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EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, einkum 1. mgr. 192. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusam-
bandsins,

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópu-
sambandsins (1),

að höfðu samráði við svæðanefndina,

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/66/EB 
(3) er bannað að setja á markað færanlegar rafhlöður og 
rafgeyma, sem innihalda meira en 0,002% af kadmíumi 
miðað við þyngd, að meðtöldum þeim sem eru hluti af 
tækjum. Færanlegar rafhlöður og rafgeymar til notkunar 
í vélknúin, snúrulaus handverkfæri eru þó undanþegin 
banninu.

2) Framkvæmdastjórnin hefur endurskoðað þá undanþágu í 
samræmi við 4. mgr. 4. gr. tilskipunar 2006/66/EB.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 329, 10.12.2013, bls. 5. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 216/2015 frá  
25. september 2015 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB C 229, 31.7.2012, bls. 140.
(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 10. október 2013 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 15. nóvember 2013.
(3) 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).

3) Sú endurskoðun hefur leitt til þeirrar niðurstöðu að í 
því skyni að draga smám saman úr losun kadmíums 
út í andrúmsloftið ætti að rýmka bannið við notkun á 
kadmíumi þannig að það nái yfir færanlegar rafhlöður 
og rafgeyma til notkunar í vélknúin, snúrulaus 
handverkfæri þar eð hentug staðgöngutækni, laus við 
kadmíum, er fyrir hendi á markaði fyrir slík verkfæri, þ.e. 
nikkelmálmhýdríðarafhlöður og litíumjónaðar rafhlöður.

4) Núgildandi undanþágur fyrir færanlegar rafhlöður og 
rafgeyma til notkunar í vélknúin, snúrulaus handverkfæri 
ættu að gilda áfram til 31. desember 2016 í því skyni að 
gera endurvinnsluiðnaðinum og neytendum í allri verð-
mætakeðjunni kleift að laga sig frekar að viðeigandi stað-
göngutækni á öllum svæðum Sambandsins á samræmdan 
hátt.

5) Með tilskipun 2006/66/EB er bannað að setja á markað 
allar rafhlöður eða rafgeyma sem innihalda meira en 
0,0005% af kvikasilfri miðað við þyngd, hvort sem þau 
eru hluti af tækjum eða ekki. Hnapparafhlöður með 
kvikasilfursmagni sem er ekki meira en 2% miðað við 
þyngd eru undanþegnar þessu banni. Markaðurinn fyrir 
hnapparafhlöður í Sambandinu hefur þegar færst í átt 
að hnapparafhlöðum sem innihalda ekki kvikasilfur. Því 
er viðeigandi að banna setningu hnapparafhlaðna með 
kvikasilfursinnihaldi yfir 0,0005% miðað við þyngd á 
markað.

6) Vegna gildistöku Lissabonsáttmálans er nauðsynlegt að 
samræma valdheimildirnar, sem eru veittar fram kvæmda-
stjórninni samkvæmt tilskipun 2006/66/EB, við 290. og 
291. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópu sam bandsins 
(SUSE).

7) Í því skyni að bæta við eða breyta tilskipun 2006/66/
EB ætti að fela framkvæmdastjórninni valdheimildir til 
að samþykkja gerðir í samræmi við 290. gr. sáttmálans 
um starfshætti Evrópusambandsins að því er varðar 
viðmiðanir vegna mats á jafngildum skilyrðum varðandi 
meðhöndlun og endurvinnslu utan Sambandsins, 
rýmdarmerkingar á færanlegum rafhlöðum og rafgeymum 
og rafhlöðum og rafgeymum fyrir vélknúin ökutæki 
ásamt undanþágum frá kröfum um merkingar. Einkum er 
mikilvægt að framkvæmdastjórnin hafi viðeigandi samráð 
meðan á undirbúningsvinnu hennar stendur, þ.m.t. við 
sérfræðinga. Við undirbúning og samningu framseldra 
gerða skal framkvæmdastjórnin tryggja samhliða, 
tímanlega og viðeigandi afhendingu viðkomandi skjala til 
Evrópuþingsins og ráðsins.

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2013/56/ESB

frá 20. nóvember 2013

um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/66/EB um rafhlöður og rafgeyma og 
notaðar rafhlöður og rafgeyma að því er varðar setningu á markað á færanlegum rafhlöðum 

og rafgeymum, sem innihalda kadmíum, til notkunar í vélknúin, snúrulaus handverkfæri 
og á hnapparafhlöðum með lítið kvikasilfurinnihald og um niðurfellingu á ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2009/603/EB (*)
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8) Eftir því sem við á ættu kröfur og snið er varða skráningu 
framleiðanda að vera í samræmi við reglurnar um 
skráningu og snið sem settar eru skv. 3. mgr. 16. gr. 
tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2012/19/ESB (4) 
og A-hluta X. viðauka við hana.

9) Í því skyni að tryggja samræmd skilyrði fyrir framkvæmd 
tilskipunar 2006/66/EB ætti að fela framkvæmda-
stjórninni framkvæmdarvald að því er varðar um breyt-
ingarfyrirkomulag varðandi lágmarks söfnunar hlutfall, 
sameiginlega aðferð til að reikna út árlega sölu færanlegra 
rafhlaðna og rafgeyma til endanlegra notenda, ítarlegar 
reglur til að reikna út endurvinnslunýtni og spurningalista 
eða eyðublöð fyrir landsbundnar framkvæmdaskýrslur. 
Þessu valdi ber að beita í samræmi við reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011 (5).

10) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/12/EB (6) var 
felld úr gildi með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2008/98/EB (7) frá og með 12. desember 2010.

11) Því ber að breyta tilskipun 2006/66/EB til samræmis við 
það.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Tilskipun 2006/66/EB er breytt sem hér segir:

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

a)  Í stað 2. mgr. komi eftirfarandi:

 „2.  Bannið, sem sett er fram í a-lið 1. mgr., gildir ekki 
um hnapparafhlöður sem innihalda ekki meira en 2% af 
kvikasilfri miðað við þyngd fyrr en 1. október 2015.“

(4) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/19/ESB frá 4. júlí 2012 um raf- 
og rafeindabúnaðarúrgang (Stjtíð. ESB L 197, 24.7.2012, bls. 38).

(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011 frá 16. febrúar 
2011 um reglur og almennar meginreglur varðandi tilhögun eftir lits 
aðildarríkjanna með framkvæmdastjórninni þegar hún beitir fram kvæmda-
valdi sínu (Stjtíð. ESB L 55, 28.2.2011, bls. 13).

(6) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/12/EB frá 5. apríl 2006 um 
úrgang (Stjtíð. ESB L 114, 27.4.2006, bls. 9).

(7) 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).

b)  Í stað c-liðar 3. mgr. komi eftirfarandi:

„c)  vélknúin, snúrulaus handverkfæri; þessi undanþága 
er varðar vélknúin, snúrulaus handverkfæri gildir 
til 31. desember 2016.“

c)  Í stað 4. mgr. komi eftirfarandi:

 „4.  Að því er varðar hnapparafhlöður fyrir heyrnartæki 
skal framkvæmdastjórnin halda áfram að endurskoða 
undanþáguna sem um getur í 2. mgr. og upplýsa 
Evrópuþingið og ráðið um tiltækileika hnapparafhlaðna 
fyrir heyrnartæki, sem eru í samræmi við a-lið 1. mgr., 
eigi síðar en 1. október 2014. Í rökstuddum tilvikum 
þegar hnapparafhlöður fyrir heyrnartæki, sem eru 
í samræmi við a-lið 1. mgr., eru ekki tiltækar skal 
framkvæmdastjórnin láta viðeigandi tillögu fylgja 
skýrslunni í því skyni að rýmka undanþáguna, sem um 
getur í 2. mgr., þannig að hún nái yfir hnapparafhlöður 
fyrir heyrnartæki.“

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

 „2.  Heimilt er að setja á markað rafhlöður og rafgeyma, 
sem uppfylla ekki kröfur þessarar tilskipunar en voru sett 
á löglegan hátt á markað áður en viðkomandi ákvæði um 
bönn í 4. gr. tóku gildi, meðan birgðir endast.“

3)  Í stað 4. mgr. 10. gr. komi eftirfarandi:

 „4.  Framkvæmdastjórninni er heimilt að koma á 
umbreytingarfyrirkomulagi með framkvæmdargerðum til 
að takast á við vanda sem aðildarríki stendur frammi fyrir 
við að uppfylla kröfurnar í 2. mgr. vegna sérstakra aðstæðna 
innan þess ríkis. Samþykkja skal þessar framkvæmdargerðir 
í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 
2. mgr. 24. gr.

 Í því skyni að tryggja samræmda beitingu þessarar 
greinar skal framkvæmdastjórnin koma á, með fram-
kvæmdargerðum, sameiginlegri aðferð til að reikna út 
árlega sölu færanlegra rafhlaðna og rafgeyma til endanlegra 
notenda, eigi síðar en 26. september 2007. Samþykkja skal 
þessar framkvæmdargerðir í samræmi við rann sóknar máls-
meðferðina sem um getur í 2. mgr. 24. gr.“
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4)  Í stað 11. gr. komi eftirfarandi:

 „11. gr.

 Fjarlæging notaðra rafhlaðna og rafgeyma

 Aðildarríkin skulu sjá til þess að framleiðendur hanni tæki 
þannig að auðvelt sé að fjarlægja úr þeim notaðar rafhlöður 
og rafgeyma. Ef endanlegur notandi getur ekki auðveldlega 
fjarlægt þau skulu aðildarríkin tryggja að framleiðendur 
hanni tæki þannig að fagmenn, sem hafa til þess réttindi og 
hæfi, sem eru óháðir framleiðandanum, eigi auðvelt með 
að fjarlægja notaðar rafhlöður og rafgeyma. Tækjum, sem 
innihalda rafhlöður og rafgeyma, skulu fylgja leiðbeiningar 
um hvernig unnt sé að fjarlægja rafhlöðurnar og rafgeymana 
á öruggan hátt, annaðhvort af endanlegum notanda eða 
óháðum fagmönnum sem hafa til þess réttindi og hæfi. 
Ef við á skulu leiðbeiningarnar einnig upplýsa endanlega 
notendur um tegund rafhlaðna eða rafgeyma í tækinu.

 Ákvæðin í fyrstu málsgrein gilda ekki ef stöðug rafmagns-
tenging er nauðsynleg með tilliti til öryggis, afkastagetu, 
læknisfræðilegra þátta eða heilleika gagna og órofinnar 
tengingar milli tækisins og rafhlöðunnar eða rafgeymisins 
er krafist.“

5)  Í stað 6. mgr. 12. gr. komi eftirfarandi:

 „6.  Framkvæmdastjórnin skal, með framkvæmdar-
gerðum, samþykkja ítarlegar reglur til að reikna út endur-
vinnslunýtni eigi síðar en 26. mars 2010. Samþykkja skal 
þessar framkvæmdargerðir í samræmi við rann sóknar máls-
meðferðina sem um getur í 2. mgr. 24. gr.“

6)  Ákvæði 7. mgr. 12. gr. falli brott.

7)  Í stað 3. mgr. 15. gr. komi eftirfarandi:

 „3.  Framkvæmdastjórnin skal hafa valdheimild til að 
samþykkja framseldar gerðir í samræmi við 23. gr. a til að 
mæla fyrir um ítarlegar reglur um viðbætur við reglurnar 
sem um getur í 2. mgr. þessarar greinar, einkum tilteknar 
viðmiðanir varðandi matið á jafngildum skilyrðum eins og 
um getur í þeirri málsgrein.“

8)  Í stað 17. gr. komi eftirfarandi:

„17. gr.

Skráning

 Aðildarríkin skulu sjá til þess að sérhver framleiðandi sé 
skráður. Skráning skal háð sömu kröfum um málsmeðferð í 
hverju aðildarríki í samræmi við IV. viðauka.“

9)  Í stað 2. mgr. 18. gr. komi eftirfarandi:

 „2.  Aðildarríkin skulu birta opinberlega drög að 
ráðstöfunum vegna undanþágu sem um getur í 1. mgr. 
svo og rökin fyrir því að leggja þær til og tilkynna 
framkvæmdastjórninni og hinum aðildarríkjunum.“

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

a)  Í stað 2. mgr. komi eftirfarandi:

 „2.  Aðildarríkin skulu sjá til þess að afkastageta 
allra færanlegra rafhlaðna og rafgeyma og rafhlaðna 
og rafgeyma fyrir vélknúin ökutæki sé tilgreind á 
sýnilegan, læsilegan og óafmáanlegan hátt eigi síðar 
en 26. september 2009. Framkvæmdastjórnin skal 
hafa valdheimild til að samþykkja framseldar gerðir 
í samræmi við 23. gr. a þar sem mælt er fyrir um 
ítarlegar reglur sem koma til viðbótar þeirri kröfu, 
þ.m.t. samræmdar aðferðir til að ákvarða afkastagetu 
og heppilega notkun, eigi síðar en 26. mars 2009.“

b)  Í stað 7. mgr. komi eftirfarandi:

 „7.  Framkvæmdastjórnin skal hafa valdheimild til 
að samþykkja framseldar gerðir í samræmi við 23. gr. 
a í því skyni að veita undanþágur frá kröfunum um 
merkingar sem settar eru fram í þessari grein. Sem 
hluti af undirbúningi slíkra framseldra gerða skal 
framkvæmdastjórnin hafa samráð við við kom andi 
hagsmunaaðila, einkum fram leiðendur, söfn unar aðila, 
endurvinnsluaðila, með höndlunar aðila, um hverfis
samtök, neytendasamtök og starfsmanna samtök.“

11) Í stað 2. mgr. 22. gr. komi eftirfarandi:

 „2.  Skýrslurnar skulu samdar á grundvelli spurningalista 
eða eyðublaðs. Framkvæmdastjórnin skal koma á, með 
fram kvæmdargerðum, spurningalistanum eða eyðu-
blaðinu fyrir þessar skýrslur. Samþykkja skal þessar fram-
kvæmdargerðir í samræmi við rannsóknar máls með ferðina 
sem um getur í 2. mgr. 24. gr. Senda ber aðildarríkjunum 
spurningalistann eða eyðublaðið sex mánuðum áður en 
fyrsta skýrslutímabilið hefst.“
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12) Eftirfarandi grein bætist við:

„23. gr. a

Beiting framsals

 1.  Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að 
samþykkja framseldar gerðir, sbr. þó skilyrðin sem mælt er 
fyrir um í þessari grein.

 2.  Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að 
samþykkja framseldar gerðir, sem um getur í 3. mgr. 15. 
gr. og 2. og 7. mgr. 21. gr., í fimm ár á tímabili sem hefst 
30. desember 2013. Framkvæmdastjórnin skal taka saman 
skýrslu, að því er varðar framsal valds, eigi síðar en níu 
mánuðum fyrir lok fimm ára tímabilsins. Framsal valds skal 
framlengt með þegjandi samkomulagi um jafnlangan tíma 
nema Evrópuþingið eða ráðið andmæli þeirri framlengingu 
eigi síðar en þremur mánuðum fyrir lok hvers tímabils.

 3.  Evrópuþinginu eða ráðinu er hvenær sem er heimilt 
að afturkalla framsal valds sem um getur í 3. mgr. 15. gr. 
og 2. og 7. mgr. 21. gr. Með ákvörðun um afturköllun skal 
bundinn endi á framsal valdsins sem tilgreint er í þeirri 
ákvörðun. Ákvörðunin öðlast gildi daginn eftir birtingu 
hennar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins eða síðar, 
eftir því sem tilgreint er í ákvörðuninni. Hún skal ekki hafa 
áhrif á gildi framseldra gerða sem þegar eru í gildi.

 4.  Um leið og framkvæmdastjórnin samþykkir framselda 
gerð skal hún samtímis tilkynna það Evrópuþinginu og 
ráðinu.

 5.  Framseld gerð, sem er samþykkt skv. 3. mgr. 15. 
gr. og 2. og 7. mgr. 21. 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. 
Þetta tímabil skal framlengt um tvo mánuði að frumkvæði 
Evrópuþingsins eða ráðsins.“

13) Í stað 24. gr. komi eftirfarandi:

„24. gr.

Nefndarmeðferð

 1.  Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar 
nefndarinnar sem komið var á fót með 39. gr. tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB (8). Sú nefnd skal 
vera nefnd í skilningi reglugerðar Evrópuþingsins og 
ráðsins (ESB) nr. 182/2011 (9).

(8) 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).

(9) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011 frá 16. febrúar 
2011 um reglur og almennar meginreglur varðandi tilhögun eftirlits aðildar-
ríkjanna með framkvæmdastjórninni þegar hún beitir framkvæmda valdi 
sínu (Stjtíð. ESB L 55, 28.2.2011, bls. 13).

 2.  Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 
5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 182/2011.

 Skili nefndin ekki áliti skal framkvæmdastjórnin ekki 
samþykkja drögin að framkvæmdargerðinni og þriðja 
undirgrein 4. mgr. 5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 182/2011 
skal gilda.“

14) Eftirfarandi viðauki bætist við:

„IV. VIÐAUKI

Kröfur um málsmeðferð vegna skráningar

1.  Kröfur varðandi skráningu

 Skráning á framleiðendum rafhlaðna og rafgeyma 
skal fara fram, annað hvort á pappír eða rafrænt, hjá 
landsyfirvöldum eða hjá stofnunum sem fjalla um 
ábyrgð framleiðenda í hverju landi fyrir sig, sem 
aðildarríkin hafa veitt heimild til slíks, hér á eftir nefnt 
skráningarstofnanir.

 Skráningartilhögunin má vera hluti af annarri 
skráningartilhögun framleiðanda.

 Framleiðendur rafhlaðna og rafgeyma þurfa einungis 
að skrá sig einu sinni í aðildarríki þar sem þeir setja 
rafhlöður og rafgeyma á markað í fyrsta skipti í 
atvinnuskyni og þeim skal úthlutað skráningarnúmeri 
við skráningu.

2.  Upplýsingar sem framleiðendum ber að veita

 Framleiðendur rafhlaðna og rafgeyma skulu veita 
skráningarstofnunum eftirfarandi upplýsingar:

i.  Nafn framleiðanda og vöruheiti (ef þau liggja fyrir) 
sem framleiðandi notar í aðildarríkinu.

ii.  Heimilisfang eða heimilisföng framleiðanda: póst-
númer og staður, götuheiti og númer, land, veffang, 
símanúmer ásamt tengilið, bréfasímanúmeri og 
tölvupóstfangi framleiðanda, ef þau liggja fyrir.

iii.  Upplýsingar um tegund rafhlaðna og rafgeyma sem 
framleiðandinn setti á markað: færanlegar rafhlöður 
og -rafgeymar, iðnaðarrafhlöður og -rafgeymar eða 
rafhlöður og rafgeymar fyrir vélknúin ökutæki.
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iv. Upplýsingar um það hvernig framleiðandinn upp-
fyllir skyldur sínar: með einstaklingsbundu kerfi 
eða sameiginlegu kerfi.

v.  Dagsetning skráningarumsóknar.

vi. Landsauðkenniskóði framleiðanda, þ.m.t. evrópskt 
skattnúmer eða skattnúmer framleiðanda í við kom-
andi ríki (valkvætt).

vii. Yfirlýsing um að upplýsingar, sem veittar eru, séu 
réttar.

 Að því er varðar skráninguna, sem um getur í annarri 
málsgrein 1. liðar, er framleiðendum rafhlaðna og 
rafgeyma ekki skylt að veita aðrar upplýsingar en þær 
sem tilgreindar eru í i.–vii. lið 2. liðar.

3.  Skráningargjöld

 Skráningarstofnanir mega einungis innheimta skrán-
ingar gjöld með því skilyrði að þau séu kostnaðarmiðuð 
og hófleg.

 Skráningarstofnanir sem innheimta skráningargjöld 
skulu upplýsa lögbær landsyfirvöld um aðferðina sem 
notuð er við að reikna út kostnaðinn við þessi gjöld

4.  Breyting á skráningargögnum

 Aðildarríkin skulu sjá til þess að ef gögnum, sem 
framleiðendur leggja fram í samræmi við i.–vii. lið 
2. liðar, er breytt upplýsi framleiðendur viðkomandi 
skráningarstofnun um það, eigi síðar en einum mánuði 
eftir breytinguna.

5.  Afskráning

 Ef framleiðendur hætta sem framleiðendur í aðildarríki 
skulu þeir afskrá sig með því að tilkynna það til 
viðkomandi skráningarstofnunar.“

2. gr.

Niðurfelling ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar 
2009/603/EB

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/603/EB (10) skal 
falla úr gildi frá og með 1. júlí 2015.

(10) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/603/EB frá 5. ágúst 2009 um 
kröfur varðandi skráningu á framleiðendum rafhlaðna og rafgeyma í 
samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/66/EB (Stjtíð. ESB 
L 206, 8.8.2009, bls. 13).

3. gr.

Lögleiðing

1.  Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að 1. gr. þessarar tilskipunar 
eigi síðar en 1. júlí 2015. Þau skulu þegar í stað senda 
framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða.

2.  Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera 
í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun 
þegar þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari 
reglur um slíka tilvísun.

3.  Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi nær til.

4. gr.

Gildistaka

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

5. gr.

Viðtakendur

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Strassborg 20. nóvember 2013.

 Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins,

 forseti. forseti.

 M. SCHULZ V. LEŠKEVIČIUS

________________________




