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ATVINNUVEGA- OG NÝSKÖPUNARRÁÐUNEYTI 
 
 
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1997 frá 5. nóvember 2015 um 
breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrárnar yfir skoðunarstöðvar á 
landamærum og dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu 
 
Gerðar eru breytingar á lista yfir skoðunarstöðvar á landamærum og dýralæknaeiningar. 
Skráningu er breytt fyrir landamærastöðvar í/á Belgíu, Ítalíu, Hollandi, Frakklandi, 
Litháen, Bretlandi og Spáni. 
 
Ákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Gerðir af þessu tagi hafa ekki verið teknar upp í 
íslenska löggjöf. 
 

*  *  * 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2285 frá 8. desember 2015 um breytingu á II. 
viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 um sértækar reglur um 
skipulag opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu sem eru ætlaðar til manneldis, að því er 
varðar tilteknar kröfur varðandi lifandi samlokur, skrápdýr, möttuldýr og sæsnigla, og á I. 
viðauka við reglugerð (EB) nr. 2073/2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli 
 
Breytingar eru gerðar til að samræma þau viðmið sem Codex alimentarius hefur sett. Er 
slökun á kröfum þar sem E.coli má vera >230 MPN/ 100 í 20% sýna við flokkun veiðisvæða 
á skilgreindu tímabili. Fjöldi E.coli í afurðum á markaði má vera >230 MPN/ 100 í einu sýni 
af 5. 
 
Reglugerðin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 93/1995 um 
matvæli. 
 

*  *  * 
 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2295 frá 9. desember 2015 um 
breytingu á reglugerð (EB) nr. 2074/2005 að því er varðar skrár yfir samþykktar starfsstöðvar í 
matvælageiranum 
 
Reglugerðin gerir breytingar á V. viðauka reglugerðar (ESB) nr. 2074/2005. Í 
grunngerðinni var framkvæmdastjórninni gert skylt að halda úti vefsíðu þar sem 
aðildarríki settu hlekki á eigin vefsíður þar sem listaðar væru upp samþykktar 
starfsstöðvar. Var þetta gert til að önnur ríki og almenningur hefðu aðgengi að þessum 
upplýsingum. Þetta kerfi hefur reynst flókið og tímafrekt þegar kemur að því að nýta það 



til greiningarvinnu hvers konar. Til að einfalda það og flýta fyrir uppfærslu lista gerir þessi 
reglugerð ríkjum kleift að nota Traces-kerfið til að uppfylla kröfurnar. 
 
Reglugerðin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 93/1995 um 
matvæli. 
 

*  *  * 
 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1399 frá 17. ágúst 2015 að því 
er varðar synjun um leyfi fyrir blöndu með Bacillus toyonensis (NCIMB 14858T) (áður nefnd 
Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012) sem fóðuraukefni fyrir eldisnautgripi, 
eldiskanínur, eldiskjúklinga, fráfærugrísi, eldissvín, gyltur til undaneldis og kálfa til eldis og um 
afturköllun leyfa fyrir blöndu með Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) sem 
fóðuraukefni fyrir eldiskalkúna og kanínur til undaneldis, um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 
256/2002, (EB) nr. 1453/2004, (EB) nr. 255/2005 og (EB) nr. 1200/2005 og um niðurfellingu á 
reglugerðum (EB) nr. 166/2008, (EB) nr. 378/2009 og framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 
288/2013 
 
Reglugerðin verður innleidd sem breyting á reglugerð nr. 340/2001 um eftirlit með fóðri. 
 
Reglugerðin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 22/1994 um 
eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru. 
 

*  *  * 
 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1408 frá 19. ágúst 2015 um leyfi 
fyrir DL-meþíónýl-DL-meþíóníni sem fóðuraukefni fyrir fiska og krabbadýr 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1414 frá 20. ágúst 2015 um 
breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 136/2012 um leyfi fyrir natríumbísúlfati sem 
fóðuraukefni fyrir gæludýr og fyrir dýr sem gefa ekki af sér afurðir til manneldis 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1415 frá 20. ágúst 2015 um leyfi 
fyrir astaxantíni sem fóðuraukefni fyrir fiska, krabbadýr og skrautfiska 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1416 frá 20. ágúst 2015 um leyfi 
fyrir natríumbísúlfati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir 
 
Reglugerðirnar verða innleiddar sem breyting á reglugerð nr. 340/2001 um eftirlit með 
fóðri. 
 
Reglugerðirnar kalla ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 22/1994 um 
eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru. 
 

*  *  * 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1095 frá 5. maí 2015 um framkvæmd 
tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB að því er varðar kröfur varðandi visthönnun 
kæli- eða frystiskápa, sem notaðir eru í atvinnuskyni, hraðkæli- og frystiskápa, þjöppusamstæðna 
með eimsvala og vökvakæla fyrir vinnslukerfi 



 
Í reglugerðinni eru settar fram kröfur um visthönnun ýmissa gerða rafdrifinna kælitækja 
til nota í atvinnuskyni, þ.m.t. varðandi orkunýtni og upplýsingaskyldu, svo þau megi 
markaðssetja. Kröfur þær sem settar eru fram í reglugerðinni koma til framkvæmda á 
árunum 2016 til 2019. 
 
Reglugerðin kallar ekki á lagabreytingar hér á landi. Lagastoð er að finna í lögum nr. 
42/2009, með síðari breytingum, um visthönnun vöru sem tengist orkunotkun. 
 

*  *  * 
 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1820 frá 9. október 2015 um 
breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 að því er varðar efnið díetýlenglýkólmónóetýletra 
 
Gerðin verður innleidd sem breyting á reglugerð nr. 167/2015 um lyfjafræðilega virk efni 
og flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýraríkinu, hvað 
varðar mörk lyfjaleifa í afurðum dýra. 
 
Reglugerðin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 25/1993 um 
dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, lögum nr. 93/1995 um matvæli, lögum nr. 96/1997 um 
slátrun og sláturafurðir og lögum nr. 66/1998 um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr. 
 

*  *  * 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1725 frá 28. september 2015 um breytingu á 
viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 231/2012 um nákvæmar skilgreiningar á aukefnum í 
matvælum sem eru tilgreind í II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 1333/2008 að því er varðar nákvæmar skilgreiningar á etýlláróýlargínati (E 243) 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1739 frá 28. september 2015 um breytingu á II. 
viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 og viðaukanum við 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 að því er varðar notkun á járntartrati 
sem kekkjavarnarefni í salt og staðgönguefni þess 
 
Reglugerð (ESB) 2015/1725 breytir (þrengir) skilgreiningu á einu aukefni, E 243, hvað 
framleiðslu efnisins varðar (bætir við hita- og sýrustigsskilyrðum). 
Reglugerð (ESB) 2015/1739 leyfir notkun á járntartrati sem kekkjavarnarefni í salt og 
staðgönguefni þess og skilgreinir E-númer fyrir aukefnið, E 534. Reglugerðin setur einnig 
fram skilgreiningu á aukefninu. 
 
Reglugerðirnar kalla ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 93/1995 um 
matvæli. 
 

*  *  * 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2343 frá 15. desember 2015 um breytingu á 
reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra reikningsskilastaðla í 
samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 að því er varðar 



alþjóðlega reikningsskilastaðla IFRS-staðla 5 og 7 og alþjóðlega reikningsskilastaðla IAS-staðla 
19 og 34 
 
Þann 25. september 2014 gaf Alþjóðlega reikningsskilaráðið (IASB) út árlegar endurbætur 
á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum fyrir tímabilið 2012-2014. Með hinum árlegu 
endurbótum eru gerðar nauðsynlegar breytingar á alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum til 
samræmingar og skýringa. Með reglugerðinni eru gerðar breytingar á alþjóðlegum 
reikningsskilastöðlum IFRS 5, fastafjármunir sem haldið er til sölu og aflögð starfsemi, og 7, 
fjármálagerningar: Upplýsingagjöf, og alþjóðlegum reikningsskilastöðlum IAS 19, starfskjör, 
og 34, árshlutareikningsskil. 
 
Reglugerðin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 3/2006 um 
ársreikninga. 
 

*  *  * 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2406 frá 18. desember 2015 um breytingu á 
reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra reikningsskilastaðla í 
samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 að því er varðar 
alþjóðlegan reikningsskilastaðal IAS-staðal 1 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2441 frá 18. desember 2015 um breytingu á 
reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra reikningsskilastaðla í 
samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 að því er varðar 
alþjóðlegan reikningsskilastaðal IAS-staðal 27 
 
Þann 18. desember 2014 gaf Alþjóðlega reikningsskilaráðið (IASB) út breytingar á staðli 
IAS 1, framsetning reikningsskila, er varða upplýsingagjöf. Markmiðið með breytingunum 
er að auka skilvirkni við upplýsingagjöf og hvetja félög til að beita faglegri dómgreind við 
ákvarðanatöku um hvaða upplýsingar skuli birta í reikningsskilum þegar IAS 1 er beitt. 
Þann 12. ágúst 2014 gaf Alþjóðlega reikningsskilaráðið (IASB) út breytingar á staðli IAS 
27, samstæðureikningsskil og aðgreind reikningsskil, er varða hlutdeildaraðferð í aðskildum 
reikningsskilum. Markmiðið með breytingunum er að heimila einingum að nota 
hlutdeildaraðferðina, eins og segir í IAS 28, til að gera grein fyrir fjárfestingum í 
dótturfélögum, fyrirtækjum í samrekstri og hlutdeildarfélögum í aðgreindum 
reikningsskilum. 
 
Reglugerðirnar kalla ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 3/2006 um 
ársreikninga. 
 
 
 
FJÁRMÁLA- OG EFNAHAGSRÁÐUNEYTI 
 
 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1271/2014 frá 28. nóvember 2014 
um að heimila hækkun marka fyrir auðgun víns sem framleitt er úr þrúgum úr uppskeru ársins 
2014 úr tilteknum vínþrúguyrkjum í tilteknum vínræktarhéruðum eða hlutum þeirra 



 
Með því að notast við undanþágu á grundvelli liðar A.3 í hluta I á viðauka VIII reglugerðar 
(ESB) nr. 1308/2013 þá kveður þessi reglugerð á um þau mörk sem ekki má fara yfir þegar 
aukinn er styrkleiki á tilteknum vínafurðum þegar notast er við uppskeru frá árinu 2014. 
 
Reglugerðin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í tollalögum nr. 88/2005. 
 

*  *  * 
 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/596 frá 15. apríl 2015 um 
breytingu á reglugerð (EB) nr. 606/2009 að því er varðar aukningu á hámarksheildarinnihaldi 
brennisteinsdíoxíðs ef það er nauðsynlegt vegna loftslagsskilyrða 
 
Þessi reglugerð er sett í kjölfar reglugerðar (EB) nr. 606/2009, sem tilgreinir hámarks 
leyfilegt brennisteinsdíoxíð í víni. Ákvæði reglugerðarinnar eru byggð á lið A(4) í viðbæti I 
B í reglugerð (EB) nr. 606/2009, sem gerir framkvæmdastjórninni kleift að ákveða að 
heimila viðeigandi aðildarríkjum að auka brennisteinsdíoxíð í vínum sínum að hámarki um 
50 milligrömm á lítra, ef það er nauðsynlegt vegna loftslagsskilyrða. 
 
Reglugerðin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í tollalögum nr. 88/2005. 
 

*  *  * 
 
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1576 frá 6. júlí 2015 um breytingu á 
reglugerð (EB) nr. 606/2009 að því er varðar tilteknar vínfræðilegar vinnsluaðferðir og á 
reglugerð (EB) nr. 436/2009 að því er varðar skráningu á þessum vinnsluaðferðum í skrár sem 
halda skal fyrir víngeirann 
 
Þessi reglugerð tekur til þeirra breytinga sem gerðar voru á reglugerð (EB) nr. 606/2009 að 
því er varðar tilteknar vínfræðilegar vinnsluaðferðir og á reglugerð (EB) nr. 436/2009 að 
því er varðar skráningu á þessum vinnsluaðferðum í skrár sem halda skal fyrir víngeirann. 
Annars vegar tengist fyrri breytingin Alþjóðavínstofnuninni, þ.e. International 
Organization of Vine and Wine (IOV), sem tók í gildi þrjár nýjar vínfræðilegar 
vinnsluaðferðir, og hins vegar tengist seinni breytingin þessum vinnsluaðferðum sem 
jafnframt verða að vera skráðar með fullnægjandi hætti, samhliða gildandi 
vinnsluaðferðum. 
 
Reglugerðin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í tollalögum nr. 88/2005. 
 
 
 
INNANRÍKISRÁÐUNEYTI 
 
 
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/702/ESB frá 7. október 2014 um 
breytingu á ákvörðun 2007/131/EB um að heimila samræmda notkun í Bandalaginu á tíðnirófi 
fyrir þráðlausar sendingar að því er varðar búnað sem notast við ofurvíðbandstækni 



 
Hröð tækniþróun kallar á breytingu á ákvörðun 2007/131/EB sem fjallar um notkun á 
tíðnirófi með UWB tækni, (ultra-wideband). Fyrst og fremst er um að ræða slökun á 
tæknilegum kröfum um virkni búnaðar. Drögin að ákvörðun sameiginlegu EES-
nefndarinnar fela í sér aðlögunartexta fyrir Ísland og Noreg, sem er svohljóðandi: "Iceland 
and Norway shall be exempted from allowing the use of the 6.0 to 8.5 GHz band by 
equipment using ultra-wideband technology onboard aircraft." Ástæðan er sú að notkun 
þessara tíðna um borð í flugvélum gæti orsakað truflanir við aðra notkun sömu tíðna í 
nágrenni flugvalla. 
 
Ákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í fjarskiptalögum nr. 
81/2003. 
 

*  *  * 
 
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar C(2015)8005 um ítarlegar ráðstafanir til að 
framfylgja sameiginlegum grunnkröfum um flugvernd sem innihalda upplýsingar sem um getur í 
a-lið 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 300/2008 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1998 frá 5. nóvember 2015 um 
ítarlegar ráðstafanir til að framfylgja sameiginlegum grunnkröfum um flugvernd 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2426 frá 18. desember 2015 um 
breytingu á reglugerð (ESB) 2015/1998 að því er varðar þriðju lönd sem viðurkennt er að beiti 
flugverndarkröfum sem jafngilda sameiginlegum grunnkröfum um flugvernd í almenningsflugi 
 
Framkvæmdarákvörðun C(2015)8005 tengist neðangreindri framkvæmdarreglugerð (ESB) 
2015/1998 frá 5. nóvember 2015 og hefur að geyma tæknilega útfærslu á henni. 
Þar sem gildandi framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 185/2010 um ítarlegar ráðstafanir til að 
framfylgja sameiginlegum grunnkröfum hefur verið breytt 20 sinnum, og í því skyni að 
tryggja skýrleika og réttarvissu, er hún nú felld úr gildi með framkvæmdarreglugerð (ESB) 
2015/1998 sem steypir saman í eina gerð öllum breytingargerðum á 185/2010 ásamt 
grunngerðinni. Því til viðbótar felur reglugerð 2015/1998 í sér nokkrar breytingar. 
Breytingarnar eru ekki miklar að efni til. Fremur er verið að skýra og skilgreina atriði 
betur í því skyni að tryggja betur flugvernd. Ný tækni kemur inn með reglugerðinni, 
annars vegar skóskannar og hins vegar Auto Clear Software (ACS) sem heimilt er að nýta 
við skimun. Í kafla 11 um þjálfun hefur verið bætt við ákvæði sem kveður á um að ef hæfni 
leiðbeinanda er metin fullnægjandi í einu aðildarríki, skuli önnur aðildarríki einnig 
viðurkenna hæfni hans, þ.e. gagnkvæm viðurkenning. Þeir aðilar sem breytingarnar koma 
til með að hafa áhrif á eru aðallega þeir sem reka flugvelli og hugsanlega flugrekendur 
tengist þeir skimun sem er mjög sjaldgæft. Ekki er búist við að kostnaður við 
framangreindar breytingar verði verulegur fyrir þessa aðila þar sem fyrst og fremst er um 
valkvæðan búnað að ræða, þ.e.a.s. skóskannar og ACS-tækin. Aðilum hafa verið kynntar 
umræddar breytingar og eru þeir breytingunum vel kunnugir. Hvorki skóskannar né ACS-
tækin eru í notkun á Íslandi og það er val rekstraraðila að velja þann búnað sem hentar 
best til skimunar á flugvelli. Kostnaður er óverulegur fyrir Samgöngustofu, en hann felst í 
uppfærslu flugverndaráætlunar Íslands, verklags og handbóka rekstraraðila. 



Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2426 gerir breytingu á fyrrnefndri reglugerð (ESB) 
2015/1998 að því er varðar þriðju lönd sem viðurkennt er að beiti flugverndarkröfum sem 
jafngilda sameiginlegum grunnkröfum um flugvernd í almenningsflugi. 
 
Ákvörðunin og reglugerðirnar kalla ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum um 
loftferðir nr. 60/1998. 
 

*  *  * 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/4 frá 5. janúar 2016 um breytingu á reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008 að því er varðar grunnkröfur um umhverfisvernd 
 
Með reglugerðinni eru uppfærðar tilvísanir í viðauka 16 við Chicago-samninginn um 
umhverfisvernd. Í 6. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008 um 
sameiginlegar reglur um almenningsflug og um stofnun Flugöryggisstofnunar Evrópu og 
niðurfellingu tilskipunar ráðsins 91/670/EBE, reglugerðar (EB) nr. 1592/2002 og 
tilskipunar 2004/36/EB, kemur fram að framleiðsluvörur, hlutar þeirra og búnaður skuli 
fullnægja kröfum um umhverfisvernd í 8. breytingu I. bindis og í 5. breytingu n. bindis í 16. 
viðauka við Chicago-samninginn í útgáfunni frá 24. nóvember 2005, að undanskildum 
viðbætunum við 16. viðauka. Árið 2014 var bindum I og n í 16. viðauka breytt þannig að 
innleiddir eru nýir hávaðastaðlar. Af þessum sökum er nauðsynlegt að breyta reglugerð 
(EB) nr. 216/2008. Þessi reglugerð hefur engin áhrif á flugrekendur hér á landi. 
 
Ákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum um loftferðir nr. 
60/1998. 
 

*  *  * 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/5 frá 5. janúar 2016 um breytingu á reglugerð 
(ESB) nr. 748/2012 að því er varðar framkvæmd grunnkrafna um umhverfisvernd 
 
Reglugerð (ESB) nr. 748/2012 sem kveður á um reglur fyrir lofthæfi og umhverfisvottun 
loftfara og tilheyrandi framleiðsluvara, hluta og búnaðar og varðandi vottun hönnunar - og 
framleiðslufyrirtækja, var innleidd hér á landi með reglugerð nr. 380/2013. Tilgangur 
breytingarreglugerðarinnar er að tryggja að framleiðsluvörur, hlutar þeirra og búnaður 
uppfylli kröfur um umhverfisvernd skv. 16. viðauka við Chicago-samninginn í samræmi við 
nýjar breytingar á 16. viðauka Chicago-samningsins sem tengjast nýjum hávaðastöðlum. 
Hagsmunaaðilar eru annars vegar hönnunarfyrirtæki og hins vegar framleiðslufyrirtæki. 
Hér á landi er ekkert framleiðslufyrirtæki og aðeins eitt hönnunarfyrirtæki, sem lýtur 
eftirliti EASA þar sem það er með leyfi útgefið af EASA og því á þessi breyting sjálfkrafa 
við það fyrirtæki óháð innleiðingu hér á landi. Samgöngustofa metur áhrif óveruleg hér á 
landi á þessum forsendum. 
 
Reglugerðin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum um loftferðir nr. 
60/1998. 
 
 



 
UMHVERFIS- OG AUÐLINDARÁÐUNEYTI 
 
 
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/30/ESB frá 26. febrúar 2014 um samhæfingu laga 
aðildarríkjanna varðandi rafsegulsviðssamhæfi 
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/34/ESB frá 26. febrúar 2014 um samræmingu laga 
aðildarríkjanna varðandi búnað og verndarkerfi sem eru ætluð til notkunar í hugsanlega 
sprengifimu lofti 
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/35/ESB frá 26. febrúar 2014 um samræmingu laga 
aðildarríkjanna um að bjóða rafföng fram á markaði sem notuð eru innan ákveðinna 
spennumarka 
 
Tilskipun 2014/30/ESB gildir um búnað, tæki (rafföng) og fastan búnað, sem valdið getur 
rafsegultruflunum eða orðið fyrir áhrifum af slíkum truflunum. Í henni eru skilgreindar 
þær grunnkröfur sem búnaður skal uppfylla hvað varðar rafsegulsamhæfi. Beita skal 
skilgreindu samræmismati til að tryggja samræmi tækja við grunnkröfur og festa CE-
merkingu á öll eintök þeirra því til staðfestingar, auk þess að gefa út skriflega 
samræmisyfirlýsingu. Þessi nýja tilskipun kemur í stað eldri tilskipunar, 2004/108/EB. 
Helstu breytingar sem verða lúta að skipulagi markaðseftirlits, samræmingu viðbragða 
gagnvart búnaði sem ekki uppfyllir kröfur, skilgreiningu á hlutverki aðila í 
aðfangakeðjunni og aðkomu tollayfirvalda að eftirliti. Þá eru ákvæði er varða tilkynnta 
aðila mun ítarlegri í nýju tilskipuninni. Grunnkröfur varðandi rafsegulsamhæfi breytast 
ekki. 
Tilskipun 2014/34/ESB gildir um búnað og verndarkerfi sem ætluð eru til notkunar á 
sprengihættustöðum. Í henni eru skilgreindar þær grunnkröfur sem uppfylla skal eftir því 
hversu mikil sprengihættan er. Beita skal skilgreindu samræmismati til að tryggja 
samræmi við grunnkröfur, festa á CE-merkingu og sérstaka merkingu sem gefur til kynna 
„sprengivörn“ því til staðfestingar, auk þess að gefa út skriflega samræmisyfirlýsingu. Þessi 
nýja tilskipun kemur í stað eldri tilskipunar, 94/9/EB. Helstu breytingar sem verða lúta að 
skipulagi markaðseftirlits, samræmingu viðbragða gagnvart búnaði sem ekki uppfyllir 
kröfur, skilgreiningu á hlutverki aðila í aðfangakeðjunni og aðkomu tollayfirvalda að 
eftirliti. Þá eru ákvæði er varða tilkynnta aðila mun ítarlegri í nýju tilskipuninni. 
Grunnkröfur breytast ekki. 
Tilskipun 2014/35/ESB fjallar um öryggi raffanga sem notuð eru innan ákveðinna 
spennumarka, 50-1000V AC og 75-1500V DC. Skv. tilskipuninni skulu rafföng sem undir 
hana falla uppfylla grunnkröfur sem þar eru skilgreindar. Beita skal skilgreindu 
samræmismati til að tryggja samræmi við grunnkröfur og festa CE-merkingu á öll eintök 
viðkomandi raffangs því til staðfestingar, auk þess að gefa út skriflega 
samræmisyfirlýsingu. Þessi nýja tilskipun kemur í stað eldri tilskipunar, 2006/95/EB. 
Helstu breytingar sem verða lúta að skipulagi markaðseftirlits, samræmingu viðbragða 
gagnvart rafföngum sem ekki uppfylla kröfur, skilgreiningu á hlutverki aðila í 
aðfangakeðjunni og aðkomu tollayfirvalda að eftirliti. Ekki er um að ræða breytingar er 
varða kröfur um öryggi (grunnkröfur) og samræmismat. 
 
Tilskipanirnar kalla á breytingar á lögum nr. 146/1996 um öryggi raforkuvirkja, 
neysluveitna og raffanga. 



 
*  *  * 

 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2046 frá 16. nóvember 2015 um 
að samþykkja ekki Artemisia absinthium L. sem grunnefni í samræmi við reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2069 frá 17. nóvember 2015 um 
samþykki fyrir grunnefninu natríumvetniskarbónati, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á 
viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2082 frá 18. nóvember 2015 um 
að samþykkja ekki Arctium lappa L. (plöntuhluta sem eru ofanjarðar) sem grunnefni í samræmi 
við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á 
markað 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2083 frá 18. nóvember 2015 um 
að samþykkja ekki Tanacetum vulgare L. sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins 
og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2085 frá 18. nóvember 2015 um 
samþykki fyrir virka efninu mandestróbíni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við 
framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2233 frá 2. desember 2015 um 
breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki 
fyrir virka efninu haloxýfóp-P 
 
Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2046 samþykkir ekki grunnefnið Artemisia 
absinthium L. til að nota í plöntuverndarvörum og því er markaðssetning vara sem 
innihalda það grunnefni óheimil. Plöntuverndarvörur með grunnefninu af Artemisia 
absinthium L. hafa ekki verið á skrá á Íslandi og því mun gerðin ekki hafa áhrif á vörur á 
markaði. 
Með framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2069 er grunnefnið natríumvetniskarbónat 
samþykkt sem virkt efni til notkunar í plöntuverndarvörum með þeim skilyrðum sem fram 
koma í I. viðauka. C-HLUTI viðauka við framkvæmdareglugerð (ESB) 540/2011 breytist 
eins og fram kemur í II. viðauka við þessa reglugerð. 
Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2082 samþykkir ekki grunnefnið Arctium lappa L. til 
að nota í plöntuverndarvörum og því er markaðssetning vara sem innihalda það grunnefni 
óheimil. Plöntuverndarvörur með grunnefninu af Arctium lappa L. hafa ekki verið á skrá á 
Íslandi og því mun gerðin ekki hafa áhrif á vörur á markaði hér á landi. 
Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2083 samþykkir ekki grunnefnið Tanacetum vulgare 
L. til að nota í plöntuverndarvörum og því er markaðssetning vara sem innihalda það 
grunnefni óheimil. Plöntuverndarvörur með grunnefninu af Tanacetum vulgare L. hafa 
ekki verið á skrá á Íslandi og því mun gerðin ekki hafa áhrif á vörur á markaði hér á landi. 
Með framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2085 er mandestróbín samþykkt sem virkt efni til 
notkunar í plöntuverndarvörum með þeim skilyrðum sem fram koma í I. viðauka. Viðauki 
við reglugerð (ESB) 540/2011 breytist eins og fram kemur í II. viðauka við þessa reglugerð.  
Með framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2233 breytist viðauki við reglugerð (ESB) 
540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu haloxýfóp-P. 



Plöntuverndarvörur með virka efninu haloxýfóp-P hafa ekki verið á skrá á Íslandi og því 
mun gerðin ekki hafa áhrif á vörur á markaði hér á landi. 
 
Reglugerðirnar kalla ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í efnalögum nr. 61/2013. 
 

*  *  * 
 
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2056 frá 13. nóvember 2015 um breytingu á 
ákvörðunum 2009/300/EB, 2009/563/EB, 2009/894/EB, 2011/330/ESB og 2011/337/ESB í því 
skyni að lengja gildistíma vistfræðilegu viðmiðananna við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir 
tilteknar vörur 
 
Samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 66/2010 fer nú fram endurskoðun 
viðmiða er falla undir ofannefndar ákvarðanir. Þar sem gildistími viðmiðanna rann út 31. 
desember 2015 hefur hann verið framlengdur til 31. desember 2016. 
 
Ákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 7/1998 um 
hollustuhætti og mengunarvarnir. 
 
 
 
VELFERÐARRÁÐUNEYTI 
 
 
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1258/2013 frá 20. nóvember 2013 um breytingu 
á reglugerð (EB) nr. 273/2004 um forefni ávana- og fíkniefna 
 
Markmið reglugerðarinnar er að styrkja reglur um skráningu rekstraraðila sem setja á 
markað eða geyma efni sem teljast til forefna, sbr. 2. flokk í I. viðauka reglugerðar (EB) nr. 
273/2004. Í reglugerðinni eru m.a. settar fram nýjar skilgreiningar og 
framkvæmdastjórninni (ESB) gert að koma á laggirnar evrópskum gagnagrunni um forefni 
til að greiða fyrir upplýsingaflæði milli aðildaríkja m.a. um rekstraraðila eða notendur sem 
eru með leyfi til að setja á markað eða geyma forefni. 
 
Reglugerðin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lyfjalögum nr. 93/1994, 
með síðari breytingum. 
 

*  *  * 
 
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1139 frá 13. júlí 2015 um breytingu á tilskipun 
2012/9/ESB að því er varðar dagsetningu lögleiðingar hennar og lokadag 
umbreytingartímabilsins 
 
Með tilskipuninni eru gerðar breytingar á tilskipun 2012/9/ESB að því er varðar 
dagsetningu lögleiðingar hennar og lokadag umbreytingartímabilsins. Nánar tiltekið hefur 
tilskipun 2012/9/ESB að geyma þau varnaðarorð sem aðildarríkjum EES ber að tryggja að 
prentuð séu á allar pakkningar tóbaks. Gildistími tilskipunar 2012/9/ESB stóð upphaflega 



til 28. mars 2014, en var framlengdur með tilskipun 2014/39/ESB um tvö ár til samræmis 
við tilskipun 2014/40/ESB. Með tilskipun 2015/1139/ESB er fresturinn framlengdur frekar 
til samræmis við tilskipun 2014/40/ESB. 
 
Tilskipunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lyfjalögum nr. 6/2002, með 
síðari breytingum. 
 
 
 
HAGSTOFA ÍSLANDS 
 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/359 frá 4. mars 2015 um framkvæmd 
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1338/2008 að því er varðar hagskýrslur um 
útgjöld og fjármögnun heilbrigðisþjónustu 
 
Reglugerðin fjallar um breytingar á þeirri flokkun sem tölfræði heilbrigðisútgjalda byggir 
á og snýr því fyrst og fremst að innra starfi Hagstofu Íslands. Reglugerðin mun ekki leiða 
til aukins kostnaðar. 
 
Reglugerðin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 163/2007 um 
Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð. 
 

*  *  * 
 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2174 frá 24. nóvember 2015 um 
leiðbeinandi yfirlit yfir þjónustugeira fyrir umhverfistengdar vörur og þjónustustarfsemi, snið 
gagnasendinga vegna evrópskra umhverfisreikninga og fyrirkomulag, uppbygging og tíðni 
gæðaskýrslna samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 691/2011 um evrópska 
umhverfisreikninga 
 
Reglugerðin snýr fyrst og fremst að innra starfi Hagstofu Íslands og hefur ekki í för með sé 
aukinn kostnað ef ráðist yrði í gerð evrópskra umverfisreikninga. 
 
Reglugerðin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 163/2007 um 
Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð. 
 

*  *  * 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2256 frá 4. desember 2015 um breytingu á 
reglugerð (EB) nr. 1983/2003 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1177/2003 um hagskýrslur Bandalagsins um tekjur og lífskjör (EU-SILC) að því er varðar skrá 
yfir aðalmarkbreytur 
 
Gerðin fjallar um breytingar á kjarnaspurningum lífskjara- og tekjurannsóknar 
Evrópusambandsins (EU-SILC) en nokkrar breytur sem hafa fest sig í sessi í árlegum 
viðhengjum eru teknar inn sem fastar spurningar og nokkrar aðrar breytur felldar út á 



móti. Reglugerðin hefur ekki í för með sér aukinn kostnað við framkvæmd 
rannsóknarinnar. 
 
Reglugerðin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 163/2007 um 
Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð. 
	


