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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 (*) 

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 3. mgr. 7. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 1. mgr. 7. gr. tilskipunar 2014/40/ESB er kveðið á um að aðildarríki skuli banna að tóbaksvörur með einkennandi 

bragði séu settar á markað. 

2) Til að tryggja að slíku banni sé beitt með samræmdum hætti í öllu Sambandinu er rétt að mæla fyrir um sameiginlega 

málsmeðferð, í samræmi við 3. mgr. 7. gr. tilskipunar 2014/40/ESB, til að ákvarða hvort tóbaksvara hafi einkennandi 

bragð eða ekki. 

3) Ef aðildarríki („forgönguaðildarríki“) eða framkvæmdastjórnin telur að tóbaksvara gæti haft einkennandi bragð ætti 

viðkomandi að fara þess á leit við framleiðandann eða innflytjandann að hann tilkynni um mat sitt á vörunni. Aðildarríki 

ættu hafa forgöngu um málsmeðferð til að ákvarða hvort um er að ræða vöru með einkennandi bragð, að því er varðar 

vörur sem eru settar á markað í aðeins einu eða fáum aðildarríkjum. Ef aðildarríki telur að vara sé sett á markað víða í 

mörgum mismunandi aðildarríkjum ætti því að vera unnt að fara fram á það við framkvæmdastjórnina að hefja 

málsmeðferð. 

4) Til að koma í veg fyrir samhliða málsmeðferðir ættu aðildarríkin og framkvæmdastjórnin að upplýsa hvort annað um að 

málsmeðferð sé hafin. Ef aðildarríki hefur málsmeðferð ættu öll hin aðildarríkin að láta hjá líða að hefja málsmeðferð að 

því er varðar sömu vöru. Að öðrum kosti geta aðildarríki samþykkt að annað aðildarríki verði forgönguaðildarríkið. 

Stöðva ætti tímabundið alla málsmeðferð, sem hafin er í öðrum aðildarríkjum en forgönguaðildarríkinu, meðan beðið er 

eftir að forgönguaðildarríkið samþykki ákvörðun. 

5) Framkvæmdastjórninni ætti að vera unnt að hefja málsmeðferð hvenær sem er, þ.m.t. eftir að ákvörðun, þar sem komist 

er að þeirri niðurstöðu að varan hafi ekki einkennandi bragð, hefur verið samþykkt. Ef framkvæmdastjórnin hefur 

málsmeðferð ætti að hætta allri landsbundinni málsmeðferð sem varðar sömu vöru. 

6) Ef framleiðandinn eða innflytjandinn mótmælir því ekki að varan hafi einkennandi bragð eða lætur hjá líða að svara 

beiðni um mat sitt á því hvort vara hefur einkennandi bragð eða ekki ætti að vera unnt að taka ákvörðun á grundvelli 

einfaldaðrar málsmeðferðar. 

7) Ef framleiðandinn eða innflytjandinn dregur í efa að varan hafi einkennandi bragð ætti forgönguaðildarríkið eða fram-

kvæmdastjórnin að framkvæma ítarlegt mat. Í þessu skyni er hægt að hafa samráð við óháða ráðgjafarnefnd og safna 

upplýsingum frá öðrum heimildum. Einnig er hægt að skiptast á upplýsingum við önnur aðildarríki og framkvæmda-

stjórnina. 

8) Eftir ítarlega matið og áður en ákvörðun er tekin um það hvort vara hefur einkennandi bragð ætti að gefa framleiðanda 

eða innflytjanda vörunnar færi á að leggja fram skriflegar athugasemdir. Í skriflegum athugasemdum ætti framleið-

andinn eða innflytjandinn einnig að tilgreina, eftir atvikum, hvort haft hafi verið samráð við móðurfélagið. Einnig ætti 

að hvetja innflytjendur til að hafa samráð við framleiðandann.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 131, 20.5.2016, bls. 48. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 8/2022 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. 

2022/EES/18/19 
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9) Forgönguaðildarríkið ætti að leggja drög að ákvörðun sinni fyrir framkvæmdastjórnina, þ.m.t., eftir atvikum, afrit af áliti 

óháðu ráðgjafarnefndarinnar. Senda ætti afrit af þessum skjölum til allra hinna aðildarríkjanna ásamt samantekt á 

tungumáli sem margir skilja. 

10) Framkvæmdastjórnin og önnur aðildarríki geta gert athugasemdir við drögin að ákvörðuninni. Leitast ætti við að ná 

samstöðu um drög að ákvörðun og þau grundvallarrök sem styðja ákvörðunina. Ef skoðanir aðildarríkjanna eru skiptar 

um það hvort varan hafi einkennandi bragð eða ekki ætti framkvæmdastjórnin að stefna að því að ná samstöðu. Ef ekki 

næst samstaða og í þeim tilvikum sem tryggja þarf að banninu, sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 7. gr. tilskipunar 

2014/40/ESB, sé beitt á samræmdan hátt ætti framkvæmdastjórnin að ákvarða hvort viðkomandi vara hafi í reynd 

einkennandi bragð. 

11) Með tilliti til lýðheilsusjónarmiða, sem liggja til grundvallar því banni að vörur hafi einkennandi bragð, og með 

tilhlýðilegu tilliti til varúðarreglunnar er rétt að forgönguaðildarríkinu sé unnt að samþykkja bannráðstafanir um leið og 

það hefur sannreynt, í samræmi við málsmeðferðina sem kveðið er á um í þessari reglugerð, að vara hafi einkennandi 

bragð. Ef framkvæmdastjórnin samþykkir í kjölfarið ákvörðun að því er varðar umrædda vöru ætti forgönguaðildarríkið 

engu að síður að grípa tafarlaust til ráðstafana til að tryggja að lög þess og venjur séu aðlöguð að þeirri ákvörðun til að 

banninu, sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 7. gr. tilskipunar 2014/40/ESB, sé beitt á samræmdan hátt alls staðar í 

Sambandinu. 

12) Aðildarríki og framkvæmdastjórnin ættu að gera útgáfur ákvarðana, sem eru ekki háðar trúnaðarkvöð, sem samþykktar 

eru samkvæmt þessari reglugerð, aðgengilegar öllum. Taka ætti tilhlýðilegt tillit til beiðna um að trúnaðar sé gætt um 

upplýsingar sem eru viðkvæmar vegna viðskiptasjónarmiða. Ef slíkar beiðnir eru taldar réttlætanlegar ætti eingöngu að 

senda viðkomandi upplýsingar með því að nota öruggar leiðir við gagnasendingar. 

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

tilskipunar 2014/40/ESB. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

I. KAFLI 

ALMENN ÁKVÆÐI 

1. gr. 

Efni 

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um samræmdar reglur að því er varðar málsmeðferð til að ákvarða hvort tóbaksvara hafi 

einkennandi bragð. 

2. gr. 

Skilgreining 

Að því er varðar þessa reglugerð merkir „sama vara“ vörur með sömu innihaldsefni í sömu hlutföllum í tóbaksblöndusam-

setningunni, óháð vöruheiti eða hönnun. 

II. KAFLI 

UPPHAF MÁLSMEÐFERÐAR 

3. gr. 

Upphaf af hálfu aðildarríkis eða framkvæmdastjórnarinnar 

1.  Ef aðildarríki („forgönguaðildarríki“) eða framkvæmdastjórnin telur að tóbaksvara geti haft einkennandi bragð getur 

viðkomandi hafið málsmeðferð til að ákvarða hvort tóbaksvara hafi einkennandi bragð. Einnig getur aðildarríki farið fram á það 

við framkvæmdastjórnina að hún hefji málsmeðferð.  
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2.  Framkvæmdastjórnin getur hafið málsmeðferð, sem um getur í 1. mgr., jafnvel þótt ein málsmeðferð eða fleiri hafi verið 

hafnar eða lokið af hálfu eins eða fleiri aðildarríkja, einkum í þeim tilvikum sem nauðsynlegt er að tryggja samræmda beitingu 

7. gr. tilskipunar 2014/40/ESB. 

4. gr. 

Upphafleg beiðni til framleiðanda eða innflytjanda 

1.  Forgönguaðildarríkið eða framkvæmdastjórnin skal upplýsa framleiðanda og innflytjanda vörunnar um það sjónarmið sitt 

að tóbaksvaran gæti haft einkennandi bragð og fara þess á leit við framleiðandann eða innflytjandann að hann leggi fram mat 

sitt. 

2.  Framleiðandinn eða innflytjandinn skal svara beiðninni og leggja fram skriflegar athugasemdir sínar innan fjögurra vikna 

frá móttöku beiðninnar, sem um getur í 1. mgr., eða fyrir aðra dagsetningu samkvæmt samkomulagi við forgönguaðildarríkið 

eða framkvæmdastjórnina, eftir því sem við á. Í svari sínu skal framleiðandinn eða innflytjandinn tilgreina, að því marki sem 

unnt er, öll önnur aðildarríki þar sem sama vara hefur verið sett á markað. Framleiðandinn skal einnig setja fram sjónarmið 

móðurfélags síns eftir atvikum. Innflytjandinn skal einnig setja fram sjónarmið framleiðandans. 

3.  Í svari sínu skv. 2. mgr. skal framleiðandinn eða innflytjandinn tilgreina hvort hann telji að sömu vörur, sem hafa verið 

settar á markað í öðrum aðildarríkjum, hafi mismunandi bragð í einu eða fleiri af þeim aðildarríkjum sem um ræðir. Þegar svo 

ber undir skal framleiðandinn eða innflytjandinn setja fram rök fyrir þessari kröfu. 

5. gr. 

Upphafssamræming 

1.  Ef aðildarríki hefur hafið málsmeðferð skal viðkomandi ríki tilkynna framkvæmdastjórninni og öllum hinum aðildar-

ríkjunum tafarlaust um að slík málsmeðferð sé hafin. 

Ef framkvæmdastjórnin hefur hafið málsmeðferðina skal hún upplýsa öll aðildarríkin um slíkt frumkvæði tafarlaust. 

Forgönguaðildarríkið eða framkvæmdastjórnin skal senda upplýsingar, sem berast frá framleiðanda eða innflytjanda í samræmi 

við 2. mgr. 4. gr., til hinna aðildarríkjanna og, eftir atvikum, til framkvæmdastjórnarinnar. 

2.  Ef aðildarríki hefur hafið málsmeðferð skulu önnur aðildarríki láta hjá líða að hefja samhliða málsmeðferð vegna sömu 

vöru. Ef málsmeðferð varðandi sömu vöru hefur þegar verið hafin í tveimur eða fleiri aðildarríkjum skal eingöngu það 

aðildarríki sem fyrst hafði forgöngu um málsmeðferðina halda henni áfram. Með undanþágu geta þau aðildarríki sem um ræðir 

komist að samkomulagi um að annað aðildarríki komi fram sem forgönguaðildarríki. Stöðva skal tímabundið alla málsmeðferð, 

sem hafin eru í öðrum aðildarríkjum en forgönguaðildarríkinu, meðan beðið er eftir að forgönguaðildarríkið samþykki 

ákvörðun. 

3.  Ef framkvæmdastjórnin hefur hafið málsmeðferð skulu öll aðildarríki láta hjá líða að hefja málsmeðferð og hætta skal allri 

yfirstandandi landsbundinni málsmeðferð nema að því marki sem kveðið er á um í annarri undirgrein 3. mgr. 9. gr. 

4.  Aðildarríki og framkvæmdastjórnin skulu skiptast á upplýsingum, sem þegar hefur verið safnað, þegar þess er óskað. 

6. gr. 

Mat framleiðanda eða innflytjanda 

1.  Ef framleiðandi eða innflytjandi mótmælir því ekki að tóbaksvara hafi einkennandi bragð skal hann upplýsa forgöngu-

aðildarríkið eða framkvæmdastjórnina þar um í svari sínu sem lagt er fram skv. 2. mgr. 4. gr.  
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Ef framleiðandi eða innflytjandi hefur ekki mótmælt því í svari sínu að tóbaksvara hafi einkennandi bragð eða hann hefur ekki 

gefið svar í samræmi við 2. mgr. 4. gr. getur forgönguaðildarríkið eða framkvæmdastjórnin, eftir því sem við á, tekið ákvörðun, 

í samræmi við 9. eða 10. gr., eftir því sem við á, í tilvikum þar sem forgönguaðildarríkið eða framkvæmdastjórnin telur að 

upplýsingar, sem það eða hún hefur yfir að ráða, nægi til ákvarðanatöku. 

Að því marki sem aðildarríkið eða framkvæmdastjórnin telur nauðsynlegt að afla frekari upplýsinga til að geta tekið endanlega 

ákvörðun um það hvort vara hefur einkennandi bragð getur það eða hún safnað frekari upplýsingum, í samræmi við 7. gr., áður 

en ákvörðun er tekin í samræmi við 9. eða 10. gr. 

2.  Ef framleiðandi eða innflytjandi mótmælir því að vara hafi einkennandi bragð skal forgönguaðildarríkið eða framkvæmda-

stjórnin halda málsmeðferðinni áfram í samræmi við 7. og 8. gr. 

III. KAFLI 

RANNSÓKN 

7. gr. 

Söfnun frekari upplýsinga og samráð við ráðgjafarnefndina 

1.  Forgönguaðildarríkið eða framkvæmdastjórnin getur farið fram á frekari upplýsingar frá viðkomandi framleiðanda eða 

innflytjanda sem veita skal innan tímamarka sem tilgreina skal í beiðninni. Hann getur einnig farið fram á upplýsingar frá 

öðrum heimildum, skipst á upplýsingum við önnur aðildarríki og, eftir atvikum, framkvæmdastjórnina og haft samráð við 

óháðu ráðgjafarnefndina (hér á eftir nefnd ráðgjafarnefndin) sem komið var á fót samkvæmt framkvæmdarákvörðun fram-

kvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/786 (2). 

2.  Ef haft er samráð við ráðgjafarnefndina skal hún leggja fram álit sitt innan viðeigandi tímamarka skv. 6. mgr. 10. gr. 

framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2016/786. 

8. gr. 

Réttur framleiðanda og innflytjanda til að leggja fram athugasemdir 

1.  Ef forgönguaðildarríkið eða framkvæmdastjórnin hefur framkvæmt, á grundvelli 2. mgr. 6. gr., frekari rannsókn skv. 7. gr 

og ef forgönguaðildarríkið eða framkvæmdastjórnin telur, að teknu tilhlýðilegu tilliti til upplýsinga sem fengust við þá 

rannsókn, að vara hafi einkennandi bragð skal forgönguaðildarríkið eða framkvæmdastjórnin, áður en ákvörðun er samþykkt, 

gefa framleiðandanum eða innflytjandanum tækifæri til að leggja fram skriflegar athugasemdir. 

Aðildarríkið eða framkvæmdastjórnin skal láta framleiðandanum eða innflytjandanum í té samantekt um ástæðurnar sem liggja 

til grundvallar því að samþykkja ákvörðunina sem gerð er tillaga um. Ef samráð var haft við ráðgjafarnefndina skal álit hennar 

gert aðgengileg fyrir framleiðandann eða innflytjandann. Framleiðandinn eða innflytjandinn skal hafa fjórar vikur til að leggja 

fram athugasemdir. Lengja má þennan frest með samkomulagi við forgönguaðildarríkið eða framkvæmdastjórnina, eftir því 

sem við á. Í athugasemdum sínum skal framleiðandinn einnig tilgreina, eftir atvikum, hvort haft hafi verið samráð við 

móðurfélagið. Innflytjandinn skal tilgreina hvort haft hafi verið samráð við framleiðandann. 

2.  Ef forgönguaðildarríkið eða framkvæmdastjórnin metur það svo, eftir að hafa móttekið athugasemdir framleiðanda eða 

innflytjanda, að nauðsynlegt sé að safna viðbótarupplýsingum skal forgönguaðildarríkið eða framkvæmdastjórnin láta fram-

leiðandanum eða innflytjandanum í té viðbótarupplýsingar, sem safnað hefur verið, og gefa honum færi á að leggja fram 

skriflegar viðbótarathugasemdir.  

  

(2) 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 (Stjtíð. ESB 

L 131 20.05.2016, bls. 79). 
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IV. KAFLI 

ÁKVÖRÐUN 

9. gr. 

Samræming áður en aðildarríki tekur ákvörðun 

1.  Forgönguaðildarríki skal, á grundvelli þeirra upplýsinga sem það hefur yfir að ráða, þ.m.t. upplýsingar sem fengust í 

samræmi við 6., 7. og 8. gr., eftir atvikum, semja drög að ákvörðun um það hvort líta skuli svo á að vara hafi einkennandi 

bragð, sem er bannað skv. 1. mgr. 7. gr. tilskipunar 2014/40/ESB, eða ekki. 

Rökstyðja skal drögin að ákvörðuninni með tilhlýðilegu tilliti til álits ráðgjafarnefndarinnar, eftir atvikum, og annarra tiltækra 

upplýsinga eins og við á. 

Forgönguaðildarríkið skal leggja þessi drög að ákvörðun fyrir framkvæmdastjórnina og hin aðildarríkin. Einnig skal það leggja 

fram álit ráðgjafarnefndarinnar, ef haft var samráð við hana, og veita nánari upplýsingar, að því marki sem unnt er, um öll 

önnur aðildarríki þar sem sama vara hefur verið sett á markað. 

Ekki má samþykkja endanlega ákvörðun fyrr en að fjórum viknum liðnum eftir að drögin að ákvörðuninni voru lögð fram. 

Lengja má þetta tímabil með samkomulagi milli forgönguaðildarríkisins og framkvæmdastjórnarinnar. 

2.  Framkvæmdastjórnin og hin aðildarríkin geta sett fram athugasemdir um drögin að ákvörðuninni innan þriggja vikna frá 

því að drögin að ákvörðuninni voru lögð fram. Öll andmæli gegn niðurstöðu, sem komist er að í drögum að ákvörðun, skulu 

rökstudd á tilhlýðilegan hátt. 

3.  Forgönguaðildarríkið skal fjalla um þær athugasemdir sem því berast. Ef ágreiningur er uppi um það hvort vara hefur 

einkennandi bragð eða ekki skulu forgönguaðildarríkið, hin aðildarríkin og framkvæmdastjórnin, eftir því sem við á, leitast við 

að ná samstöðu. Ef ekki næst samstaða þar sem slíkt er talið nauðsynlegt til að tryggja samræmda beitingu 1. mgr. 7. gr. 

tilskipunar 2014/40/ESB skal framkvæmdastjórnin hefja málsmeðferð í samræmi við 1. mgr. 3. gr. 

Þegar málsmeðferð er hafin af hálfu framkvæmdastjórnarinnar, í samræmi við fyrstu undirgrein, skal það ekki hafa áhrif á rétt 

forgönguaðildarríkisins til að samþykkja ákvörðun um að banna vöruna á grundvelli 1. mgr. 7. gr. Í því tilviki skal forgöngu-

aðildarríkið tilkynna framleiðanda eða innflytjanda um ákvörðunina. Það skal einnig leggja afrit af ákvörðuninni fyrir hin 

aðildarríkin og framkvæmdastjórnina, eftir því sem við á, þar sem dregið er fram, að því marki sem mögulegt er, það eða þau 

aðildarríki þar sem sama varan hefur verið sett á markað. Þegar framkvæmdastjórnin hefur samþykkt ákvörðunina skulu 

aðildarríkin tafarlaust grípa til allra nauðsynlegra ráðstafana til að tryggja að landslög séu í samræmi við umrædda ákvörðun. 

4.  Ef aðildarríkin og framkvæmdastjórnin hafa ekki lagt fram andmæli, að því er varðar drög forgönguaðildarríkisins að 

ákvörðun, skal viðkomandi ríki samþykkja ákvörðunina og tilkynna framleiðanda eða innflytjanda um það. Gera skal afrit 

aðgengilegt fyrir hin aðildarríkin og framkvæmdastjórnina, eftir því sem við á, þar sem dregið er fram, að því marki sem 

mögulegt er, það eða þau aðildarríki þar sem sama varan hefur verið sett á markað. 

10. gr. 

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

1.  Ef framleiðandi eða innflytjandi hefur tilkynnt framkvæmdastjórninni að hann mótmæli því ekki að tóbaksvara hafi 

einkennandi bragð eða ef framleiðandinn hefur ekki gefið svar í samræmi við 2. mgr. 4. gr. skal framkvæmdastjórnin, að teknu 

tilhlýðilegu tilliti til upplýsinga sem hún hefur yfir að ráða, þ.m.t. allar viðbótarupplýsingar eða gögn sem fengust skv. 7. gr., 

samþykkja ákvörðun skv. 2. mgr. 7. gr. tilskipunar 2014/40/ESB varðandi það hvort vara hefur einkennandi bragð eða ekki. 

2.  Ef framkvæmdastjórnin hefur, á grundvelli 2. mgr. 6. gr., framkvæmt ítarlega rannsókn í samræmi við 7. og 8. gr. skal 

hún, á grundvelli þeirra upplýsinga sem fengust úr þessari rannsókn, samþykkja ákvörðun skv. 2. mgr. 7. gr. tilskipunar 

2014/40/ESB um það hvort vara hefur einkennandi bragð eða ekki.  
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11. gr. 

Samhliða málsmeðferð 

1.  Um leið og forgönguaðildarríkið hefur samþykkt ákvörðun má hefja að nýju landsbundna málsmeðferð, sem stöðvuð 

hefur verið tímabundið, að því er varðar sömu vöru. Ef aðildarríki, þar sem sama vara er sett á markað, er ekki sammála 

ákvörðun forgönguaðildarríkisins skal það tilkynna framkvæmdastjórninni um afstöðu sína. Framkvæmdastjórnin skal hafa 

samráð við forgönguaðildarríkið og önnur aðildarríki þar sem sama vara er sett á markað. Ef talið er nauðsynlegt, á grundvelli 

þessa samráðs, að tryggja samræmda beitingu 1. mgr. 7. gr. tilskipunar 2014/40/ESB skal framkvæmdastjórnin hefja 

málsmeðferð í samræmi við 1. mgr. 3. gr. 

2.  Ef framkvæmdastjórnin hefur tekið ákvörðun skulu öll aðildarríkin tryggja að ákvörðuninni sé komið til framkvæmda á 

fullnægjandi hátt. 

V. KAFLI 

UPPLÝSINGAR 

12. gr. 

Trúnaðarupplýsingar 

1.  Í samskiptum sínum geta framleiðendur og innflytjendur farið fram á að tilteknar upplýsingar séu bundnar trúnaði með 

þeim rökum að þær feli í sér viðskiptaleyndarmál eða séu á annan hátt viðkvæmar í viðskiptalegu tilliti. Í slíku tilviki skulu þeir 

auðkenna viðkomandi upplýsingar með skýrum hætti og setja fram rök sem réttlæta beiðni þeirra. 

2.  Ef beiðnin er talin réttlætanleg skulu aðildarríkin og framkvæmdastjórnin tryggja að upplýsingar, sem tekið er á móti á 

grundvelli þessarar reglugerðar, njóti nægilegrar verndar. Allar sendingar á slíkum upplýsingum skulu fara fram með notkun 

aðferða sem gera kleift að senda trúnaðarupplýsingar með öruggum hætti. 

13. gr. 

Birting ákvarðana 

Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin skulu gera útgáfur allra ákvarðana sem eru ekki háðar trúnaðarkvöð, sem samþykktar eru 

samkvæmt þessari reglugerð, aðgengilegar öllum. 

VI. KAFLI 

LOKAÁKVÆÐI 

14. gr. 

Gildistaka 

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 18. maí 2016. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 Jean-Claude JUNCKER 

 forseti. 

 __________  


