
Nr. 18/266 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.3.2022 

 

 

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2016/786 

frá 18. maí 2016 

um málsmeðferð varðandi stofnun og rekstur óháðrar ráðgjafarnefndar til að aðstoða 

aðildarríkin og framkvæmdastjórnina við að ákvarða hvort tóbaksvörur hafi  

einkennandi bragð 

(tilkynnt með númeri C(2016) 2921) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/40/ESB frá 3. apríl 2014 um samræmingu ákvæða í lögum og 

stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi framleiðslu, kynningu og sölu á tóbaki og tengdum vörum og um niðurfellingu 

á tilskipun 2001/37/EB (1), einkum 4. mgr. 7. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt ákvæðum 7. gr. tilskipunar 2014/40/ESB er bannað að setja tóbaksvörur með einkennandi bragði á markað.  

Í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/779 (2) er mælt fyrir um samræmdar reglur varðandi 

málsmeðferð til að ákvarða hvort tóbaksvara hafi einkennandi bragð. 

2) Í ákvæðum 4. mgr. 7. gr. tilskipunar 2014/40/ESB er kveðið á um að þegar ákvarðað er hvort tóbaksvara hafi einkennandi 

bragð þá geti aðildarríki og framkvæmdastjórnin haft samráð við óháða ráðgjafarnefnd (hér á eftir „nefndin“). Í þeim er 

framkvæmdastjórninni einnig veitt vald til að samþykkja framkvæmdargerðir þar sem mælt er fyrir um málsmeðferðina 

við stofnun og starfsemi þeirrar nefndar. 

3) Nefndin ætti að vera skipuð sérfræðingum sem hafa réttindi og hæfi, eru sérhæfðir og óháðir og með viðeigandi 

sérfræðikunnáttu á sviði skynrænnar, tölfræðilegrar og efnafræðilegrar greiningar. Þeir ættu að sinna hlutverki sínu af 

óhlutdrægni og í þágu almannahagsmuna. Þá ætti að velja á grundvelli hlutlægra viðmiðana með opinberri auglýsingu 

eftir umsóknum og þeir skipaðir sem einstaklingar. Þeir ættu búa yfir nauðsynlegri hæfni og reynslu til að nefndin geti 

sinnt hlutverki sínu. 

4) Nefndin ætti að njóta aðstoðar frá tæknihóp sem er ráðinn samkvæmt reglum um opinber innkaup. Tæknihópurinn ætti að 

framkvæma skynrænt og efnafræðilegt mat sem byggist á samanburði á eiginleikum prófunarvaranna og viðmiðunar-

varanna að því er varðar lykt. Skynræn greining, þ.m.t. lyktarprófanir, er staðfest vísindagrein þar sem meginreglum um 

tilhögun tilraunar og tölfræðilega greiningu er beitt til að meta og lýsa skynjun mannlegra skilningarvita, þ.m.t. lykt, í 

þeim tilgangi að meta neysluvörur. Það hefur reynst hentug aðferð til að fá gildar, traustar, áreiðanlegar og saman-

burðarnákvæmar niðurstöður þegar metið er hvort tóbaksvara hafi einkennandi bragð. Slík greining ætti að fara fram á 

grundvelli viðtekinnar aðferðafræði og gefa niðurstöður með notkun tölfræðilegra tækja. Skynræn greining ætti að vera 

studd efnagreiningu á vörunum, ef það telst eiga við. 

5) Þegar nefndin sinnir ráðgefandi hlutverkum sínum ætti hún að rannsaka, eftir því sem við á, gögnin sem tæknihópurinn 

leggur fram og allar aðrar upplýsingar sem hún hefur yfir að ráða sem hún telur skipta máli, þ.m.t. upplýsingar sem fást í 

kjölfar kvaðarinnar um skýrslugjöfina sem mælt er fyrir um í 5. gr. tilskipunar 2014/40/ESB. Hún ætti að upplýsa 

aðildarríkin og framkvæmdastjórnina tímanlega um hvort hún telji að vörurnar sem prófaðar eru hafi einkennandi bragð í 

skilningi 1. mgr. 7. gr. tilskipunar 2014/40/ESB. 

6) Þar sem rannsóknaraðferðir og tækni til að ákvarða hvort um er að ræða einkennandi bragð kunna að þróast með tímanum 

og reynslunni sem ávinnst þykir rétt að framkvæmdastjórnin fylgist með þróun á sviðinu með það fyrir augum að meta 

hvort endurskoða ætti aðferðafræðina sem er notuð við slíkar ákvarðanir.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 131, 20.5.2016, bls. 79. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 7/2022 frá 

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

(1) Stjtíð. ESB L 127, 29.4.2014, bls. 1. 

(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/779 frá 18. maí 2016 um samræmdar reglur að því er varðar málsmeðferð 

til að ákvarða hvort tóbaksvara hafi einkennandi bragð (Stjtíð. ESB L 131, 20.5.2016, bls. 48). 

2022/EES/18/17 
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7) Nefndin og ferlið sem hún notar við mat á því hvort um er að ræða einkennandi bragð skulu varin gegn utanaðkomandi 

truflunum frá aðilum eða samtökum sem hafa hagsmuna að gæta varðandi útkomu matsins. Vernda ætti trúnaðar-

upplýsingar gegn birtingu fyrir slysni og af ásetningi. Aðilum nefndarinnar og tæknihópsins sem gegna ekki skyldum 

sínum eða uppfylla ekki lengur kröfur þessarar ákvörðunar ætti að skipta út. 

8) Störf nefndarinnar ættu að byggjast á meginreglunum um mikla sérþekkingu, óhæði og gagnsæi. Hún ætti að vera 

skipulögð og framkvæmd í samræmi við bestu starfsvenjur og háar vísindalegar viðmiðanir. 

9) Nefndin ætti að stuðla á virkan hátt að bættri starfsemi innri markaðarins samtímis því að tryggja víðtæka lýðheilsuvernd, 

einkum með því að aðstoða aðildarríkin og framkvæmdastjórnina við að meta tóbaksvörur sem hafa hugsanlega 

einkennandi bragð. Starfsemi nefndarinnar er nauðsynleg til að tryggja skilvirka og einsleita framkvæmd tilskipunar 

2014/40/ESB og ráðgjöfin sem nefndaraðilar veita er nauðsynleg til að ná viðkomandi markmiðum í stefnu Sambandsins. 

Því þykir rétt að veita nefndinni fullnægjandi fjárstuðning í formi sérgreiðslna fyrir nefndaraðila umfram endurgreiðslur 

útgjalda. 

10) Safna ætti persónuupplýsingum, vinna þær og birta í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 45/2001 

(3). 

11) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem um getur í 25. gr. 

tilskipunar 2014/40/ESB. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

I. KAFLI 

ALMENN ÁKVÆÐI 

1. gr. 

Efni 

Í þessari ákvörðun er mælt fyrir um málsmeðferð varðandi stofnun og rekstur óháðrar ráðgjafarnefndar (hér á eftir nefnd 

„nefndin“) til að aðstoða aðildarríkin og framkvæmdastjórnina við að ákvarða hvort tóbaksvara hafi einkennandi bragð eða 

ekki. 

2. gr. 

Skilgreining 

Að því er varðar þessa ákvörðun er „prófunarvara“ vara sem aðildarríki eða framkvæmdastjórnin vísar til nefndarinnar til að fá 

álit hennar á því hvort varan hafi einkennandi bragð eða ekki, í skilningi 1. mgr. 7. gr. tilskipunar 2014/40/ESB. 

3. gr. 

Verkefni 

Nefndin skal leggja fram álit sitt á því hvort prófunarvörur hafi einkennandi bragð í skilningi 1. mgr. 7. gr. tilskipunar 

2014/40/ESB.  

  

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 45/2001 frá 18. desember 2000 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónu-

upplýsinga, sem stofnanir og aðilar Bandalagsins hafa unnið, og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (Stjtíð. EB L 8, 12.1.2001, bls. 1). 
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II. KAFLI 

STOFNUN ÓHÁÐU RÁÐGJAFARNEFNDARINNAR 

4. gr. 

Skipun 

1.  Í nefndinni skulu sitja sex aðilar. 

2.  Sviðsstjóri á sviði heilbrigðis og matvælaöryggis (hér á eftir „sviðsstjórinn“) tilnefnir, fyrir hönd framkvæmda-

stjórnarinnar, aðila nefndarinnar af skrá yfir hæfa umsækjendur, sem sett er saman eftir að auglýst hefur verið eftir umsóknum á 

vefsetri framkvæmdastjórnarinnar, og af skránni yfir sérfræðingahópa framkvæmdastjórnarinnar og aðrar svipaðar einingar (hér 

á eftir „skrá yfir sérfræðingahópa“). Aðilar nefndarinnar skulu valdir á grundvelli sérfræðiþekkingar þeirra og reynslu á sviði 

skynrænnar, tölfræðilegrar og efnafræðilegrar greiningar og að teknu tilhlýðilegu tilliti til þarfarinnar á að tryggja óhæði og að 

ekki verði hagsmunaárekstrar. 

3.  Einstaklingar á skránni yfir hæfa umsækjendur sem eru ekki tilnefndir í nefndina skulu vera á skrá yfir varamenn fyrir 

hæfa umsækjendur til að koma í stað aðila sem hafa hætt nefndarstörfum í samræmi við 3. mgr. 5. gr. Sviðsstjóri skal biðja um 

samþykki umsækjenda áður en nöfn þeirra eru sett á skrána yfir varamenn. 

4.  Birta skal skrána yfir nefndaraðila í skránni yfir sérfræðingahópa og gera hana aðgengilega á viðeigandi vefsetri 

framkvæmdastjórnarinnar. 

5. gr. 

Skipunartími 

1.  Aðilar nefndarinnar skulu skipaðir til fimm ára með möguleika á endurnýjun. 

2.  Hafi endurnýjun nefndaraðila eða útskipti þeirra ekki verið staðfest í lok tímabils skulu sitjandi aðilar gegna áfram 

embætti sínu. 

3.  Einstaklingur hættir að vera aðili að nefndinni ef: 

a)  hann eða hún deyr eða verður óvinnufær og er því ekki fær um að sinna hlutverki sínu samkvæmt þessari ákvörðun, 

b)  hann eða hún segir af sér, 

c)  sviðsstjórinn sviptir hann eða hana tímabundið aðild, skv. 5. mgr., en þá hættir hann eða hún nefndarstörfum meðan á 

sviptingunni stendur, eða 

d)  sviðsstjóri fellir aðild hans eða hennar úr gildi, skv. 5. mgr. 

4.  Nefndaraðili sem vill segja af sér skal tilkynna það sviðsstjóra með tölvupósti eða ábyrgðarpósti með a.m.k. sex mánaða 

fyrirvara. Sé hann eða hún í aðstöðu til að inna verkefni sín af hendi og ferli við útskipti stendur yfir getur hann eða hún, að 

beiðni sviðsstjóra, gegnt áfram embætti sínu þar til búið er að staðfesta útskiptin. 

5.  Sviðsstjóri getur svipt tímabundið eða sagt varanlega upp aðild nefndaraðila ef komið hefur í ljós, eða gildar ástæður eru 

til að ætla, að: 

a)  aðilinn fari ekki lengur að, eða hafi brotið gegn, skilyrðunum sem sett eru fram í þessari ákvörðun eða í 339. gr. sáttmálans 

um starfshætti Evrópusambandsins, 

b)  aðilinn uppfylli ekki lengur eitt eða fleiri af grunnskilyrðunum sem sett eru fram í auglýsingunni eftir umsóknum, eða fylgi 

ekki meginreglunum um óhæði, óhlutdrægni og trúnað, sem um getur í 16. gr., eða að hegðun eða staða nefndaraðilans 

samrýmist ekki yfirlýsingunum sem gerðar eru í samræmi við 16., 17. og 18. gr.,  
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c)  aðilinn er ekki fær um að inna af hendi verkefni sín samkvæmt þessari ákvörðun,  

d)  aðrir mikilvægir þættir veki efasemdir um starfsemi nefndarinnar. 

6.  Ef aðili er ekki lengur í nefndinni, í samræmi við 3. mgr., skal sviðsstjóri skipa annan í hans stað þar sem eftir er 

tímabilsins eða meðan á tímabundnu sviptingunni stendur. Framkvæmdastjórnin skal senda út nýja auglýsingu eftir umsóknum 

þegar búið er að tæma skrána yfir varamenn. 

III. KAFLI 

STARFRÆKSLA NEFNDARINNAR 

6. gr. 

Kosning formannsins og varaformannsins 

1.  Í upphafi hvers tímabils skal nefndin kjósa formann og varaformann úr sínum röðum. Kosningin skal ráðast af einföldum 

meirihluta allra nefndaraðila. Falli atkvæði jafnt skal sviðsstjórinn velja formanninn úr þeim hópi nefndaraðila sem eru með 

flest atkvæði á grundvelli mats á hæfileikum þeirra og reynslu. 

2.  Kjörtímabil formannsins og varaformannsins skal fylgja nefndartímabilinu og skal vera endurnýjanlegt. Öll útskipti 

formannsins eða varaformannsins skulu gilda út nefndartímabilið. 

7. gr. 

Reglur um atkvæðagreiðslu 

1.  Þegar greidd eru atkvæði, í öðrum tilvikum en þeim sem um getur í 6. gr. og a-lið 3. mgr. 8. gr., skal nefndin eingöngu 

taka ákvarðanir þegar a.m.k. fjórir aðilar taka þátt í atkvæðagreiðslunni og meðal þeirra skal vera annaðhvort formaðurinn eða 

varaformaðurinn. Ákvarðanir skulu teknar með einföldum meirihluta. 

2.  Falli atkvæði jafnt ræður atkvæði einstaklingsins sem ber ábyrgð á atkvæðagreiðslunni úrslitum. 

3.  Einstaklingar sem eru ekki aðilar lengur, eða aðild þeirra hefur verið felld tímabundið úr gildi skv. 5. mgr. 5. gr., skulu 

ekki teknir með í útreikningi á meirihlutanum sem um getur í 1. mgr. 

8. gr. 

Málsmeðferðarreglur 

1.  Nefndin skal setja sér málsmeðferðarreglur að tillögu sviðstjórans og í samráði við hann og uppfæra þær eins og við á. 

2.  Málsmeðferðarreglurnar skulu tryggja að nefndin inni verkefni sín af hendi í samræmi við meginreglurnar um 

framúrskarandi vísindi, óhæði og gagnsæi. 

3.  Í málsmeðferðarreglunum skal einkum kveðið á um: 

a)  tilhögun við kosninguna á formanni og varaformanni nefndarinnar, í samræmi við 6. gr., 

b)  beitingu meginreglnanna sem mælt er fyrir um í IV. kafla, 

c)  málsmeðferð við samþykkt álits, 

d)  samskipti við þriðju aðila, þ.m.t. vísindastofnanir, 

e)  aðrar ítarlegar reglur um starfsemi nefndarinnar.  
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9. gr. 

Aðferðafræði 

1.  Nefndin skal tilgreina og uppfæra, eins og við á, aðferðafræðina við tæknimatið á prófunarvörum. Aðferðafræðin við 

skynræna greiningu skal byggjast á samanburði á eiginleikum prófunarvaranna, að því er varðar lykt, og viðmiðunarvaranna. 

Við þróun aðferðafræðinnar skal nefndin taka tillit til, eins og við á, innleggs tæknihópsins sem um getur í 12. gr. 

2.  Aðferðafræðidrögin, og allar síðari uppfærslur á drögunum, skal leggja fyrir sviðsstjórann til samþykkis og skulu þau 

eingöngu koma til framkvæmda að fengnu slíku samþykki. 

10. gr. 

Ráðgjöf varðandi prófunarvörur 

1.  Þegar nefndin er beðin um að veita álit á prófunarvöru skal formaður nefndarinnar tilkynna það öllum aðilum. Hann eða 

hún getur skipað skýrslugjafa úr hópi aðilanna til að samræma rannsóknina á tiltekinni vöru. Formaðurinn skal leggja 

lokaskýrslu fyrir framkvæmdastjórnina og, eftir atvikum, aðildarríkið sem leggur fram beiðnina. 

2.  Nefndin skal biðja um innlegg frá tæknihópnum, sem komið er á fót í samræmi við 12. gr., þegar hún telur það 

nauðsynlegt í þeim tilgangi að veita álit. Þegar nefndin myndar sér álit skal hún taka tillit til upplýsinganna og gagnanna sem 

fást frá tæknihópnum. Einnig getur hún tekið tillit til allra annarra upplýsinga sem henni standa til boða og hún telur 

áreiðanlegar og koma málinu við, þ.m.t. upplýsingar sem koma til vegna kvaða um skýrslugjöf, skv. 5. gr. tilskipunar 

2014/40/ESB. 

3.  Að því er varðar gögnin og upplýsingarnar sem tæknihópurinn leggur fram skal nefndin einkum: 

a)  staðfesta hvort tæknihópurinn hafi virt viðeigandi reglur og vísindalegar viðmiðanir, 

b)  meta gögnin og upplýsingarnar einkum í því skyni að ákvarða hvort þau séu fullnægjandi til að komast að niðurstöðu eða 

hvort þörf sé á gögnum og upplýsingum til viðbótar, 

c)  fara fram á nánari útlistanir af hálfu tæknihópsins eins og þörf krefur til að komast að niðurstöðu. 

4.  Telji nefndin að gögnin eða upplýsingarnar séu ófullnægjandi, eða sé hún í vafa um að viðeigandi reglur og vísindalegar 

viðmiðanir hafi verið virtar, skal hún hafa samráð við framkvæmdastjórnina og, eftir atvikum, aðildarríkið sem leggur fram 

beiðnina. Sé þess talin þörf getur nefndin beðið tæknihópinn um að endurtaka tilteknar prófanir með hliðsjón af athugasemdum 

nefndarinnar. 

5.  Þegar nefndin fellst á að viðeigandi reglur og viðmiðanir hafi verið virtar, þ.m.t. og eftir atvikum, að farið sé að 

málsmeðferðinni sem mælt er fyrir um í 4. mgr. og að gögnin og upplýsingarnar séu fullnægjandi til að komast að niðurstöðu, 

skal hún skila áliti sínu í samræmi við 2. mgr. 

6.  Nefndin skal leggja álit sitt fyrir framkvæmdastjórnina og hvert það aðildarríki sem vísar vöru til nefndarinnar innan 

þriggja mánaða frá viðtökudegi beiðninnar eða dagsetningu sem framkvæmdastjórnin eða aðildarríkið sem leggur fram beiðnina 

eru sammála um. 

11. gr. 

Ráðgjöf varðandi önnur mál 

1.  Framkvæmdastjórninni er heimilt að hafa samráð við nefndina varðandi önnur mál í tengslum við ákvörðun varðandi 

einkennandi bragð í samræmi við 7. gr. tilskipunar 2014/40/ESB. Í slíkum tilvikum skal hún ákvarða í samráði við formann 

hvort boða skuli til fundar eða halda áfram með skriflegri málsmeðferð.  
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2.  Formaðurinn getur skipað skýrslugjafa úr hópi nefndaraðila, til verkefnissamræmingar, og skal leggja lokaskýrslu fyrir 

framkvæmdastjórnina. 

3.  Við umfjöllun nefndarinnar skal hún taka til athugunar, eins og við á, gögn og upplýsingar sem tæknihópurinn veitir henni 

og aðrar viðeigandi upplýsingar sem henni standa til boða. 

12. gr. 

Tæknihópur matsmanna á sviði skynrænnar og efnafræðilegrar greiningar 

1.  Tæknihópur matsmanna á sviði skynrænnar og efnafræðilegrar greiningar (hér á eftir „tæknihópurinn“) skal stofnaður til 

að veita nefndinni mat á skynrænum og, eftir því sem við á, efnafræðilegum eiginleikum prófunarvörunnar sem hluta af 

málsmeðferðinni sem mælt er fyrir um í 10. gr. Tæknihópurinn skal skipaður eftirtöldum aðilum: 

a)  tveimur hæfum einstaklingum sem valdir eru á grundvelli þekkingar, hæfni og reynslu í skynrænni greiningu, sem skulu 

bera ábyrgð á ráðningu, þjálfun og eftirliti með matsmönnunum á sviði skynrænnar greiningar, 

b)  matsmönnum á sviði skynrænnar greiningar sem ráðnir eru á grundvelli hæfileika þeirra er varðar lyktarskyn og getu til að 

finna, greina og túlka lykt, og sem hafa náð lögræðisaldri, eins og mælt er fyrir um í viðeigandi landslöggjöf, og 

c)  tveimur einstaklingum sem valdir eru á grundvelli þekkingar og hæfni í efnagreiningu og greiningu á rannsóknarstofu sem 

skulu bera ábyrgð á efnagreiningunni á prófunarvörunum. 

2.  Fastsetja skal reglur um opinber innkaup fyrir valið á verktaka sem ber ábyrgð á því að stofna tæknihópinn. Verktakinn 

skal hafa til umráða tæknisérfræðikunnáttu og búnað a.m.k. eins og tilgreint er í útboðinu, sem og einstaklingana sem um getur í 

a- og c-lið 1. mgr. 

Í útboðinu og tengdum samningsskjölum skal tilgreina að tæknihópnum beri skylda til að óháðrar vinnu og vernda 

trúnaðarupplýsingar og persónuupplýsingar. Í því skal einnig felast krafa um að allir meðlimir hópsins skili inn tilhlýðilega 

útfylltri yfirlýsingu um hagsmuni áður en þeir hefja störf fyrir tæknihópinn. Að auki skal útboðið og tengd samningsskjöl 

innihalda a.m.k. eftirfarandi atriði: 

a)  lýsingu á helstu störfum tæknihópsins, 

b)  nákvæma skilgreiningu varðandi stofnun, stjórnun og rekstur tæknihópsins, þ.m.t. tæknilegar skilgreiningar varðandi 

framkvæmd starfa hópsins, 

c)  nákvæma skilgreiningu á tæknilegri sérfræðikunnáttu og búnaði sem skal vera til reiðu fyrir verktakann, 

d)  nákvæma skilgreiningu varðandi ráðningu matsmanna á sviði skynrænnar greiningar. Slíkar skilgreiningar skulu fela í sér 

kröfu um að einungis megi ráða matsmenn á sviði skynrænnar greiningar til starfa þegar framkvæmdastjórnin hefur 

samþykkt þá umsækjendur sem tillaga er gerð um. 

3.  Skynræn greining tæknihópsins skal byggjast á aðferðafræðinni sem komið er á skv. 9. gr. 

4.  Skynrænni greiningu skal, eftir því sem við á, fylgja efnafræðilegt mat á samsetningu vörunnar með efnafræðilegum 

greiningum. Þetta mat skal framkvæma með þeim hætti að niðurstöðurnar séu nákvæmar, í þeim sé samkvæmni og þær séu 

samanburðarnákvæmar. Ferli og niðurstöður efnafræðilega matsins skulu skjalfest. 

5.  Tæknihópurinn skal skila niðurstöðunum úr vöruprófuninni til nefndarinnar fyrir dagsetningu sem nefndin samþykkir. 

6.  Vinna tæknihópsins skal falla undir ramma árlegrar fjárveitingar framkvæmdastjórnarinnar til hópsins.  
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13. gr. 

Skrifstofa 

1.  Framkvæmdastjórnin skal sinna skrifstofuhaldi fyrir nefndina og alla aðra starfsemi í tengslum við beitingu þessarar 

ákvörðunar. 

2.  Skrifstofan skal bera ábyrgð á því að veita stjórnsýsluaðstoð til að greiða fyrir skilvirkri starfsemi nefndarinnar og til að 

vakta að farið sé að málsmeðferðarreglunum. 

14. gr. 

Sérgreiðsla 

1.  Nefndaraðilar skulu eiga rétt á sérgreiðslu fyrir undirbúningsvinnu og þátttöku, í eigin persónu eða með rafrænum hætti, í 

nefndarfundum og öðrum störfum í tengslum við beitingu þessarar ákvörðunar sem framkvæmdastjórnin skipuleggur, og fyrir 

að vera skýrslugjafar vegna tiltekinnar spurningar. 

2.  Sérgreiðslan skal vera að hámarki 450 evrur í formi daglegs einingarkostnaðar fyrir hvern fullan vinnudag. Heildar-

greiðslan skal reiknuð út og námunduð að þeirri upphæð sem samsvarar næsta hálfa vinnudegi. 

3.  Framkvæmdastjórnin skal endurgreiða ferðakostnað og, þar sem það á við, dvalarkostnað sem nefndaraðilar og 

utanaðkomandi sérfræðingar stofna til í tengslum við starfsemi nefndarinnar í samræmi við innri lagaákvæði framkvæmda-

stjórnarinnar. 

4.  Allar greiðslur og endurgreiðslur skulu heyra undir árlega fjárveitingu framkvæmdastjórnarinnar til nefndarinnar. 

IV. KAFLI 

ÓHÆÐI, TRÚNAÐUR OG GAGNSÆI 

15. gr. 

Samskipti 

1.  Formaður nefndarinnar skal vera tengiliður við aðildarríkin og framkvæmdastjórnina. 

2.  Formaðurinn skal án tafar tilkynna framkvæmdastjórninni um allar aðstæður sem kunna að stofna starfsemi nefndarinnar í 

hættu. 

16. gr. 

Óhæði 

1.  Aðilar nefndarinnar skulu skipaðir sem einstaklingar. Þeir skulu ekki fela öðrum einstaklingi skyldur sínar. Þegar þeir 

gegna hlutverki sínu skulu þeir virða meginreglurnar um óhæði, óhlutdrægni og trúnað og vinna í þágu almannaheilla. 

2.  Sérfræðingar sem sækja um að verða skipaðir nefndaraðilar skulu leggja fram yfirlýsingu þar sem fram kemur hvort þeir 

hafi hagsmuna að gæta sem kynnu að stefna í hættu, eða líklegt megi telja að kynnu að stefna í hættu, óhæði þeirra, þ.m.t. allar 

viðkomandi aðstæður sem varða nána aðstandendur þeirra eða samstarfsaðila. Nauðsynlegt er að leggja fram tilhlýðilega 

útfyllta yfirlýsingu um hagsmuni til að sérfræðingur teljist hæfur til að vera skipaður nefndaraðili. Ef framkvæmdastjórnin 

kemst að þeirri niðurstöðu að ekki komi til hagsmunaárekstra skal umsækjandinn teljast hæfur til skipunar, að því tilskildu að 

hann eða hún teljist búa yfir þeirri sérþekkingu sem krafist er.  
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3.  Nefndaraðilar skulu tilkynna framkvæmdastjórninni það strax ef einhverjar breytingar verða á þeim upplýsingum sem þeir 

leggja fram í yfirlýsingunni en þá skulu þeir án tafar leggja fram nýja yfirlýsingu sem sýnir viðkomandi breytingar. 

4.  Nefndaraðilarnir skulu á hverjum fundi tilkynna alla sértæka hagsmuni sem kunna að stefna í hættu, eða sem líklega má 

telja að stefni í hættu, óhæði þeirra í tengslum við hvert það mál sem er á dagskrá. Í slíkum tilvikum skal formaðurinn fara fram 

á að sá nefndaraðili víki af fundinum eða hluta af fundinum. Formaðurinn skal upplýsa framkvæmdastjórnina um slíka 

yfirlýsingu og þær aðgerðir sem gripið er til. 

5.  Nefndaraðilarnir skulu forðast að hafa bein eða óbein samskipti við tóbaksiðnaðinn eða fulltrúa hans. 

17. gr. 

Trúnaður og vernd persónuupplýsinga 

1.  Nefndaraðilarnir skulu ekki ljóstra upp neinum upplýsingum, þ.m.t. gögn sem innihalda viðskiptaleyndarmál eða 

persónuupplýsingar sem fást í gegnum nefndarvinnuna eða aðra starfsemi í tengslum við beitingu þessarar ákvörðunar, jafnvel 

eftir að þeir eru hættir sem nefndaraðilar. Þeir skulu undirrita trúnaðaryfirlýsingu þess efnis. 

2.  Nefndaraðilarnir skulu fara að öryggisreglum framkvæmdastjórnarinnar um verndun trúnaðarupplýsinga ESB og 

viðkvæmra upplýsinga sem eru ekki bundnar trúnaði, eins og sett er fram í ákvörðunum framkvæmdastjórnarinnar (ESB, KBE) 

2015/443 (4) og (ESB, KBE) 2015/444 (5). Virði þeir ekki þessar skuldbindingar getur framkvæmdastjórnin gripið til allra 

viðeigandi ráðstafana. 

18. gr. 

Skuldbinding 

Nefndaraðilarnir skulu taka virkan þátt í störfum nefndarinnar. Þeir skulu undirrita yfirlýsingu um skuldbindingu þess efnis. 

19. gr. 

Gagnsæi 

1.  Starfsemi nefndarinnar skal fara fram með mjög gagnsæjum hætti. Framkvæmdastjórnin skal birta öll viðeigandi gögn á 

sérstöku vefsetri og setja tengil á þetta vefsetur úr skránni yfir sérfræðingahópa. Einkum skal hún gera eftirfarandi aðgengilegt 

almenningi án ótilhlýðilegrar tafar: 

a)  nöfn nefndaraðilanna, 

b)  yfirlýsingar nefndaraðilanna varðandi hagsmuni, trúnað og skuldbindingar, 

c)  málsmeðferðarreglur nefndarinnar, 

d)  þau álit sem nefndin hefur samþykkt skv. 10. gr., 

e)  dagskrá og fundargerðir nefndarfundanna, 

f)  aðferðafræðina sem komið er á í samræmi við 9. gr.  

  

(4) Ákvörðun ráðsins (ESB, KBE) 2015/443 frá 13. mars 2015 um öryggismál í framkvæmdastjórninni (Stjtíð. ESB L 72, 17.3.2015, bls. 41). 

(5) 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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2.  Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. skal ekki gerð krafa um birtingu þegar birting skjala myndi grafa undan verndun sem varðar 

almanna- eða einkahagsmuni, eins og það er skilgreint í 4. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1049/2001 (6). 

V. KAFLI 

LOKAÁKVÆÐI 

20. gr. 

Viðtakendur 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 18. maí 2016. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 framkvæmdastjóri. 

 __________  

  

(6) 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). 


