri beitingu ákvæða 3. mgr. 61. gr. tilskipunar (ESB) 2018/1972, 

iv) sameiginlega nálgun við auðkenningu á nettengipunkti í mismunandi netskipan í samræmi við 7. mgr. 61. gr. 

tilskipunar (ESB) 2018/1972, 

v) sameiginlega nálgun til að uppfylla kröfur endanlegra notenda á milli landa í samræmi við 66. gr. tilskipunar (ESB) 

2018/1972, 

vi) lágmarksviðmiðanir fyrir viðmiðunartilboð í samræmi við 69. gr. tilskipunar (ESB) 2018/1972, 

vii) að hlúa að samræmdri beitingu landsbundinna stjórnvalda á skilyrðunum sem sett eru fram í 1. mgr. 76. gr. 

tilskipunar (ESB) 2018/1972, og viðmiðananna sem sett eru fram í IV. viðauka hennar, 

viii) viðmiðanir sem net þarf að uppfylla til að teljast vera net með mjög mikla flutningsgetu í samræmi við 82. gr. 

tilskipunar (ESB) 2018/1972, 

ix) sameiginlegar viðmiðanir fyrir mat á getunni til að halda utan um númeraforðann og hættunni á því að núm-

eraforðinn verði uppurinn, í samræmi við 93. gr. tilskipunar (ESB) 2018/1972, 

x) viðeigandi breytur sem varða gæði þjónustu, þær mæliaðferðir sem við eiga, innihald og birtingarsnið upplýsinganna 

og tilhögun gæðavottunar í samræmi við 104. gr. tilskipunar (ESB) 2018/1972, 

xi) hvernig eigi að meta hvort skilvirkni viðvörunarkerfa fyrir almenning skv. 2. mgr. 110. gr. tilskipunar (ESB)  

nr. 2018/1972 samsvari skilvirkni þeirra sem um getur í 1. mgr. þeirrar greinar, 

xii) heildsöluaðgang að reiki í samræmi við 8. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB) nr. 531/2012, 

xiii) framkvæmd skuldbindinga landsbundinna stjórnvalda að því er varðar opinn netaðgang í samræmi við 3. mgr. 5. gr. 

tilskipunar (ESB) 2015/2120, 

xiv) þær breytur sem landsbundin stjórnvöld skulu taka tillit til við mat sitt á sjálfbærni verðlagningarlíkansins fyrir 

innanlandsmarkað í samræmi við 6. mgr. 5. gr. a í reglugerð (ESB) 2015/2120, 

e) að gefa út aðrar viðmiðunarreglur til að tryggja samræmda framkvæmd reglurammans um rafræn fjarskipti og samræmdar 

eftirlitsákvarðanir landsbundnu stjórnvaldanna, að eigin frumkvæði eða að beiðni landsbundins stjórnvalds, Evrópu-

þingsins, ráðsins eða framkvæmdastjórnarinnar, einkum að því er varðar eftirlitstengd málefni sem hafa áhrif í 

umtalsverðum fjölda aðildarríkja eða sem ná að einhverju leyti yfir landamæri,  
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f) að taka þátt í jafningjarýnivettvangnum um drög að ráðstöfunum um valferli í samræmi við 35. gr. reglugerðar (ESB) 

2018/1972, ef við á, 

g) að taka þátt þegar kemur að málefnum sem varða valdheimildir hans og tengjast markaðsreglum og samkeppni varðandi 

fjarskiptatíðniróf, í samræmi við 4. gr. reglugerðar (ESB) 2018/1972, 

h) að framkvæma greiningu á hugsanlegum millilandamörkuðum í samræmi við 65. gr. tilskipunar (ESB) 2018/1972 og á 

eftirspurn frá endanlegum notendum á millilandamörkuðum í samræmi við 66. gr. þeirrar tilskipunar, 

i) að vakta og safna saman upplýsingum og, ef við á, gera uppfærðar upplýsingar um beitingu reglugerðar (ESB)  

nr. 531/2012 aðgengilegar almenningi í samræmi við 16. og 19. grein þeirrar reglugerðar, 

j) að taka saman skýrslur um tæknimál innan valdsviðs síns, einkum um: 

i) beitingu álitanna og viðmiðunarreglnanna, sem um getur í c-, d- og e-lið, í reynd, 

ii) bestu starfsvenjur aðildarríkjanna til að styðja við skilgreiningu á viðunandi breiðbandsaðgangi að netþjónustu í 

samræmi við 84. gr. tilskipunar (ESB) 2018/1972, 

iii) þróun á verðlagningu og neyslumynstrum fyrir bæði innanlands- og reikiþjónustu, þróun á raunverulegum 

reikigjöldum í heildsölu fyrir ójafna umferð, tengslin á milli smásöluverða, heildsölugjalda og heildsölukostnaðar fyrir 

reikiþjónustu, sem og um gagnsæi og sambærileika gjaldskráa, í samræmi við 19. gr. reglugerðar (ESB) nr. 531/2012, 

iv) niðurstöðurnar í ársskýrslum sem landsbundnu stjórnvöldin skulu leggja fram í samræmi við 5. gr. reglugerðar (ESB) 

2015/2120, með útgáfu árlegrar samantektarskýrslu, 

v) markaðsþróun í rafræna fjarskiptageiranum, á ársgrundvelli, 

k) að gefa út tilmæli og sameiginlegar afstöður og miðla bestu starfsvenjum í stjórnsýslu sem beint er til landsbundinna 

stjórnvalda til að hvetja til samræmdrar og bættrar framkvæmdar á reglurammanum um rafræn fjarskipti, 

l) að koma á fót og viðhalda gagnagrunni yfir: 

i) þær tilkynningar sem sendar eru út til lögbæru yfirvaldanna frá fyrirtækjum sem falla undir almennu heimildina í 

samræmi við 12. gr. tilskipunar (ESB) 2018/1972, 

ii) númeraforða með rétt til notkunar utan lögsagnarumdæmis innan Sambandsins í samræmi við fjórðu undirgrein  

4. mgr. 93. gr. tilskipunar (ESB) 2018/1972, 

iii) E.164-númer neyðarþjónusta aðildarríkjanna í samræmi við þriðju undirgrein 8. mgr. 109. gr. tilskipunar (ESB) 

2018/1972, þar sem við á, 

m) að meta þörfina fyrir nýbreytni í reglusetningu og samræmingaraðgerðir milli landsbundinna stjórnvalda til að gera 

mögulega þróun nýsköpunar í rafrænum fjarskiptum, 

n) að stuðla að nútímavæðingu, samræmingu og stöðlun gagnasöfnunar landsbundnu eftirlitsaðilanna, að slík gögn verði gerð 

almenningi aðgengileg á opnu, endurnýtanlegu og tölvulesanlegu formi á vefsetri BEREC-hópsins og evrópsku 

gagnagáttinni, með fyrirvara um hugverkarétt, reglur um persónuvernd og þess trúnaðarstigs sem krafist er; 

o) að sinna öðrum verkefnum sem honum eru fengin í hendur með lagagerðum Sambandsins, einkum reglugerð (ESB)  

nr. 531/2012 og (ESB) 2015/2120 og tilskipun (ESB) 2018/1972.  
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2. BEREC-hópurinn skal birta eftirlitsverkefni sín opinberlega og uppfæra þær upplýsingar þegar honum eru fengin ný 

verkefni. 

3. BEREC-hópurinn skal birta opinberlega öll lokaálit sín, viðmiðunarreglur, skýrslur, tilmæli, sameiginlegar afstöður og 

bestu starfsvenjur ásamt öllum rannsóknum hann hefur látið fara fram, sem og viðeigandi drög að skjölum sem tengjast 

samráðinu við almenning sem um getur í 5. mgr. 

4. Með fyrirvara um að farið sé að viðeigandi lögum Sambandsins skulu landsbundin stjórnvöld og framkvæmdastjórnin 

hafa ítarlegustu hliðsjón af öllum viðmiðunarreglum, álitum, tilmælum, sameiginlegum afstöðum og bestu starfsvenjum sem 

BEREC-hópurinn samþykkir með það fyrir augum að tryggja samræmda framkvæmd reglurammans um rafræn fjarskipti innan 

þess gildissviðs sem um getur í 1. mgr. 3. gr. 

Þegar landsbundið stjórnvald víkur frá viðmiðunarreglunum sem um getur í e-lið 1. mgr. skal það leggja fram ástæðurnar fyrir 

því. 

5. BEREC-hópurinn skal, eftir því sem við á, hafa samráð við hagsmunaaðila og gefa þeim tækifæri til að leggja fram 

athugasemdir innan hæfilegs tíma með tilliti til þess hversu flókið málið er. Það tímabil skal ekki vera styttra en 30 dagar nema 

í sérstökum undantekningartilvikum. BEREC-hópurinn skal, með fyrirvara um 38. gr., gera niðurstöður samráðsins við 

almenning aðgengilegar öllum. Slíkt samráð skal eiga sér stað eins snemma í ákvarðanatökuferlinu og mögulegt er. 

6. BEREC-hópnum er heimilt, þegar við á, að hafa samráð og eiga samstarf við viðeigandi landsbundin landsbundin 

yfirvöld, svo sem þau sem eru lögbær á sviði samkeppnismála, neytendaverndar og gagnaverndar. 

7. BEREC-hópnum er heimilt, þegar við á, að eiga samstarf við lögbærar stofnanir Sambandsins, skrifstofur, fagstofnanir og 

ráðgjafarhópa, sem og við lögbær yfirvöld þriðju landa og við alþjóðastofnanir, í samræmi við 1. mgr. 35. gr. 

III. KAFLI 

VERKEFNI BEREC-SKRIFSTOFUNNAR 

5. gr. 

Verkefni BEREC-skrifstofunnar 

BEREC-skrifstofan skal sinna eftirtöldum verkefnum: 

a) að veita BEREC-hópnum faglega og stjórnsýslulega stuðningsþjónustu, einkum við að sinna eftirlitsverkefnum hans skv.  

4. gr., 

b) að afla upplýsinga frá landsbundnum stjórnvöldum og skiptast á og miðla upplýsingum í tengslum við þau eftirlitsverkefni 

sem BEREC-hópnum eru falin skv. 4. gr., 

c) að semja með reglulegu millibili, á grunni þeirra upplýsinga sem um getur í b-lið, drög að skýrslum um tilteknar hliðar á 

þróun á evrópska markaðnum með rafræn fjarskipti, s.s. skýrslur um reiki og setningu viðmiðana, sem leggja skal fyrir 

BEREC-hópinn, 

d) að miðla bestu starfsvenjum í stjórnsýslu til landsbundinna stjórnvalda í samræmi við k-lið 1. mgr. 4. gr., 

e) að aðstoða BEREC-hópinn við að koma á fót og viðhalda skrám og gagnagrunnum í samræmi við l-lið 1. mgr. 4. gr. 

f) að aðstoða BEREC-hópinn við að koma á fót og halda utan um upplýsinga- og samskiptakerfi í samræmi við 41. gr., 

g) að aðstoða BEREC-hópinn við að hafa samráð við almenning í samræmi við 5. mgr. 4. gr.,  
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h) að aðstoða við undirbúning starfsins og veita annan stuðning í tengslum við stjórnsýslu og innihald til að tryggja 

snurðulausa starfsemi stjórnar eftirlitsaðila, 

i) að aðstoða við að koma á fót vinnuhópum að beiðni stjórnar eftirlitsaðila, taka þátt í eftirlitsvinnunni og veita 

stjórnsýslulegan stuðning til að tryggja að hóparnir starfi snurðulaust, 

j) að sinna öðrum verkefnum sem henni eru falin með þessari reglugerð eða með öðrum lagagjörningum Sambandsins. 

IV. KAFLI 

SKIPULAG BEREC-HÓPSINS 

6. gr. 

Skipulag BEREC-hópsins 

BEREC-hópurinn skal samanstanda af: 

a) stjórn eftirlitsaðila, 

b) vinnuhópum. 

7. gr. 

Samsetning stjórnar eftirlitsaðila 

1. Stjórn eftirlitsaðila skal skipuð einum stjórnarmanni frá hverju aðildarríki. Hver stjórnarmaður hefur atkvæðisrétt. 

Hver stjórnarmaður skal vera skipaður af því landsbundna stjórnvaldi sem hefur þá frumskyldu að hafa eftirlit með daglegum 

rekstri markaða fyrir rafræn fjarskiptanet og -þjónustu samkvæmt tilskipun (ESB) 2018/1972. Stjórnarmaðurinn sem er 

skipaður skal vera einn af yfirmönnum landsbundna stjórnvaldsins, meðlimur ráðs þess eða staðgengill annars hvors þeirra. 

2. Hver og einn stjórnarmaður stjórnar eftirlitsaðila skal hafa varamann sem er skipaður af landsbundna stjórnvaldinu. 

Varamaðurinn skal koma fram fyrir hönd stjórnarmannsins í fjarveru hans. Varamaðurinn sem er skipaður skal vera einn af 

yfirmönnum landsbundna stjórnvaldsins, meðlimur ráðs þess, staðgengill annars hvors þeirra, eða meðlimur starfsliðs 

landsbundna stjórnvaldsins. 

3. Stjórnarmenn í stjórn eftirlitsaðila og varamenn þeirra skulu skipaðir vegna þekkingar þeirra á sviði rafrænna fjarskipta, 

með tilliti til viðeigandi stjórnunarhæfileika-, stjórnsýslu- og fjármálastjórnunarhæfileika. Til að tryggja samfelldni í starfi 

stjórnar eftirlitsaðila skulu öll landsbundin stjórnvöld sem skipa menn í stjórn hennar gera ráðstafanir til að takmarka veltu 

stjórnarmanna sinna og einnig varamanna þeirra ef því verður við komið, og skulu þau hafa kynjajafnvægi að markmiði. 

4. Framkvæmdastjórnin skal taka þátt í öllum umræðum stjórnar eftirlitsaðila án atkvæðisréttar og skal fulltrúi hennar vera 

hæfilega háttsettur. 

5. Uppfærður listi yfir stjórnarmenn í stjórn eftirlitsaðila og varamenn þeirra skal birtur opinberlega ásamt hagsmunayfir-

lýsingum þeirra. 

8. gr. 

Sjálfstæði stjórnar eftirlitsaðila 

1. Stjórn eftirlitsaðila skal, við framkvæmd þeirra verkefna sem henni eru falin og með fyrirvara um að stjórnarmenn hennar 

komi fram fyrir hönd landsbundinna stjórnvalda sinna, starfa sjálfstætt og hlutlægt í þágu Sambandsins án tillits til nokkurra 

landsbundinna hagsmuna eða einkahagsmuna. 

2. Með fyrirvara um samræmingu þá sem um getur í 6. mgr. 3. gr. skulu stjórnarmenn stjórnar eftirlitsaðila og varamenn 

þeirra hvorki leita eftir né taka við fyrirmælum frá neinni ríkisstjórn, stofnun, einstaklingi eða aðila.  
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9. gr. 

Starfssvið stjórnar eftirlitsaðila 

Stjórn eftirlitsaðila skal gegna eftirfarandi hlutverkum: 

a) að uppfylla þau eftirlitsverkefni BEREC-hópsins sem sett eru fram í 4. gr., þ.e. að samþykkja þau álit, viðmiðunarreglur, 

skýrslur, tilmæli og sameiginlegar afstöður og miðla bestu starfsvenjum sem um getur í þeirri grein og reiða sig við það á 

undirbúningsvinnu vinnuhópanna, 

b) að taka stjórnsýsluákvarðanir sem varða skipulagningu starfs BEREC-hópsins, 

c) að samþykkja árlega starfsáætlun BEREC-hópsins sem um getur í 21. gr., 

d) að samþykkja ársskýrslu BEREC-hópsins um starfsemi hans sem um getur í 22. gr., 

e) að samþykkja reglur um forvarnir gegn hagsmunaárekstrum og meðferð þeirra eins og um getur í 42. gr., sem og um 

meðlimi vinnuhópanna, 

f) að samþykkja nákvæmar reglur um rétt til aðgangs að skjölum sem BEREC-hefur undir höndum, í samræmi við 36. gr., 

g) að samþykkja og uppfæra reglulega, á grundvelli þarfagreiningar, samskipta- og miðlunaráætlanirnar sem um getur í  

2. mgr. 37. gr., 

h) að samþykkja starfsreglur sínar með meirihlutaatkvæðum tveggja þriðju stjórnarmanna sinna og birta þær opinberlega, 

i) að heimila, ásamt framkvæmdastjóranum, að gert sé samkomulag um vinnutilhögun við lögbærar stofnanir Sambandsins, 

skrifstofur, fagstofnanir og ráðgjafarhópa, og við lögbær yfirvöld þriðju landa og við alþjóðastofnanir, í samræmi við  

35. gr., 

j) að koma á fót vinnuhópum og skipa formenn þeirra, 

k) að veita framkvæmdastjóra BEREC-skrifstofunnar leiðbeiningar varðandi framkvæmd verkefna BEREC-skrifstofunnar. 

10. gr. 

Formaður og varaformenn stjórnar eftirlitsaðila 

1. Stjórn eftirlitsaðila skal skipa formann og minnst tvo varaformenn úr hópi stjórnarmanna sinna, með stuðningi tveggja 

þriðju af stjórnarmönnum sínum. 

2. Annar varaformannanna skal sjálfkrafa taka við skyldum formanns ef sá síðarnefndi er ekki fær um að rækja þær skyldur. 

3. Skipunartími formanns er eitt ár og er heimilt að endurnýja hann einu sinni. Til að tryggja samfelldni starfs BEREC-

hópsins skal komandi formaður sitja í eitt ár sem varaformaður áður en hann tekur við formennskunni, ef því verður við komið. 

Í starfsreglunum skal kveða á um styttra varaformennskutímabil ef komandi formaður getur ekki setið sem varaformaður í eitt 

ár áður en hann tekur við embætti formanns. 

4. Formaðurinn skal, með fyrirvara um hlutverk stjórnar eftirlitsaðila í tengslum við verkefni formannsins, hvorki leita eftir 

né taka við fyrirmælum frá neinni ríkisstjórn, stofnun, einstaklingi eða aðila. 

5. Formaðurinn skal skila skýrslum til Evrópuþingsins og ráðsins um framkvæmd verkefna BEREC-hópsins þegar honum er 

boðið að gera það.  
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11. gr. 

Fundahald stjórnar eftirlitsaðila 

1. Formaðurinn skal boða til funda stjórnar eftirlitsaðila og skal stilla upp dagskrá fyrir þá fundi, sem skal birt opinberlega. 

2. Stjórn eftirlitsaðila skal halda minnst tvo almenna fundi á ári. 

Boða skal til aukafunda að frumkvæði formannsins, óski minnst þrír stjórnarmenn eftir því eða ef framkvæmdastjórnin óskar 

þess. 

3. Framkvæmdastjóri BEREC-skrifstofunnar skal taka þátt í öllum umræðum án atkvæðisréttar. 

4. Stjórn eftirlitsaðila má bjóða hverjum þeim sem kann að hafa eitthvað til málanna að leggja að sitja fundi sína sem 

áheyrnarfulltrúi. 

5. Stjórnarmenn og varamenn í stjórn eftirlitsaðila mega, með fyrirvara um starfsreglur hennar, njóta aðstoðar ráðgjafa sinna 

eða annarra sérfræðinga á fundunum. 

6. BEREC-skrifstofan skal sinna skrifstofuhaldi fyrir stjórn eftirlitsaðila. 

12. gr. 

Reglur um atkvæðagreiðslur stjórnar eftirlitsaðila 

1. Stjórn eftirlitsaðila skal taka ákvarðanir sínar með atkvæðum einfalds meirihluta stjórnarmanna nema kveðið sé á um 

annað í þessari reglugerð eða öðrum lagagjörningi Sambandsins. 

Krafist skal meirihluta atkvæða tveggja þriðju stjórnarmanna í stjórn eftirlitsaðila til að samþykkja ákvarðanirnar sem um getur 

í ii. og v. lið c-liðar 1. mgr. 4. gr. og viðmiðunarreglurnar sem um getur í i. til iv., vi., vii. og x. lið d-liðar 1. mgr. 4. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði annarrar undirgreinar þessarar málsgreinar getur stjórn eftirlitsaðila ákveðið, með einföldum meirihluta 

atkvæða og í hverju tilviki fyrir sig, að samþykkja álit sem um getur í 4. gr. (ii. lið c-liðar 1. mgr.) þessarar reglugerðar með 

einföldum meirihluta þegar þær varða drög að ráðstöfunum sem falla undir ákvæði 76. gr. (2. mgr.) í tilskipun (ESB) 2018/1972 

sem verða til þess að hrint er af stað verklagsreglum samkvæmt 33. gr. (5. mgr.) þeirrar tilskipunar. 

Ákvarðanir stjórnar eftirlitsaðila skulu birtar opinberlega og í þeim skal koma fram hvort einhver stjórnarmaður hennar setur 

fyrirvara, óski hann eftir því. 

2. Hver stjórnarmaður hefur eitt atkvæði. Í fjarveru stjórnarmanns skal varamaður hans fara með atkvæðisrétt hans. 

Í fjarveru bæði stjórnarmanns og varamanns hans má veita öðrum stjórnarmanni atkvæðisrétt hans. 

Formaðurinn má í öllum tilvikum fela öðrum rétt til að greiða atkvæði. Formaðurinn skal taka þátt í atkvæðagreiðslum nema 

hann hafi falið öðrum atkvæðisréttinn. 

3. Í starfsreglum stjórnar eftirlitsaðila skal setja ítarlega fram það fyrirkomulag sem gildir við atkvæðagreiðslur, þ.m.t. 

skilyrði fyrir því að einn stjórnarmaður geti komið fram fyrir hönd annars stjórnarmanns, reglur sem gilda um ákvörðunarbæran 

meirihluta og fresti til að tilkynna fundi. Enn fremur skulu starfsreglurnar tryggja að stjórnarmenn í stjórn eftirlitsaðila fái alltaf 

í hendur ítarlegar dagskrár og drög að tillögum fyrir hvern fund þannig að þeir hafi tækifæri til að leggja fram breytingartillögur 

áður en atkvæðagreiðslan fer fram. Í starfsreglunum má m.a. setja fram verklagsreglu vegna atkvæðagreiðslu um áríðandi 

málefni og annað hagnýtt fyrirkomulag vegna starfsemi stjórnar eftirlitsaðila. 

13. gr. 

Vinnuhópar 

1. Þegar færa má fyrir því rök, og einkum til að framkvæma árlega starfsáætlun BEREC-hópsins, má stjórn eftirlitsaðila 

koma á fót vinnuhópum.  
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2. Stjórn eftirlitsaðila skal skipa formenn vinnuhópanna og skulu þeir koma frá mismunandi landsbundnum eftirlitsaðilum ef 

því verður við komið. 

3. Vinnuhóparnir skulu vera opnir fyrir þátttöku sérfræðinga frá öllum landsbundnum eftirlitsaðilum sem taka þátt í 

starfsemi BEREC-hópsins og einnig frá framkvæmdastjórninni. 

Vinnuhóparnir skulu einnig vera opnir fyrir þátttöku starfsfólks BEREC-skrifstofunnar, sem skal taka þátt í eftirlitsvinnu 

vinnuhópanna jafnframt því að veita þeim stjórnsýslulegan stuðning. 

Ef um er að ræða vinnuhópa sem var komið á fót til að sinna þeim verkefnum sem um getur í ii. lið c-liðar 1. mgr. 4. gr. skulu 

sérfræðingar framkvæmdastjórnarinnar ekki taka þátt. 

Í vinnuhópum sem er komið á fót til að sinna þeim verkefnum sem um getur í 1. mgr. 4. gr. (iv., vi., vii. og viii. lið c-liðar, i., ii., 

ix. og xi. lið d-liðar, ii. lið j-liðar og l-lið) þessarar reglugerðar ásamt, ef við á, 1. mgr. 4. gr. (iii. lið c-liðar og i. lið j-liðar) 

hennar, skal taka tillit til skoðana sérfræðinga frá öðrum lögbærum yfirvöldum sem fengið hafa um það tilkynningu skv. 5. gr. 

(4. mgr.) tilskipunar (ESB) 2018/1972. 

Stjórn eftirlitsaðila eða formenn vinnuhópanna mega bjóða einstökum sérfræðingum, sem viðurkenndir eru sem færir á 

viðeigandi sviði, til þátttöku í fundum vinnuhópanna ef nauðsyn krefur, í hverju tilviki fyrir sig. 

4. Stjórn eftirlitsaðila skal samþykkja starfsreglur þar sem mælt er fyrir um hagnýtt fyrirkomulag vegna starfsemi 

vinnuhópanna. 

V. KAFLI 

SKIPULAG BEREC-SKRIFSTOFUNNAR 

14. gr. 

Stjórnskipulag BEREC-skrifstofunnar 

BEREC-skrifstofan skal samanstanda af: 

a) stjórn, 

b) framkvæmdastjóra. 

15. gr. 

Skipan stjórnar 

1. Stjórnin skal samanstanda af þeim einstaklingum sem eru skipaðir stjórnarmenn í stjórn eftirlitsaðila, ásamt einum 

háttsettum fulltrúa framkvæmdastjórnarinnar. Allir stjórnarmenn hafa atkvæðisrétt. 

Hvert landsbundið stjórnvald sem hefur tilnefningarvald, eins og um getur í annarri undirgrein 1. mgr. 7. gr., má skipa 

einstakling, sem ekki er stjórnarmaður í stjórn eftirlitsaðila, sem stjórnarmann. Sá einstaklingur skal vera yfirmaður lands-

bundna stjórnvaldsins, meðlimur ráðs þess eða staðgengill annars hvors þeirra. 

2. Hver stjórnarmaður skal hafa varamann sem kemur fram fyrir hans hönd í fjarveru hans. 

Varamenn allra stjórnarmanna skulu vera þeir einstaklingar sem eru skipaðir sem varamenn stjórnarmanna í stjórn eftirlitsaðila. 

Fulltrúi framkvæmdastjórnarinnar skal einnig hafa varamann. 

Hvert landsbundið stjórnvald sem hefur tilnefningarvald, eins og um getur í annarri undirgrein 1. mgr. 7. gr., má skipa 

einstakling, sem ekki er varamaður stjórnarmanns í stjórn eftirlitsaðila, sem varamann stjórnarmannsins í stjórninni. Sá 

einstaklingur skal vera yfirmaður landsbundna stjórnvaldsins, meðlimur ráðs þess, staðgengill annars hvors þeirra, eða 

meðlimur starfsliðs landsbundna stjórnvaldsins.  
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3. Stjórnarmennirnir og varamenn þeirra skulu hvorki leita eftir né taka við fyrirmælum frá neinni ríkisstjórn, stofnun, 

einstaklingi eða aðila. 

4. Uppfærður listi yfir stjórnamenn og varamenn þeirra skal birtur opinberlega ásamt hagsmunayfirlýsingum þeirra. 

16. gr. 

Stjórnsýsluhlutverk stjórnarinnar 

1. Stjórnin skal gegna eftirfarandi stjórnsýsluhlutverkum: 

a) að miðla almennri stefnu um starfsemi BEREC-skrifstofunnar og samþykkja, til eins árs í senn, samræmt áætlunarskjal 

BEREC-skrifstofunnar með meirihlutaatkvæðum tveggja þriðju stjórnarmanna, með tilliti til álits framkvæmda-

stjórnarinnar og í samræmi við 23. gr., 

b) að samþykkja, með meirihlutaatkvæðum tveggja þriðju stjórnarmanna, árlega fjárhagsáætlun BEREC-skrifstofunnar og 

sinna öðrum hlutverkum sem varða fjárhagsáætlun BEREC-skrifstofunnar samkvæmt VII. kafla, 

c) að samþykkja, birta opinberlega og framkvæma mat á samsteyptri ársskýrslu um starfsemi BEREC-skrifstofunnar sem um 

getur í 27. gr. og leggja bæði skýrsluna og matið á henni fyrir Evrópuþingið, ráðið, framkvæmdastjórnina og Endur-

skoðunarréttinn, eigi síðar en 1. júlí ár hvert, 

d) að samþykkja fjárhagsreglur sem eiga við BEREC-skrifstofuna í samræmi við 29. gr., 

e) að samþykkja áætlun sem beinist gegn svikum og er í réttu hlutfalli við hættu á svikum með tilliti til kostnaðar og ábata af 

ráðstöfununum sem hrundið verður í framkvæmd, 

f) að tryggja fullnægjandi eftirfylgni við niðurstöður og tilmæli sem leiða af innri eða ytri endurskoðunarskýrslum og 

úttektum, sem og af rannsóknum Evrópuskrifstofunnar um aðgerðir gegn svikum (OLAF), 

g) að samþykkja reglur um forvarnir og meðferð hagsmunaárekstra eins og um getur í 3. mgr. 42. gr., 

h) að samþykkja og uppfæra reglulega samskipta- og miðlunaráætlanirnar sem um getur í 2. mgr. 37. gr., á grundvelli 

þarfagreiningar, 

i) að setja sér starfsreglur, 

j) að samþykkja framkvæmdarreglur til að taka í notkun starfsmannareglur embættismanna Evrópusambandsins og ráðn-

ingarskilmála annarra starfsmanna Evrópusambandsins (18) í samræmi við 110. gr. starfsmannareglnanna, 

k) að beita, með fyrirvara um ákvörðunina sem um getur í fyrstu undirgrein 2. mgr., að því er varðar starfsfólk BEREC-

skrifstofunnar, heimildum sem starfsmannareglurnar hafa falið tilnefningaryfirvaldinu og sem ráðningarskilmálar annarra 

starfsmanna fela yfirvaldinu sem hefur heimild til að gera ráðningarsamning („heimildir tilnefningaryfirvaldsins“), 

l) að skipa framkvæmdastjóra og, eftir því sem við á, framlengja skipunartíma hans eða víkja úr embætti, í samræmi við  

32. gr., 

m) að skipa þann sem annast skal bókhaldsstjórn, með fyrirvara um starfsmannareglurnar og ráðningarskilmála annarra 

starfsmanna, sem skal njóta fulls sjálfstæðis við framkvæmd skyldustarfa sinna, 

n) að taka allar ákvarðanir um að koma upp innri uppbyggingu BEREC-skrifstofunnar og, ef nauðsyn krefur, um breytingu á 

henni með tilliti til þarfa BEREC-skrifstofunnar sem tengjast starfsemi hennar, sem og með hliðsjón af traustri 

fjárhagslegri stjórnun.  

  

(18) Reglugerð ráðsins (EBE, KBE, KSE) nr. 259/68 frá 29. febrúar 1968 um starfsmannareglur embættismanna og reglur um ráðningarkjör 

annarra starfsmanna Evrópubandalaganna og sérstakar ráðstafanir sem eiga tímabundið við um embættismenn framkvæmdastjórnarinnar 

(Stjtíð. EB L 56, 4.3.1968, bls. 1). 
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Að því er varðar m-lið fyrstu undirgreinar má BEREC-skrifstofan skipa sama aðila til að annast bókhaldsstjórn og önnur 

stofnun eða aðili Sambandsins. Einkum mega BEREC-skrifstofan og framkvæmdastjórnin koma sér saman um að sá sem 

annast bókhaldsstjórn framkvæmdastjórnarinnar skuli einnig annast bókhaldsstjórn BEREC-skrifstofunnar. 

2. Stjórnin skal samþykkja, í samræmi við 110. gr. í starfsmannareglunum, ákvörðun sem byggist á 2. gr. (1. mgr.) 

starfsmannareglnanna og 6. gr. ráðningarskilmála annarra starfsmanna, um að framselja viðeigandi valdheimildir tilnefningar-

yfirvaldsins til framkvæmdastjórans, og skal í henni gera grein fyrir með hvaða skilyrðum má fella niður þetta framsal valds. 

Framkvæmdastjóranum skal vera heimilt að framselja þessar valdheimildir til annars aðila. 

Í sérstökum undantekningartilvikum er stjórninni heimilt að taka ákvörðun um að ógilda tímabundið framsal valdheimilda 

tilnefningaryfirvalds til framkvæmdastjórans og frekara framsal hins síðarnefnda til annars aðila og beita þeim sjálf eða 

framselja þær til einhvers stjórnarmanns eða annars starfsmanns en framkvæmdastjórans. 

17. gr. 

Formaður og varaformenn stjórnarinnar 

1. Formaður og varaformenn stjórnarinnar skulu vera sömu einstaklingar og skipaðir eru í embætti formanns og 

varaformanna stjórnar eftirlitsaðila. Sami skipunartími skal gilda. 

Stjórninni er heimilt, sem undanþágu frá fyrstu undirgrein og með meirihlutaatkvæðum tveggja þriðju stjórnarmanna, að kjósa 

aðra stjórnarmenn sem formann eða varaformann/varaformenn á meðal stjórnarmanna, sem eru fulltrúar aðildarríkja. 

Skipunartími þeirra skal vera sá sami og formanns og varaformanna stjórnar eftirlitsaðila. 

2. Annar varaformannanna skal sjálfkrafa taka við skyldum formanns ef sá síðarnefndi er ekki fær um að rækja þær skyldur. 

3. Formaður stjórnarinnar skal skila skýrslum um framkvæmd verkefna BEREC-skrifstofunnar til Evrópuþingsins og ráðsins 

þegar honum er boðið að gera það. 

18. gr. 

Fundir stjórnar 

1. Formaðurinn skal boða til fundar stjórnarinnar. 

2. Framkvæmdastjóri BEREC-skrifstofunnar skal taka þátt í umræðunum, nema þeim sem tengjast 32. gr., án atkvæðaréttar. 

3. Stjórnin skal halda minnst tvo almenna fundi á ári. Að auki skal formaðurinn boða til aukafunda að eigin frumkvæði, að 

beiðni framkvæmdastjórnarinnar, eða að beiðni minnst þriggja stjórnarmanna. 

4. Stjórnin má bjóða hverjum þeim sem kann að hafa eitthvað til málanna að leggja að sitja fundi sína sem áheyrnarfulltrúar. 

5. Stjórnarmenn og varamenn þeirra mega, með fyrirvara um starfsreglur stjórnarinnar, njóta aðstoðar ráðgjafa eða 

sérfræðinga á fundunum. 

6. BEREC-skrifstofan skal sinna skrifstofuhaldi fyrir stjórnina. 

19. gr. 

Reglur um atkvæðagreiðslu stjórnarinnar 

1. Stjórnin skal taka ákvarðanir með einföldum meirihluta stjórnarmanna nema kveðið sé á um annað í þessari reglugerð. 

2. Hver stjórnarmaður hefur eitt atkvæði. Í fjarveru stjórnarmanns hefur varamaður hans rétt til að neyta atkvæðisréttar. 

Í fjarveru bæði stjórnarmanns og varamanns hans má veita öðrum stjórnarmanni atkvæðisrétt hans.  
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3. Formaðurinn má í öllum tilvikum fela öðrum rétt til að greiða atkvæði. Hann skal taka þátt í atkvæðagreiðslum nema hann 

hafi falið öðrum atkvæðisréttinn. 

4. Í starfsreglum stjórnarinnar skal koma á fót nákvæmara fyrirkomulagi við atkvæðagreiðslu, einkum verklagi við atkvæða-

greiðslu um áríðandi málefni og við hvaða kringumstæður stjórnarmaður megi koma fram fyrir hönd annars stjórnarmanns. 

20. gr. 

Ábyrgð framkvæmdastjóra 

1. Framkvæmdastjórinn skall vera í forsvari fyrir stjórnsýslulegan rekstur BEREC-skrifstofunnar. Framkvæmdastjórinn skal 

bera ábyrgð á störfum sínum gagnvart stjórninni. 

2. Framkvæmdastjórinn skal aðstoða formann stjórnar eftirlitsaðila og formann stjórnarinnar við undirbúning funda þessara 

tveggja aðila. 

3. Framkvæmdastjórinn skal, með fyrirvara um valdsvið stjórnar eftirlitsaðila, stjórnarinnar og framkvæmdastjórnarinnar, 

njóta sjálfstæðis við framkvæmd verkefna sinna og skal hvorki leita eftir né taka við fyrirmælum frá neinni ríkisstjórn, stofnun, 

einstaklingi eða aðila. 

4. Framkvæmdastjórinn skal skila skýrslum til Evrópuþingsins og ráðsins um framkvæmd skylduverka sinna þegar honum er 

boðið að gera það. 

5. Framkvæmdastjórinn er lagalegur fyrirsvarsmaður BEREC-skrifstofunnar. 

6. Framkvæmdastjórinn ber ábyrgð á framkvæmd verkefna BEREC-skrifstofunnar og á að fara eftir leiðbeiningunum frá 

stjórn eftirlitsaðila og stjórninni. Framkvæmdastjórinn skal einkum bera ábyrgð á: 

a) daglegum rekstri BEREC-skrifstofunnar, 

b) framkvæmd stjórnvaldsákvarðana sem stjórn eftirlitsaðila og stjórnin samþykkja, 

c) að taka saman samræmda áætlunarskjalið sem um getur í 23. gr. og leggja það fyrir stjórn eftirlitsaðila, 

d) aðstoð við stjórn eftirlitsaðila við undirbúning ársskýrslu um starfsemi BEREC-hópsins eins og um getur í 22. gr., 

e) aðstoð við stjórn eftirlitsaðila við undirbúning árlegrar starfsáætlunar BEREC-hópsins eins og um getur í 21. gr., 

f) framkvæmd samræmda áætlunarskjalsins og skýrslugjöf til stjórnarinnar um framkvæmdina, 

g) að semja drög að samsteyptri ársskýrslu um starfsemi BEREC-skrifstofunnar sem um getur í 27. gr. og leggja hana fyrir 

stjórnina til mats og samþykkis, 

h) að semja aðgerðaáætlun til að fylgja eftir niðurstöðum innri eða ytri endurskoðunarskýrslna og úttekta, auk rannsókna 

Evrópuskrifstofunnar um aðgerðir gegn svikum (OLAF) og að leggja framvinduskýrslu fyrir stjórnina minnst einu sinni á 

ári, 

i) að vernda fjárhagslega hagsmuni Sambandsins með því að beita aðgerðum til að fyrirbyggja svik, spillingu og hvers konar 

annað ólöglegt athæfi með skilvirku eftirliti og, ef í ljós koma misfellur, með því að endurheimta fjárhæðir sem hafa verið 

ranglega greiddar og, eftir því sem við á, með stjórnsýslulegum viðurlögum sem eru skilvirk, í réttu hlutfalli við brot og 

hafa varnaðaráhrif, þ.m.t. fjárhagslegum viðurlögum, 

j) að semja áætlun um aðgerðir gegn svikum fyrir BEREC-skrifstofuna og leggja hana fyrir stjórnina til samþykktar,  
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k) að semja drög að fjárhagsreglum fyrir BEREC-skrifstofuna, 

l) að semja drög að yfirlýsingu um áætlaðar tekjur og útgjöld BEREC-skrifstofunnar og framkvæma fjárhagsáætlun hennar, 

m) að heimila, ásamt stjórn eftirlitsaðila, að gert sé samkomulag um vinnutilhögun við lögbærar stofnanir Sambandsins, 

skrifstofur, fagstofnanir og ráðgjafarhópa, og við lögbær yfirvöld þriðju landa og alþjóðastofnanir, í samræmi við 35. gr. 

7. Framkvæmdastjórinn skal, undir eftirliti stjórnarinnar, gera nauðsynlegar ráðstafanir, einkum að því er varðar að 

samþykkja innri stjórnsýslufyrirmæli og birta tilkynningar, til að tryggja að BEREC-skrifstofan starfi í samræmi við þessa 

reglugerð. 

8. Framkvæmdastjórinn skal, með fyrirvara um fyrirframsamþykki framkvæmdastjórnarinnar, stjórnarinnar og viðkomandi 

aðildarríkja, ákveða hvort það sé nauðsynlegt fyrir framkvæmd verkefna BEREC-skrifstofunnar á skilvirkan og áhrifaríkan hátt 

að staðsetja einn eða fleiri starfsmenn í einu eða fleiri aðildarríkjum. Í ákvörðuninni skal tilgreina umfang þeirrar starfsemi, sem 

skal fara fram þannig að forðast megi óþarfa kostnað og tvöföldun stjórnsýsluhlutverka BEREC-skrifstofunnar. Áður en slík 

ákvörðun er tekin skal setja fram áhrif hennar á dreifingu starfsfólks og á fjárhagsáætlunina í áætluninni til margra ára sem um 

getur í 4. mgr. 23. gr. 

VI. KAFLI 

ÁÆTLANAGERÐ BEREC-HÓPSINS 

21. gr. 

Árleg starfsáætlun BEREC-hópsins 

1. Stjórn eftirlitsaðila skal hafa samþykkt ágrip af árlegu starfsáætluninni eigi síðar en 31. janúar á árinu á undan því ári sem 

árlega starfsáætlunin á við um. Stjórn eftirlitsaðila skal samþykkja endanlega árlega starfsáætlun eigi síðar en 31. desember það 

sama ár, eftir að hafa ráðfært sig við Evrópuþingið, ráðið og framkvæmdastjórnina um forgangsatriði þeirra, sem og alla aðra 

hagsmunaaðila, í samræmi við 5. mgr. 4. gr. 

2. Stjórn eftirlitsaðila skal senda árlegu vinnuáætlunina til Evrópuþingsins, ráðsins og framkvæmdastjórnarinnar um leið og 

hún hefur verið samþykkt. 

22. gr. 

Ársskýrsla um starfsemi BEREC-hópsins 

1. Stjórn eftirlitsaðilanna skal samþykkja ársskýrsluna um starfsemi BEREC-hópsins. 

2. Stjórn eftirlitsaðilanna skal senda ársskýrsluna um starfsemina til Evrópuþingsins, ráðsins, framkvæmdastjórnarinnar og 

efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins eigi síðar en 15. júní ár hvert. 

VII. KAFLI 

FJÁRHAGSÁÆTLUN OG ÁÆTLANAGERÐ BEREC-SKRIFSTOFUNNAR 

23. gr. 

Ársáætlanir og áætlanir til margra ára 

1. Ár hvert skal framkvæmdastjórinn semja drög að áætlunarskjali sem inniheldur ársáætlanir og áætlanir til margra ára 

(samræmt áætlunarskjal) í samræmi við 32. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) nr. 1271/2013, með tilliti til viðmiðunarreglna 

sem framkvæmdastjórnin setur. 

Stjórnin skal, eigi síðar en 31. janúar ár hvert, samþykkja drögin að samræmda áætlunarskjalinu og framsenda þau til 

framkvæmdastjórnarinnar til að fá álit hennar. Einnig skal leggja drögin að samræmda áætlunarskjalinu fyrir Evrópuþingið og 

ráðið.  
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Stjórnin skal því næst samþykkja samræmda áætlunarskjalið með tilliti til álits framkvæmdastjórnarinnar. Hún skal leggja fram 

samræmda áætlunarskjalið, sem og allar síðari uppfærslur á því, til Evrópuþingsins, ráðsins og framkvæmdastjórnarinnar. 

Samræmda áætlunarskjalið skal verða endanlegt þegar búið er að samþykkja almenn fjárlög Sambandsins og skal breyta því til 

samræmis við þau ef nauðsyn krefur. 

2. Árlega áætlunarskjalið skal samanstanda af nákvæmum markmiðum og væntum niðurstöðum, þ.m.t. frammistöðuvísum. 

Það skal einnig innihalda lýsingu á þeim verkefnum sem á að fjármagna og upplýsingar um fjármagn og mannafla sem úthlutað 

er til hvers verkefnis, í samræmi við meginreglur verkgrundaðrar fjárlagagerðar og stjórnunar sem um getur í 31. gr. Árlega 

áætlunarskjalið skal samræmast ágripinu af árlegri starfsáætlun BEREC-hópsins og endanlegri árlegri starfsáætlun hans, sem 

um getur í 21. gr., og einnig skjali BEREC-skrifstofunnar um áætlanir til margra ára sem vísað er til í 4. mgr. þessarar greinar. 

Þar skulu koma skýrt fram verkefni sem hefur verið bætt við, breytt eða eytt samanborið við næstliðið fjárhagsár. 

3. Stjórnin skal, ef nauðsyn krefur, breyta árlega áætlunarskjalinu eftir að endanleg, árleg starfsáætlun BEREC-hópsins, sem 

um getur í 21. gr., hefur verið samþykkt og eins þegar BEREC-hópnum eða BEREC-skrifstofunni er fengið nýtt verkefni. 

Beita skal sama verkferli við samþykkt allra grundvallarbreytinga á árlega áætlunarskjalinu og er notað við samþykkt 

upprunalega árlega áætlunarskjalsins. Stjórninni er heimilt að framselja valdið til að gera óverulegar breytingar á árlega 

áætlunarskjalinu til framkvæmdastjórans. 

4. Í skjalinu um áætlanir til margra ára skal setja fram heildarskipulagsáætlun, þ.m.t. markmið, væntar niðurstöður og 

frammistöðuvísa. Í því skal einnig setja fram áætlun um tilföng, þ.m.t. um fjárhagsáætlun til margra ára og um starfsfólk. 

Áætlunin um tilföng skal uppfærð árlega. Skipulagsáætlunin skal einnig uppfærð eftir því sem við á, einkum til að bregðast við 

niðurstöðunum úr úttektinni sem um getur í 48. gr. 

5. Samræmt áætlunarskjal BEREC-skrifstofunnar skal ná til framkvæmdarinnar á áætlun BEREC-hópsins um samskipti við 

lögbærar stofnanir Sambandsins, skrifstofur, sérstofnanir og ráðgjafarhópa, við lögbær yfirvöld þriðju landa og við 

alþjóðastofnanir, eins og um getur í 3. mgr. 35. gr., til aðgerða sem tengjast þeirri áætlun og tilgreiningar á tilheyrandi 

tilföngum. 

24. gr. 

Gerð fjárhagsáætlunar 

1. Ár hvert skal framkvæmdastjórinn semja drög að bráðabirgðaáætlun um tekjur og útgjöld (hér eftir nefnd drögin að 

áætluninni) BEREC-skrifstofunnar fyrir næstkomandi fjárhagsár, þ.m.t. yfirlit um stöðugildi, og leggja þau fyrir stjórnina. 

Upplýsingarnar í drögunum að áætluninni skulu samræmast drögunum að samræmda áætlunarskjalinu sem um getur í 1. mgr. 

23. gr. 

2. Framkvæmdastjórinn skal leggja drögin að áætluninni fyrir framkvæmdastjórnina eigi síðar en 31. janúar ár hvert. 

3. Framkvæmdastjórnin skal leggja drögin að áætluninni fyrir fjárveitingavaldið með drögunum að fjárlögum Sambandsins. 

4. Á grundvelli draganna að áætluninni skal framkvæmdastjórnin fella inn í drögin að fjárlögum Evrópusambandsins þá 

þætti fjárhagsáætlunarinnar sem hún telur nauðsynlega með hliðsjón af yfirliti um stöðugildi og framlag það sem veita skal af 

fjárlögum, og leggja þá fyrir fjárveitingavaldið í samræmi við 313. og 314. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins. 

5. Fjárveitingavaldið skal heimila fjárveitingar fyrir framlagið til BEREC-skrifstofunnar.  
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6. Fjárveitingavaldið skal samþykkja yfirlit um stöðugildi BEREC-skrifstofunnar. 

7. Stjórnin skal samþykkja fjárhagsáætlun BEREC-skrifstofunnar. Fjárhagsáætlunin verður endanleg í framhaldi af 

lokasamþykkt fjárlaga Sambandsins. Ef þörf krefur skal henni breytt til samræmis við þau. 

8. Ákvæði framseldrar reglugerðar (ESB) nr. 1271/2013 skulu gilda um öll byggingarverkefni sem líklegt er að hafi mikil 

áhrif á fjárhagsáætlun BEREC-skrifstofunnar. 

25. gr. 

Uppbygging fjárhagsáætlunarinnar 

1. Útbúa skal áætlun yfir allar tekjur og öll útgjöld BEREC-skrifstofunnar fyrir hvert fjárhagsár, sem samsvarar 

almanaksárinu, og skal hún birt í fjárhagsáætlun BEREC-skrifstofunnar. 

2. Jafnvægi skal vera milli tekna og útgjalda í fjárhagsáætlun BEREC-skrifstofunnar. 

3. Tekjur BEREC-skrifstofunnar skulu, með fyrirvara um önnur tilföng, samanstanda af: 

a) framlögum frá Sambandinu, 

b) valfrjálsum fjárframlögum frá aðildarríkjunum eða landsbundnu stjórnvöldunum, 

c) gjöldum fyrir útgáfu og aðra þjónustu sem BEREC-skrifstofan veitir, 

d) framlögum frá þriðju löndum eða frá lögbærum stjórnvöldum þriðju landa á sviði rafrænna fjarskipta sem taka þátt í starfi 

BEREC-skrifstofunnar, eins og kveðið er á um í 35. gr. 

4. Útgjöld BEREC-skrifstofunnar skulu m.a. felast í launagreiðslum til starfsfólks, útgjöldum vegna stjórnsýslu og innra 

skipulags og rekstrarútgjöldum. 

26. gr. 

Framkvæmd fjárhagsáætlunar 

1. Framkvæmdastjórinn skal framkvæma fjárhagsáætlun BEREC-skrifstofunnar. 

2. Ár hvert skal framkvæmdastjórinn leggja fyrir Evrópuþingið og ráðið allar upplýsingar sem varða niðurstöður úr 

úttektarferlum. 

27. gr. 

Samsteypt ársskýrsla um starfsemina 

Stjórnin skal samþykkja samsteyptar ársskýrslur um starfsemina í samræmi við 47. gr. framseldrar reglugerðar (ESB)  

nr. 1271/2013, með tilliti til viðmiðunarreglna frá framkvæmdastjórninni. 

28. gr. 

Reikningsskil og staðfesting reikninga 

1. Sá sem annast bókhaldsstjórn BEREC-skrifstofunnar skal leggja bráðabirgðareikningsskil fjárhagsárins fyrir þann sem 

annast bókhaldsstjórn framkvæmdastjórnarinnar og fyrir Endurskoðunarréttinn eigi síðar en 1. mars næsta fjárhagsár. 

2. BEREC-skrifstofan skal leggja skýrsluna um fjárhagsáætlunina og fjármálastjórnunina fyrir Evrópuþingið, ráðið og 

Endurskoðunarréttinn eigi síðar en 31. mars næsta fjárhagsár. 

3. Að fengnum athugasemdum Endurskoðunarréttarins um bráðabirgðareikningsskil BEREC-skrifstofunnar skal sá sem 

annast bókhaldsstjórn skrifstofunnar taka saman endanleg reikningsskil hennar á sína eigin ábyrgð. Framkvæmdastjórinn skal 

leggja endanlegu reikningsskilin fyrir stjórnina til álitsgerðar. 

4. Stjórnin skal skila áliti um endanleg reikningsskil BEREC-skrifstofunnar.  
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5. Framkvæmdastjórinn skal leggja endanleg reikningsskil fyrir Evrópuþingið, ráðið, framkvæmdastjórnina og Endur-

skoðunarréttinn ásamt áliti stjórnarinnar, eigi síðar en 1. júlí eftir lok hvers fjárhagsárs. 

6. BEREC-skrifstofan skal birta endanlegu reikningsskilin í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins eigi síðar en  

15. nóvember næsta árs. 

7. Framkvæmdastjórinn skal senda Endurskoðunarréttinum svar við athugasemdum réttarins eigi síðar en  

30. september næsta árs. Framkvæmdastjórinn skal einnig senda stjórninni það svar. 

8. Fari Evrópuþingið þess á leit skal framkvæmdastjórinn láta því í té allar upplýsingar sem eru nauðsynlegar til að greiðlega 

gangi að beita verklagsreglum við staðfestingu reikninga fjárhagsársins sem um ræðir, í samræmi við 3. mgr. 165. gr. 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB, KBE) 2018/1046 (19). 

9. Að fengnum tilmælum frá ráðinu sem tekur ákvörðun með auknum meirihluta, skal Evrópuþingið, eigi síðar en  

15. maí árið N + 2, leysa framkvæmdastjórann undan ábyrgð á framkvæmd fjárhagsáætlunarinnar fyrir árið N. 

29. gr. 

Fjárhagsreglur 

Stjórnin skal samþykkja fjárhagsreglur fyrir BEREC-skrifstofuna að höfðu samráði við framkvæmdastjórnina. Þær mega ekki 

víkja frá framseldri reglugerð (ESB) nr. 1271/2013 , nema sérstök þörf sé á slíku fráviki vegna reksturs BEREC-skrifstofunnar 

og framkvæmdastjórnin hafi áður veitt samþykki sitt. 

VIII. KAFLI 

STARFSFÓLK BEREC-SKRIFSTOFUNNAR 

30. gr. 

Almennt ákvæði 

Starfsmannareglunar, ráðningarskilmálar annarra starfsmanna og reglur sem stofnanir Sambandsins hafa samþykkt sameigin-

lega til beitingar á þessum starfsreglum og ráðningarskilmálum annarra starfsmanna gilda um starfsfólk BEREC-skrifstofunnar. 

31. gr. 

Fjöldi starfsfólks BEREC-skrifstofunnar 

1. Í samræmi við meginregluna um verkgrundaða stjórnun mannauðs skal BEREC-skrifstofan hafa þann fjölda starfsfólks 

sem þarf til að sinna verkefnum hennar. 

2. Leggja skal fram tillögur um fjölda starfsfólks og samsvarandi fjármagn í samræmi við 23. gr. (2. og 4. mgr.) og 24. gr.  

(1. mgr.), með tilliti til 5. gr. (a-liðar) og allra annarra verkefna sem BEREC-skrifstofunni eru fengin í hendur með þessari 

reglugerð eða öðrum lagagjörningum Sambandsins, sem og til þarfarinnar fyrir að fara að þeim reglugerðum sem gilda um 

sjálfstæðar stofnanir Sambandsins. 

32. gr. 

Skipun framkvæmdastjóra 

1. Framkvæmdastjórinn skal skipaður sem tímabundið ráðinn starfsmaður BEREC-skrifstofunnar í samræmi við a-lið 2. gr. 

ráðningarskilyrða annarra starfsmanna. 

2. Framkvæmdastjórinn skal skipaður af stjórninni að loknu opnu og gagnsæju valferli, á grundvelli verðleika og færni á 

sviði stjórnunar, stjórnsýslu og fjármálastjórnunar og færni og reynslu sem varða rafræn fjarskiptanet og -þjónustu.  

  

(19) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB, KBE) 2018/1046 frá 18. júlí 2018 um fjárhagsreglur sem gilda um fjárlög Sambandsins, 

breytingu á reglugerðum (ESB) nr. 1296/2013, (ESB) nr. 1301/2013, (ESB) nr. 1303/2013, (ESB) nr. 1304/2013, (ESB) nr. 1309/2013, 

(ESB) nr. 1316/2013, (ESB) nr. 223/2014, (ESB) nr. 283/2014, og ákvörðun nr. 541/2014/ESB og niðurfellingu reglugerðar (ESB, KBE) 

nr. 966/2012 (Stjtíð. ESB L 193, 30.7.2018, bls. 1). 
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Listinn yfir umsækjendur skal ekki lagður fram af formanninum eða varaformanni einum og sér. Í starfsreglum stjórnarinnar 

skal setja fram nákvæma lýsingu á fyrirkomulaginu sem ræður ferlinu við val á úrtakslista yfir umsækjendur, ásamt ferli við 

atkvæðagreiðslu. 

3. Stjórnarformaðurinn skal gera samning við framkvæmdastjórann fyrir hönd BEREC-skrifstofunnar. 

4. Fyrir skipunina skal umsækjandanum, sem stjórnin velur, boðið að gefa yfirlýsingu frammi fyrir þar til bærri nefnd 

Evrópuþingsins og svara spurningum þingmanna. 

5. Skipunartími framkvæmdastjórans er fimm ár. Undir lok þess tímabils skal formaður stjórnarinnar framkvæma mat þar 

sem tekið er tillit til úttektar á frammistöðu framkvæmdastjórans og verkefna og áskorana BEREC-skrifstofunnar. Senda skal 

matið til Evrópuþingsins og ráðsins. 

6. Stjórninni er heimilt, með tilliti til matsins sem um getur í 5. mgr., að framlengja skipunartíma framkvæmdastjórans einu 

sinni, þá ekki lengur en til fimm ára. 

7. Stjórnin skal tilkynna Evrópuþinginu um allar fyrirætlanir um að framlengja skipunartíma framkvæmdastjórans. Bjóða má 

framkvæmdastjóranum, innan mánaðar áður en slík framlenging er gerð, að gefa yfirlýsingu frammi fyrir lögbærri nefnd 

Evrópuþingsins og svara spurningum nefndarmanna. 

8. Hafi skipunartími framkvæmdastjóra verið framlengdur skal hann ekki taka þátt í öðru valferli fyrir sama embætti að 

heildartímabilinu loknu. 

9. Ef skipunartíminn er ekki framlengdur skal framkvæmdastjórinn, samkvæmt ákvörðun stjórnarinnar, sitja í embætti fram 

yfir lok upphaflega skipunartímans og þar til eftirmaður hans er skipaður. 

10. Einungis má víkja framkvæmdastjóranum úr starfi með ákvörðun stjórnarinnar, að tillögu stjórnarmanns. 

11. Stjórnin skal taka ákvarðanir um skipun framkvæmdastjóra, framlengingu skipunartíma hans eða brottvikningu úr starfi á 

grundvelli meirihlutaatkvæða tveggja þriðju af stjórnarmönnum. 

33. gr. 

Landssérfræðingar sem lánaðir eru til starfa og annað starfsfólk 

1. BEREC-skrifstofunni er heimilt að njóta liðsinnis landssérfræðinga sem lánaðir eru til starfa eða annars starfsfólks sem 

ekki er ráðið til starfa af henni. Starfsmannareglurnar og ráðningarskilmálar annarra starfsmanna gilda ekki um slíkt starfsfólk. 

2. Stjórnin skal samþykkja ákvörðun þar sem mælt er fyrir um reglur um lán landssérfræðinga til BEREC-skrifstofunnar til 

tímabundinna starfa. 

IX. KAFLI 

ALMENN ÁKVÆÐI 

34. gr. 

Sérréttindi og friðhelgi 

Bókunin um sérréttindi og friðhelgi Evrópusambandsins gildir um BEREC-skrifstofuna og starfsfólk hennar. 

35. gr. 

Samstarf við stofnanir Sambandsins, þriðju lönd og alþjóðastofnanir 

1. BEREC-hópnum og BEREC-skrifstofunni er heimilt að eiga samstarf við lögbærar stofnanir Sambandsins, skrifstofur, 

fagstofnanir og ráðgjafarhópa, og við lögbær yfirvöld þriðju landa og alþjóðastofnanir, að svo miklu leyti sem nauðsynlegt er til 

að ná fram markmiðunum sem sett eru fram í þessari reglugerð og til að sinna verkefnum sínum og með fyrirvara um valdsvið 

aðildarríkjanna og stofnana Sambandsins.  
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BEREC-hópnum og BEREC-skrifstofunni er í þeim tilgangi heimilt að gera samkomulag um vinnutilhögun með fyrirvara um 

fyrirframsamþykki framkvæmdastjórnarinnar. Samkomulag þetta skal ekki skapa lagalegar skuldbindingar. 

2. Stjórn eftirlitsaðila, vinnuhóparnir og stjórnin skulu vera opin fyrir þátttöku stjórnvalda þriðju landa sem hafa frumskyldur 

á sviði rafrænna fjarskipta, hafi umrædd þriðju lönd gert samninga þess efnis við Sambandið. 

Þróa skal samkomulag um vinnutilhögun í samræmi við viðeigandi ákvæði þessara samninga og í þeim skal einkum tilgreina 

eðli, umfang og aðferðir við þátttöku landsbundinna stjórnvalda umræddra þriðju landa, sem munu taka þátt í starfi BEREC-

hópsins og BEREC-skrifstofunnar án atkvæðisréttar, þ.m.t. ákvæði sem varða þátttöku í framtaksverkefnum sem BEREC-

hópurinn framkvæmir, fjárframlög og starfsfólk BEREC-skrifstofunnar. Hvað starfsfólki viðkemur skal þessi vinnutilhögun í 

öllum tilvikum uppfylla starfsmannareglurnar. 

3. Stjórn eftirlitsaðila skal, sem hluti af árlegu starfsáætluninni sem um getur í 21. gr., samþykkja áætlun BEREC-hópsins 

um samskipti við lögbærar stofnanir Sambandsins, skrifstofur, fagstofnanir og ráðgjafarhópa, við lögbær yfirvöld þriðju landa 

og við alþjóðastofnanir í tengslum við málefni sem liggja innan valdssviðs BEREC-hópsins. Framkvæmdastjórnin, BEREC-

hópurinn og BEREC-skrifstofan skulu koma sér saman um viðeigandi vinnutilhögun til að tryggja að BEREC-hópurinn og 

BEREC-skrifstofan starfi innan umboðs síns og þess stofnanaramma sem fyrir hendi er. 

36. gr. 

Aðgangur að skjölum og gagnavernd 

1. Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1049/2001 (20) gildir um gögn í vörslu BEREC-hópsins og BEREC-

skrifstofunnar. 

2. Stjórn eftirlitsaðila og stjórnin skulu samþykkja nákvæmar reglur um beitingu ákvæða reglugerðar (EB) nr. 1049/2001 

eigi síðar en 21. júní 2019. 

3. Vinnsla BEREC-hópsins og BEREC-skrifstofunnar á persónuupplýsingum skal fara fram með fyrirvara um reglugerð 

(ESB) 2018/1725. 

4. Stjórn eftirlitsaðila og stjórnin skulu, fyrir 21. júní 2019, koma sér upp ráðstöfunum um beitingu BEREC-hópsins og 

BEREC-skrifstofunnar á ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 2018/1725, þ.m.t. þeim sem varða skipun gagnaverndarfulltrúa 

BEREC-skrifstofunnar. Þessar ráðstafanir skulu gerðar að höfðu samráði við Evrópsku persónuverndarstofnunina. 

37. gr. 

Gagnsæi og samskipti 

1. BEREC-hópurinn og BEREC-skrifstofan skulu sjá til þess að starfsemi þeirra fari fram með mjög gagnsæjum hætti. 

BEREC-hópurinn og BEREC-skrifstofan skulu sjá til þess að almenningur og hagsmunaaðilar fái viðeigandi, hlutlægar, 

áreiðanlegar og auðfengnar upplýsingar, einkum að því er varðar verkefni þeirra og niðurstöður úr starfi þeirra. 

2. BEREC-hópnum er heimilt, með stuðningi BEREC-skrifstofunnar, að taka þátt í samskiptum að eigin frumkvæði og innan 

valdheimilda sinna, í samræmi við viðeigandi samskipta- og miðlunaráætlanir sem stjórn eftirlitsaðila hefur samþykkt. Úthlutun 

fjármagns til slíks stuðnings við samskiptastarf innan fjárhagsáætlunar BEREC-skrifstofunnar skal ekki hafa skaðleg áhrif á 

skilvirka framkvæmd verkefna BEREC-hópsins sem um getur í 4. gr. eða verkefna BEREC-skrifstofunnar sem um getur í 5. gr. 

Samskiptastarf BEREC-skrifstofunnar skal fara fram í samræmi við viðeigandi samskipta- og miðlunaráætlanir sem stjórnin 

hefur samþykkt.  

  

(20) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1049/2001 frá 30. maí 2001 um almennan aðgang að skjölum Evrópuþingsins, ráðsins og 

framkvæmdastjórnarinnar (Stjtíð. EB L 145, 31.5.2001, bls. 43). 
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38. gr. 

Trúnaðarkvöð 

1. Með fyrirvara um 1. mgr. 36. gr. og 2. mgr. 40. gr. skulu BEREC-hópurinn og BEREC-skrifstofan ekki greina þriðju 

aðilum frá upplýsingum sem þau vinna með eða fá afhentar ef lögð hefur verið fram rökstudd beiðni um trúnaðarmeðferð 

þeirra, að hluta til eða í heild. 

2. Stjórnarmenn og aðrir þátttakendur í fundum stjórnar eftirlitsaðila, stjórnarinnar og vinnuhópanna, framkvæmdastjórinn, 

landssérfræðingar sem lánaðir eru til starfa og annað starfsfólk sem ekki er ráðið til starfa af BEREC-skrifstofunni skulu fara að 

ákvæðum 339. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins sem varða kröfur um þagnarskyldu, jafnvel eftir að þeir hafa 

látið af störfum. 

3. Stjórn eftirlitsaðila og stjórnin skulu mæla fyrir um hagnýtt fyrirkomulag til framkvæmdar á reglunum um þagnarskyldu 

sem um getur í 1. og 2. mgr. 

39. gr. 

Öryggisreglur um verndun trúnaðarupplýsinga og viðkvæmra upplýsinga sem ekki eru bundnar trúnaði 

BEREC-hópurinn og BEREC-skrifstofan skulu samþykkja sínar eigin öryggisreglur sem samsvara öryggisreglum fram-

kvæmdastjórnarinnar um verndun trúnaðarupplýsinga ESB og viðkvæmra upplýsinga sem eru ekki bundnar trúnaði, m.a. með 

ákvæðum um skipti, vinnslu og geymslu slíkra upplýsinga eins og sett er fram í ákvörðunum framkvæmdastjórnarinnar (ESB, 

KBE) 2015/443 (21) og (ESB, KBE) 2015/444 (22). Að öðrum kosti er BEREC-hópnum og BEREC-skrifstofunni heimilt að 

samþykkja ákvörðun um að beita reglum framkvæmdastjórnarinnar að breyttu breytanda. 

40. gr. 

Upplýsingaskipti 

1. Framkvæmdastjórnin og landsbundnu stjórnvöldin sem eiga fulltrúa í stjórn eftirlitsaðila og önnur lögbær yfirvöld skulu, 

að rökstuddri beiðni BEREC-hópsins og BEREC-skrifstofunnar og á tímanlegan og nákvæman hátt, veita BEREC-hópnum eða 

BEREC-skrifstofunni allar þær upplýsingar sem eru nauðsynlegar til að þau geti sinnt verkefnum sínum, að því tilskildu að þau 

hafi löglegan aðgang að viðeigandi upplýsingum og að beiðnin um upplýsingar sé nauðsynleg í tengslum við eðli viðkomandi 

verkefnis. 

BEREC-hópurinn eða BEREC-skrifstofan getur einnig óskað eftir að slíkar upplýsingar verði lagðar fram með reglulegu 

millibili og á tilgreindu formi. Slíkar beiðnir skal leggja fram á hefðbundnu skýrslusniði ef því verður við komið. 

2. BEREC-hópurinn eða BEREC-skrifstofan skal, að rökstuddri beiðni framkvæmdastjórnarinnar eða landsbundins stjórn-

valds, leggja fram, á tímanlegan og nákvæman hátt, hverjar þær upplýsingar sem eru nauðsynlegar til að framkvæmdastjórnin, 

landsbundna stjórnvaldið eða annað lögbært yfirvald geti sinnt verkefnum sínum, samanber meginregluna um samstarf af 

heilindum. Þegar BEREC-hópurinn eða BEREC-skrifstofan telur upplýsingar vera trúnaðarmál skal framkvæmdastjórnin, 

landsbundna stjórnvaldið eða annað lögbært yfirvald tryggja slíkan trúnað í samræmi við lög Sambandsins og landslög, þ.m.t. 

reglugerð (EB) nr. 1049/2001. Viðskiptaleynd skal ekki hindra tímanleg upplýsingaskipti.  

3. Áður en óskað er eftir upplýsingum í samræmi við þessa grein og til að forðast tvíverknað vegna gagnaskilakvaðar skal 

BEREC-hópurinn eða BEREC-skrifstofan taka til athugunar allar viðeigandi upplýsingar sem liggja fyrir á opinberum 

vettvangi. 

4. Leggi landsbundin stjórnvöld ekki fram upplýsingar á tímanlegan hátt er BEREC-hópnum eða BEREC-skrifstofunni 

heimilt að beina rökstuddri beiðni annað hvort til annarra landsbundinna stjórnvalda og annarra lögbærra yfirvalda í 

hlutaðeigandi aðildarríki eða beint til viðkomandi fyrirtækja sem láta í té rafræn fjarskiptanet, þjónustu og tilheyrandi aðstöðu.  

  

(21) Ákvörðun ráðsins (ESB, KBE) 2015/443 frá 13. mars 2015 um öryggismál í framkvæmdastjórninni (Stjtíð. ESB L 72, 17.3.2015, bls. 41). 

(22) Ákvörðun ráðsins (ESB, KBE) 2015/444 frá 13. mars 2015 um reglur varðandi öryggismál til verndar trúnaðarupplýsingum ESB (Stjtíð. 

ESB L 72, 17.3.2015, bls. 53). 
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BEREC-hópurinn eða BEREC-skrifstofan skal tilkynna landsbundnu stjórnvöldunum, sem hafa ekki lagt fram upplýsingar sem 

óskað var eftir í samræmi við fyrstu undirgrein, um það. 

Landsbundnu stjórnvöldin skulu aðstoða BEREC-hópinn við upplýsingaöflun, óski BEREC-hópurinn eða BEREC-skrifstofan 

þess. 

5. Aðildarríkin skulu sjá til þess að landsbundin stjórnvöld og önnur lögbær yfirvöld hafi vald til þess að krefjast þess að 

önnur ábyrg landsbundin yfirvöld eða fyrirtæki sem láta í té rafræn fjarskiptanet og þjónustu, tilheyrandi aðstöðu eða tengda 

þjónustu leggi fram allar þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að þau geti unnið að þeim verkefnum sínum sem um getur í 

þessari grein.  

Önnur ábyrg landsbundin yfirvöld eða fyrirtæki sem um getur í fyrstu undirgrein skulu leggja fram slíkar upplýsingar tafarlaust 

þegar þeirra er óskað og í samræmi við þau tímamörk og þá nákvæmni sem óskað er eftir. 

Aðildarríkin skulu sjá til þess að landsbundnum stjórnvöldum og öðrum lögbærum yfirvöldum sé veitt vald til þess að 

framfylgja slíkum upplýsingabeiðnum með því að leggja á viðurlög sem eru viðeigandi, hlutfallsleg og hafa varnaðaráhrif. 

41. gr. 

Upplýsinga- og fjarskiptakerfi 

1. BEREC-skrifstofan skal koma á fót og reka upplýsinga- og fjarskiptakerfi sem býr a.m.k. yfir eftirfarandi: 

a) sameiginlegum vettvangi til upplýsingaskipta sem veitir BEREC-hópnum, framkvæmdastjórninni og landsbundnum 

stjórnvöldum upplýsingar sem eru nauðsynlegar fyrir samræmda framkvæmd regluramma Sambandsins um rafræn 

fjarskipti, 

b) sérhæfðum skilfleti fyrir upplýsingabeiðnir og tilkynningar um slíkar beiðnir eins og um getur í 40. gr., sem BEREC-

hópurinn, BEREC-skrifstofan, framkvæmdastjórnin og landsbundin stjórnvöld skulu hafa aðgang að, 

c) vettvangi fyrir snemmgreiningu á þörfinni fyrir samræmingu milli landsbundinna stjórnvalda. 

2. Stjórnin skal samþykkja tækni- og virkniforskriftir í þeim tilgangi að koma á fót upplýsinga- og fjarskiptakerfinu sem um 

getur í 1. mgr. Það kerfi skal háð hugverkaréttindum og því stigi trúnaðarkvaðar sem krafist er. 

3. Upplýsinga- og fjarskiptakerfið skal vera komið í gagnið eigi síðar en 21. júní 2020. 

42. gr. 

Hagsmunayfirlýsingar 

1. Stjórnarmenn í stjórn eftirlitsaðila og stjórninni, framkvæmdastjórinn, landssérfræðingar sem lánaðir eru til starfa og 

annað starfsfólk sem ekki er ráðið til starfa af BEREC-skrifstofunni skulu, hvert fyrir sig, gefa skriflega yfirlýsingu sem gefur 

til kynna skuldbindingar þeirra og skort á eða tilvist beinna eða óbeinna hagsmuna sem gætu haft áhrif á sjálfstæði þeirra. 

Slíkar yfirlýsingar skulu gefnar um leið og viðkomandi hefur störf, skulu vera réttar og fullfrágengnar og skulu uppfærðar þegar 

hætta er á að beinir eða óbeinir hagsmunir komi upp sem telja má að stefnt geti sjálfstæði þess einstaklings sem gefur 

yfirlýsinguna í hættu. 

Yfirlýsingar stjórnarmanna í stjórn eftirlitsaðila, stjórnarmanna stjórnarinnar og framkvæmdastjórans skulu birtar opinberlega. 

2. Stjórnarmenn í stjórn eftirlitsaðila, stjórnarmenn stjórnar og meðlimir vinnuhópanna og aðrir þátttakendur í fundum þeirra, 

framkvæmdastjórinn, landssérfræðingar sem lánaðir eru til starfa og annað starfsfólk sem ekki er ráðið til starfa af BEREC-

skrifstofunni skulu, hvert um sig á réttan og fullfrágenginn hátt, lýsa yfir, eigi síðar en við upphaf hvers fundar, öllum 

hagsmunum sem telja má að stefnt geti sjálfstæði þeirra í hættu í tengslum við dagskrárliði fundarins, og skulu sitja hjá í 

umræðum og atkvæðagreiðslu um slíka dagskrárliði.  
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3. Stjórn eftirlitsaðila og stjórnin skulu mæla fyrir um reglur til að koma í veg fyrir og meðhöndla hagsmunaárekstra, þá 

einkum um hagnýtt fyrirkomulag á beitingu ákvæða 1. og 2. mgr. 

43. gr. 

Barátta gegn svikum 

1. Til að berjast gegn svikum, spillingu og annarri ólöglegri starfsemi í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(23) (ESB, KBE) nr. 883/2013 skal BEREC-skrifstofan, eigi síðar en 21. júní 2019, gerast aðili að stofnanasamstarfssamningi 

Evrópuþingsins, ráðs Evrópusambandsins og framkvæmdastjórnar Evrópubandalaganna frá 25. maí 1999 um innri rannsóknir 

Evrópuskrifstofunnar um aðgerðir gegn svikum (OLAF) (24) og samþykkja viðeigandi ákvæði sem gilda um alla starfsmenn 

BEREC-skrifstofunnar, og nota til þess sniðmátið sem sett er fram í viðaukanum við þann samning. 

2. Endurskoðunarrétturinn skal hafa heimild til að láta fara fram endurskoðun, á grundvelli skjala og vettvangsskoðana, hjá 

öllum styrkþegum, verktökum og undirverktökum sem hafa fengið fjárstyrk Sambandsins frá BEREC-skrifstofunni. 

3. Evrópuskrifstofan um aðgerðir gegn svikum getur rannsakað, þ.m.t. með eftirliti og athugunum á vettvangi, í samræmi við 

ákvæði og verklagsreglur sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB, KBE) nr. 883/2013 og reglugerð ráðsins (KBE, EB)  

nr. 2185/96 (25) til að ganga úr skugga um hvort um svik, spillingu og annað ólöglegt athæfi hafi verið að ræða sem hefur áhrif á 

fjárhagslega hagsmuni Sambandsins í tengslum við styrksamning, styrkákvörðun eða samning sem er fjármagnaður af BEREC-

skrifstofunni. 

4. Með fyrirvara um 1., 2. og 3. mgr. skulu samstarfssamningar við þriðju lönd og alþjóðastofnanir, samningar, styrk-

samningar og styrkákvarðanir innihalda ákvæði sem veita Endurskoðunarréttinum og Evrópuskrifstofunni um aðgerðir gegn 

svikum heimild til að láta fara fram slíkar endurskoðanir og rannsóknir í samræmi við valdheimildir hvers þeirra um sig. 

44. gr. 

Bótaábyrgð 

1. Skaðabótaábyrgð BEREC-skrifstofunnar innan samninga skal falla undir þau lög sem gilda um viðkomandi samning. 

2. Dómstóll Evrópusambandsins (hér á eftir nefndur Dómstóllinn) skal hafa vald til að kveða upp dóma á grundvelli 

gerðardómsákvæða í samningi sem BEREC-skrifstofan hefur gert. 

3. Þegar um er að ræða skaðabótaábyrgð utan samninga ber BEREC-skrifstofunni, samkvæmt almennum meginreglum í 

lögum aðildarríkjanna, að bæta allt tjón sem deildir eða starfsfólk hennar kann að valda við skyldustörf sín. 

4. Dómstóllinn fer með dómsvald í deilumálum um bætur vegna tjóns sem um getur í 3. mgr. 

5. Persónuleg bótaábyrgð starfsfólks gagnvart BEREC-skrifstofunni fer eftir ákvæðum sem mælt er fyrir um í starfs-

mannareglunum eða ráðningarskilmálum sem gilda um það.  

  

(23) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB, KBE) nr. 883/2013 frá 11. september 2013 um rannsóknir Evrópuskrifstofunnar um aðgerðir 

gegn svikum (OLAF) og um niðurfellingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1073/1999 og reglugerð ráðsins (KBE)  

nr. 1074/1999 (Stjtíð. ESB L 248, 18.9.2013, bls. 1). 

(24) Stjtíð. EB L 136, 31.5.1999, bls. 15. 

(25) Reglugerð ráðsins (KBE, EB) nr. 2185/96 frá 11. nóvember 1996 um vettvangseftirlit og athuganir sem framkvæmdastjórnin framkvæmir 

til þess að vernda fjárhagslega hagsmuni Evrópubandalaganna gegn svikum og öðrum brotum (Stjtíð. EB L 292, 15.11.1996, bls. 2). 
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45. gr. 

Stjórnsýslurannsóknir 

Umboðsmaður Evrópusambandsins skal hafa eftirlit með starfsemi BEREC-hópsins og BEREC-skrifstofunnar í samræmi við 

228. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins. 

46. gr. 

Tungumálanotkun 

1. Reglugerð nr. 1 (26) skal gilda um BEREC-skrifstofuna. 

2. Nauðsynleg þýðingaþjónusta vegna starfsemi BEREC-skrifstofunnar skal veitt af Þýðingamiðstöðinni fyrir stofnanir 

Evrópusambandsins. 

X. KAFLI 

LOKAÁKVÆÐI 

47. gr. 

Samningur um höfuðstöðvar og rekstrarskilyrði 

1. Í samningi um höfuðstöðvar á milli BEREC-skrifstofunnar og gistiaðildarríkisins, sem gerður er að fengnu samþykki 

stjórnarinnar og eigi síðar en 21. desember 2020, skal kveðið á um nauðsynlegt fyrirkomulag varðandi húsnæði, sem BEREC-

skrifstofunni er látið í té í gistiaðildarríkinu og aðstöðu sem aðildarríkið sér henni fyrir, og auk þess sérstakar reglur sem gilda 

skulu í viðkomandi aðildarríki um framkvæmdastjórann, stjórnarmenn stjórnarinnar, starfsmenn BEREC-skrifstofunnar og 

fjölskyldur þeirra. 

2. Gistiaðildarríkið skal sjá BEREC-skrifstofunni fyrir þeim aðstæðum sem þarf til að tryggja hnökralausa og skilvirka 

starfsemi hennar, þ.m.t. menntun á evrópskan mælikvarða sem fram fer á mörgum tungumálum og viðeigandi samgöngu-

tengingar. 

48. gr. 

Úttekt 

1. Eigi síðar en 21. desember 2023, og síðan á fimm ára fresti, skal framkvæmdastjórnin framkvæma mat í samræmi við 

viðmiðunarreglur framkvæmdastjórnarinnar til að meta frammistöðu BEREC-skrifstofunnar og BEREC-hópsins í tengslum við 

markmið þeirra, umboð, verkefni og staðsetningu. Í matinu skal sérstaklega fjalla um hvort þörf sé á að breyta uppbyggingu eða 

umboði BEREC-hópsins og BEREC-skrifstofunnar, og einnig um fjárhagsleg áhrif slíkra breytinga. 

2. Ef framkvæmdastjórnin lítur svo á að ekki sé lengur hægt að réttlæta rekstur BEREC-hópsins eða BEREC-skrifstofunnar 

með tilliti til þeirra markmiða sem hún á að uppfylla, umboðs hennar og verkefna, getur hún lagt til að þessari reglugerð verði 

breytt til samræmis við það eða hún felld úr gildi. 

3. Framkvæmdastjórnin skal senda skýrslu um niðurstöður úttektarinnar til Evrópuþingsins, ráðsins og stjórnarinnar og skal 

birta þær niðurstöður opinberlega. 

49. gr. 

Umbreytingarákvæði 

1. BEREC-skrifstofan tekur við af skrifstofunni sem komið var á fót með reglugerð (EB) nr. 1211/2009 að því er varðar 

eignarhald, samninga, lagalegar skuldbindingar, ráðningarsamninga, fjárhagsskuldbindingar og skuldbindingar.  

  

(26) Reglugerð nr. 1, þar sem ákveðið er hvaða tungumál skulu notuð í Efnahagsbandalagi Evrópu (Stjtíð. EB 17, 6.10.1958, bls. 385). 
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Einkum skal þessi reglugerð ekki hafa áhrif á réttindi og skyldur starfsfólks skrifstofunnar. Endurnýja má samninga þeirra 

samkvæmt þessari reglugerð í samræmi við starfsmannareglurnar og ráðningarskilmála annarra starfsmanna og í samræmi við 

fjárhagslegar skorður BEREC-skrifstofunnar. 

2. Skrifstofustjórinn sem var skipaður á grundvelli reglugerðar (ESB) nr. 1211/2009 skal sinna hlutverki framkvæmdastjóra 

og sinna þeim verkefnum sem kveðið er á um í þessari reglugerð, frá og með 20. desember 2018. Önnur skilyrði í samningi 

skrifstofustjórans skulu haldast óbreytt. 

3. Stjórninni er heimilt að ákveða að endurnýja skipunartíma framkvæmdastjóra sem um getur í 2. mgr. þessarar greinar sem 

nemur öðru skipunartímabili. Ákvæði 5. og 6. mgr. 32. gr. gilda að breyttu breytanda. Heildarskipunartími framkvæmdastjóra 

skal ekki vera lengri en 10 ár. 

4. Þar til nýir fulltrúar eru skipaðir skulu stjórn eftirlitsaðila og stjórnin sem um getur í 7. og 15. gr. þessarar reglugerðar 

myndaðar af stjórnarmönnum í stjórn eftirlitsaðila og stjórnarmönnum stjórnarnefndarinnar sem um getur í 4. og. 7. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 1211/2009. 

5. Formenn og varaformenn stjórnar eftirlitsaðila og stjórnarnefndarinnar sem voru skipaðir á grundvelli reglugerðar (EB) 

nr. 1211/2009 skulu sitja áfram sem formaður og varaformenn stjórnar eftirlitsaðila sem um getur í 10. gr. þessarar reglugerðar 

og sem formaður og varaformenn stjórnarinnar sem um getur í 17. gr. þessarar reglugerðar þar til eins árs skipunartíma þeirra 

lýkur. Virða skal skipun formanna og varaformanna stjórnar eftirlitsaðila og stjórnarnefndarinnar á grundvelli reglugerðar (EB) 

nr. 1211/2009 sem fór fram fyrir 20. desember 2018 en nær fram yfir þá dagsetningu. 

6. Málsmeðferð við lausn undan ábyrgð með tilliti til fjárhagsáætlunar sem var samþykkt á grundvelli 11. gr. reglugerðar 

(EB) nr. 1211/2009 skal framkvæmd í samræmi við reglurnar sem settar voru með þeirri reglugerð. 

50. gr. 

Breytingar á reglugerð (ESB) 2015/2120 

Reglugerð (ESB) 2015/2120 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað fyrirsagnarinnar komi eftirfarandi: 

„Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2120 frá 25. nóvember 2015 um ráðstafanir varðandi opinn netaðgang 

og smásölugjöld fyrir reglustýrð fjarskipti á milli ESB-ríkja og um breytingu á tilskipun 2002/22/EB og reglugerð (ESB)  

nr. 531/2012“, 

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

„3. Í þessari reglugerð er einnig mælt fyrir um sameiginlegar reglur til að tryggja að ekki sé innheimt óhóflegt verð af 

neytendum fyrir númeratengd fjarskipti milli einstaklinga sem eiga uppruna sinn í því aðildarríki þar sem innanlands-

söluaðili neytandans er staðsettur og eru móttekin í fastlínu- eða farsímanúmeri í öðru aðildarríki.“ 

3) Eftirfarandi liðir bætast við aðra málsgrein 2. gr.: 

„3) „reglustýrð fjarskipti á milli ESB-ríkja“: öll númeratengd fjarskiptaþjónusta milli einstaklinga sem á uppruna sinn í 

því aðildarríki þar sem innanlandssöluaðili neytandans er staðsettur og eru móttekin í fastlínu- eða farsímanúmeri í öðru 

aðildarríki þar sem gjald er tekið að öllu leyti eða að hluta til fyrir raunverulega notkun,  
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4) „númeratengd fjarskiptaþjónusta milli einstaklinga“: númeratengd fjarskiptaþjónusta milli einstaklinga eins og hún er 

skilgreind í 6. lið 2. gr. í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1972 (*). 

  

(*) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1972 frá 11. desember 2018 um setningu evrópskra reglna um rafræn 

fjarskipti (Stjtíð. ESB L 321, 17.12.2018, bls. 36).“ 

4) Eftirfarandi grein bætist við: 

„5. gr. a 

Smásölugjöld fyrir reglustýrð fjarskipti á milli ESB-ríkja 

1. Frá og með 15. maí 2019 skal ekkert smásöluverð (fyrir utan VSK) sem neytendur þurfa að greiða fyrir reglustýrð 

fjarskipti á milli ESB-ríkja vera hærra en 0,19 evrur á mínútu fyrir símtöl og 0,06 evrur fyrir hver smáskilaboð. 

2. Þrátt fyrir skuldbindingarnar sem mælt er fyrir um í 1. mgr. er söluaðilum reglustýrðra fjarskipta á milli ESB-ríkja 

heimilt að bjóða aukalega, og neytendum að velja gagngert, gjaldskrá fyrir alþjóðleg fjarskipti, þ.m.t. fyrir reglustýrð 

fjarskipti á milli ESB-ríkja, sem er önnur en sú sem mælt er fyrir um í samræmi við 1. mgr., þar sem neytendur njóta 

annarrar gjaldskrár fyrir reglustýrð fjarskipti á milli ESB-ríkja en þeir mundu hafa fengið væri slíkur valkostur ekki fyrir 

hendi. Áður en neytendur velja slíka aðra gjaldskrá er söluaðila reglustýrðra fjarskipta á milli ESB-ríkja skylt að tilkynna 

þeim um eðli þeirra kosta sem myndu þannig tapast. 

3. Fari gjaldskrá fyrir reglustýrð fjarskipti á milli ESB-ríkja sem um getur í 2. mgr. yfir þökin sem mælt er fyrir um í  

1. mgr. skal neytendum, sem ekki hafa staðfest eða gefið til kynna innan tveggja mánaða frá 15. maí 2019 að þeir velji 

einhverja gjaldskrá sem um getur í 2. mgr., sjálfkrafa úthlutuð sú gjaldskrá sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 

4. Neytendum er heimilt að skipta án endurgjalds úr eða yfir í þá gjaldskrá sem mælt er fyrir um í 1. mgr., innan eins 

virks dags frá móttöku söluaðilans á beiðninni og skulu söluaðilar sjá til þess að slík umskipti feli ekki í sér skilyrði eða 

takmarkanir að því er varðar aðra þætti áskriftarinnar en reglustýrð fjarskipti á milli ESB-ríkja. 

5. Ef hámarksgjöldin í 1. mgr. eru tilgreind í öðrum gjaldmiðlum en evru skulu upphafleg mörk tilgreind í þeim 

gjaldmiðlum með því að nota meðaltal viðmiðunargengisins sem Seðlabanki Evrópu birti 15. janúar, 15. febrúar og  

15. mars 2019 í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. Endurskoða skal mörkin í öðrum gjaldmiðlum en evru árlega frá 

2020. Mörkin sem endurskoðuð eru árlega í þessum gjaldmiðlum skulu gilda frá 15. maí með meðaltali viðmiðunar-

gengisins sem birt er 15. janúar, 15. febrúar og 15. mars á því sama ári. 

6. Landsbundin stjórnvöld skulu vakta markaðinn og þróun verðs fyrir reglustýrð fjarskipti á milli ESB-ríkja og skulu 

gefa framkvæmdastjórninni skýrslur um það. 

Sýni söluaðili reglustýrðra fjarskipta á milli ESB-ríkja fram á að vegna sérstakra undantekningartilvika og aðstæðna sem 

skilja hann frá flestum öðrum söluaðilum í Sambandinu myndi beiting þaksins sem um getur í 1. mgr. hafa umtalsverð áhrif 

á getu þess söluaðila til að viðhalda verðlagningu sinni fyrir fjarskipti innanlands getur landsbundna stjórnvaldið, óski þessi 

söluaðili eftir því, veitt undanþágu frá ákvæði 1. mgr. til eins árs, einungis að því marki sem nauðsynlegt er og sem hægt er 

að endurnýja til eins árs í senn. Mat á sjálfbærni verðlagningarlíkansins fyrir innanlandsmarkað skal byggjast á viðeigandi 

hlutlægum þáttum sem bundnir eru við þennan söluaðila reglustýrðra fjarskipta á milli ESB-ríkja, sem og á verði fyrir 

innanlandsfjarskipti og á tekjum. 
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Hafi söluaðilinn sem sækir um undanþáguna uppfyllt sönnunarbyrðina skal landsbundna stjórnvaldið ákvarða hæsta verð 

umfram eitt eða bæði þökin sem sett eru fram í 1. mgr. sem væru ómissandi til að tryggja sjálfbærni verðlagningarlíkans 

söluaðilans fyrir innanlandsmarkað. BEREC-skrifstofan skal birta opinberlega viðmiðunarreglur um þá þætti sem 

landsbundin stjórnvöld skulu taka tillit til við mat sitt.“ 

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

„Aðildarríkin skulu setja reglur um viðurlög við brotum gegn 5. gr. a og gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að 

þeim sé beitt. Viðurlögin, sem kveðið er á um, skulu vera skilvirk, í réttu hlutfalli við brotið og hafa varnaðaráhrif. 

Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um reglurnar og ráðstafanirnar til að tryggja framkvæmd ákvæða 5. gr. a 

eigi síðar en 15. maí 2019 og skulu tilkynna henni án tafar um síðari breytingar sem hafa áhrif á þær.“ 

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

„5. Ákvæði 5. gr. a falla úr gildi 14. maí 2024.“ 

51. gr. 

Niðurfelling 

Reglugerð (EB) nr. 1211/2009 er felld úr gildi. 

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu reglugerðina sem tilvísanir í þessa reglugerð og skulu þær lesnar með hliðsjón af 

samsvörunartöflunni í viðaukanum. 

52. gr. 

Gildistaka 

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 Strassborg 11. desember 2018. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, 

A. TAJANI 

forseti 

Fyrir hönd ráðsins, 

J. BOGNER-STRAUSS 

forseti 

 ______  
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VIÐAUKI 

Samsvörunartafla 

Reglugerð (EB) nr. 1211/2009 Þessi reglugerð 

1. mgr. 1. gr. 1. gr. 

2. mgr. 1. gr. 1. mgr. 3. gr. 

3. mgr. 1. gr. 2. og 3. mgr. 3. gr. 

4. mgr. 1. gr. 4. mgr. 3. gr. og a- og b-liður 1. mgr. 4. gr. 

2. gr. 4. gr. 

3. gr. 4. gr. 

1. mgr. 4. gr. 6. gr. 

2. mgr. 4. gr. 1., 2. og 4. mgr. 7. gr. og 1. og 2. mgr. 8. gr. 

3. mgr. 4. gr. 4. og 5. mgr. 11. gr. og 36. gr. 

4. mgr. 4. gr. 1., 2. og 3. mgr. 10. gr. 

5. mgr. 4. gr. 4. mgr. 10. gr. 

6. mgr. 4. gr. 11. gr. 

7. mgr. 4. gr. 13. gr. 

8. mgr. 4. gr. 4. mgr. 7. gr. 

9. mgr. 4. gr. 1. og 2. mgr. 12. gr. 

10. mgr. 4. gr. 3. mgr. 12. gr. 

11. mgr. 4. gr. 5. gr. 

5. gr. 4. gr. 

1. mgr. 6. gr. 1. mgr. 2. gr. 

2. mgr. 6. gr. 5. gr. 

3. mgr. 6. gr. 1. mgr. 14. gr. 

4. mgr. 6. gr. 2. mgr. 2. gr. 

5. mgr. 6. gr. 20. og 31. gr. 

1. mgr. 7. gr. 1. mgr. 15. gr. 

2. mgr. 7. gr. 32. gr. 

3. mgr. 7. gr. 6. mgr. 20. gr. 

4. mgr. 7. gr. k-liður 1. mgr. 16. gr. 

5. mgr. 7. gr. 13. gr. 

8. gr. 32. gr. 

9. gr. 20. gr. 

1. mgr. 10. gr. 30. og 34. gr. 

2. mgr. 10. gr. j-liður 1. mgr. 16. gr. 

3. mgr. 10. gr. 2. mgr. 16. gr. 

4. mgr. 10. gr. 33. gr. 
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Reglugerð (EB) nr. 1211/2009 Þessi reglugerð 

11. gr. 25. gr. 

12. gr. 24. gr. 

13. gr. 26. gr. 

14. gr. — 

15. gr. 29. gr. 

16. gr. 43. gr. 

17. gr. 5. mgr. 4. gr. 

18. gr. 37. gr. 

19. gr. 39. og 40. gr. 

20. gr. 38. gr. 

21. gr. 42. gr. 

22. gr. 36. gr. 

23. gr. 34. gr. 

24. gr. 44. gr. 

25. gr. 48. gr. 

26. gr. 52. gr. 
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/1042 

frá 18. júní 2021 

um reglur um beitingu tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1132 að því er  

varðar tækniforskriftir og verklagsreglur fyrir samtengingarkerfi skráa og niðurfellingu 

framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2244 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1132 frá 14. júní 2017 um tiltekna þætti félagaréttar (1), 

einkum 5. mgr. 13. gr. i og 24. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/884 (2) eru settar fram nauðsynlegar tækniforskriftir og 

verklagsreglur fyrir samtengingarkerfi skráa sem komið var á með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/101/EB (3) 

sem hefur verið kerfisbundin og felld niður með tilskipun (ESB) 2017/1132. Frekari verklagsreglur fyrir samteng-

ingarkerfi skráa hafa síðan verið innleiddar í tilskipun (ESB) 2017/1132 með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2019/1151 (4). Í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2244 (5) eru settar fram samsvarandi 

tækniforskriftir og verklagsreglur og framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/884 felld úr gildi. Að lokum hafa nýjar 

verklagsreglur fyrir samtengingarkerfi skráa verið innleiddar í tilskipun (ESB) 2017/1132 með tilskipun Evrópuþingsins 

og ráðsins (ESB) 2019/2121 (6) ásamt kröfu um að framkvæmdastjórnin samþykki eigi síðar en 2. júlí 2021 fram-

kvæmdargerð þar sem settar eru fram samsvarandi tækniforskriftir og verklagsreglur. 

2) Nauðsynlegt er að mæla fyrir um tækniforskriftir sem skilgreina aðferðir við upplýsingaskipti milli félagsskrár og 

útibússkrár ef útibú er opnað eða því lokað eða þegar breytingar verða á gögnum og upplýsingum um félagið. 

3) Þörf er á að tilgreina hvað ætti að vera á ítarlegum lista yfir gögn þegar veittar eru upplýsingar milli félagsskrár og 

útibússkrár til að tryggja skilvirk gagnaskipti. 

4) Tilgreina þarf málsmeðferð og tæknilegar kröfur vegna tengingar valkvæðra aðgangsstaða fyrir framkvæmdastjórnina 

eða aðrar meginstofnanir, stofnanir, skrifstofur eða fagstofnanir Sambandsins við vettvanginn til að tryggja samræmdar 

reglur fyrir uppsetningu slíkra aðgangsstaða.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 225, 25.6.2021, bls. 7. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 161/2022 frá 

29. Apríl 2022 um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 

nr. 61, 22.9.2022, bls. 126. 

(1) Stjtíð. ESB L 169, 30.6.2017, bls. 46. 

(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/884 frá 8. júní 2015 um að koma á nauðsynlegum tækniforskriftum og 

verklagsreglum fyrir samtengingarkerfi skráa sem komið var á með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/101/EB (Stjtíð. ESB L 144, 

10.6.2015, bls. 1). 

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/101/EB frá 16. september 2009 um samræmingu verndarráðstafana sem ætlað er að vera 

jafngildar og aðildarríki krefjast af félögum í skilningi annarrar málsgreinar 48. gr. sáttmálans, til að vernda hagsmuni félagsmanna og 

þriðju aðila (Stjtíð. ESB L 258, 1.10.2009, bls. 11). 

(4) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1151 frá 20. júní 2019 um breytingu á tilskipun (ESB) 2017/1132 að því er varðar notkun 

stafrænna tækja og ferla í félagarétti (Stjtíð. ESB L 186, 11.7.2019, bls. 80). 

(5) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2244 frá 17. desember 2020 um reglur um beitingu tilskipunar Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) 2017/1132 að því er varðar tækniforskriftir og verklagsreglur fyrir samtengingarkerfi skráa og niðurfellingu 

framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/884 (Stjtíð. ESB L 439, 29.12.2020, bls. 1). 

(6) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2121 frá 27. nóvember 2019 um breytingu á tilskipun (ESB) 2017/1132 að því er varðar 

breytingar, samruna og skiptingar yfir landamæri (Stjtíð. ESB L 321, 12.12.2019, bls. 1). 

2022/EES/76/10 
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5) Vegna skipta á upplýsingum varðandi vanhæfa stjórnarmenn sem komið var á með tilskipun (ESB) 2019/1151 þarf að 

mæla fyrir um ítarlegt fyrirkomulag og tæknileg atriði til að tryggja árangursrík, skilvirk og tafarlaus upplýsingaskipti. 

6) Þörf er á að tilgreina hvað ætti að vera á ítarlegum lista yfir gögn sem senda skal í því skyni að skiptast á upplýsingum 

milli skráa og að því er varðar upplýsingagjöf eins og um getur í 86. gr. g, 86. gr. n, 86. gr. p, 123. gr., 127. gr. a,  

130. gr., 160. gr. g, 160. gr. n og 160. gr. p tilskipunar (ESB) 2017/1132, til að tryggja skilvirk gagnaskipti í aðgerðum 

yfir landamæri. 

7) Til að tryggja skýrleika og réttarvissu ætti að safna öllum verklagsreglum og tækniforskriftum fyrir samtengingarkerfi 

skráa sem krafist er í tilskipun (ESB) 2017/1132 saman í eina framkvæmdarreglugerð. Því ætti að fella framkvæmdar-

reglugerð (ESB) 2020/2244 úr gildi og fella tækniforskriftirnar og verklagsreglurnar sem settar eru fram í þeirri 

framkvæmdarreglugerð inn í þessa reglugerð. 

8) Öll vinnsla persónuupplýsinga samkvæmt þessari reglugerð ætti að vera í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2016/679 (7) og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1725 (8), eftir því sem við á. 

9) Haft var samráð við Evrópsku persónuverndarstofnunina í samræmi við 1. mgr. 42. gr. reglugerðar (ESB) 2018/1725 og 

skilaði hún áliti 10. mars 2021. 

10) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um samtengingu aðal-, 

fyrirtækja- og félagaskráa. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Tækniforskriftir og verklagsreglur fyrir samtengingarkerfi skráa, sem um getur í 2. mgr. 22. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132, 

eru settar fram í viðaukanum. 

2. gr. 

Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2244 er felld úr gildi. 

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu framkvæmdarreglugerðina (ESB) 2015/884 og  framkvæmdarreglugerðina (ESB) 2020/2244 

sem tilvísanir í þessa reglugerð. 

3. gr. 

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

  

(7) 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). 

(8) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1725 frá 23. október 2018 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu meginstofnana, 

stofnana, skrifstofa og fagstofnana Sambandsins á persónuupplýsingum og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga og um niðurfellingu 

reglugerðar (EB) nr. 45/2001 og ákvörðunar nr. 1247/2002/EB (Stjtíð. ESB L 295, 21.11.2018, bls. 39). 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 18. júní 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Tækniforskriftir og ferlar 

Þar sem vísað er í þessum viðauka til „skráa“ ber ætíð að skilja það sem „aðal-, fyrirtækja- og félagaskrár“. 

Vísað er til samtengingarkerfis skráa í þessum viðauka sem „samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa“. 

1. Samskiptaaðferðir 

Samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa skal nota þjónustumiðaðar aðferðir við rafræn samskipti, s.s. vefþjónustu, til að tengja saman 

skrár. 

Samskipti milli gáttar og vettvangs og milli skrár og vettvangs skulu vera samskipti milli tveggja aðila. Samskipti frá vettvangi 

til skráa geta verið milli tveggja aðila eða milli eins og margra. 

2. Samskiptareglur 

Nota skal öruggar IP-samskiptareglur, s.s. HTTPS-samskiptareglur, við samskipti milli gáttar, vettvangs, skráa og valkvæðra 

aðgangsstaða. 

Nota skal staðlaðar samskiptareglur, s.s. SOAP-samskiptareglur (e. Simple Object Access Protocol), við sendingu formfastra 

gagna og lýsigagna. 

3. Öryggisstaðlar 

Við samskipti og dreifingu upplýsinga gegnum samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa skulu tæknilegar ráðstafanir til að tryggja 

lágmarksöryggisstaðla fyrir upplýsingatækni m.a. fela eftirfarandi í sér: 

a) ráðstafanir til að tryggja upplýsingaleynd, m.a. með því að nota öruggar rásir (HTTPS), 

b) ráðstafanir til að tryggja heilleika gagna meðan á gagnaskiptum stendur, 

c) ráðstafanir til að tryggja að uppruni sendanda upplýsinga sé óhrekjanlegur innan samtengingarkerfis fyrirtækjaskráa og að 

móttaka upplýsinga sé óhrekjanleg, 

d) ráðstafanir til að tryggja skráningu öryggisatburða samkvæmt viðurkenndum alþjóðlegum tilmælum um öryggisstaðla fyrir 

upplýsingatækni, 

e) ráðstafanir til að tryggja sannvottun og heimild sérhvers skráðs notanda og ráðstafanir til að sannprófa deili á kerfum sem 

eru tengd gáttinni, vettvanginum eða skránum í samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa. 

4. Aðferðir við upplýsingaskipti milli félagsskrárinnar og útibússkrárinnar 

4.1. Tilkynning um upplýsingagjöf útibúa 

Nota skal eftirfarandi aðferð við upplýsingaskipti milli félagsskrárinnar og útibússkrárinnar í samræmi við 20. og 34. gr. í 

tilskipun (ESB) 2017/1132: 

a) félagsskráin skal veita vettvanginum tafarlaust aðgengi að upplýsingum um upphaf og lok sérhverrar slita- eða ógjald-

færnimeðferðar og um afskráningu félagsins („birtar upplýsingar“), 

b) til að tryggja tafarlausa móttöku birtra upplýsinga skal skrá útibúsins fara fram á þessar upplýsingar frá vettvanginum. Sú 

beiðni getur falið í sér að láta vettvanginn vita hvaða félög það eru sem útibússkráin óskar eftir að fá birtar upplýsingar um, 

c) þegar sú beiðni berst skal vettvangurinn tryggja að skrá útibúsins fái tafarlaust aðgang að birtu upplýsingunum.  



Nr. 76/256 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.11.2022 

 

4.2. Tilkynning um skráningu útibús 

Nota skal eftirfarandi aðferð við upplýsingaskipti milli útibússkrárinnar og félagsskrárinnar í samræmi við 28. gr. a í tilskipun 

(ESB) 2017/1132: 

a) útibússkráin skal án tafar senda skilaboð gegnum samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa til félagsskrárinnar („tilkynning um 

skráningu útibús“), 

b) eftir móttöku tilkynningarinnar skal félagsskráin án tafar senda skilaboð sem staðfesta móttöku tilkynningarinnar 

(„staðfesting á móttöku tilkynningar um skráningu útibús“). 

4.3. Tilkynning um lokun útibús 

Nota skal eftirfarandi aðferð við upplýsingaskipti milli útibússkrárinnar og félagsskrárinnar í samræmi við 28. gr. c í tilskipun 

(ESB) 2017/1132: 

a) útibússkráin skal án tafar senda skilaboð gegnum samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa til félagsskrárinnar („tilkynning um 

lokun útibús“), 

b) eftir móttöku tilkynningarinnar skal félagsskráin án tafar senda skilaboð sem staðfesta móttöku tilkynningarinnar 

(„staðfesting á móttöku tilkynningar um lokun útibús“). 

4.4. Tilkynning um breytingar á skjölum og upplýsingum um félagið 

Nota skal eftirfarandi aðferð við upplýsingaskipti milli félagsskrárinnar og útibússkrárinnar í samræmi við 30. gr. a í tilskipun 

(ESB) 2017/1132: 

a) félagsskráin skal veita vettvanginum tafarlaust aðgengi að upplýsingum um breytingar á skjölum og upplýsingum um 

félagið („birtar upplýsingar“). Skilaboðasniðið skal gera kleift að láta fylgiskjöl fylgja með, 

b) til að tryggja tafarlausa móttöku birtra upplýsinga skal skrá útibúsins fara fram á þessar upplýsingar frá vettvanginum. Sú 

beiðni getur falið í sér að láta vettvanginn vita hvaða félög það eru sem útibússkráin óskar eftir að fá birtar upplýsingar um, 

c) þegar sú beiðni berst skal vettvangurinn tryggja að skrá útibúsins fái tafarlaust aðgang að birtu upplýsingunum, 

d) eftir móttöku birtu upplýsinganna skal útibússkráin án tafar senda skilaboð sem staðfesta móttöku tilkynningarinnar 

(„staðfesting á móttöku tilkynningar um breytingar á skjölum og upplýsingum um félagið“). 

4.5. Samskiptavillur 

Viðeigandi tækniráðstafanir og verklagsreglur skulu vera fyrir hendi til að taka á öllum samskiptavillum milli skrárinnar og 

vettvangsins. 

5. Listi yfir þau gögn sem senda skal milli skráa 

5.1. Tilkynning um upplýsingagjöf útibúa 

Að því er varðar þennan viðauka skal vísa til upplýsingaskipta milli skráa, sem um getur í 20. og 34. gr. tilskipunar (ESB) 

2017/1132, sem „tilkynning um upplýsingagjöf útibús“. Vísa skal til ferlisins, sem kemur tilkynningunni af stað, sem 

„upplýsingagjöf útibús“. 
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Að því er varðar sérhverja tilkynningu um upplýsingagjöf útibús sem um getur í lið 4.1 skulu aðildarríki skiptast á eftirfarandi 

gögnum: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Útgáfudagur og -tími Sendingardagur og -tími tilkynn-

ingar 

1 Dagsetning og tími 

Útgáfustofnun Heiti/auðkenni stofnunar sem gefur 

út tilkynninguna 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Tilvísun í löggjöf Tilvísun í viðeigandi landslög eða 

löggjöf Sambandsins 

0...n Texti 

Ferlistengd gögn  1 Hópur eininga 

Gildistökudagur Dagsetning gildistöku ferlis sem 

snertir fyrirtækið 

1 Dagsetning 

Tegund ferlis Tegund ferlis sem leiðir til upplýs-

ingagjafar útibús eins og um getur í 

20. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132 

1 Kóði 

(Upphaf slitameðferðar 

Lok slitameðferðar 

Upphaf og lok slitameðferðar 

Afturköllun slitameðferðar 

Upphaf málsmeðferðar vegna 

ógjaldfærni 

Lok málsmeðferðar vegna 

ógjaldfærni 

Upphaf og lok málsmeðferðar vegna 

ógjaldfærni 

Afturköllun málsmeðferðar vegna 

ógjaldfærni 

Afskráning) 

Gögn um félagið  1 Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, EUID Einkvæmt auðkenni fyrirtækis sem 

er tekið fyrir í þessari tilkynningu 

1 Auðkenni 

Sjá 9. hluta þessa viðauka um 

uppbyggingu einkvæms evrópsks 

auðkennis - EUID 

Auðkenni til vara Önnur auðkenni fyrirtækisins (t.d. 

auðkenni lögaðila) 

0...n Auðkenni 

Félagsform Tegund félagsforms 1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka við 

tilskipun (ESB) 2017/1132 

Heiti Heiti félagsins sem er tekið fyrir í 

þessari tilkynningu 

1 Texti 

Skráð skrifstofa Skráð skrifstofa félagsins 1 Texti 

Skráarheiti Heiti skrárinnar þar sem félagið er 

skráð 

1 Texti 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 
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Tilkynningin getur einnig innihaldið tæknileg gögn sem eru nauðsynleg fyrir rétta sendingu skilaboðanna. 

Upplýsingaskipti skulu einnig fela í sér tæknileg skilaboð sem eru nauðsynleg til staðfestingar á móttöku, skráningu og 

skýrslugjöf. 

5.2. Tilkynning um skráningu útibús 

Að því varðar sérhverja tilkynningu um skráningu útibús, sem um getur í lið 4.2, skulu aðildarríki skiptast á eftirfarandi 

gögnum: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Útgáfudagur og -tími Sendingardagur og -tími 

tilkynningar 

1 Dagsetning og tími 

Útgáfustofnun Heiti/auðkenni stofnunar sem gefur 

út tilkynninguna 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Viðtökustofnun Heiti/auðkenni skrárinnar þar sem 

félagið er skráð 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Tilvísun í löggjöf Tilvísun í viðeigandi landslög eða 

löggjöf Sambandsins 

0...n Texti 

Gögn útibús  1 Hópur eininga 

Skráningardagur Skráningardagur útibúsins. 1 Dagsetning 

Gildistökudagur Dagsetning gildistöku opnunar 

útibúsins, ef hún liggur fyrir 

0 Dagsetning 

Heiti útibúsins ef það er annað en 

heiti fyrirtækisins 

Heiti útibúsins sem er tekið fyrir í 

tilkynningunni Ef það er sama heiti 

og félagið ber þá skal skilja þennan 

reit eftir auðan 

0 Texti 

Eins og um getur í d-lið 1. mgr.  

30. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132 

Önnur heiti útibúsins Ef útibúið ber fleiri heiti en eitt má 

setja hin heitin með. 

0...n Texti 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, EUID Einkvæmt auðkenni útibúsins sem 

er tekið fyrir í tilkynningunni 

1 Auðkenni 

Heimilisfang útibúsins Heimilisfang útibúsins sem er tekið 

fyrir í tilkynningunni 

1 Fullt heimilisfang 

Gögn um félagið  1 Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, EUID Einkvæmt auðkenni félagsins sem 

útibúið tilheyrir 

1 Auðkenni 

Auðkenni til vara Önnur auðkenni fyrirtækisins (t.d. 

auðkenni lögaðila) 

0...n Auðkenni 
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Félagsform Tegund félagsforms 0 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka við 

tilskipun (ESB) 2017/1132 

Heiti Heiti félagsins sem er tekið fyrir í 

þessari tilkynningu 

0 Texti 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

Tilkynningin getur einnig innihaldið tæknileg gögn sem eru nauðsynleg fyrir rétta sendingu skilaboðanna. 

Upplýsingaskipti skulu einnig fela í sér tæknileg skilaboð sem eru nauðsynleg til staðfestingar á móttöku, skráningu og 

skýrslugjöf. 

5.3. Tilkynning um lokun útibús 

Að því varðar sérhverja tilkynningu um lokun útibús, sem um getur í lið 4.3, skulu aðildarríki skiptast á eftirfarandi gögnum: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Útgáfudagur og -tími Sendingardagur og -tími 

tilkynningar 

1 Dagsetning og tími 

Útgáfustofnun Heiti/auðkenni stofnunar sem gefur 

út tilkynninguna 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Viðtökustofnun Heiti/auðkenni skrárinnar þar sem 

félagið er skráð 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Tilvísun í löggjöf Tilvísun í viðeigandi landslög eða 

löggjöf Sambandsins 

0...n Texti 

Gögn útibús  1 Hópur eininga 

Afskráningardagur útibús Afskráningardagur útibúsins 1 Dagsetning 

Gildistökudagur Gildistökudagur lokunar útibúsins, 

ef hann liggur fyrir 

0 Dagsetning 

Heiti útibúsins ef það er annað en 

heiti fyrirtækisins 

Heiti útibúsins sem er tekið fyrir í 

tilkynningunni Ef það er sama heiti 

og félagið ber þá skal skilja þennan 

reit eftir auðan 

0 Texti 

Eins og um getur í d-lið 1. mgr.  

30. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132 

Önnur heiti útibúsins Ef útibúið ber fleiri heiti en eitt má 

setja hin heitin með. 

0...n Texti 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, EUID Einkvæmt auðkenni útibúsins sem 

er tekið fyrir í tilkynningunni 

1 Auðkenni 
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Gögn um félagið  1 Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, EUID Einkvæmt auðkenni félagsins sem 

útibúið tilheyrir 

1 Auðkenni 

Auðkenni til vara Önnur auðkenni fyrirtækisins (t.d. 

auðkenni lögaðila) 

0...n Auðkenni 

Félagsform Tegund félagsforms 0 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka við 

tilskipun (ESB) 2017/1132 

Heiti Heiti félagsins sem er tekið fyrir í 

þessari tilkynningu 

0 Texti 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

Tilkynningin getur einnig innihaldið tæknileg gögn sem eru nauðsynleg fyrir rétta sendingu skilaboðanna. 

Upplýsingaskipti skulu einnig fela í sér tæknileg skilaboð sem eru nauðsynleg til staðfestingar á móttöku, skráningu og 

skýrslugjöf. 

5.4. Tilkynning um breytingar á skjölum og upplýsingum um félagið 

Að því er varðar sérhverja tilkynningu um breytingar á skjölum og upplýsingum um félagið sem um getur í lið 4.4 skulu 

aðildarríki skiptast á eftirfarandi gögnum: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Útgáfudagur og -tími Sendingardagur og -tími tilkynn-

ingar 

1 Dagsetning og tími 

Útgáfustofnun Heiti/auðkenni stofnunar sem gefur 

út tilkynninguna 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Viðtökustofnun Heiti/auðkenni skrárinnar þar sem 

útibúið er skráð 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Tilvísun í löggjöf Tilvísun í viðeigandi landslög eða 

löggjöf Sambandsins 

0...n Texti 

Ferlistengd gögn  1 Hópur eininga 

Tegund ferlis Tegund ferils sem leiðir til tilkynn-

ingar um breytingar á skjölum og 

upplýsingum um félagið 

1 a) breyting á heiti félagsins, 

b) breyting á skráðri skrifstofu 

félagsins, 

c) breyting á skráningarnúmeri 

félagsins í skránni, 

d) breyting á rekstrarformi félags-

ins að lögum, 
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   e) breyting á skjölunum og upplýs-

ingunum sem um getur í d-lið 

14. gr., 

f) breyting á skjölunum og upplýs-

ingunum sem um getur í f-lið 

14. gr. 

Skráningardagur Skráningardagur breytingar á 

skjölum og upplýsingum um félagið 

1 Dagsetning 

Gildistökudagur Gildistökudagur breytingar á 

skjölum og upplýsingum um 

félagið, ef hann liggur fyrir 

0 Dagsetning 

Viðeigandi gögn sem á að uppfæra, 

með hliðsjón af tegund ferlis 

Breyting á gögnum félagsins 1 Eitt af eftirfarandi: 

a) nýtt heiti félagsins og fyrra 

heiti, 

b) ný skráð skrifstofa félagsins og 

fyrri skráð skrifstofa, 

c) nýtt skráningarnúmer félagsins í 

skránni og fyrra skráningar-

númer, 

d) nýtt félagsform félagsins og 

fyrra félagsform, 

e) ný skjöl og upplýsingar, sem um 

getur í d-lið 14. gr. (fylgiskjöl 

möguleg), sem skulu innihalda 

eftirfarandi gögn: 

— hvort um er að ræða 

einstakling eða lögaðila. 

— Ef um er að ræða einstak-

ling: 

— Nafn, kenninafn, 

— fæðingardag og -ár ef 

það liggur fyrir, að 

öðrum kosti lands-

bundið kenninúmer. 

— Ef um er að ræða lögaðila: 

— heiti félagsins 

— einkvæmt evrópskt 

auðkenni félagsins eða, 

ef það liggur fyrir, 

annað skráningarnúmer 

ef félagið er ekki skráð 

í II. viðauka við 

tilskipun (EU) 

2017/1132, 



Nr. 76/262 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.11.2022 

 

   — rekstrarform að lögum 

— Óháð því hvort um er að 

ræða einstakling eða 

lögaðila: 

— heimilisfang (ef það 

liggur fyrir í skránni). 

— hvort um er að ræða 

skipun eða starfslok 

eða uppfærslu á skipun 

sem fyrir er 

— hvort aðilinn fellur 

undir i. lið d-liðar  

14. gr. eða ii. lið  

d-liðar 14. gr., 

— ef um er að ræða aðila 

sem falla undir i. lið  

d-liðar 14. gr., hvort 

sem þeir eru einir í 

fyrirsvari eða sameig-

inlega, sem eiga 

möguleika á að veita 

viðbótarupplýsingar, ef 

þörf krefur, í skjali eða 

texta eða, í öðrum 

tilvikum, lýsingu í 

skjali eða texta 

— titill 

— möguleiki á að leggja 

fram skjal eða texta 

sem lýsir hugsanlegum 

takmörkunum á heim-

ild til fyrirsvars (t.d. 

virði og tegund 

starfsemi). 

— möguleiki á að leggja 

einungis fram skjöl vegna 

þeirra aðila sem falla undir 

ii. lið d-liðar 14. gr. 

f) ný skjöl og upplýsingar sem um 

getur í f-lið 14. gr. (fylgiskjöl 

möguleg) sem skulu innihalda 

eftirfarandi lýsigögn: fjárhagsár. 

Viðbótargögn sem leggja skal fram, 

ef vill, varðandi d-lið 14. gr. 

Breyting á gögnum félagsins 0...n Valkvæð gögn: 

— Landsbundið persónulegt 

kenninúmer 

— Númer auðkennisskírteinis 

(kennivottorð, vegabréf) 

— Ríkisfang/-föng 

— Fæðingarstaður 
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Gögn um félagið  1 Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, EUID Einkvæmt auðkenni félagsins sem 

útibúið tilheyrir 

1 Auðkenni 

Auðkenni til vara Önnur auðkenni fyrirtækisins (t.d. 

auðkenni lögaðila) 

0...n Auðkenni 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

Nýju skjölin og upplýsingarnar sem um getur í f-lið 14. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132 skulu ekki send í útibússkrána ef 

aðildarríkið sem um ræðir beitir möguleikanum sem um getur í annarri málsgrein 31. gr. þeirrar tilskipunar. 

Tilkynningin getur einnig innihaldið tæknileg gögn sem eru nauðsynleg fyrir rétta sendingu skilaboðanna. 

Upplýsingaskipti skulu einnig fela í sér tæknileg skilaboð sem eru nauðsynleg til staðfestingar á móttöku, skráningu og 

skýrslugjöf. 

6. Aðgerðir yfir landamæri 

6.1. Breyting yfir landamæri 

6 .1 .1 .  Upplýsin gagjö f  

a) Að því er varðar upplýsingagjöf, sem um getur í 1. mgr. 86. gr. g í tilskipun (ESB) 2017/1132, skal skráin í brott-

fararaðildarríkinu senda og gera aðgengileg öllum gegnum samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa eftirfarandi viðbótargögn 

félagsins: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Gögn og skjöl sem gera skal 

aðgengileg öllum gegnum samteng-

ingarkerfi fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

Áætlun Áætlun í skilningi 86. gr. d í 

tilskipun (ESB) 2017/1132 

1 Skjal 

Önnur tungumálaútgáfa Önnur tungumálaútgáfa áætlunar, ef 

hún liggur fyrir 

0...n Skjal 

Yfirlýsing um núverandi fjár-

hagslega stöðu 

Yfirlýsing sem leggja skal fram ef 

þess er krafist samkvæmt lands-

lögum í samræmi við 2. mgr. 86. gr. 

j í tilskipun (ESB) 2017/1132 

1 Skjal 

Tilkynning Tilkynning skv. b-lið 1. mgr. 86. gr. 

g í tilskipun (ESB) 2017/1132 

1 Skjal og lýsigögn með eftirfarandi 

upplýsingum: 

— Heiti félagsins sem framkvæmir 

breytinguna yfir landamæri 

— Frestur til að gera athugasemdir 
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Skýrsla óháðs sérfræðings Skýrsla óháðs sérfræðings ef þess er 

krafist samkvæmt landslögum í 

samræmi við aðra undirgrein  

1. mgr. 86. gr. g 

1 Skjal 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

b) Að því er varðar upplýsingagjöf, sem um getur í 3. mgr. 86. gr. g í tilskipun (ESB) 2017/1132, skal skráin í brott-

fararaðildarríkinu senda og gera aðgengileg öllum gegnum samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa eftirfarandi viðbótargögn 

félagsins: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Gögn og skjöl sem gera skal 

aðgengileg öllum gegnum 

samtengingarkerfi 

fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

 Gögn um félagið Félag (félagið sem framkvæmir breytinguna yfir 

landamæri) eins og það er skilgreint í 1. mgr. 86. gr. b í 

tilskipun (ESB) 2017/1132 

1 Hópur eininga 

Félagsform Tegund félagsforms félagsins sem framkvæmir 

breytinguna yfir landamæri 

1 Kóði 

Eins og um getur í 

II. viðauka við 

tilskipun (ESB) 

2017/1132 

Heiti Heiti félagsins sem framkvæmir breytinguna yfir 

landamæri 

1 Texti 

Skráð skrifstofa Skráð skrifstofa félagsins sem framkvæmir breytinguna 

yfir landamæri 

1 Texti 

Skráningarnúmer Skráningarnúmer félagsins, sem framkvæmir breytinguna 

yfir landamæri, í skránni 

1 Auðkenni 

Skrá Skrá þangað sem skjölin, sem um getur í 14. gr., eru send 

fyrir félagið sem framkvæmir breytinguna yfir landamæri 

1 Texti 

Tillögð gögn fyrir breytta 

félagið 

Breytt félag eins og það er skilgreint í 5. mgr. 86. gr. b í 

tilskipun (ESB) 2017/1132 

1 Hópur eininga 

Tillagt félagsform Tillögð tegund félagsforms fyrir breytta félagið 1 Kóði 

Eins og um getur í 

II. viðauka við 

tilskipun (ESB) 

2017/1132 

Tillagt heiti Tillagt heiti fyrir breytt félag 1 Texti 

Tillögð skráð skrifstofa Tillögð skráð skrifstofa fyrir breytta félagið 1 Texti 

Frekari gögn og skjöl  1 Hópur eininga 
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 Upplýsingar um fyrir-

komulag 

Upplýsingar um það fyrirkomulag sem gengið er frá til að 

lánardrottnar, starfsmenn og hluthafar geti nýtt sér réttindi 

sín, eins og um getur í c-lið 3. mgr. 86. gr. g í tilskipun 

(ESB) 2017/1132 

1 Skjal 

Nánari upplýsingar um 

vefsetrið 

Nánari upplýsingar um vefsetrið, eins og um getur í d-lið 

3. mgr. 86. gr. g í tilskipun (ESB) 2017/1132 

1 Texti 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

6.1 .2 .  Sending vo t to rð s  fyr i r  b reyt in gu  

a) Fyrir hverja sendingu vottorðs fyrir breytingu sem um getur í fyrstu undirgrein 1. mgr. 86. gr. n í tilskipun (ESB) 

2017/1132 skal skrá brottfararaðildarríkisins senda, í kjölfar útgáfu vottorðsins skv. 7., 10. og 11. mgr. 86. gr. m þeirrar 

tilskipunar, skrá viðtökuaðildarríkisins eftirfarandi gögn: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Útgáfudagur og tími Sendingardagur og -tími 1 Dagsetning og tími 

Útgáfustofnun Heiti/auðkenni þeirrar stofnunar sem 

annast sendinguna (fyrirtækjaskrá 

brottfararaðildarríkis) 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Viðtökustofnun Heiti/auðkenni þeirrar stofnunar sem 

sendingunni er beint til (fyrirtækjaskrá 

viðtökuaðildarríkis) 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Gögn um félagið Félag (félagið sem framkvæmir 

breytinguna yfir landamæri) eins og 

það er skilgreint í 1. mgr. 86. gr. b í 

tilskipun (ESB) 2017/1132 

1 Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, EUID Einkvæmt auðkenni félagsins sem 

framkvæmir breytinguna yfir landa-

mæri 

1 Auðkenni 

Auðkenni til vara Önnur auðkenni félagsins sem fram-

kvæmir breytinguna yfir landamæri 

(t.d. auðkenni lögaðila) 

0...n Auðkenni 

Félagsform Tegund félagsforms félagsins sem 

framkvæmir breytinguna yfir landa-

mæri 

1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka 

við tilskipun (ESB) 2017/1132 

Heiti Heiti félagsins sem framkvæmir 

breytinguna yfir landamæri 

1 Texti 

Skráð skrifstofa Skráð skrifstofa félagsins sem fram-

kvæmir breytinguna yfir landamæri 

1 Texti 



Nr. 76/266 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.11.2022 

 

Skráningarnúmer Skráningarnúmer félagsins, sem 

framkvæmir breytinguna yfir 

landamæri, í skránni 

1 Auðkenni 

Tillögð gögn breytta félagsins Breytt félag eins og það er skilgreint í 

5. mgr. 86. gr. b í tilskipun (ESB) 

2017/1132 

1 Hópur eininga 

Tillagt félagsform Tillögð tegund félagsforms fyrir 

breytta félagið 

1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka 

við tilskipun (ESB) 2017/1132 

Tillagt heiti Tillagt heiti fyrir breytta félagið 1 Texti 

Tillögð skráð skrifstofa Tillögð skráð skrifstofa fyrir breytta 

félagið 

1 Texti 

Gögn og skjöl sem skal senda  1 Hópur eininga 

Vottorð fyrir breytingu Vottorð fyrir breytingu í skilningi 86. 

gr. m í tilskipun (ESB) 2017/1132 

1 Skjal 

Lögbært yfirvald Yfirvaldið sem gaf vottorðið út skv. 

86. gr. m í tilskipun (ESB) 2017/1132 

1 Texti 

Útgáfudagur vottorðsins Útgáfudagur vottorðsins 1 Dagsetning 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

b) Í þeim tilgangi að gera vottorð fyrir breytingu aðgengilegt gegnum samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa, samkvæmt annarri 

undirgrein 1. mgr. 86. gr. n í tilskipun (ESB) 2017/1132, skal skrá brottfararaðildarríkisins senda eftirfarandi gögn: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Tillögð gögn breytta félagsins Breytt félag eins og það er skilgreint í 

5. mgr. 86. gr. b í tilskipun (ESB) 

2017/1132 

1 Hópur eininga 

Tillagt félagsform Tillögð tegund félagsforms fyrir 

breytta félagið 

1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka 

við tilskipun (ESB) 2017/1132 

Tillagt heiti Tillagt heiti fyrir breytta félagið 1 Texti 

Tillögð skráð skrifstofa Tillögð skráð skrifstofa fyrir breytta 

félagið 

1 Texti 

Gögn og skjöl sem gera skal 

aðgengileg öllum gegnum samteng-

ingarkerfi fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 
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Vottorð fyrir breytingu Vottorð fyrir breytingu í skilningi 86. 

gr. m í tilskipun (ESB) 2017/1132 

1 Skjal og lýsigögn með eftir-

farandi upplýsingum: 

— lögbært yfirvald 

— útgáfudagur vottorðsins 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

6.1 .3 .  Skrán in g  

6.1.3.1. Skráning breytingar yfir landamæri 

Skrár brottfarar- og viðtökuaðildarríkjanna skulu gera eftirfarandi upplýsingar öllum aðgengilegar gegnum samtengingarkerfi 

fyrirtækjaskráa, skv. 2. mgr. 86. gr. p í tilskipun (ESB) 2017/1132: 

a) Gögn sem skrá viðtökuaðildarríkisins skal leggja fram 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Gögn sem gera skal aðgengileg 

samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, 

EUID 

Einkvæmt evrópskt auðkenni félagsins 

sem framkvæmdi breytinguna yfir 

landamæri 

1 Auðkenni 

Gögn sem gera skal öllum 

aðgengileg gegnum samtengingar-

kerfi fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

Skráning sem er til komin vegna 

breytingar yfir landamæri 

Að skráning breytta félagsins sé til komin 

vegna breytingar yfir landamæri 

1 Texti 

Skráningardagur Skráningardagur breytta félagsins 1 Dagsetning 

Skráningarnúmer Skráningarnúmer félagsins sem fram-

kvæmdi breytinguna yfir landamæri 

1 Auðkenni 

Heiti fyrirtækis Heiti félagsins sem framkvæmdi 

breytinguna yfir landamæri 

1 Texti 

Félagsform Tegund félagsforms félagsins sem 

framkvæmdi breytinguna yfir landamæri 

1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka 

við tilskipun (ESB) 2017/1132 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 
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b) Gögn sem skrá brottfararaðildarríkisins skal leggja fram 

Skrá brottfararaðildarríkisins skal leggja fram viðeigandi gögn við móttöku tilkynningarinnar skv. 6.1.3.2. 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Gögn sem gera skal aðgengileg 

samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, EUID Einkvæmt evrópskt auðkenni breytta 

félagsins 

1 Auðkenni 

Gögn sem gera skal öllum aðgengileg 

gegnum samtengingarkerfi fyrir-

tækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

Afskráning eða fjarlæging sem er til 

komin vegna breytingar yfir 

landamæri 

Að afskráningin eða fjarlægingin af 

skrá félagsins sem framkvæmdi 

breytinguna yfir landamæri sé til 

komin vegna breytingar yfir 

landamæri 

1 Texti 

Dagsetning Dagsetning afskráningar eða fjar-

lægingar félagsins, sem framkvæmdi 

breytinguna yfir landamæri, af skránni 

1 Dagsetning 

Skráningarnúmer Skráningarnúmer breytta félagsins 1 Auðkenni 

Heiti fyrirtækis Heiti breytta félagsins 1 Texti 

Félagsform Tegund félagsforms breytta félagsins 1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka 

við tilskipun (ESB) 2017/1132 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

6.1.3.2. Tilkynning um breytingu yfir landamæri 

Fyrir hverja tilkynningu um breytingu yfir landamæri sem um getur í 3. mgr. 86. gr. p í tilskipun (ESB) 2017/1132 skal skrá 

viðtökuaðildarríkisins senda skrá brottfararaðildarríkisins eftirfarandi gögn: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Útgáfudagur og tími Sendingardagur og -tími tilkynningar 1 Dagsetning og tími 

Útgáfustofnun Heiti/auðkenni þeirrar stofnunar sem 

gaf tilkynninguna út (fyrirtækjaskrá 

viðtökuaðildarríkis) 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 
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Viðtökustofnun Heiti/auðkenni þeirrar stofnunar sem 

þessari tilkynningu er beint til 

(fyrirtækjaskrá brottfararaðildarríkis) 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Gögn tengd breytingu  1 Hópur eininga 

Gildistökudagur breytingarinnar Gildistökudagur breytingar yfir 

landamæri 

1 Dagsetning 

Tilvísun í löggjöf Tilvísun í viðeigandi landslög eða 

löggjöf Sambandsins 

0...n Texti 

Gögn um breytta félagið Breytt félag eins og það er skilgreint í 

5. mgr. 86. gr. b 

1 Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, EUID Einkvæmt auðkenni breytta félagsins 1 Auðkenni 

Auðkenni til vara Önnur auðkenni breytta félagsins (t.d. 

auðkenni lögaðila) 

0...n Auðkenni 

Félagsform Tegund félagsforms breytta félagsins 1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka 

við tilskipun (ESB) 2017/1132 

Heiti Heiti breytta félagsins 1 Texti 

Skráð skrifstofa Skráð skrifstofa breytta félagsins 1 Texti 

Skráarheiti Heiti skrárinnar þar sem breytta 

félagið er skráð 

1 Texti 

Skráningarnúmer Skráningarnúmer breytta félagsins í 

skránni 

1 Auðkenni 

Gögn um félagið Félag sem framkvæmdi breytinguna 

yfir landamæri eins og skilgreint er í 

1. mgr. 86. gr. b 

1 Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, EUID Einkvæmt auðkenni félagsins sem 

framkvæmdi breytinguna yfir 

landamæri 

1 Auðkenni 

Auðkenni til vara Önnur auðkenni félagsins sem 

framkvæmdi breytinguna yfir 

landamæri (t.d. auðkenni lögaðila) 

0...n Auðkenni 

Félagsform Tegund félagsforms félagsins sem 

framkvæmdi breytinguna yfir 

landamæri 

1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka 

við tilskipun (ESB) 2017/1132 
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Heiti Heiti félagsins sem framkvæmdi 

breytinguna yfir landamæri 

1 Texti 

Skráð skrifstofa Skráð skrifstofa félagsins sem 

framkvæmdi breytinguna yfir 

landamæri 

1 Texti 

Skráarheiti Heiti skrárinnar þar sem félagið sem 

framkvæmdi breytinguna yfir 

landamæri var skráð 

1 Texti 

Skráningarnúmer Skráningarnúmer félagsins, sem 

framkvæmdi breytinguna, í skránni 

1 Auðkenni 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

Tilkynningin getur einnig innihaldið tæknileg gögn sem eru nauðsynleg fyrir rétta sendingu skilaboðanna. 

Upplýsingaskipti skulu einnig fela í sér tæknileg skilaboð sem eru nauðsynleg til staðfestingar á móttöku, skráningu og 

skýrslugjöf. 

6.2. Samruni yfir landamæri 

6 .2 .1 .  Upplýsin gagjö f  

a) Að því er varðar upplýsingagjöf sem um getur í 1. mgr. 123. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132 skal skráin í aðildarríki hvers 

samrunafélags senda og gera aðgengileg öllum gegnum samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa eftirfarandi viðbótargögn 

félagsins: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Gögn og skjöl sem gera skal 

aðgengileg öllum gegnum samteng-

ingarkerfi fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

Sameiginleg áætlun Sameiginleg áætlun í skilningi 122. 

gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132 

1 Skjal 

Önnur tungumálaútgáfa sameigin-

legrar áætlunar 

Önnur tungumálaútgáfa sameigin-

legrar áætlunar, ef hún liggur fyrir 

0...n Skjal 

Yfirlýsing um núverandi fjárhagslega 

stöðu 

Yfirlýsing sem leggja skal fram ef 

þess er krafist samkvæmt landslögum 

í samræmi við 2. mgr. 126. gr. b í 

tilskipun (ESB) 2017/1132 

1 Skjal 

Tilkynning Tilkynning skv. b-lið 1. mgr. 123. gr. 

tilskipunar (ESB) 2017/1132 

1 Skjal og lýsigögn með eftir-

farandi upplýsingum: 

— Heiti samrunafélagsins 

— Frestur til að gera 

athugasemdir 
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Skýrsla óháðs sérfræðings Skýrsla óháðs sérfræðings ef þess er 

krafist samkvæmt landslögum í 

samræmi við aðra undirgrein 1. mgr. 

123. gr. 

1 Skjal 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

b) Að því er varðar upplýsingagjöf sem um getur í 3. mgr. 123. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132 skal skráin í aðildarríki hvers 

samrunafélags senda og gera aðgengileg öllum gegnum samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa eftirfarandi viðbótargögn 

félagsins: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Gögn og skjöl sem gera skal 

aðgengileg öllum gegnum 

samtengingarkerfi 

fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

 Gögn um félagið Gögn um félagið fyrir hvert samrunafélag 1...n Hópur eininga 

Félagsform Tegund félagsforms samrunafélagsins 1 Kóði 

Eins og um getur í 

II. viðauka við 

tilskipun (ESB) 

2017/1132 

Heiti Heiti samrunafélagsins 1 Texti 

Skráð skrifstofa Skráð skrifstofa samrunafélagsins 1 Texti 

Skráningarnúmer Skráningarnúmer samrunafélagsins í skránni 1 Auðkenni 

Skrá Skrá þangað sem skjölin, sem um getur í 14. gr., eru send 

fyrir samrunafélagið 

1 Texti 

Tillögð gögn fyrir 

nýstofnaða félagið 

Nýstofnað félag 1 Hópur eininga 

Tillagt félagsform Tillögð tegund félagsforms fyrir nýstofnaða félagið 1 Kóði 

Eins og um getur í 

II. viðauka við 

tilskipun (ESB) 

2017/1132 

Tillagt heiti Tillagt heiti fyrir nýstofnaða félagið 1 Texti 

Tillögð skráð skrifstofa Tillögð skráð skrifstofa fyrir nýstofnaða félagið 1 Texti 

Frekari gögn og skjöl  1 Hópur eininga 
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 Upplýsingar um fyrir-

komulag 

Upplýsingar um það fyrirkomulag samrunafélagsins sem 

gengið er frá til að lánardrottnar, starfsmenn og hluthafar 

geti nýtt sér réttindi sín, eins og lýst er í c-lið 3. mgr.  

123. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132 

1 Skjal 

Nánari upplýsingar um 

vefsetrið 

Nánari upplýsingar um vefsetrið, eins og um getur í d-lið 

3. mgr. 123. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132 

1 Texti 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

6.2 .2 .  Sending vo t to rð s  fyr i r  samruna  

a) Fyrir hverja sendingu vottorðs fyrir samruna, sem um getur í fyrstu undirgrein 1. mgr. 127. gr. a í tilskipun (ESB) 

2017/1132, skal skráin í aðildarríki samrunafélagsins senda, í kjölfar útgáfu vottorðsins skv. 7., 10. og 11. mgr. 127. gr. 

þeirrar tilskipunar, skránni í aðildarríki félagsins sem verður til við samrunann eftirfarandi gögn: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Útgáfudagur og tími Sendingardagur og -tími 1 Dagsetning og tími 

Útgáfustofnun Heiti/auðkenni þeirrar stofnunar sem 

annast sendinguna (fyrirtækjaskrá 

samrunafélags) 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Viðtökustofnun Heiti/auðkenni þeirrar stofnunar sem 

sendingunni er beint til (fyrirtækjaskrá 

félagsins sem verður til við 

samrunann) 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Gögn um félagið Félag (samrunafélagið) 1...n Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, EUID Einkvæmt auðkenni samrunafélagsins 1 Auðkenni 

Auðkenni til vara Önnur auðkenni samrunafélagsins 

(t.d. auðkenni lögaðila) 

0...n Auðkenni 

Félagsform Tegund félagsforms samrunafélagsins 1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka 

við tilskipun (ESB) 2017/1132 

Heiti Heiti samrunafélagsins 1 Texti 

Skráð skrifstofa Skráð skrifstofa samrunafélagsins 1 Texti 

Skráningarnúmer Skráningarnúmer samrunafélagsins í 

skránni 

1 Auðkenni 
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Gögn félagsins sem verður til við 

samrunann 

Gögn eða tillögð gögn félagsins sem 

verður til við samrunann 

1 Hópur eininga 

Félagsform Tegund eða tillögð tegund félags-

forms fyrir félagið sem verður til við 

samrunann 

1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka 

við tilskipun (ESB) 2017/1132 

Heiti Heiti eða tillagt heiti fyrir félagið sem 

verður til við samrunann 

1 Texti 

Skráð skrifstofa Skráð skrifstofa eða tillögð skráð 

skrifstofa fyrir félagið sem verður til 

við samrunann 

1 Texti 

Einkvæmt evrópskt auðkenni 

yfirtökufélags 

Einkvæmt auðkenni yfirtökufélagsins 

ef um er að ræða samruna með 

yfirtöku 

1 Auðkenni 

Auðkenni til vara Önnur auðkenni yfirtökufélagsins ef 

um er að ræða samruna með yfirtöku 

(t.d. auðkenni lögaðila) 

0...n Auðkenni 

Gögn og skjöl sem skal senda  1 Hópur eininga 

Vottorð fyrir samruna Vottorð fyrir samruna í skilningi 127. 

gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132 

1 Skjal 

Lögbært yfirvald Yfirvaldið sem gaf vottorðið út skv. 

127. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132 

1 Texti 

Útgáfudagur vottorðsins Útgáfudagur vottorðsins 1 Dagsetning 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

b) Í þeim tilgangi að gera vottorð fyrir samruna aðgengilegt gegnum samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa, samkvæmt annarri 

undirgrein 1. mgr. 127. gr. a í tilskipun (ESB) 2017/1132, skal skrá aðildarríkis samrunafélagsins senda eftirfarandi gögn: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Gögn félagsins Félag sem verður til við samrunann 

(þegar fyrirliggjandi eða nýstofnað) 

1 Hópur eininga 

Félagsform Tegund eða tillögð tegund félags-

forms fyrir félagið sem verður til við 

samrunann 

1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka 

við tilskipun (ESB) 2017/1132 
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Heiti Heiti eða tillagt heiti fyrir félagið sem 

verður til við samrunann 

1 Texti 

Skráð skrifstofa Skráð skrifstofa eða tillögð skráð 

skrifstofa fyrir félagið sem verður til 

við samrunann 

1 Texti 

Einkvæmt evrópskt auðkenni 

yfirtökufélags 

Einkvæmt auðkenni yfirtökufélagsins 

ef um er að ræða samruna með 

yfirtöku 

1 Auðkenni 

Auðkenni til vara Önnur auðkenni yfirtökufélagsins ef 

um er að ræða samruna með yfirtöku 

(t.d. auðkenni lögaðila) 

0...n Auðkenni 

Gögn og skjöl sem gera skal 

aðgengileg öllum gegnum samteng-

ingarkerfi fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

Vottorð fyrir samruna Vottorð fyrir samruna í skilningi  

127. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132 

1 Skjal og lýsigögn með eftir-

farandi upplýsingum: 

— lögbært yfirvald 

— útgáfudagur vottorðsins 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

6.2 .3 .  Skrán in g  

6.2.3.1. Skráning samruna yfir landamæri 

Skrár aðildarríkja samrunafélaganna og félagsins sem verður til við samrunann skulu gera eftirfarandi upplýsingar öllum 

aðgengilegar gegnum samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa, skv. 2. mgr. 130. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132: 

a) Gögn sem skrá félagsins, sem verður til við samrunann, skal leggja fram 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Gögn sem gera skal 

aðgengileg samtengingarkerfi 

fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, 

EUID 

Einkvæmt evrópskt auðkenni hvers samrunafélags 1 Auðkenni 

Gögn sem gera skal öllum 

aðgengileg gegnum 

samtengingarkerfi 

fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

 Skráning sem er til komin 

vegna samruna yfir 

landamæri 

Að skráning félagsins sem verður til við samrunann 

sé til komin vegna samruna yfir landamæri 

1 Texti 

Skráningardagur Skráningardagur félagsins sem verður til við 

samrunann 

1 Dagsetning 



17.11.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 76/275 

 

 Gögn um hvert samruna-

félag 

 1...n Hópur eininga 

    

Skráningarnúmer Skráningarnúmer samrunafélaganna 1 Auðkenni 

Heiti fyrirtækis Heiti samrunafélaganna 1 Texti 

Félagsform Tegund félagsforms samrunafélaganna 1 Kóði 

Eins og um getur í II. 

viðauka við tilskipun 

(ESB) 2017/1132 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

b) Gögn sem skráin í aðildarríki sérhvers samrunafélags skal leggja fram 

Skráin í aðildarríki sérhvers samrunafélags skal leggja fram viðeigandi gögn við móttöku tilkynningarinnar skv. 6.2.3.2. 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Gögn sem gera skal 

aðgengileg samtengingarkerfi 

fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, 

EUID 

Einkvæmt evrópskt auðkenni félagsins sem verður til 

við samrunann 

1 Auðkenni 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, 

EUID 

Einkvæmt evrópskt auðkenni hvers samrunafélags 1 Auðkenni 

Gögn sem gera skal öllum 

aðgengileg gegnum 

samtengingarkerfi 

fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

 Afskráning eða fjarlæging 

sem er til komin vegna 

samruna yfir landamæri 

Að afskráningin eða fjarlægingin af skrá 

samrunafélagsins sé til komin vegna samruna yfir 

landamæri 

1 Texti 

Dagsetning Dagsetning afskráningar eða fjarlægingar 

samrunafélagsins af skránni 

1 Dagsetning 

    

Skráningarnúmer Skráningarnúmer félagsins sem verður til við 

samrunann 

1 Auðkenni 

Heiti fyrirtækis Heiti félagsins sem varð til við samrunann 1 Texti 

Félagsform Tegund félagsforms félagsins sem verður til við 

samrunann 

1 Kóði 

Eins og um getur í II. 

viðauka við tilskipun 

(ESB) 2017/1132 

Gögn um hvert samruna-

félag 

 1...n Hópur eininga 
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Skráningarnúmer Skráningarnúmer samrunafélaganna 1 Auðkenni 

Heiti fyrirtækis Heiti samrunafélaganna 1 Texti 

Félagsform Tegund félagsforms samrunafélaganna 1 Kóði 

Eins og um getur í II. 

viðauka við tilskipun 

(ESB) 2017/1132 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

6.2.3.2. Tilkynning um samruna yfir landamæri 

Fyrir hverja samrunatilkynningu yfir landamæri sem um getur í 3. mgr. 130. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132 skal skráin í 

aðildarríki félagsins sem verður til við samruna yfir landamæri senda skrá aðildarríkis sérhvers samrunafélags eftirfarandi gögn: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Útgáfudagur og tími Sendingardagur og -tími tilkynningar 1 Dagsetning og tími 

Útgáfustofnun Heiti/auðkenni þeirrar stofnunar sem 

gefur út þessa tilkynningu (fyrir-

tækjaskrá félagsins sem verður til við 

samruna yfir landamæri) 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Viðtökustofnun Heiti/auðkenni þeirrar stofnunar sem 

þessari tilkynningu er beint til 

(fyrirtækjaskrá sérhvers samruna-

félags) 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Gögn tengd samruna  1 Hópur eininga 

Gildistökudagur samrunans Gildistökudagur samrunans yfir 

landamæri 

1 Dagsetning 

Tegund samruna Tegund samruna í skilningi 

samkvæmt skilgreiningu 2. mgr.  

119. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132 

1 Kóði 

(Samruni yfir landamæri með 

yfirtöku skv. a-lið 2. mgr.  

119. gr. tilskipunar (ESB) 

2017/1132 

Samruni yfir landamæri með 

myndun nýs félags skv. b-lið  

2. mgr. 119. gr. tilskipunar 

(ESB) 2017/1132 

Samruni dótturfélags yfir 

landamæri skv. c-lið 2. mgr. 

119. gr. tilskipunar (ESB) 

2017/1132 
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   Samruni yfir landamæri með 

yfirtöku skv. d-lið 2. mgr. 119. 

gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132 

Tilvísun í löggjöf Tilvísun í viðeigandi landslög eða 

löggjöf Sambandsins 

0...n Texti 

Gögn félagsins sem verður til við 

samrunann 

Félagið sem verður til við samrunann 1 Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, EUID Einkvæmt auðkenni félagsins sem 

myndað er eftir samrunann 

1 Auðkenni 

Auðkenni til vara Önnur auðkenni félagsins sem 

verður til við samrunann (t.d. 

auðkenni lögaðila) 

0...n Auðkenni 

Félagsform Tegund félagsforms félagsins sem 

verður til við samrunann 

1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka 

við tilskipun (ESB) 2017/1132 

Heiti Heiti félagsins sem verður til við 

samrunann í viðkomandi aðildarríki 

1 Texti 

Skráð skrifstofa Skráð skrifstofa félagsins sem verður 

til við samrunann 

1 Texti 

Skráarheiti Heiti skrárinnar þar sem félagið sem 

verður til við samrunann er skráð 

1 Texti 

Skráningarnúmer Skráningarnúmer félagsins sem 

verður til við samrunann í skránni 

1 Auðkenni 

Gögn um félagið Gögn um hvert samrunafélag 1...n Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, EUID Einkvæmt auðkenni samruna-

félagsins 

1 Auðkenni 

Auðkenni til vara Önnur auðkenni samrunafélagsins 

(t.d. auðkenni lögaðila) 

0...n Auðkenni 

Félagsform Tegund félagsforms 

samrunafélagsins 

1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka 

við tilskipun (ESB) 2017/1132 

Heiti Heiti samrunafélagsins 1 Texti 

Skráð skrifstofa Skráð skrifstofa samrunafélagsins 1 Texti 
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Skráarheiti Heiti skrárinnar þar sem samruna-

félagið var skráð 

1 Texti 

Skráningarnúmer Skráningarnúmer samrunafélagsins 1 Auðkenni 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

Tilkynningin getur einnig innihaldið tæknileg gögn sem eru nauðsynleg fyrir rétta sendingu skilaboðanna. 

Upplýsingaskipti skulu einnig fela í sér tæknileg skilaboð sem eru nauðsynleg til staðfestingar á móttöku, skráningu og 

skýrslugjöf. 

6.3. Skipting yfir landamæri 

6 .3 .1 .  Upplýsin gagjö f  

a) Að því er varðar upplýsingagjöf, sem um getur í 1. mgr. 160. gr. g í tilskipun (ESB) 2017/1132, skal skráin í aðildarríki 

félagsins sem er skipt senda og gera aðgengileg öllum gegnum samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa eftirfarandi viðbótargögn 

félagsins: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Gögn og skjöl sem gera skal 

aðgengileg öllum gegnum samteng-

ingarkerfi fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

Áætlun Áætlun í skilningi 160. gr. d í 

tilskipun (ESB) 2017/1132 

1 Skjal 

Aðrar tungumálaútgáfur áætlunar Önnur tungumálaútgáfa áætlunar, ef 

hún liggur fyrir 

0...n Skjal 

Yfirlýsing um núverandi fjárhagslega 

stöðu 

Yfirlýsing sem leggja skal fram ef 

þess er krafist samkvæmt lands-

lögum í samræmi við 3. mgr. 160. gr. 

j í tilskipun (ESB) 2017/1132 

1 Skjal 

Tilkynning Tilkynning skv. b-lið 1. mgr. 160. gr. 

g í tilskipun (ESB) 2017/1132 

1 Skjal og lýsigögn með eftir-

farandi upplýsingum: 

— Heiti félagsins sem er skipt 

— Frestur til að gera 

athugasemdir 

Skýrsla óháðs sérfræðings Skýrsla óháðs sérfræðings ef þess er 

krafist samkvæmt landslögum í 

samræmi við aðra undirgrein 1. mgr. 

160. gr. g 

1 Skjal 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 
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b) Að því er varðar upplýsingagjöf, sem um getur í 3. mgr. 160. gr. g í tilskipun (ESB) 2017/1132 skal skráin í aðildarríki 

félagsins sem er skipt senda og gera aðgengileg öllum gegnum samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa eftirfarandi viðbótargögn 

félagsins: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Gögn og skjöl sem gera skal 

aðgengileg öllum gegnum 

samtengingarkerfi 

fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

 Gögn um félagið Félag (félagið sem er skipt) eins og það er skilgreint í 2. 

mgr. 160. gr. b í tilskipun (ESB) 2017/1132 

1 Hópur eininga 

Félagsform Tegund félagsforms félagsins sem er skipt 1 Kóði 

Eins og um getur í II. 

viðauka við tilskipun 

(ESB) 2017/1132 

Heiti Heiti félagsins sem er skipt 1 Texti 

Skráð skrifstofa Skráð skrifstofa félagsins sem er skipt 1 Texti 

Skráningarnúmer Skráningarnúmer félagsins sem er skipt í skránni 1 Auðkenni 

Skrá Skráin þangað sem skjölin, sem um getur í 14. gr., eru 

lögð inn fyrir félagið sem er skipt 

1 Texti 

Tillögð gögn fyrir 

viðtökufélagið (eða 

sérhvert viðtöku-

félaganna) 

Viðtökufélag eins og það er skilgreint í 3. mgr. 160. gr. b í 

tilskipun (ESB) 2017/1132 

1...n Hópur eininga 

Tillagt félagsform Tillögð tegund félagsforms viðtökufélagsins 1 Kóði 

Eins og um getur í II. 

viðauka við tilskipun 

(ESB) 2017/1132 

Tillagt heiti Tillagt heiti fyrir viðtökufélagið 1 Texti 

Tillögð heiti til vara Tillögð heiti til vara fyrir viðtökufélagið 

 

0...n Texti 

Tillögð skráð skrifstofa Tillögð skráð skrifstofa fyrir viðtökufélagið 1 Texti 

Frekari gögn og skjöl  1 Hópur eininga 

Upplýsingar um fyrir-

komulag 

Upplýsingar um fyrirkomulag sem gengið er frá til að 

lánardrottnar, starfsmenn og hluthafar geti nýtt sér rétt 

sinn eins og lýst er í c-lið 3. mgr. 160. gr. g í tilskipun 

(ESB) 2017/1132 

1 Skjal 

Nánari upplýsingar um 

vefsetrið 

Nánari upplýsingar um vefsetrið eins og um getur í d-lið 

3. mgr. 160. gr. g í tilskipun (ESB) 2017/1132 

1 Texti 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

6.3 .2 .  Sending vo t to rð s  fyr i r  skip t ingu  

a) Fyrir sérhverja sendingu vottorðs fyrir skiptingu, sem um getur í fyrstu undirgrein 1. mgr. 160. gr. n í tilskipun (ESB) 

2017/1132, skal skráin í aðildarríki félagsins sem er skipt senda, í kjölfar útgáfu vottorðsins í samræmi við 160. gr. m  

(7. mgr.), 160. gr. m (10. mgr. og 160. gr. m (11. mgr.) þeirrar tilskipunar, skrá sérhvers viðtökufélags eftirfarandi gögn:  
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Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Útgáfudagur og tími Sendingardagur og -tími 1 Dagsetning og tími 

Útgáfustofnun Heiti/auðkenni þeirrar stofnunar sem 

annast sendinguna (fyrirtækjaskrá 

félagsins sem er skipt) 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Viðtökustofnun Heiti/auðkenni þeirrar stofnunar sem 

sendingunni er beint til (fyrir-

tækjaskrá viðtökufélagsins) 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Gögn um félagið Félag (félagið sem er skipt) eins og 

það er skilgreint í 2. mgr. 160. gr. b í 

tilskipun (ESB) 2017/1132 

1 Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, EUID Einkvæmt auðkenni félagsins sem er 

skipt 

1 Auðkenni 

Auðkenni til vara Önnur auðkenni félagsins sem er skipt 

(t.d. auðkenni lögaðila) 

0...n Auðkenni 

Félagsform Tegund félagsforms félagsins sem er 

skipt 

1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka 

við tilskipun (ESB) 2017/1132 

Heiti Heiti félagsins sem er skipt 1 Texti 

Skráð skrifstofa Skráð skrifstofa félagsins sem er skipt 1 Texti 

Skráningarnúmer Skráningarnúmer félagsins sem er 

skipt 

1 Auðkenni 

Tillögð gögn viðtökufélagsins eða 

sérhvers viðtökufélags 

Viðtökufélag eins og það er skilgreint 

í 3. mgr. 160. gr. b í tilskipun (ESB) 

2017/1132 

1...n Hópur eininga 

Tillagt félagsform Tillögð tegund félagsforms viðtöku-

félagsins 

1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka 

við tilskipun (ESB) 2017/1132 

Tillagt heiti Tillagt heiti fyrir viðtökufélagið 1 Texti 
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Tillögð skráð skrifstofa Tillögð skráð skrifstofa fyrir viðtöku-

félagið 

1 Texti 

Gögn og skjöl sem skal senda  1 Hópur eininga 

Vottorð fyrir skiptingu Vottorð fyrir skiptingu í skilningi  

160. gr. m í tilskipun (ESB) 

2017/1132 

1 Skjal 

Lögbært yfirvald Yfirvaldið sem gaf vottorðið út skv. 

160. gr. m í tilskipun (ESB) 

2017/1132 

1 Texti 

Útgáfudagur vottorðsins Útgáfudagur vottorðsins 1 Dagsetning 

Tilvísun í löggjöf Tilvísun í viðeigandi landslög eða 

löggjöf Sambandsins 

0...n Texti 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

b) Að því er varðar það að gera vottorð fyrir skiptingu aðgengilegt gegnum samtengingarkerfið fyrirtækjaskráa samkvæmt 

annarri undirgrein 1. mgr. 160. gr. n í tilskipun (ESB) 2017/1132 skal skrá aðildarríkis félagsins sem er skipt senda 

eftirfarandi gögn: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Tillögð gögn viðtökufélagsins eða 

viðtökufélaganna 

Viðtökufélag eins og það er skilgreint 

í 3. mgr. 160. gr. b í tilskipun (ESB) 

2017/1132 

1...n Hópur eininga 

Tillagt félagsform Tillögð tegund félagsforms viðtöku-

félagsins 

1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka 

við reglugerð (ESB) 2017/1132 

Tillagt heiti Tillagt heiti fyrir viðtökufélagið 1 Texti 

Tillögð skráð skrifstofa Tillögð skráð skrifstofa fyrir viðtöku-

félagið 

1 Texti 

Gögn og skjöl sem gera skal 

aðgengileg öllum gegnum samteng-

ingarkerfi fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

Vottorð fyrir skiptingu Vottorð fyrir skiptingu í skilningi  

160. gr. m í tilskipun (ESB) 

2017/1132 

1 Skjal og lýsigögn með eftir-

farandi upplýsingum: 

— lögbært yfirvald 

— útgáfudagur vottorðsins 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 
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6 .3 .3 .  Skrán in g  

6.3.3.1. Skráning skiptingar yfir landamæri 

Skrár aðildarríkis félagsins sem er skipt og skrár viðtökufélaganna skulu, skv. 2. mgr. 160. gr. p í tilskipun (ESB) 2017/1132, 

gera opnar öllum og aðgengilegar gegnum samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa eftirfarandi upplýsingar: 

a) Gögn sem skrá sérhvers viðtökufélags skal leggja fram 

Skrá sérhvers viðtökufélags skal leggja fram viðeigandi gögn við móttöku tilkynningarinnar skv. 6.3.3.3. 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Gögn sem gera skal 

aðgengileg samtengingar-

kerfi fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt 

auðkenni, EUID 

Einkvæmt evrópskt auðkenni félagsins sem er skipt 1 Auðkenni 

Einkvæmt evrópskt 

auðkenni, EUID 

Einkvæmt evrópskt auðkenni sérhvers viðtökufélags 1 Auðkenni 

Gögn sem gera skal öllum 

aðgengileg gegnum 

samtengingarkerfi 

fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

 Skráning sem er til 

komin vegna skiptingar 

yfir landamæri 

Að skipting viðtökufélagsins er til komin vegna skiptingar 

yfir landamæri 

1 Texti 

Skráningardagur Skráningardagur sérhvers viðtökufélags 1 Dagsetning 

    

Skráningarnúmer Skráningarnúmer félagsins sem er skipt 1 Auðkenni 

Heiti fyrirtækis Heiti félagsins sem er skipt 1 Texti 

Félagsform Tegund félagsforms félagsins sem er skipt 1 Kóði 

Eins og um getur í 

II. viðauka við 

tilskipun (ESB) 

2017/1132 

Gögn annarra viðtöku-

félaga 

Gögn sérhvers hinna viðtökufélaganna 1...n  

    

Skráningarnúmer Skráningarnúmer viðtökufélaganna 1 Auðkenni 

Heiti fyrirtækis Heiti viðtökufélaganna 1 Texti 

Félagsform Tegund félagsforms viðtökufélaganna 1 Kóði 

Eins og um getur í 

II. viðauka við 

tilskipun (ESB) 

2017/1132 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 
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b) Gögn sem skrá aðildarríkis félagsins sem er skipt skal leggja fram 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Gögn sem gera skal 

aðgengileg samtengingarkerfi 

fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, 

EUID 

Einkvæmt evrópskt auðkenni sérhvers viðtökufélags 0 Auðkenni 

Gögn sem gera skal öllum 

aðgengileg gegnum samteng-

ingarkerfi fyrirtækjaskráa 

 1 Hópur eininga 

 Afskráning eða fjar-

læging sem er til komin 

vegna skiptingar yfir 

landamæri (ef um er að 

ræða skiptingu að fullu) 

Að afskráningin eða fjarlægingin af skrá félagsins sem 

er skipt er til komin vegna skiptingar yfir landamæri 

1 Texti 

Dagsetning (ef um er að 

ræða skiptingu að fullu) 

Dagsetning afskráningar eða fjarlægingar félagsins sem 

er skipt, af skránni 

1 Dagsetning 

Gögn viðtökufélaganna Gögn sérhvers viðtökufélags 1...n  

    

Skráningarnúmer Skráningarnúmer viðtökufélaganna 1 Auðkenni 

Heiti fyrirtækis Heiti viðtökufélaganna 1 Texti 

Félagsform Tegund félagsforms viðtökufélaganna 1 Kóði 

Eins og um getur í II. 

viðauka við tilskipun 

(ESB) 2017/1132 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

6.3.3.2. Tilkynning um skiptingu yfir landamæri skv. 3. mgr. 160. gr. p í tilskipun (ESB) 2017/1132 

Að því er varðar sérhverja tilkynningu um skiptingu yfir landamæri sem um getur í 3. mgr. 160. gr. p í tilskipun (ESB) 

2017/1132 skulu skrár viðtökufélaganna senda skrá félagsins sem er skipt eftirfarandi gögn: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Útgáfudagur og tími Sendingardagur og -tími tilkynningar 1 Dagsetning og tími 

Útgáfustofnun Heiti/auðkenni þeirrar stofnunar sem 

gaf út þessa tilkynningu (fyrir-

tækjaskrá sérhvers viðtökufélags) 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Viðtökustofnun Heiti/auðkenni þeirrar stofnunar sem 

þessari tilkynningu er beint til (fyrir-

tækjaskrá félagsins sem er skipt) 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 
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Gögn í tengslum við skiptingu  1 Hópur eininga 

Skráningardagur Skráningardagur viðtökufélagsins 1 Dagsetning 

Gögn viðtökufélagsins Viðtökufélag eins og það er 

skilgreint í 3. mgr. 160. gr. b í 

tilskipun (ESB) 2017/1132 

1 Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, EUID Einkvæmt auðkenni viðtökufélagsins 1 Auðkenni 

Auðkenni til vara Önnur auðkenni viðtökufélagsins 

(t.d. auðkenni lögaðila) 

0...n Auðkenni 

Félagsform Tegund félagsforms viðtökufélagsins 1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka við 

tilskipun (ESB) 2017/1132 

Heiti Heiti viðtökufélagsins í aðildarríki 

viðtökufélagsins 

1 Texti 

Skráð skrifstofa Skráð skrifstofa viðtökufélagsins 1 Texti 

Skráarheiti Heiti skrárinnar þar sem viðtöku-

félagið er skráð 

1 Texti 

Skráningarnúmer Skráningarnúmer viðtökufélagsins 1 Auðkenni 

Gögn um félagið Félag sem er skipt eins það er 

skilgreint í 2. mgr. 160. gr. b 

1 Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, EUID Einkvæmt auðkenni félagsins sem er 

skipt 

1 Auðkenni 

Auðkenni til vara Önnur auðkenni félagsins sem er 

skipt (t.d. auðkenni lögaðila) 

0...n Auðkenni 

Félagsform Tegund félagsforms félagsins sem er 

skipt 

1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka við 

tilskipun (ESB) 2017/1132 

Heiti Heiti félagsins sem er skipt 1 Texti 

Skráð skrifstofa Skráð skrifstofa félagsins sem er 

skipt 

1 Texti 

Skráarheiti Heiti skrárinnar þar sem félagið sem 

er skipt er skráð 

1 Texti 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 
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Tilkynningin getur einnig innihaldið tæknileg gögn sem eru nauðsynleg fyrir rétta sendingu skilaboðanna. 

Upplýsingaskipti skulu einnig fela í sér tæknileg skilaboð sem eru nauðsynleg til staðfestingar á móttöku, skráningu og 

skýrslugjöf. 

6.3.3.3. Tilkynning um skiptingu yfir landamæri skv. 4. mgr. 160. gr. p í tilskipun (ESB) 2017/1132 

Að því er varðar sérhverja tilkynningu um skiptingu yfir landamæri sem um getur í 4. mgr. 160. gr. p í tilskipun (ESB) 

2017/1132 skal skráin í aðildarríki félagsins sem er skipt senda skrá hvers viðtökufélaganna eftirfarandi gögn: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Útgáfudagur og tími Sendingardagur og -tími 

tilkynningar 

1 Dagsetning og tími 

Útgáfustofnun Heiti/auðkenni þeirrar stofnunar 

sem gaf út þessa tilkynningu 

(fyrirtækjaskrá félagsins sem er 

skipt) 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Viðtökustofnun Heiti/auðkenni þeirra stofnana sem 

tilkynningunni er beint til 

(fyrirtækjaskrár viðtökufélaganna) 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Gögn í tengslum við skiptingu  1 Hópur eininga 

Gildistökudagur skiptingarinnar Gildistökudagur skiptingar yfir 

landamæri 

1 Dagsetning 

Tegund skiptingar Tegund skiptingar eins og 

skilgreint er í 4. mgr. 160. gr. b í 

tilskipun (ESB) 2017/1132 

1 Kóði 

(Full skipting yfir landamæri skv. a-lið 

4. mgr. 160. gr. b í tilskipun (ESB) 

2017/1132 

Tilkynning um skiptingu að hluta til 

yfir landamæri skv. 4. mgr. 160. gr. b í 

tilskipun (ESB) 2017/1132 

Skipting yfir landamæri með 

aðgreiningu skv. c-lið 4. mgr. 160. gr. 

b í tilskipun (ESB) 2017/1132) 

Tilvísun í löggjöf Tilvísun í viðeigandi landslög eða 

löggjöf Sambandsins 

0...n Texti 

Gögn viðtökufélaganna Viðtökufélag eins og það er  

160. gr. b 

1...n Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, 

EUID 

Einkvæmt auðkenni hvers viðtöku-

félags 

1 Auðkenni 

Auðkenni til vara Önnur auðkenni hvers viðtöku-

félags (t.d. auðkenni lögaðila) 

0...n Auðkenni 

Félagsform Tegund félagsforms hvers viðtöku-

félags 

1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka við 

tilskipun (ESB) 2017/1132 
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Heiti Heiti hvers viðtökufélags í 

aðildarríki viðtökufélagsins 

1 Texti 

Skráð skrifstofa Skráð skrifstofa hvers viðtöku-

félags 

1 Texti 

Skráarheiti Heiti skrárinnar þar sem hvert 

viðtökufélag er skráð 

1 Texti 

Skráningarnúmer Skráningarnúmer hvers viðtöku-

félags 

1 Auðkenni 

Gögn um félagið Félag sem er skipt eins það er 

skilgreint í 2. mgr. 160. gr. b 

1 Hópur eininga 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, 

EUID 

Einkvæmt auðkenni félagsins sem 

er skipt 

1 Auðkenni 

Auðkenni til vara Önnur auðkenni félagsins sem er 

skipt (t.d. auðkenni lögaðila) 

0...n Auðkenni 

Félagsform Tegund félagsforms félagsins sem 

er skipt 

1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka við 

tilskipun (ESB) 2017/1132 

Heiti Heiti félagsins sem er skipt 1 Texti 

Skráð skrifstofa Skráð skrifstofa félagsins sem er 

skipt 

1 Texti 

Skráarheiti Heiti skrárinnar þar sem félagið 

sem er skipt er skráð 

1 Texti 

Skráningarnúmer Skráningarnúmer félagsins sem er 

skipt 

1 Auðkenni 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

Tilkynningin getur einnig innihaldið tæknileg gögn sem eru nauðsynleg fyrir rétta sendingu skilaboðanna. 

Upplýsingaskipti skulu einnig fela í sér tæknileg skilaboð sem eru nauðsynleg til staðfestingar á móttöku, skráningu og 

skýrslugjöf. 

7. Gerð staðlaða skilaboðasniðsins 

Upplýsingaskipti milli skránna, vettvangsins og gáttarinnar skulu byggð á stöðluðum aðferðum við uppbyggingu gagna og 

skulu sett fram á stöðluðu skilaboðasniði, t.d. XML. 

8. Gögn fyrir vettvanginn 

Eftirfarandi tegundir gagna skulu vera tiltækar fyrir vettvanginn svo að hann geti sinnt hlutverki sínu: 

a) gögn sem gera kleift að bera kennsl á þau kerfi sem eru tengd vettvanginum. Meðal þessara gagna geta verið vefslóðir eða 

númer eða kóðar sem auðkenna sérhvert kerfi innan samtengingarkerfis fyrirtækjaskráa á einkvæman hátt,  
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b) Skrá yfir einstök atriði sem skráð eru í 2. mgr. 19. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132. Nota skal þessi gögn til að tryggja 

samræmdan og skjótan árangur þessarar leitarþjónustu. Ef þessi gögn eru ekki gerð tiltæk fyrir vettvanginn til lyklunar 

skulu aðildarríki gera sömu upplýsingar tiltækar fyrir leitarþjónustuna á þann hátt að sama þjónustustig sé tryggt og það 

sem er hjá vettvanginum. 

c) Einkvæm auðkenni félaga, sem um getur í 1. mgr. 16. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132 og einkvæm auðkenni útibúa sem 

um getur í 4. mgr. 29. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132. Nota skal þessi auðkenni til að tryggja rekstrarsamhæfi skráa 

gegnum vettvanginn. 

d) Önnur vinnslugögn sem eru nauðsynleg fyrir vettvanginn til að tryggja eðlilega og skilvirka starfsemi leitarþjónustunnar og 

rekstrarsamhæfi skráa. Meðal þessara gagna geta verið kóðaskrár, tilvísunargögn, orðalistar og tengdar þýðingar á þessum 

lýsigögnum, sem og skráningar- og skýrslugjafargögn. 

Vinna skal úr þeim gögnum og lýsigögnum sem vettvangurinn vinnur með og geyma þau í samræmi við öryggisstaðla sem lýst 

er í 3. lið þessa viðauka. 

9. Gerð og notkun einkvæms auðkennis 

Vísa skal til einkvæms auðkennis vegna samskipta milli skráa sem einkvæms evrópsks auðkennis (EUID, European Unique 

Identifier). 

Gerð einkvæms evrópsks auðkennis skal vera í samræmi við ISO-staðal 6523 og innihalda eftirfarandi þætti: 

EUID-þáttur Lýsing Viðbótarlýsing 

Landskóði Þættir sem gera kleift að sanngreina aðildarríki skrárinnar. Verður að fylla út 

Skráarauðkenni Þættir sem gera kleift að sanngreina upprunalandsskrá 

annaðhvort félagsins eða útibúsins, eftir því sem við á 

Verður að fylla út 

Skráningarnúmer Númer félags/útibús vísar til skráningarnúmers félagsins/ 

útibúsins í upprunalandsskránni 

Verður að fylla út 

Sanngreiningar-

tölustafur 

Þættir sem gera kleift að forðast auðkenningarvillur Valkvætt 

Nota skal einkvæma evrópska auðkennið til að auðkenna ótvírætt félög og útibú vegna upplýsingaskipta milli skráa gegnum 

vettvanginn. 

10. Vinnsluaðferðir kerfisins og þjónusta á sviði upplýsingatækni sem vettvangurinn veitir 

Byggja skal kerfið á eftirfarandi tækniaðferðum við rekstur þess að því er varðar dreifingu og skipti á upplýsingum: 

 

 

Gátt að rafrænu réttarkerfi 

Evrópskur miðlægur vettvangur 

Framkvæmdastjórnin 
eða aðrar 

meginstofnanir, 
stofnanir, skrifstofur 

eða fagstofnanir 
Sambandsins 

Valfrjáls 

aðgangsstaður 1 

Aðildarríki 
1 

Valfrjáls 

aðgangsstaður 2 

Valfrjáls 
aðgangsstaður n 

Valfrjáls 
aðgangsstaður 

Valfrjáls 
aðgangsstaður Aðildarríki 

2 
Aðildarríki 

i 
Aðildarríki 

n 
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Svo að skilaboðunum sé komið til skila á því tungumáli sem við á skal vettvangurinn veita upplýsingar um tilvísunargögn, s.s. 

kóðaskrár, stýrð orðasöfn og orðalista. Ef við á skal þýða þau á opinbert tungumál í Sambandinu. Nota skal viðurkennda staðla 

og stöðluð skilaboð, þar sem unnt er. 

Framkvæmdastjórnin skal deila með aðildarríkjunum frekari upplýsingum um tæknilegu vinnsluaðferðirnar og innleiðinguna á 

þeirri upplýsingatækniþjónustu sem vettvangurinn veitir. 

11. Leitarforsendur 

Þegar leit er framkvæmd skal velja a.m.k. eitt land. 

Gáttin skal gefa eftirfarandi samræmdar forsendur fyrir leitina: 

— heiti félags, 

— skráningarnúmer félagsins eða útibúsins í landsskránni. 

Aðrar leitarforsendur geta verið aðgengilegar á gáttinni. 

12. Fyrirkomulag greiðslu 

Vegna skjala og upplýsinga, sem aðildarríkin taka greiðslu fyrir og eru gerð aðgengileg á gáttinni að rafrænu réttarkerfi gegnum 

samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa, skal kerfið leyfa notendum að greiða rafrænt með greiðslufyrirkomulagi sem almennt er 

notað, s.s. með kredit- og debetkortum. 

Kerfið getur líka boðið upp á aðrar rafrænar greiðsluaðferðir, s.s. yfirfærslur eða rafræn veski (inngreiðsla). 

13. Útskýringar 

Að því er varðar upplýsingar og tegundir skjala sem tilgreindar eru í 14. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132 skulu aðildarríki gefa 

eftirfarandi útskýringar: 

a) stutta yfirskrift fyrir sérhverjar upplýsingar og skjal (t.d.: „Stofnsamþykktir“), 

b) stutta lýsingu á innihaldi sérhvers skjals eða upplýsinga, eftir því sem við á, þ.m.t. upplýsingar um lagalegt gildi skjalsins, 

ef vill. 

14. Aðgengi að þjónustu 

Þjónustan skal veitt allan sólarhringinn, sjö daga vikunnar og hlutfall tiltækileika kerfisins skal vera a.m.k. 98%, að undanskildu 

reglubundnu viðhaldi. 

Aðildarríki skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um viðhaldsaðgerðir sem hér segir: 

a) með 5 virkra daga fyrirvara vegna viðhaldsvinnu sem kann að valda því að kerfið sé ekki tiltækt í allt að 4 klukkustundir, 

b) með 10 virkra daga fyrirvara vegna viðhaldsvinnu sem kann að valda því að kerfið sé ekki tiltækt í allt að 12 klukkustundir, 

c) með 30 virkra daga fyrirvara vegna viðhalds á innviðum í tölvusal sem kann að valda því að kerfið sé ekki tiltækt í allt að 6 

daga á ári. 

Að því marki sem unnt er skal skipuleggja viðhaldsvinnu utan vinnutíma (kl.19:00–08:00 á Mið-Evróputíma). 

Ef aðildarríki hafa ákveðið fasta vikulega þjónustutíma skulu þau tilkynna framkvæmdastjórninni um þann tíma og vikudag 

sem þessir föstu vikulegu þjónustutímar eru fyrirhugaðir. Með fyrirvara um skyldur skv. a- til c-lið annarrar málsgreinar geta 

aðildarríki valið að senda ekki tilkynningu til framkvæmdastjórnarinnar í hverju slíku tilviki ef kerfi aðildarríkjanna verða ekki 

tiltæk meðan á slíkum föstum þjónustutíma stendur. 

Ef óvænt bilun verður í tæknibúnaði í kerfum aðildarríkjanna skulu aðildarríkin tafarlaust tilkynna framkvæmdastjórninni um 

að kerfin hjá þeim séu ekki tiltæk og hvenær áætlað er að þjónustan komist aftur í lag, ef það er vitað. 

Ef óvænt bilun verður í miðlæga vettvanginum eða gáttinni skal framkvæmdastjórnin tafarlaust tilkynna aðildarríkjunum um að 

vettvangurinn eða gáttin sé ekki tiltæk og hvenær áætlað er að þjónustan komist aftur í lag, ef það er vitað.  
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15. Valfrjálsir aðgangsstaðir 

15.1. Valfrjálsir aðgangsstaðir fyrir samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa samkvæmt fyrstu undirgrein 4. mgr. 22. gr. 

tilskipunar (ESB) 2017/1132 

15 .1 .1 .  Málsmeð fe rð  

Aðildarríki skulu veita upplýsingar um hvenær fyrirhugað er að setja upp valfrjálsa aðgangsstaði, um fjölda valfrjálsra 

aðgangsstaða sem munu tengjast vettvanginum og samskiptaupplýsingar þess eða þeirra aðila sem hafa má samband við til að 

koma á tæknilegri tengingu. 

Framkvæmdastjórnin skal veita aðildarríkjunum nauðsynlegar tæknilegar upplýsingar og þjónustu við prófun og uppsetningu 

tengingar á sérhverjum valfrjálsum aðgangsstað við vettvanginn. 

15 .1 .2 .  Tækni legar  krö fur  

Að því er varðar tengingu á valfrjálsum aðgangsstöðum við vettvanginn skulu aðildarríki fylgja viðeigandi tækniforskriftum 

sem settar eru fram í þessum viðauka, þ.m.t. öryggiskröfum um gagnasendingar gegnum valfrjálsu aðgangsstaðina. 

Ef nauðsynlegt er að greiðsla fari fram gegnum valfrjálsan aðgangsstað skulu aðildarríki gefa kost á greiðsluaðferðum sem þau 

velja og skulu sjá um tengdar greiðsluaðgerðir. 

Aðildarríki skulu annast viðeigandi prófanir áður en tenging við vettvanginn verður virk og áður en verulegar breytingar eru 

gerðar á tengingu sem er þegar fyrir hendi. 

Eftir að tenging valfrjálsu aðgangsstaðanna við vettvanginn hefur heppnast skulu aðildarríki tilkynna framkvæmdastjórninni um 

allar verulegar breytingar, sem til stendur að gera á aðgangsstaðnum, sem gætu haft áhrif á starfsemi vettvangsins, einkum 

lokun  aðgangsstaðarins. Aðildarríki skulu veita nægar tæknilegar upplýsingar í tengslum við breytinguna til að gera það kleift 

að samþætta með réttum hætti tengdar breytingar. 

Aðildarríki skulu tilgreina fyrir sérhvern valfrjálsan aðgangsstað að leitarþjónustan sé veitt gegnum samtengingarkerfi 

fyrirtækjaskráa. 

15.2. Valfrjálsir aðgangsstaðir fyrir samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa samkvæmt annarri undirgrein 4. mgr. 22. gr. 

tilskipunar (ESB) 2017/1132 

15 .2 .1 .  Málsmeð fe rð  

Framkvæmdastjórnin skal meta hverja beiðni sem berst um uppsetningu á valfrjálsum aðgangsstað í samræmi við aðra 

undirgrein 4. mgr. 22. gr. tilskipunar (ESB) 2017/1132. 

Beiðandinn skal láta í té allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að leggja viðeigandi mat á beiðnina. 

Framkvæmdastjórnin skal veita beiðanda nauðsynlegar tæknilegar upplýsingar og þjónustu við prófun og uppsetningu á 

sérhverjum valfrjálsum aðgangsstað við vettvanginn. 

15 .2 .2 .  Tækni legar  krö fur  

Að því er varðar uppsetningu á valfrjálsum aðgangsstöðum við vettvanginn skal beiðandinn fylgja viðeigandi tækniforskriftum, 

sem settar eru fram í þessum viðauka, þ.m.t. öryggiskröfum um gagnasendingar gegnum valfrjálsu aðgangsstaðina. 

Ef nauðsynlegt er að greiðsla fari fram gegnum valfrjálsan aðgangsstað skal beiðandinn gefa kost á greiðsluaðferðum sem hann 

velur og skal sjá um tengdar greiðsluaðgerðir. 

Beiðandinn skal annast viðeigandi prófanir áður en uppsetning við vettvanginn verður virk og áður en verulegar breytingar eru 

gerðar á fyrirliggjandi tengingu. 

Eftir að uppsetning valfrjálsu aðgangsstaðanna við vettvanginn hefur heppnast skal beiðandinn tilkynna framkvæmdastjórninni 

um allar verulegar breytingar, sem til stendur að gera á aðgangsstaðnum, sem gætu haft áhrif á starfsemi vettvangsins, einkum 

lokun  aðgangsstaðarins. Beiðandinn skal veita nægar tæknilegar upplýsingar í tengslum við breytinguna til að gera það kleift 

að samþætta með réttum hætti tengdar breytingar. 

Beiðandinn skal tilgreina fyrir sérhvern valfrjálsan aðgangsstað að leitarþjónustan sé veitt gegnum samtengingarkerfi 

fyrirtækjaskráa.  
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15.3. Kröfur varðandi valkvæða aðgangsstaði samkvæmt fyrstu og annarri undirgrein 4. mgr. 22. gr. 

Framkvæmdastjórnin skal upplýsa aðildarríkin um móttekna beiðni. 

Tæknilegur kröfur skulu einnig innihalda ráðstafanir til að tryggja að valkvæðir aðgangsstaðir hafi ekki áhrif á rétta virkni 

samtengingarkerfis fyrirtækjaskráa eða hvort öryggis- og verndarkröfum sé fylgt, með tilhlýðilegri hliðsjón af viðeigandi 

ábyrgð hvers aðila innan þess hluta kerfisins sem er undir tæknilegri stjórn hans. 

16. Upplýsingaskipti varðandi vanhæfa stjórnarmenn 

16.1. Inngangur 

Upplýsingaskiptin sem um getur i 4. mgr. 13. gr. i í tilskipun (ESB) 2017/1132 skulu taka til tilvika þar sem einstaklingur telst 

vanhæfur til stjórnarsetu í félagi af einhverri þeirri tegund sem skráð er í II. viðauka við þá tilskipun samkvæmt ákvörðun 

dómstóls eða annars lögbærs yfirvalds í aðildarríki á grundvelli landslaga þess. 

Upplýsingaskiptin skulu ekki taka til tilvika þar sem einstaklingur er, samkvæmt landslögum,  almennt talinn vanhæfur eða 

hefur samkvæmt ákvörðun dómstóls eða annars lögbærs yfirvalds í aðildarríki á grundvelli landslaga þess takmarkað rétthæfi 

og gerhæfi og getur því ekki orðið stjórnarmaður í félagi af þeirri tegund sem um getur í fyrstu undirgrein. 

Upplýsingaskiptin skulu ekki taka til tilvika sem byggjast á sértækum reglum samkvæmt löggjöf Sambandsins, s.s. reglum um 

hæfni og heiðarleika sem kveðið er á um skv. 1. mgr. 91. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB (1). 

Þegar lögaðilar fá, í samræmi við landslög aðildarríkis, heimild til stjórnarsetu í félögum af þeirri tegund sem um getur í fyrstu 

málsgein skulu þeir falla undir gildissvið upplýsingaskiptanna. Hvert aðildarríki skal upplýsa hin aðildarríkin og fram-

kvæmdastjórnina um það hvort þessi möguleiki sé fyrir hendi í landslögum þess. 

16.2. Aðferðir til upplýsingaskipta milli aðildarríkja 

Nota skal eftirfarandi aðferð við upplýsingaskipti milli skráa í samræmi við 13. gr. i í tilskipun (ESB) 2017/1132. 

Senda skal fyrirspurnir og svör samkvæmt þessum þætti gegnum samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa með því að nota dulkóðun 

enda á milli. 

Aðildarríki skulu skiptast á þeim upplýsingum sem þörf er á til að tengja fyrirspurnir og svör samkvæmt þessum þætti við sömu 

beiðni. 

16 .2 .1 .  Upplýsin gaskip t i  á  fyr s ta  s t i gi  

16.2.1.1. Fyrirspurn á fyrsta stigi varðandi vanhæfi 

Lögbær yfirvöld aðildarríkja geta lagt fram beiðni gegnum samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa um upplýsingar frá einu 

aðildarríki eða fleirum um það hvort einstaklingur, sem sækist eftir stjórnarsetu í félagi af einhverri þeirri tegund sem er á skrá í 

II. viðauka við tilskipun (ESB) 2017/1132, sé vanhæfur eða á einhverri af skrám þeirra sem innihalda upplýsingar er varða 

vanhæfi stjórnarmanna. 

Aðildarríkið sem leggur fram beiðni skal ákveða hvort senda skuli fyrirspurn á eitt aðildarríki eða fleiri.  Fyrirspurnir skal senda 

með það í huga að tryggja skilvirk, markviss og tafarlaus upplýsingaskipti. 

Sérhver fyrirspurn skal fjalla um einn einstakling og láta í té gögn til auðkenningar á þeim einstaklingi. Aðildarríkið sem leggur 

fram beiðni skal vinna úr þeim gögnum í samræmi við reglugerð (ESB) 2016/679. Aðildarríkin skulu tryggja að aðeins sé skipst 

á nauðsynlegum gögnum og aðeins gögnum um viðkomandi umsækjanda. 

16.2.1.2. Svar á fyrsta stigi varðandi vanhæfi 

Við móttöku fyrirspurnar skulu lögbær yfirvöld í aðildarríkinu sem beiðni er beint til veita svar án tafar gegnum 

samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa. 

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB frá 26. júní 2013 um aðgang að starfsemi lánastofnana og varfærniseftirlit með 

lánastofnunum og verðbréfafyrirtækjum, um breytingu á tilskipun 2002/87/EB og um niðurfellingu á tilskipunum 2006/48/EB og 

2006/49/EB (Stjtíð. ESB L 176, 27.6.2013, bls. 338). 
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Í svarinu skal koma fram hvort sá einstaklingur sem auðkenndur er í fyrirspurninni sé vanhæfur eða á einhverri þeirra skráa 

aðildarríkisins sem beiðni er beint til sem innihalda upplýsingar er varða vanhæfi stjórnarmanna.  

Ef svarið er á þá leið að einstaklingurinn sé vanhæfur eða á einhverri þeirri skráa sem innihalda upplýsingar er varða vanhæfi 

stjórnarmanna getur aðildarríkið sem beiðni er beint til tilgreint í svari sínu hvaða sértæku gögn, sem aðildarríkið sem leggur 

fram beiðni lætur í té, samsvara fyrirliggjandi gögnum í aðildarríkinu sem beiðni er beint til og hvaða sértæku gögn sem fram 

koma í fyrirspurninni er ekki hægt að staðfesta í aðildarríkinu sem beiðni er beint til þar sem þau er ekki að finna í skrám þess. 

Ef nauðsyn krefur getur aðildarríkið sem beiðni er beint til beðið aðildarríkið sem leggur fram beiðni að láta í té frekari gögn til 

að tryggja ótvíræða auðkenningu viðkomandi einstaklings. Vinna skal gögnin í samræmi við reglugerð (EB) nr. 2016/679. 

16 .2 .2 .  Upplýsin gaskip t i  á  öðru  s t igi  

Upplýsingaskiptin getur farið eftir öðrum leiðum en samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa. Ef upplýsingaskipti á öðru stigi fara 

fram gegnum samtengingarkerfi fyrirtækjaskráa gilda reglurnar sem fram koma í liðum 16.2.2.1, 16.2.2.2, 16.3.3 og 16.3.4. 

16.2.2.1. Fyrirspurn á öðru stigi varðandi vanhæfi 

Ef tilgreint er í svari aðildarríkisins sem beiðni er beint til á fyrsta stigi að viðkomandi einstaklingur sé vanhæfur eða á einhverri 

skráa þess sem innihalda upplýsingar varðandi vanhæfi stjórnarmanna getur aðildarríkið sem leggur fram beiðni beðið um 

frekari upplýsingar frá aðildarríkinu sem beiðni er beint til varðandi þann einstakling sem er auðkenndur í fyrirspurninni á 

fyrsta stigi. 

Í fyrirspurn á öðru stigi skal fjalla um sama einstakling og fjallað er um í fyrirspurn á fyrsta stigi og svari á fyrsta stigi. 

16.2.2.2 Svar á öðru stigi varðandi vanhæfi 

Aðildarríkið sem beiðni er beint til getur ákveðið samkvæmt landslögum sínum hvaða viðbótarupplýsingar það muni veita. Ef 

frekari upplýsingaskipti eru ekki heimil samkvæmt landslögum aðildarríkisins skal það upplýsa aðildarríkið sem leggur fram 

beiðni um það. 

16.3. Ítarlegur listi yfir gögn 

Aðildarríki skulu setja eftirfarandi gögn fram í upplýsingaskiptum varðandi vanhæfa stjórnarmenn. 

16 .3 .1 .  Fyr i rspurn  á  fyr s t a  s t ig i  varðandi  vanhæfi  

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Útgáfudagur og -tími Sendingardagur og -tími þessarar 

beiðni 

1 Dagsetning og tími 

Útgáfustofnun Heiti/auðkenni stofnunar sem 

gefur út beiðnina 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Viðtökustofnun Heiti/auðkenni skrár aðildarríkis 

sem beiðni er beint til 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Tilvísun í löggjöf Tilvísun í viðeigandi landslög eða 

löggjöf Sambandsins 

0...n Texti 

Fyrirspurn á fyrsta stigi varðandi 

vanhæfi 

Ef sá sem sækist eftir stjórnarsæti 

er einstaklingur 
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Eiginnafn Eiginnafn þess sem sækist eftir 

stjórnarsæti  

1 Texti 

Kenninafn Kenninafn þess sem sækist eftir 

stjórnarsæti 

1 Texti 

Fæðingardagur og -ár Fæðingardagur og -ár þess sem 

sækist eftir stjórnarsæti 

1 Dagsetning 

Frekari gögn til auðkenningar Frekari gögn unnin samkvæmt 

lögum aðildarríkisins sem leggur 

fram beiðni og í samræmi við 

reglugerð (ESB) 2016/679 

0...n Texti/gögn/auðkenni 

Fyrirspurn á fyrsta stigi varðandi 

vanhæfi 

Ef sá sem sækist eftir stjórnarsæti 

er lögaðili 

   

Heiti lögaðila Heiti lögaðila sem sækist eftir 

stjórnarsæti 

1 Texti 

Félagsform Félagsform lögaðila sem sækist 

eftir stjórnarsæti 

1 Kóði 

Eins og um getur í II. viðauka við 

tilskipun (ESB) 2017/1132 fyrir félög 

í honum eða annað félagsform ef 

lögaðilinn fellur utan gildissviðs 

tilskipunar (ESB) 2017/1132 

Einkvæmt evrópskt auðkenni, 

EUID 

Einkvæmt evrópskt auðkenni ef 

félagið er á skrá í II. viðauka við 

reglugerð (ESB) 2017/1132. 

1 Auðkenni 

Annað skráningarnúmer Annað skráningarnúmer ef ekki er 

um að ræða félag á skrá í II. 

viðauka við reglugerð (ESB) 

2017/1132. 

0 Auðkenni 

Auðkenni til vara Önnur auðkenni fyrirtækisins (t.d. 

auðkenni lögaðila) 

0...n Auðkenni 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

Aðildarríki skulu láta í té upplýsingar um nauðsynlegar auðkenningarleiðir vegna skilvirkra upplýsingaskipta varðandi vanhæfa 

stjórnarmenn. Í þeim upplýsingum felst framlagning nauðsynlegra gagna til að auðkenna þá sem falla undir beiðnina. 

Aðildarríki geta notað rafræna auðkenningu til að auðkenna aðila í upplýsingaskiptum. 

Fyrirspurnir varðandi lögaðila skulu aðeins sendar til þeirra aðildarríkja sem heimila lögaðilum stjórnarsetu og heimila vanhæfi 

slíkra aðila.  
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16.3.2. Svar á fyrsta stigi varðandi vanhæfi 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Útgáfudagur og -tími Sendingardagur og -tími þessa 

svars 

1 Dagsetning og tími 

Útgáfustofnun Heiti/auðkenni stofnunar sem 

gefur út svarið 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Viðtökustofnun Heiti/auðkenni skrár 

aðildarríkis sem leggur fram 

beiðnina 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Tilvísun í löggjöf Tilvísun í viðeigandi landslög 

eða löggjöf Sambandsins 

0...n Texti 

Já/nei/ekki liggja fyrir nægileg 

gögn til auðkenningar 

„Já“ ef viðkomandi er talinn 

vanhæfur eða er á einni af 

skrám þess sem innihalda 

upplýsingar sem varða 

vanhæfi stjórnarmanna 

„Nei“ ef viðkomandi er ekki 

talinn vanhæfur eða er ekki á 

einni af skrám þess sem 

innihalda upplýsingar sem 

varða vanhæfi stjórnarmanna 

„Ekki liggja fyrir nægileg 

gögn til auðkenningar“ ef þau 

gögn sem látin eru í té nægja 

ekki til þess að unnt sé að 

auðkenna einstaklinginn með 

ótvíræðum hætti og þörf er á 

frekari upplýsingum. 

1 Velja skal einn valkost 

Þörf er á frekari gögnum til 

auðkenningar 

Tilgreina skal þau gögn sem 

þörf er á til ótvíræðrar 

auðkenningar 

1…n (aðeins ef ekki liggja 

fyrir nægileg gögn til 

auðkenningar) 

Texti/gögn/auðkenni 

Svar á öðru stigi verður ekki 

veitt um samtengingarkerfi 

fyrirtækjaskráa 

Ef svarið er „já“, valkostur 

sem segir að ekki fáist svar 

við fyrirspurn á öðru stigi 

gegnum samtengingarkerfi 

fyrirtækjaskráa 

0 Velja skal valkost 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 
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16.3.2.1. Frekari gögn til auðkenningar látin í té 

Ef aðildarríkið sem beiðni er beint til fer fram á frekari gögn til auðkenningar til að tryggja ótvíræða auðkenningu skal 

aðildarríkið sem leggur fram beiðni láta gögnin í té með því að nota eftirfarandi skilaboðasnið: 

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Útgáfudagur og -tími Sendingardagur og -tími þessarar 

beiðni 

1 Dagsetning og tími 

Útgáfustofnun Heiti/auðkenni stofnunar sem gefur 

út beiðnina 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Viðtökustofnun Heiti/auðkenni skrár aðildarríkis sem 

beiðni er beint til 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Tilvísun í löggjöf Tilvísun í viðeigandi landslög eða 

löggjöf Sambandsins 

0...n Texti 

Frekari gögn til auðkenningar Aðildarríkið sem beiðni er beint til 

fer fram á frekari gögn til að tryggja 

ótvíræða auðkenningu sem er unnin 

samkvæmt lögum aðildarríkisins sem 

leggur fram beiðni og í samræmi við 

reglugerð (ESB) 2016/679 

1...n Texti/gögn/auðkenni 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

16.3 .3 .  Fyr i rspurn  á  öðru  s t ig i  varðandi  vanhæfi  

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Útgáfudagur og -tími Sendingardagur og -tími þessarar 

beiðni 

1 Dagsetning og tími 

Útgáfustofnun Heiti/auðkenni stofnunar sem gefur 

út beiðnina 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Viðtökustofnun Heiti/auðkenni skrár aðildarríkis sem 

beiðni er beint til 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Tilvísun í löggjöf Tilvísun í viðeigandi landslög eða 

löggjöf Sambandsins 

0...n Texti 

Beiðni um frekari upplýsingar Beiðni um frekari upplýsingar 1...n Beiðni um frekari upplýsingar um 

a.m.k. eitt af eftirfarandi: 

— ástæður fyrir vanhæfi 

samkvæmt landslögum, 

— dagsetningu ákvörðunar, 

— gildistíma vanhæfis, 
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   — skjalnúmer, útgefanda 

ákvörðunar. 

— Upplýsingar um takmarkanir 

varðandi slíkt vanhæfi (t.d. 

vanhæfi í tilteknum geira) 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 

16.3 .4 .  Svar  á  öðru  s t i gi  varð andi  vanhæfi  

Gagnategund Lýsing Stakafjöldi (1) Viðbótarlýsing 

Útgáfudagur og -tími Sendingardagur og -tími þessa svars 1 Dagsetning og tími 

Útgáfustofnun Heiti/auðkenni stofnunar sem gefur 

út svarið 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Viðtökustofnun Heiti/auðkenni skrár aðildarríkis sem 

leggur fram beiðnina 

1 Gagnaskipan viðkomandi aðila 

Tilvísun í löggjöf Tilvísun í viðeigandi landslög eða 

löggjöf Sambandsins 

0...n Texti 

Frekari upplýsingar Beiðni um frekari upplýsingar 1...n Frekari upplýsingar um a.m.k. eitt 

af eftirfarandi: 

— ástæður fyrir vanhæfi 

samkvæmt landslögum, 

— dagsetningu ákvörðunar, 

— gildistíma vanhæfis, 

— skjalnúmer, útgefanda 

ákvörðunar. 

— Upplýsingar um takmarkanir 

varðandi slíkt vanhæfi (t.d. 

vanhæfi í tilteknum geira) 

— Engar frekari upplýsingar eru 

veittar ef landslög aðildar-

ríkisins heimila ekki frekari 

upplýsingaskipti – setja skal 

fram lista yfir gögn sem 

frekari upplýsingar fást ekki 

um. 

(skjöl fylgi þegar hægt er) 

(1) Stakafjöldi 0 þýðir að gögnin eru valkvæð. Stakafjöldi 1 þýðir að gögnin eru skyldubundin. Stakafjöldi  0…n eða 1…n þýðir að gefa megi 

upp fleiri en eina einingu af sömu tegund gagna. 
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16.4. Aðgerð vegna upplýsingaskipta 

Aðildarríki skulu tilgreina hvort þau lendi í erfiðleikum vegna mikils fjölda móttekinna fyrirspurna. Í því tilviki skulu 

framkvæmdastjórnin og aðildarríkin meta stöðuna með það fyrir augum að tryggja snurðulausa framkvæmd upplýs-

ingaskiptanna og frekari þróun kerfisins. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2022/1177 

frá 7. júlí 2022 

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/683 með því að innleiða og uppfæra færslurnar í 

sniðmátunum fyrir upplýsingaskjalið og samræmisvottorðið á pappír að því er varðar tiltekin 

öryggiskerfi og aðlaga númerakerfið fyrir viðurkenningarvottorðin að gerð ökutækis, kerfis,  

íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar (*) 

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 24. gr. (4. mgr.), 28. gr. (3. mgr.), 36. gr. (4. mgr.) og 38. gr. (3. mgr.), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/683 (2) er kveðið á um staðlað snið skjala sem notuð 

eru við gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra og kerfa, íhluta og aðskilinna tæknieininga sem 

ætluð eru í slík ökutæki með því að mæla fyrir um sniðmát fyrir upplýsingaskjalið, ESB-skráningarviðurkenn-

ingarvottorð ökutækis og samræmisvottorðin á pappír. 

2) Breyta ætti sniðmátunum fyrir upplýsingaskjölin, sem er að finna í I. og II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 

2020/683, til að taka tillit til nýju krafnanna sem voru innleiddar með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2019/2144 (3) og stjórnvaldsfyrirmælunum sem voru samþykktar samkvæmt henni. 

3) Til að hægt sé að beita samræmdri nálgun að því er varðar númeraröð viðurkenningarvottorða er enn fremur 

nauðsynlegt að breyta númerakerfinu, sem er sett fram í IV. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/683, í því 

skyni að endurspegla þróun á sviði reglusetningar samkvæmt reglugerð (ESB) 2019/2144. 

4) Einnig þykir rétt að breyta V. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/683, þar sem sett er fram fyrirmynd að 

ESB-gerðarviðurkenningarmerki fyrir íhluti og aðskildar tæknieiningar, með því að uppfæra tilvísunina í reglugerð 

(ESB) 2019/2144. 

5) Í reglugerð (ESB) 2019/2144 er þess krafist að ný ökutæki séu útbúin háþróuðum öryggiskerfum, þ.m.t. neyðarkerfi 

fyrir akreinastýringu, skynvæddri hraðastillingu, þreytu- og athyglisvarakerfi og atvikarita. Rétt þykir að krefjast þess að 

fram komi á samræmisvottorðinu hvaða kerfi eru uppsett í ökutækinu. Því er nauðsynlegt að bæta viðeigandi færslum 

við sniðmátin fyrir samræmisvottorðið á pappír sem eru sett fram í VIII. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 

2020/683. 

6) Því ætti að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/683 til samræmis við það. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 183, 8.7.2022, bls. 54. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 277/2022 frá 

28. október 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. 

(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) 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 (Stjtíð. ESB L 325, 16.12.2019, bls. 1). 

2022/EES/76/11 
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7) Til að gefa viðurkenningaryfirvöldum, markaðseftirlitsyfirvöldum, skráningaryfirvöldum aðildarríkjanna og fram-

leiðendum nægan tíma til að hrinda í framkvæmd breytingum á samræmisvottorðinu á pappír í kerfum sínum ætti að 

fresta dagsetningunni þegar ákvæði V. viðauka koma til framkvæmda. 

8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit tækninefndarinnar um vélknúin ökutæki. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingar á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/683 

Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/683 er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæðum I. viðauka er breytt í samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð. 

2) Ákvæðum II. viðauka er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð. 

3) Ákvæðum IV. viðauka er breytt í samræmi við III. viðauka við þessa reglugerð. 

4) Ákvæðum V. viðauka er breytt í samræmi við IV. viðauka við þessa reglugerð. 

5) Ákvæðum VIII. viðauka er breytt í samræmi við V. viðauka við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Gildistaka og framkvæmd 

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

Ákvæði V. viðauka koma til framkvæmda frá og með 1. janúar 2024. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 7. júlí 2022. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (ESB) 2020/683 er breytt sem hér segir: 

1) Skýringarnar breytast sem hér segir: 

a) Í stað skýringar (12) kemur eftirfarandi: 

„(12) Í samræmi við skilgreiningarnar í lið 1.24 (hjólhaf) og 1.25 (ásabil) í A-þætti 2. hluta XIII. viðauka við 

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/535 frá 31. mars 2021 um reglur um beitingu 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2144 að því er varðar samræmdar verklagsreglur og 

tækniforskriftir fyrir gerðarviðurkenningu ökutækja, og kerfa, íhluta og aðskilinna tæknieininga sem ætluð eru í 

slík ökutæki, með tilliti til almennra smíðaeiginleika þeirra og öryggis (Stjtíð. ESB L 117, 6.4.2021, bls. 1). Ef 

um er að ræða eftirvagn með miðlægum ási skal ás tengisins teljast vera framásinn.“ 

b) Í stað skýringar (14) kemur eftirfarandi: 

„(14) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/535 frá 31. mars 2021 um reglur um beitingu 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2144 að því er varðar samræmdar verklagsreglur og 

tækniforskriftir fyrir gerðarviðurkenningu ökutækja, og kerfa, íhluta og aðskilinna tæknieininga sem ætluð eru í 

slík ökutæki, með tilliti til almennra smíðaeiginleika þeirra og öryggis (Stjtíð. ESB L 117, 6.4.2021, bls. 1).“ 

c) Í stað skýringar (18) kemur eftirfarandi: 

„(18) Íðorð nr. 6.1 og að því er varðar önnur ökutæki en ökutæki í flokki M1: F-þáttur 2. hluta XIII. viðauka við 

framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/535. Ef um er að ræða eftirvagna skal tilgreina lengdina eins og kveðið er 

á um í íðorði nr. 6.1.2 í staðli ISO 612:1978.“ 

d) Í stað skýringa (20) og (21) kemur eftirfarandi: 

„(20) Íðorð nr. 6.2 og að því er varðar önnur ökutæki en ökutæki í flokki M1: F-þáttur 2. hluta XIII. viðauka við 

framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/535. 

(21) Íðorð nr. 6.3 og að því er varðar önnur ökutæki en ökutæki í flokki M1: F-þáttur 2. hluta XIII. viðauka við 

framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/535.“ 

e) Í stað skýringar (30) kemur eftirfarandi: 

„(30) Eins og skilgreint er í lið 1.3 í A-þætti 2. hluta XIII. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/535.“ 

f) Í stað skýringar (122) kemur eftirfarandi: 

„(122) 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) (Stjtíð. ESB L 133, 20.4.2021, bls. 31).“ 

g) Í stað skýringar (123) kemur eftirfarandi: 

„(123) 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, 30.7.2021, bls. 11)“. 

h) Í stað skýringar (124) kemur eftirfarandi: 

„(124) Reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 13 — Samræmd ákvæði varðandi 

viðurkenningu ökutækja í flokkum M, N og O með tilliti til hemlunar [2016/194] (Stjtíð. ESB L 42, 

18.2.2016, bls. 1).“  
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i) Í stað skýringar (157) kemur eftirfarandi: 

„(157) Liðir 4 og 4.1 skulu fylltir út í samræmi við skilgreiningarnar sem mælt er fyrir um í lið 1.24 (hjólhaf) og  

1.25 (ásabil) í A-þætti 2. hluta XIII. viðauka við reglugerð (ESB) 2021/535, eftir því sem við á.“ 

j) Í stað skýringar (174) kemur eftirfarandi: 

„(174) Að því er varðar íðorðið tengipunkt með númerið „0“ er vísað til liðar 1.3.1.2 í A-þætti 2. hluta II. viðauka við 

reglugerð (ESB) 2021/535.“ 

k) Skýringar (31), (55), (79), (89), (90) og (91) falla brott. 

l) Eftirfarandi skýringu (181) er bætt við: 

„(181) Kerfi sem eru samþykkt í samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í stjórnvaldsfyrirmælunum sem eru 

skráð í II. viðauka við reglugerð (ESB) 2018/858. Upphafsstafaorðin samsvara kerfunum sem um getur í lið 

6.7, 7.4, 8.12, 10.1.1, 12.2.4, 12.6.5, 12.8, 12.11, 12.12, 12.13, 12.16, 12.17 og 17.“ 

2) Í stað liðar 2.2.1.3 kemur eftirfarandi: 

„2.2.1.3. Viðmiðunarhjólhaf festivagns (eins og farið er fram á í lið 3.2 í E-þætti 2. hluta XIII. viðauka við 

framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/535):“. 

3) Í stað liðar 2.6.2 kemur eftirfarandi: 

„2.6.2. Massi valfrjáls búnaðar (sjá skilgreiningu í lið 1.4 í A-þætti 2. hluta XIII. viðauka við framkvæmdarreglugerð 

(ESB) 2021/535):“. 

4) Eftirfarandi liðum 2.11.4.1 og 2.11.4.2 er bætt við: 

„2.11.4.1. Hámarkshlutfall útskögunar tengis (34), miðað við hjólhaf: ... 

2.11.4.2. Hámarksgildi V:  ..........................................................................................................................................  kN.“ 

5) Í stað liðar 2.13 kemur eftirfarandi: 

„2.13. Útsláttarradíus afturhorns (7. liður í D-þætti 2. hluta og 8. liður í C-þætti 2. hluta í XIII. viðauka við 

framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/535, eftir því sem við á):“. 

6) Í stað liðar 2.14.1 kemur eftirfarandi: 

„2.14.1. Hlutfall milli hreyfilafls vagnalestarinnar og tæknilega leyfilegs hámarksmassa með hleðslu (6. liður í C-þætti 2. 

hluta XIII. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/535):  ..........................................................  kW/kg.“ 

7) Í stað liðar 3.2.18.1 kemur eftirfarandi: 

„3.2.18.1. Númer gerðarviðurkenningarvottorðsins/-vottorðanna: ...“. 

8) Í stað liðar 4.11.2 kemur eftirfarandi: 

„4.11.2. Upplýsingar eins og um getur í lið 7.6 í 2. hluta IX. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/535 

(uppgefið gildi framleiðanda):“. 

9) Eftirfarandi liðum 4.11.4, 4.11.5 og 4.11.6 er bætt við: 

„4.11.4. Upplýsingar eins og um getur í lið 6.1.1 í 2. hluta IX. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/535: ... 

4.11.5. Upplýsingar eins og um getur í lið 6.1.2 í 2. hluta IX. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/535: ... 

4.11.6. Upplýsingar um gírskiptivísi í notendahandbók ökutækisins: ...“.  
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10) Eftirfarandi liðum 6.7, 6.7.1 og 6.7.2 er bætt við: 

„6.7. Vöktunarkerfi fyrir þrýsting í hjólbörðum (TPMS) 

6.7.1. Til staðar: já/nei (4) 

6.7.2. Nákvæm lýsing á vöktunarkerfi fyrir þrýsting í hjólbörðum: ...“. 

11) Eftirfarandi liðum 7.4 til 7.6.3 er bætt við: 

„7.4. Neyðarkerfi fyrir akreinastýringu (ELKS) 

7.4.1. Til staðar: já/nei (4) 

7.4.2. Tæknilýsing og teikning af kerfinu: … 

7.4.3. Aðferðir til að óvirkja neyðarkerfið fyrir akreinastýringu handvirkt 

7.4.4. Lýsing á sjálfvirkri afvirkjun (ef ökutækið er búið slíku): … 

7.4.5. Lýsing á sjálfvirkri stöðvun (ef ökutækið er búið slíku): … 

7.5. Akreinavarakerfi (LDWS) 

7.5.1. Til staðar: já/nei (4) 

7.5.2. Hraðasvið akreinavarakerfisins: … 

7.5.3. Tæknilýsing og teikning af akreinavarakerfinu: … 

7.6. Leiðréttandi stefnustýring (CDCF) 

7.6.1. Til staðar: já/nei (4) 

7.6.2. Hraðasvið leiðréttandi stefnustýringar: … 

7.6.3. Tæknilýsing og teikning af kerfinu (einkum ef kerfið nýtir stýringu eða hemlun): ...“. 

12) Í stað liðar 8.6 kemur eftirfarandi: 

„8.6. Útreikningur og ferlar í samræmi við 10. eða 14. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 

Evrópu nr. 13 (124), ef við á, eða í samræmi við 5. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 

Evrópu nr. 13-H (125), eftir því sem við á: ...“. 

13) Í stað liðar 8.9 kemur eftirfarandi: 

„8.9. Stutt lýsing á hemlakerfi eins og um getur í 12. lið í 2. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 

fyrir Evrópu nr. 13 eða í 14. lið í 1. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu  

nr. 13-H, eftir því sem við á: ...“. 

14) Eftirfarandi liðum 8.12, 8.12.1 og 8.12.2 er bætt við: 

„8.12. Háþróað neyðarhemlunarkerfi (AEBS) 

8.12.1. Til staðar: já/nei (4) 

8.12.2. Nákvæm lýsing á háþróuðu neyðarhemlunarkerfi: ...“. 

15) Í stað liða 9.14 til 9.14.4. kemur eftirfarandi: 

„9.14. Flötur fyrir uppsetningu á skráningarmerki að framan og aftan (gefa skal upp bil, ef við á, nota má teikningar 

verði því komið við): …  
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9.14.1. Hæð yfir vegi, neðri og efri brúnir: ... 

9.14.2. Hliðarstaðsetning, vinstri og hægri brúnir: ... 

9.14.3. Fjöldi staðlaðra flata fyrir skráningarmerki: ... 

9.14.4. Fjöldi valkvæðra eða annarra flata fyrir skráningarmerki: ...“. 

16) Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 9.14.5: 

„9.14.5.1. Flötur fyrir skráningarmerki að framan: ... 

9.14.5.2. Flötur fyrir skráningarmerki að aftan: ... 

9.14.5.3. Annar flötur fyrir skráningarmerki að aftan (ef um er að ræða ökutæki í flokkum O2, O3 og O4): ... 

9.14.5.4. Valkvæðir eða aðrir fletir fyrir skráningarmerki: ...“. 

17) Í stað liða 9.14.6 og 9.14.7 kemur eftirfarandi: 

„9.14.6. Halli skráningarmerkja frá lóðréttri stöðu: ... 

9.14.7. Útsýnishorn frá efri, lægri, vinstri og hægri brún: ...“. 

18) Í stað liðar 9.16.2 kemur eftirfarandi: 

„9.16.2. Nákvæmar teikningar af hjólhlífunum og staðsetningu þeirra á ökutækinu þar sem fram koma stærðir sem 

tilgreindar eru á mynd 1 í 2. hluta V. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/535 og tekið er tillit til 

ystu hluta hjólbarða-/hjólasamsetninga: …“. 

19) Í stað liða 9.17.4 og 9.17.4.1 kemur eftirfarandi: 

„9.17.4. Yfirlýsing framleiðanda um samræmi við kröfurnar sem eru settar fram í 2. hluta II. viðauka við fram-

kvæmdarreglugerð (ESB) 2021/535: ... 

9.17.4.1. Til að uppfylla kröfurnar í lið 5.3 í ISO-staðli 3779:2009 skal útskýra merkingu rittákna í lýsingu ökutækis 

(VDS) í verksmiðjunúmeri ökutækis (VIN) og, ef við á, tilgreiningu ökutækis (VIS) í þeirri reglugerð: ...“. 

20) Eftirfarandi lið 9.17.4.3 er bætt við: 

„9.17.4.3. Lögboðin merkiplata ökutækis sem er smíðað í mörgum þrepum: já/nei (4)“. 

21) Í stað liðar 9.20.2 kemur eftirfarandi: 

„9.20.2. Nákvæmar teikningar af hjól- og aurhlífabúnaðinum og staðsetningu hans á ökutækinu þar sem fram koma 

stærðir sem tilgreindar eru á myndunum í 2. hluta VIII. viðauka í viðbætinum við framkvæmdarreglugerð (ESB) 

2021/535 og þar sem tekið er tillit til ystu hluta hjólbarða-/hjólasamsetninga: ...“. 

22) Í stað liðar 9.25.1 kemur eftirfarandi: 

„9.25.1. Nákvæm tæknilýsing (þ.m.t. ljósmyndir og teikningar auk lýsingar á smíðaefnum) á ökutækjahlutum sem um 

getur í lið 1.4 í D-þætti 2. hluta XIII. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/535: ...“. 

23) Eftirfarand lið 10.1.1 er bætt við: 

„10.1.1. Neyðarhemlunarljós (ESS): já/nei (4)“.  
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24) Eftirfarandi liðum 12.2.4, 12.2.4.1 og 12.2.4.2 er bætt við: 

„12.2.4. Búnaður sem greiðir fyrir uppsetningu áfengisláss (AIF) 

12.2.4.1. Yfirlýsing framleiðanda um að farið hafi verið að kröfum í samræmi við I. viðauka við framselda reglugerð 

(ESB) 2021/1243 (123): …“. 

12.2.4.2. Uppsetningarskjal að því er varðar búnað sem greiðir fyrir uppsetningu áfengisláss“. 

25) Eftirfarandi liðum 12.6.5 til 12.6.5.5 er bætt við: 

„12.6.5. Skynvætt hraðastillingarkerfi (ISA) 

12.6.5.1. Til staðar: já/nei (4) 

12.6.5.2. Aðgerð til upplýsinga um hraðatakmarkanir (SLIF) 

12.6.5.2.1. Nákvæm lýsing á viðmótinu fyrir aðgerð til upplýsinga um hraðatakmarkanir: ... 

12.6.5.2.2. Aðferð og tækni til að ákvarða skynjaðar hraðatakmarkanir: ... 

12.6.5.3. Aðgerð til viðvörunar vegna hraðatakmarkana (SLWF) 

12.6.5.3.1. Nákvæm lýsing á endurgjafarkerfi fyrir aðgerð til viðvörunar vegna hraðatakmarkana: ... 

12.6.5.3.2. Nákvæm lýsing á sjónrænni viðvörun aðgerðar til viðvörunar vegna hraðatakmarkana, ef við á: ... 

12.6.5.4. Nákvæm lýsing á aðgerð til hraðastýringar (SCF): ... 

12.6.5.5. Gerðarviðurkenningarnúmer skynvædds hraðastillingarkerfis sem aðskilin tæknieining, ef við á: ...“. 

26) Eftirfarandi liðum 12.11 til 12.17.3 er bætt við: 

„12.11. Þreytu- og athyglisvarakerfi (DDAW) 

12.11.1. Til staðar: já/nei (4) 

12.11.2. Nákvæm lýsing á þreytu- og athyglisvarakerfi: ... 

12.11.3. Nákvæm lýsing á sjónrænni viðvörun þreytu- og athyglisvarakerfis: ... 

12.12. Háþróað truflunarvarakerfi (ADDW) 

12.12.1. Til staðar: já/nei (4) 

12.12.2. Nákvæm lýsing á háþróuðu truflunarvarakerfi: ... 

12.12.3. Nákvæm lýsing á þeim tæknilegu úrræðum sem eru notuð til að koma í veg fyrir truflun, ef við á: ... 

12.13. Upplýsingakerfi um blindsvæði (BSIS) 

12.13.1. Til staðar: já/nei (4) 

12.13.2. Nákvæm lýsing á upplýsingakerfi um blindsvæði: ... 

12.13.3. Gerðarviðurkenningarnúmer upplýsingakerfis um blindsvæði sem er viðurkennt sem aðskilin tæknieining, ef 

við á: ... 

12.14. Netöryggi  
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12.14.1. Almennir smíðaeiginleikar ökutækjagerðar, þ.m.t.: 

a) kerfi í ökutækjum sem skipta máli fyrir netöryggi ökutækjagerðar, 

b) íhlutir þessara kerfa sem skipta máli fyrir netöryggi, 

c) samspil þessara kerfa við önnur kerfi innan gerðar ökutækis og ytri skilflata 

12.14.2. Skýringarmynd af gerð ökutækis: … 

12.14.3. Númer samræmisskírteinis fyrir stjórnunarkerfi netöryggis: ... 

12.14.4. Skjöl fyrir þá gerð ökutækis sem á að viðurkenna sem innihalda  lýsingu á niðurstöðunum úr áhættumatinu og 

greindri áhættu: ... 

12.14.5. Skjöl fyrir þá gerð ökutækis sem á að viðurkenna, sem innihalda lýsingu á mildunarráðstöfunum sem gripið 

hefur verið til í tengslum við tilgreind kerfi eða gerð ökutækis, og hvernig þær draga úr þeirri áhættu sem gefin 

er upp: ... 

12.14.6. Skjöl fyrir þá gerð ökutækis sem á að viðurkenna sem innihalda lýsingu á verndun sérstaks umhverfis fyrir 

hugbúnað, þjónustu, forrit eða gögn á eftirmarkaði: ... 

12.14.7. Skjöl fyrir þá gerð ökutækis sem á að viðurkenna sem innihalda lýsingu á hvaða prófanir hafa verið gerðar til 

að sannreyna netöryggi ökutækjagerðar og kerfa hennar og niðurstöður þessara prófana: ... 

12.14.8. Lýsing á því hvernig tillit er tekið til aðfangakeðju að því er varðar netöryggi: ... 

12.15. Uppfærsla á hugbúnaði 

12.15.1. Almennir smíðaeiginleikar gerðar ökutækis: ... 

12.15.2. Númer samræmisskírteinis fyrir stjórnunarkerfi fyrir uppfærslu á hugbúnaði: ... 

12.15.3. Öryggisráðstafanir 

12.15.3.1. Skjöl fyrir þá gerð ökutækis sem á að viðurkenna með lýsingu á því hvernig uppfærsluferlið verði framkvæmt 

með öruggum hætti: … 

12.15.3.2. Skjöl fyrir þá gerð ökutækis sem á að viðurkenna með lýsingu á því hvernig RX-kenninúmer hugbúnaðar 

ökutækis er verndað gegn óleyfilegum breytingum: … 

12.15.4. Þráðlaus uppfærsla á hugbúnaði 

12.15.4.1. Skjöl fyrir þá gerð ökutækis sem á að viðurkenna, með lýsingu á því hvernig uppfærsluferlið verði framkvæmt 

með öruggum hætti: … 

12.14.4.2. Lýsing á þeim aðferðum sem eru notaðar til að upplýsa notendur ökutækja um uppfærslu, fyrir og eftir 

framkvæmd hennar: … 

12.15.5. Yfirlýsing framleiðanda um samræmi við kröfurnar varðandi stjórnunarkerfi fyrir uppfærslu á hugbúnaði: … 

12.16. Atvikaritari (EDR) 

12.16.1. Til staðar: já/nei (4) 

12.16.2. Teikning(ar) eða ljósmyndir þar sem sýnd er staðsetning og ásetningaraðferð atvikaritara í ökutæki: .... 

12.16.3. Lýsing á mæliþáttum virkjunar: ... 
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12.16.4. Lýsing á öðrum viðeigandi mæliþáttum (geymslurými, viðnámi gegn snöggri hraðaminnkun og aflfræðilegu 

álagi við alvarlegan árekstur, o.s.frv.): ... 

12.16.5. Gagnastök og gagnasnið sem geymd eru í atvikaritara: 

Gagnastak 

Tímabils-/tíma-

skráning (miðað við 

tímapunkt núll) 

Sýnatökutíðni gagna 

(sýni á sekúndu) 
Lágmarkssvið Nákvæmni Upplausn 

      

      

      

12.16.6. Leiðbeiningar um hvernig sækja megi gögn úr atvikaritara: ... 

12.16.6.1. Lýsing á aðferðinni til að gefa skýrslu um upplýsingar, sem gerð er krafa um skv. b-lið 3. mgr. 4. gr. 

framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/545 (*): handvirkt/sjálfvirkt (4) 

12.16.7. Samræmi við tæknilegu kröfurnar í reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 160: 

12.16.7.1. Viðurkenningarnúmer reglugerðar Sameinuðu þjóðanna nr. 160: … 

12.16.8. Gerðarviðurkenningarnúmer atvikaritara, sem er viðurkenndur sem aðskilin tæknieining, ef við á (fyllist út ef 

viðurkenning fæst ekki samkvæmt reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 160, sem um getur í lið 12.16.7.1.): ... 

12.17. Vöktun á hvort ökumaður er til taks (DAM) 

12.17.1. Til staðar: já/nei (4) 

12.17.2. Aðferðir til að greina hvort ökumaður er til taks: … 

12.17.3. Skrifleg lýsing og/eða teikning af upplýsingum sem eru gefnar ökumanni: … 

  

(*) Stjtíð. ESB L 107, 6.4.2022, bls. 18.“ 

27) Eftirfarandi liðum 17 til 17.11 er bætt við: 

„17. SJÁLFVIRKT AKSTURSKERFI (ADS): já/nei (4) 

17.1. Almenn lýsing á sjálfvirku aksturskerfi: … 

17.1.1. Notkunarsvið/jaðarskilyrði: … 

17.1.2. Grunnaðgerðir (t.d. greining og viðbrögð við hlutum og atvikum (OEDR), áætlanagerð, o.s.frv.): … 

17.2. Lýsing á aðgerðum sjálfvirks aksturskerfis: 

17.2.1. Helstu aðgerðir sjálfvirks aksturskerfis (aðgerðaskipulag): … 

17.2.1.1. Innri aðgerðir ökutækis: … 

17.2.1.2. Ytri aðgerðir ökutækis (t.d. bakendakerfi, nauðsynleg grunnvirki utan ökutækis, nauðsynlegar ráðstafanir að því 

er varðar notkun):  … 

17.3. Yfirlit yfir mikilvæga þætti sjálfvirks aksturskerfis 

17.3.1. Stýrieiningar: … 

17.3.2. Nemar og uppsetning nema í ökutækinu: … 



Nr. 76/306 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.11.2022 

 

17.3.3. Gangsetningarbúnaður: … 

17.3.4. Kort og staðsetning: … 

17.3.5. Annar vélbúnaður: … 

17.4. Skipulag sjálfvirks aksturskerfis og skýringarmyndir 

17.4.1. Skýringarmyndir af kerfisuppdrætti (t.d. reitarit): … 

17.4.2. Skrá og skýringaryfirlit yfir samtengingar: … 

17.5. Forskriftir 

17.5.1. Forskriftir við venjulega notkun: … 

17.5.2. Forskriftir við neyðarnotkun: … 

17.5.3. Samþykktarviðmiðanir: … 

17.5.4. Sýnt fram á að kröfur séu uppfylltar: … 

17.6. Öryggisatriði 

17.6.1. Yfirlýsing framleiðanda um að ökutæki valdi ekki óeðlilegri áhættu: … 

17.6.2. Drög að hugbúnaðarhögun (t.d. reitarit): … 

17.6.3. Aðferðir til að ákvarða rökfræði sjálfvirks aksturskerfis: … 

17.6.4. Almenn skýring á helstu ráðstöfununum í hönnun sjálfvirka aksturskerfisins til að viðhalda öruggri notkun í 

bilanatilvikum, við starfhæfnistruflanir og við aðstæður þar sem farið yrði út fyrir notkunarsviðið: … 

17.6.5. Almenn lýsing á helstu meginreglunum um meðhöndlun bilana, varaáætlanir, þ.m.t. áætlun um áhættumildun 

(hreyfing sem felur í sér lágmarksáhættu): … 

17.6.6. Skilyrði til að virkja beiðni til notanda ökutækis eða fjarstjórnanda: … 

17.6.7. Hugtak að því er varðar samspil manna og véla við farþega í ökutækjum, notanda ökutækis og fjarstjórnanda, 

þ.m.t. vörn gegn einfaldri leyfislausri virkjun/notkun og inngripi: … 

17.7. Sannprófun og fullgilding framleiðanda á nothæfiskröfum þ.m.t. greiningu og viðbrögð við hlutum og atvikum, 

samspil manna og véla, að umferðarreglur séu virtar og þeirri niðurstöðu að kerfið sé hannað þannig að 

ökumanni, farþega ökutækis og öðrum vegfarendum stafi ekki óeðlileg áhætta af ökutækinu: … 

17.7.1. Lýsing á samþykktri aðferð: … 

17.7.2. Úrval af sviðsmyndum við aðstæður sem búist er við, hættulegar aðstæður auk aðstæðna í tengslum við bilanir: 

… 

17.7.3. Lýsing á aðferðum og verkfærum sem notuð eru (hugbúnaður, rannsóknarstofa, annað) og samantekt á mati á 

trúverðugleika: … 

17.7.4. Lýsing á niðurstöðum: … 

17.7.5. Óvissa niðurstaðna: … 

17.7.6. Túlkun niðurstaðna: … 

17.7.7. Yfirlýsing framleiðanda: 

Framleiðandi/framleiðendur  ...................  staðfesta að sjálfvirka aksturskerfið valdi ekki farþegum ökutækis og 

öðrum vegfarendum óeðlilegri öryggisáhættu.  
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17.8. Gagnastök sjálfvirks aksturskerfis 

17.8.1. Tegund geymdra gagna: … 

17.8.2. Geymslustaðsetning: … 

17.8.3. Skráð atvik og gagnastök: … 

17.8.4. Aðferðir til að tryggja gagnaöryggi og gagnavernd: … 

17.8.5. Aðferðir til að fá aðgang að gögnum: … 

17.9. Netöryggi og uppfærsla á hugbúnaði 

17.9.1. Gerðarviðurkenningarnúmer netöryggis: … 

17.9.2. Númer samræmisskírteinis fyrir netöryggi: … 

17.9.3. Gerðarviðurkenningarnúmer hugbúnaðaruppfærslu: … 

17.9.4. Númer samræmisskírteinis fyrir hugbúnaðaruppfærslu: … 

17.9.4.1. Upplýsingar um hvernig lesa megi RX-kenninúmer hugbúnaðar eða útgáfu hugbúnaðar ef RX-kenninúmer 

hugbúnaðar er ekki í ökutækinu. 

17.9.4.2. Ef við á, skal gefa upp viðeigandi mæliþætti sem gera kleift að auðkenna ökutækin, sem hægt er að uppfæra 

með hugbúnaðinum, sem RX-kenninúmer hugbúnaðar stendur fyrir, samkvæmt lið 17.9.4.1. 

17.10. Rekstrarhandbók (sem skal fylgja með upplýsingaskjalinu) 

17.10.1. Lýsing á virkni sjálfvirka aksturkerfisins og því hlutverki sem vænst er af eiganda, rekstraraðila 

farþegaflutninga, notanda ökutækis, fjarstjórnanda, o.s.frv.: … 

17.10.2. Tæknilegar ráðstafanir fyrir örugga notkun (t.d. lýsing á nauðsynlegum grunnvirkjum utan ökutækis, 

tímasetningu, tíðni og sniðmáti fyrir viðhaldsaðgerðir): … 

17.10.3. Takmarkanir á notkun og umhverfishömlur: … 

17.10.4. Ráðstafanir að því er varðar notkun (t.d. ef þörf er á notanda ökutækis eða fjarstjórnanda): … 

17.10.5. Leiðbeiningar ef um er að ræða bilanir og beiðni frá sjálfvirka aksturskerfinu (öryggisráðstafanir af hálfu 

farþega ökutækis, rekstraraðila farþegaflutninga, notanda ökutækis og fjarstjórnanda og opinberra yfirvalda sem 

gripið verður til ef bilun kemur upp): … 

17.11. Aðferðir til að gera það kleift að framkvæma reglubundna tækniskoðun: …“. 

 _____   
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II. VIÐAUKI 

Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (ESB) 2020/683 er breytt sem hér segir: 

1) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á I. hluta (A. Að því er varðar flokka M og N): 

a) Í stað liðar 2.6.2 kemur eftirfarandi: 

„2.6.2. Massi valfrjáls búnaðar (sjá skilgreiningu í lið 1.4 í A-þætti 2. hluta XIII. viðauka við framkvæmdarreglugerð 

(ESB) 2021/535):“. 

b) Í stað liðar 4.11.2 kemur eftirfarandi: 

„4.11.2. Upplýsingar eins og um getur í lið 7.6 í 2. hluta IX. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/535 

(uppgefið gildi framleiðanda):“. 

c) Eftirfarandi liðum 6.7 og 6.7.1 er bætt við: 

„6.7. Vöktunarkerfi fyrir þrýsting í hjólbörðum (TPMS) 

6.7.1. Til staðar: já/nei (4)“. 

d) Eftirfarandi liðum 7.4, 7.4.1, 7.5, 7.5.1, 7.6 og 7.6.1 er bætt við: 

„7.4. Neyðarkerfi fyrir akreinastýringu (ELKS) 

7.4.1. Til staðar: já/nei (4) 

7.5. Akreinavarakerfi (LDWS) 

7.5.1. Til staðar: já/nei (4) 

7.6. Leiðréttandi stefnustýring (CDCF) 

7.6.1. Til staðar: já/nei (4)“. 

e) Eftirfarandi liðum 8.12 og 8.12.1 er bætt við: 

„8.12. Háþróað neyðarhemlunarkerfi (AEBS) 

8.12.1. Til staðar: já/nei (4)“. 

f) Í stað liðar 9.17.4.1 kemur eftirfarandi: 

„9.17.4.1. Til að uppfylla kröfurnar í lið 5.3 í ISO-staðli 3779:2009 skal útskýra merkingu rittákna í lýsingu ökutækis 

(VDS) í verksmiðjunúmeri ökutækis (VIN) og, ef við á, tilgreiningu ökutækis (VIS) í þeirri reglugerð:“. 

g) Eftirfarandi liðum 12.2.4 og 12.2.4.1 er bætt við: 

„12.2.4. Búnaður sem greiðir fyrir uppsetningu áfengisláss (AIF) 

12.2.4.1. Yfirlýsing framleiðanda um að farið hafi verið að kröfum í samræmi við I. viðauka við framselda reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1243 (123): …“. 

h) Eftirfarandi liðum 12.6.5 og 12.6.5.1 er bætt við: 

„12.6.5. Skynvætt hraðastillingarkerfi (ISA) 

12.6.5.1. Til staðar: já/nei (4)“. 

i) Eftirfarandi liðum 12.11, 12.11.1, 12.12, 12.12.1, 12.13, 12.13.1, 12.16, 12.16.1, 12.17 og 12.17.1 er bætt við: 

„12.11. Þreytu- og athyglisvarakerfi (DDAW) 

12.11.1. Til staðar: já/nei (4)  
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12.12. Háþróað truflunarvarakerfi (ADDW) 

12.12.1. Til staðar: já/nei (4) 

12.13. Upplýsingakerfi um blindsvæði (BSIS) 

12.13.1. Til staðar: já/nei (4) 

12.16. Atvikaritari (EDR) 

12.16.1. Til staðar: já/nei (4) 

12.17. Vöktun á hvort ökumaður er til taks (DAM) 

12.17.1. Til staðar: já/nei (4)“. 

j) Eftirfarandi lið 17 er bætt við: 

„17. SJÁLFVIRKT AKSTURSKERFI (ADS): já/nei (4)“. 

2) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á I. hluta (B. Flokkur O): 

a) Í stað liðar 2.6.2 kemur eftirfarandi: 

„2.6.2. Massi valfrjáls búnaðar (sjá skilgreiningu í lið 1.4 í A-þætti 2. hluta XIII. viðauka við framkvæmdarreglugerð 

(ESB) 2021/535):“. 

b) Eftirfarandi liðum 6.7 og 6.7.1 er bætt við: 

„6.7. Vöktunarkerfi fyrir þrýsting í hjólbörðum (TPMS) 

6.7.1. Til staðar: já/nei (4)“. 

c) Í stað liðar 9.17.4.1 kemur eftirfarandi: 

„9.17.4.1. Til að uppfylla kröfurnar í lið 5.3 í ISO-staðli 3779:2009 skal útskýra merkingu rittákna í lýsingu ökutækis 

(VDS) í verksmiðjunúmeri ökutækis (VIN) og, ef við á, tilgreiningu ökutækis (VIS) í þeirri reglugerð: ...“. 

d) Eftirfarandi liðum 12, 12.7.1, 16 og 16.1 er bætt við: 

„12. ÝMISLEGT 

12.7.1. Ökutæki er búið skammdrægum ratsjárbúnaði á tíðnisviðinu 24 GHz: já/nei (4) 

16. AÐGANGUR AÐ UPPLÝSINGUM UM VIÐGERÐIR OG VIÐHALD ÖKUTÆKJA 

16.1. Veffang fyrir aðalvefsetrið með aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja: ...“. 

 _____   
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III. VIÐAUKI 

Ákvæðum IV. viðauka við reglugerð (ESB) 2020/683 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað c-liðar liðar 2.2 kemur eftirfarandi: 

„c) númer reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar sem er samþykkt samkvæmt reglugerð (ESB) 2019/2144 þar sem mælt 

er fyrir um viðeigandi kröfur. 

Að því er varðar c-lið, ef (grunn-)reglugerð inniheldur aðskilda viðauka sem fela í sér kröfur og tækniforskriftir sem á að 

beita á mismunandi viðfangsefni og ná yfir kerfi í ökutækjum, íhluti og aðskildar tæknieiningar, skal rómverskur tölustafur 

koma á eftir tilvísun í 2. þætti sem táknar númer viðauka við þá reglugerð.“ 

2) Í stað c-liðar liðar 3.1 kemur eftirfarandi: 

„c) í samræmi við XI. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/535 (14): 

e2*2021/535/XI*2021/535*00003*00“. 

3) Í stað d-liðar liðar 3.1 kemur eftirfarandi: 

„d) í samræmi við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/646 (122): 

e2*2021/646*2021/646*00003*00“. 

4) Í stað annarrar málsgreinar í lið 4 kemur eftirfarandi: 

„Ákvæði þessa viðauka gilda þó um ESB-gerðarviðurkenningar sem veittar eru í samræmi við reglugerð (ESB) 2019/2144 

á grundvelli krafna sem mælt er fyrir um í reglugerðum Sameinuðu þjóðanna, sem skráðar eru í II. viðauka við reglugerð 

(ESB) 2018/858, en í því tilviki skal nota eftirfarandi númerakerfi:“. 

5) Í stað liðar 4.2 kemur eftirfarandi: 

„4.2. 2. liður: Númer reglugerðar (ESB) 2019/2144 (þ.e. „2019/2144“)“. 

6) Í stað númers gerðarviðurkenningarvottorðsins í dæminu í lið 4.6.1 kemur eftirfarandi: 

„e1*2019/2144*13-HR00/16*00001*00“. 

7) Í stað númers gerðarviðurkenningarvottorðsins í dæminu í lið 4.6.2 kemur eftirfarandi: 

„e25*2019/2144*46R04/01*00123*05“. 

 _____   
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IV. VIÐAUKI 

Í stað annarrar málsgreinar 4. liðar í V. viðauka við reglugerð (ESB) 2020/683 kemur eftirfarandi: 

„Ákvæði þessa viðauka gilda þó um ESB-gerðarviðurkenningar íhluta og aðskilinna tæknieininga sem veittar eru í samræmi við 

reglugerð (ESB) 2019/2144 á grundvelli krafna sem mælt er fyrir um í reglugerðum Sameinuðu þjóðanna sem eru tilgreindar í 

I. viðauka við þá reglugerð, en í því tilviki gildir eftirfarandi:“. 

 _____  
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V. VIÐAUKI 

Viðbætinum við VIII. viðauka við reglugerð (ESB) 2020/683 er breytt sem hér segir: 

1) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á I. hluta (fullbúin ökutæki og fjölþrepa fullbúin ökutæki): 

a) Í 2. hluta (ökutækjaflokkur M1) er eftirfarandi liðum 54, 55 og 56 bætt við: 

„54. Ökutæki sem búið er: TPMS/ELKS/AEBS/ESS/AIF/ISA/DDAW/ADDW/EDR/DAM/ADS/eCall (4) (181) 

55. Ökutæki sem veitt er gerðarviðurkenning í samræmi við reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 155: já/nei (4) 

56. Ökutæki sem veitt er gerðarviðurkenning í samræmi við reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 156: já/nei (4)“. 

b) Í 2. hluta (ökutækjaflokkur M2) er eftirfarandi liðum 54, 55 og 56 bætt við: 

„54. Ökutæki sem búið er: TPMS/AEBS/ESS/AIF/ISA/DDAW/ADDW/BSIS/EDR/DAM/ADS/Keðjun (4) (181) 

55. Ökutæki sem veitt er gerðarviðurkenning í samræmi við reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 155: já/nei (4) 

56. Ökutæki sem veitt er gerðarviðurkenning í samræmi við reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 156: já/nei (4)“. 

c) Í 2. hluta (ökutækjaflokkur M3) er eftirfarandi liðum 54, 55 og 56 bætt við: 

„54. Ökutæki sem búið er: TPMS/ESS/AIF/AEBS/ISA/DDAW/ADDW/BSIS/EDR/DAM/ADS/Keðjun (4) (181) 

55. Ökutæki sem veitt er gerðarviðurkenning í samræmi við reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 155: já/nei (4) 

56. Ökutæki sem veitt er gerðarviðurkenning í samræmi við reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 156: já/nei (4)“. 

d) Í 2. hluta (ökutækjaflokkur N1) er eftirfarandi liðum 54, 55 og 56 bætt við: 

„54. Ökutæki sem búið er: TPMS/ELKS/AEBS/ESS/AIF/ISA/DDAW/ADDW/EDR/DAM/ADS/eCall (4) (181) 

55. Ökutæki sem veitt er gerðarviðurkenning í samræmi við reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 155: já/nei (4) 

56. Ökutæki sem veitt er gerðarviðurkenning í samræmi við reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 156: já/nei (4)“. 

e) Í 2. hluta (ökutækjaflokkur N2) er eftirfarandi liðum 54, 55 og 56 bætt við: 

„54. Ökutæki sem búið er: TPMS/ESS/AIF/AEBS/ISA/DDAW/ADDW/BSIS/EDR/DAM/ADS/Keðjun (4) (181) 

55. Ökutæki sem veitt er gerðarviðurkenning í samræmi við reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 155: já/nei (4) 

56. Ökutæki sem veitt er gerðarviðurkenning í samræmi við reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 156: já/nei (4)“. 

f) Í 2. hluta (ökutækjaflokkur N3) er eftirfarandi liðum 54, 55 og 56 bætt við: 

„54. Ökutæki sem búið er: TPMS/ESS/AIF/AEBS/ISA/DDAW/ADDW/BSIS/EDR/DAM/ADS/Keðjun (4) (181) 

55. Ökutæki sem veitt er gerðarviðurkenning í samræmi við reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 155: já/nei (4) 

56. Ökutæki sem veitt er gerðarviðurkenning í samræmi við reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 156: já/nei (4)“. 

g) Í 2. hluta (ökutækjaflokkar O3 og O4) er eftirfarandi liðum 54, 55 og 56 bætt við: 

„54. Ökutæki sem búið er: TPMS (181)“. 

55. Ökutæki sem veitt er gerðarviðurkenning í samræmi við reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 155: já/nei (4) 

56. Ökutæki sem veitt er gerðarviðurkenning í samræmi við reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 156: já/nei (4)“.  
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2) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á II. hluta (ófullbúin ökutæki): 

a) Í 2. hluta (ökutækjaflokkur M1) er eftirfarandi liðum 54, 55 og 56 bætt við: 

„54. Ökutæki sem búið er háþróuðum ökutækjakerfum: TPMS/ELKS/AEBS/ESS/AIF/ISA/DDAW/ADDW/EDR/ 

DAM/ADS/eCall (4) (181)“. 

55. Ökutæki sem veitt er gerðarviðurkenning í samræmi við reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 155: já/nei (4) 

56. Ökutæki sem veitt er gerðarviðurkenning í samræmi við reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 156: já/nei (4)“. 

b) Í 2. hluta (ökutækjaflokkur M2) er eftirfarandi liðum 54, 55 og 56 bætt við: 

„54. Ökutæki sem búið er háþróuðum ökutækjakerfum: TPMS/ESS/AIF/AEBS/ISA/DDAW/ADDW/BSIS/EDR/ 

DAM/ADS/Keðjun (4) (181)“. 

55. Ökutæki sem veitt er gerðarviðurkenning í samræmi við reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 155: já/nei (4) 

56. Ökutæki sem veitt er gerðarviðurkenning í samræmi við reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 156: já/nei (4)“. 

c) Í 2. hluta (ökutækjaflokkur M3) er eftirfarandi liðum 54, 55 og 56 bætt við: 

„54. Ökutæki sem búið er háþróuðum ökutækjakerfum: TPMS/ESS/AIF/AEBS/ISA/DDAW/ADDW/BSIS/ 

EDR/DAM/ADS/Keðjun (4) (181)“. 

55. Ökutæki sem veitt er gerðarviðurkenning í samræmi við reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 155: já/nei (4) 

56. Ökutæki sem veitt er gerðarviðurkenning í samræmi við reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 156: já/nei (4)“. 

d) Í 2. hluta (ökutækjaflokkur N1) er eftirfarandi liðum 54, 55 og 56 bætt við: 

„54. Ökutæki sem búið er háþróuðum ökutækjakerfum: TPMS/ELKS/AEBS/ESS/AIF/ISA/DDAW/ADDW/EDR/ 

DAM/ADS/eCall (4) (181)“. 

55. Ökutæki sem veitt er gerðarviðurkenning í samræmi við reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 155: já/nei (4) 

56. Ökutæki sem veitt er gerðarviðurkenning í samræmi við reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 156: já/nei (4)“. 

e) Í 2. hluta (ökutækjaflokkur N2) er eftirfarandi liðum 54, 55 og 56 bætt við: 

„54. Ökutæki sem búið er háþróuðum ökutækjakerfum: TPMS/ESS/AIF/AEBS/ISA/DDAW/ADDW/BSIS/EDR/ 

DAM/ADS/Keðjun (4) (181)“. 

55. Ökutæki sem veitt er gerðarviðurkenning í samræmi við reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 155: já/nei (4) 

56. Ökutæki sem veitt er gerðarviðurkenning í samræmi við reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 156: já/nei (4)“. 

f) Í 2. hluta (ökutækjaflokkur N3) er eftirfarandi liðum 54, 55 og 56 bætt við: 

„54. Ökutæki sem búið er háþróuðum ökutækjakerfum: TPMS/ESS/AIF/AEBS/ISA/DDAW/ADDW/BSIS/EDR/ 

DAM/ADS/Keðjun (4) (181)“. 

55. Ökutæki sem veitt er gerðarviðurkenning í samræmi við reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 155: já/nei (4) 

56. Ökutæki sem veitt er gerðarviðurkenning í samræmi við reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 156: já/nei (4)“. 

g) Í 2. hluta (ökutækjaflokkar O3 og O4) er eftirfarandi liðum 54, 55 og 56 bætt við: 

„54. Ökutæki sem búið er: TPMS (181). 

55. Ökutæki sem veitt er gerðarviðurkenning í samræmi við reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 155: já/nei (4) 

56. Ökutæki sem veitt er gerðarviðurkenning í samræmi við reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 156: já/nei (4)“. 

 __________  
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