
Gerðir teknar upp í EES samninginn á fundi 
sameiginlegu EES nefndarinnar 29. apríl 2016 

 
 
 
ATVINNUVEGA- OG NÝSKÖPUNARRÁÐUNEYTI 
 
 
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/518/ESB frá 21. október 2013 um 
breytingu á 1. hluta viðauka E við tilskipun ráðsins 92/65/EBE varðandi fyrirmynd að 
heilbrigðisvottorði fyrir dýr frá bújörðum 
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/31/ESB frá 12. júní 2013 um breytingu á tilskipun 
ráðsins 92/65/EBE að því er varðar kröfur um heilbrigði dýra sem gilda um viðskipti innan 
Sambandsins og innflutning til Sambandsins á hundum, köttum og frettum  
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 576/2013 frá 12. júní 2013 um 
gæludýraflutninga, sem ekki eru viðskiptalegs eðlis, og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 
998/2003 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 577/2013 frá 28. júní 2013 um 
fyrirmyndir að auðkennisskírteinum fyrir flutninga, sem ekki eru viðskiptalegs eðlis, á hundum, 
köttum og frettum, um að koma á fót skrám yfir yfirráðasvæði og þriðju lönd og um snið, útlit og 
tungumálakröfur sem varða yfirlýsingarnar sem staðfesta að tiltekin skilyrði, sem kveðið er á um 
í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 576/2013, séu uppfyllt 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 31/2014 frá 14. janúar 2014 um niðurfellingu á 
ákvörðunum 2004/301/EB og 2004/539/EB og reglugerð (ESB) nr. 388/2010 
 
Gerðirnar kalla ekki á lagabreytingar. Ísland er undanþegið frá innleiðingu þeirra á 
grundvelli undanþágu frá gerðum sem teknar eru upp í I. kafla I. viðauka EES-
samningsins. 
 

*  *  * 
 
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1554 frá 11. september 2015 um 
reglur um beitingu tilskipunar 2006/88/EB að því er varðar kröfur varðandi eftirlit og 
greiningaraðferðir 
 
Ákvörðun þessi mun innleiða nýjar reglur að því er varðar kröfur um heilbrigðiseftirlit og 
aðferðir við sjúkdómsgreiningar við beitingu á reglugerð nr. 1254/2008 (móðurtilskipun nr. 
2006/88/EB) um heilbrigðiskröfur að því er varðar lagareldisdýr og afurðir þeirra og um 
forvarnir og varnir gegn tilteknum sjúkdómum í lagardýrum. Ítarlegur viðauki mun fylgja 
þessari ákvörðun þar sem nánari leiðbeiningar eru gefnar, í samræmi við reglur 
Alþjóðasjúkdómastofnunarinnar í París (OIE). 
 
Framkvæmdarákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 
71/2008 um fiskeldi, lögum nr. 54/1990 um innflutning dýra, lögum nr. 25/1993 um 
dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim og lögum nr. 60/2006 um varnir gegn fisksjúkdómum. 
 

*  *  * 



 
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2278 frá 4. desember 2015 um 
breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2004/558/EB að því er varðar staðfestingu á því að 
sambandsríkin Bremen, Hesse og Neðra-Saxland í Þýskalandi hafi þá stöðu að þau séu laus við 
smitandi nef- og barkabólgu í nautgripum 
 
Framkvæmdarákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Ísland er undanþegið frá 
innleiðingu hennar á grundvelli undanþágu frá gerðum sem teknar eru upp í I. kafla I. 
viðauka EES-samningsins. 
 

*  *  * 
 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2304 frá 10. desember 2015 um 
leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa og endó-1,3(4)-betaglúkanasa, sem eru framleiddir 
með Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 og Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 
26702, sem fóðuraukefni fyrir eldiskalkúna og kalkúna sem eru aldir til undaneldis (leyfishafi er 
Adisseo France S.A.S.) 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2305 frá 10. desember 2015 um 
leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaglúkanasa (ECC 3.2.1.4), sem er framleiddur með 
Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142), sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, 
aukategundir alifugla til eldis og fráfærugrísi og um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 
2148/2004 og (EB) nr. 1520/2007 (leyfishafi er Huvepharma NV) 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2306 frá 10. desember 2015 um 
leyfi fyrir L-systeínhýdróklóríðmónóhýdrati sem fóðuraukefni fyrir ketti og hunda 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2307 frá 10. desember 2015 um 
leyfi fyrir menadíónnatríumbísúlfíti og menadíónnikótínamíðbísúlfiti sem fóðuraukefni fyrir allar 
dýrategundir 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2382 frá 17. desember 2015 um 
leyfi fyrir blöndu með alfagalaktósíðasa (EC 3.2.1.22), sem er framleiddur með Saccharomyces 
cerevisiae (CBS 615.94), og fyrir endó-1,4-betaglúkanasa (EC 3.2.1.4), sem er framleiddur með 
Aspergillus niger (CBS 120604), sem fóðuraukefni fyrir varphænur og aukategundir alifugla til 
varps (leyfishafi er Kerry Ingredients and Flavours) 
 
Framkvæmdarreglugerðirnar verða innleiddar með breytingum á reglugerð nr. 340/2001 
um eftirlit með fóðri. 
 
Gerðirnar kalla ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 22/1994 um eftirlit 
með fóðri, áburði og sáðvöru. 
 

*  *  * 
 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/104 frá 27. janúar 2016 um leyfi 
fyrir blöndu með Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 sem fóðuraukefni fyrir aukategundir 
jórturdýra til eldis og til mjólkurframleiðslu (leyfishafi er Prosol SpA) 
 
Framkvæmdarreglugerðin verður innleidd með breytingum á reglugerð nr. 340/2001 um 
eftirlit með fóðri. 



 
Gerðin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 22/1994 um eftirlit 
með fóðri, áburði og sáðvöru. 
 

*  *  * 
 
Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1168 frá 15. júlí 2015 um 
breytingu á tilskipunum 2003/90/EB og 2003/91/EB um framkvæmdarráðstafanir með tilliti til 7. 
gr. tilskipunar ráðsins 2002/53/EB og 7. gr. tilskipunar ráðsins 2002/55/EB, í þeirri röð, að því 
er varðar þá eiginleika sem athugun skal að lágmarki taka til og lágmarksskilyrði vegna 
athugana á tilteknum yrkjum nytjaplantna og grænmetistegunda í landbúnaði 
 
Með þessari gerð er breytt um skoðunaraðferð þegar tiltekin afbrigði af nytjaplöntum í 
landbúnaði og í matjurtarækt eru skoðuð. Verður hún innleidd með breytingu á reglugerð 
nr. 301/1995 um eftirlit með sáðvöru. 
 
Framkvæmdartilskipunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 
22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru. 
 

*  *  * 
 
Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/11 frá 5. janúar 2016 um 
breytingu á II. viðauka við tilskipun ráðsins 2002/57/EB um markaðssetningu olíu- og 
trefjaplöntufræs 
 
Hertar eru kröfur um hreinleika sölufræs af plöntum sem ræktaðar eru til olíu- eða 
trefjaframleiðslu. Gerðin hefur ekki mikla þýðingu fyrir Ísland. Verður hún innleidd með 
breytingu á reglugerð nr. 301/1995 um eftirlit með sáðvöru. 
 
Framkvæmdartilskipunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 
22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru. 
 

*  *  * 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1188 frá 28. apríl 2015 um framkvæmd 
tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB að því er varðar kröfur varðandi visthönnun 
staðbundinna rýmishitara 
 
Í reglugerðinni eru settar fram kröfur um visthönnun, þ.m.t. orkunýtni, staðbundinna 
rýmishitara, svo þá megi markaðssetja. Kröfur þær sem settar eru fram í reglugerðinni 
koma til framkvæmda árið 2018 og ná til staðbundinna rýmishitara til heimilisnota, allt að 
50kW, og staðbundinna rýmishitara til atvinnunota, allt að 120kW.  
 
Reglugerðin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 42/2009 um 
visthönnun vöru sem tengist orkunotkun. 
 

*  *  * 



 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1146/2014 frá 23. október 2014 um breytingu á 
II., III., IV. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er 
varðar hámarksgildi leifa fyrir antrakínón, benflúralín, bentasón, brómoxýníl, klórþalóníl, 
famoxadón, ímasamox, metýlbrómíð, própaníl og brennisteinssýru í eða á tilteknum afurðum 
 
Með reglugerðinni eru hámarksgildi fyrir tiltekin efni ýmist lækkuð, þeim breytt eða þau 
tekin út. 
 
Reglugerðin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í 18. gr. laga nr. 93/1995 um 
matvæli. 
 

*  *  * 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1137 frá 13. júlí 2015 um breytingu á 
reglugerð (EB) nr. 1881/2006 að því er varðar hámarksgildi fyrir okratoxín A í kryddum af 
tegundinni Capsicum spp. 
 
Aðlögunartímabil fyrir krydd úr piparávöxtum (paprikur, chili, cayenne) hvað varðar 
hámarksgildi fyrir sveppaeitrið okratoxín A er að renna út um áramót. Nauðsynlegt er að 
setja hærra hámarksgildi fyrir þessi krydd en til stóð vegna aðstæðna í upprunalöndum. 
Þrátt fyrir bætta framleiðsluhætti koma upp aðstæður sem gefa ekki tækifæri til að koma í 
veg fyrir myndun eitursins við ræktun og þurrkun. Nýtt hámarksgildi er sett við 20 µg/kg í 
stað 30 µg/kg sem var til bráðabirgða. 
 
Reglugerðin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í 31. gr. laga nr. 93/1995 um 
matvæli. 
 

*  *  * 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1608 frá 24. september 2015 um breytingu á 
IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar 
hámarksgildi leifa fyrir kaprínsýru, paraffínolíu (CAS 64742-46-7), paraffínolíu (CAS 72623-86-
0), paraffínolíu (CAS 8042-47-5), paraffínolíu (CAS 97862-82-3), brennisteinskalk og þvagefni í 
eða á tilteknum afurðum 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1760 frá 1. október 2015 um breytingu á I. 
viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1334/2008 að því er varðar að taka 
bragðefnið p-menta-1,8-díen-7-al af skrá Sambandsins 
 
Með reglugerð 2015/1608 er tilteknum efnum bætt á lista í IV. viðauka við reglugerð nr. 
396/2005. Í viðaukanum eru talin upp virk efni plöntuvarnarefna sem hafa verið metin svo 
að ekki er talin þörf á að setja sérstök hámarksgildi fyrir leifar af þeim. 
Með reglugerð 2015/1760 er efnið p-menta-1,8-díen-7-al fjarlægt af lista yfir leyfileg 
bragðgefandi efni í matvælum. Notkun þess verður því ekki heimil í matvæli. Efnið hafði 
verið til skoðunar hjá EFSA (Matvælaöryggisstofnun Evrópu) og niðurstaðan er að efnið sé 
ekki öruggt. 
 



Reglugerðirnar kalla ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 22/1994 um 
eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru og lögum nr. 93/1995 um matvæli. 
 

*  *  * 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1910 frá 21. október 2015 um breytingu á III. 
og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar 
hámarksgildi leifa fyrir gúasatín í eða á tilteknum afurðum 
 
Leyfileg hámarksmagn efnisins gúasatín í matvælum er nú sett við greiningarmörk þess, í 
kjölfar endurskoðunar á váhrifum. 
 
Reglugerðin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 22/1994 um 
eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru og lögum nr. 93/1995 um matvæli. 
 

*  *  * 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2075 frá 18. nóvember 2015 um breytingu á II. 
og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar 
hámarksgildi leifa fyrir abamektín, desmedífam, díklórpróp-P, haloxýfóp-P, órýsalín og 
fenmedífam í eða á tilteknum afurðum 
 
Leyfileg hámarksgildi leifa af tilgreindu efnunum eru ýmist hækkuð eða lækkuð. 
 
Reglugerðin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 22/1994 um 
eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru og lögum nr. 93/1995 um matvæli. 
 

*  *  * 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/238 frá 19. febrúar 2016 um breytingu á 
viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 579/2014 um undanþágu frá tilteknum ákvæðum II. viðauka 
við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 að því er varðar flutning á fljótandi 
olíum og fitu á sjó 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/239 frá 19. febrúar 2016 um breytingu á 
reglugerð (EB) nr. 1881/2006 að því er varðar hámarksgildi fyrir trópanbeiskjuefni í tilteknum 
matvælum með korn sem uppistöðu fyrir ungbörn og smábörn 
 
Með reglugerð 2016/238 er gerð breyting á viðauka við reglugerð 579/2014, sem fjallar um 
leyfilega fyrri farma sem fluttir hafa verið í tönkum sem á að nota til flutninga á fljótandi 
olíu og fitu til manneldis. Breytingin er gerð til að skýra betur hvað átt er við með 
„ammoninum nitrite solution“ og „calcium nitrate solution and their double salts“.  
Með reglugerð 2016/239 eru í fyrsta sinn sett hámarksgildi fyrir tiltekin beiskjuefni 
(atrópín og skópólamín) í mat fyrir ungbörn og smábörn sem er að uppistöðu úr korni. 
Þetta er gert eftir áhættumat EFSA. 
 
Reglugerðirnar kalla ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 93/1995 um 
matvæli. 



 
*  *  * 

 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2062 frá 17. nóvember 2015 um 
breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 að því er varðar efnið sísapróníl 
 
Gerðin verður innleidd sem breyting á reglugerð nr. 167/2015, með síðari breytingum, um 
lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum 
úr dýraríkinu, hvað varðar mörk lyfjaleifa í afurðum dýra. 
 
Framkvæmdarreglugerðin 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, öll með síðari breytingum. 
 

*  *  * 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2113 frá 23. nóvember 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, IAS-staðla 16 og 41 
 
Þann 30. júní 2014 gaf Alþjóðlega reikningsskilaráðið (IASB) út breytingar á alþjóðlegum 
reikningsskilastöðum IAS 16, Varanlegir rekstrarfjármunir, og 41, Landbúnaður. Breytingin 
lýtur að því að gera skuli grein fyrir plöntum (e. Bearer Plants) sem notaðar eru til 
ræktunar yfir nokkur tímabil með sama hætti og varanlegum rekstrarfjármunum skv. 
staðli IAS 16. Breytingar þessar á IAS 16 og 41 leiða til breytinga á IAS 1, 17, 23, 36 og 40 
til samræmingar. 
 
Reglugerðin kallar ekki á lagabreytingar.  Lagastoð er að finna í lögum nr. 3/2006 um 
ársreikninga. 
 
 
 
FJÁRMÁLA- OG EFNAHAGSRÁÐUNEYTI 
 
 
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/23/ESB frá 26. febrúar 2014 um gerð 
sérleyfissamninga 
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/24/ESB frá 26. febrúar 2014 um opinber innkaup og 
niðurfellingu tilskipunar 2004/18/EB 
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/25/ESB frá 26. febrúar 2014 um innkaup stofnana sem 
annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu og um niðurfellingu tilskipunar 
2004/17/EB 
 
Í fyrsta lagi er um að ræða tilskipun 2014/24/ESB sem varðar innkaup opinberra aðila á 
vörum, verkum og þjónustu. Kemur hún í stað núgildandi tilskipunar nr. 2004/18/EB um 



sama efni. Lög um opinber innkaup nr. 84/2007 byggja á eldri tilskipuninni frá 2004 og því 
mun innleiðingin kalla á heildarendurskoðun núgildandi löggjafar. 
Í öðru lagi er um að ræða tilskipun 2014/25/ESB sem varðar innkaup stofnana sem annast 
vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og fjarskipti. Kemur hún í stað núgildandi tilskipunar nr. 
2004/17/EB um sama efni. Umrædd tilskipun nr. 2004/17/EB var á sínum tíma innleidd með 
reglugerð nr. 755/2007 á grundvelli heimildar í lögum um opinber innkaup nr. 84/2007. 
Helsta markmið ofangreindra tilskipana er að tryggja gagnsæi, jafnt aðgengi og að auka 
samkeppni um opinbera samninga á Evrópska efnahagssvæðinu. Með nýju tilskipununum 
eru stigin skref í þá átt að nútímavæða opinber innkaup þar sem innkaupaferlið er 
einfaldað og gert sveigjanlegra ásamt því að auka möguleika á rafrænum innkaupum. 
Opinberum aðilum verður gert kleift að stunda hagkvæmari innkaup. Þá verður í auknum 
mæli heimilt að taka tillit til samfélagslegra þátta við innkaup, meðal annars sjónarmiða 
um umhverfisvernd, félagslega ábyrgð, nýsköpun,  atvinnu og heilbrigði. Jafnframt er lagt 
upp með að auðvelda litlum og meðalstórum fyrirtækjum að taka þátt í útboðum með því 
að einfalda útboðsferla og draga úr skrifræðiskröfum. Þá verður einnig heimilt að skipta 
samningum upp í smærri einingar til að auðvelda minni fyrirtækjum að taka þátt í 
útboðum. 
Í þriðja lagi er um að ræða tilskipun 2014/23/ESB sem varðar samræmdar reglur um gerð 
sérleyfissamninga. Ekki hafa áður verið settar heildstæðar reglur um gerð 
sérleyfissamninga á vegum Evrópusambandsins. Sérleyfissamningar byggjast á samstarfi 
opinberra aðila og einkaaðila þar sem einn aðili fær einkarétt á því að reka, viðhalda og 
framkvæma uppbyggingu á tilteknum innviðum samfélagsins (t.d. við hafnir, vatnsveitu 
eða gjaldheimtu á vegum) eða veita þjónustu sem hefur efnahagslegt mikilvægi (t.d. er 
varðar orku, vatn eða förgun úrgangs). Engar heildstæðar reglur hafa verið í gildi um 
sérleyfissamninga og er það talið raska mögulegri samkeppni á hinum innri markaði vegna 
skorts á gagnsæi með tilheyrandi líkum á mismunun. Sérleyfissamningar eru oftast 
verðmætir langtímasamningar þar sem nauðsynlegt er að viðhalda miklum sveigjanleika 
við samningskaup til að tryggja bestu mögulegu niðurstöðu. Þar af leiðandi er ekki 
hagkvæmt að hafa of íþyngjandi regluverk í kringum slíka samninga eins og almennt 
tíðkast um önnur opinber innkaup. Í nýju tilskipuninni eru sérleyfissamningar skilgreindir 
með skýrum og nákvæmum hætti vegna erfiðleika sem hafa komið upp við að greina á milli 
sérleyfissamninga og annarra opinberra innkaupa. Í tilskipuninni er kveðið á um almennar 
reglur sem varða val og valforsendur við útgáfu sérleyfis. Reglunum er ætlað að tryggja að 
valforsendur og önnur viðmið séu birt fyrirfram, hlutlæg og án mismununar. Reglurnar 
eru almennt mun einfaldari og sveigjanlegri en sambærileg ákvæði sem gilda um opinber 
innkaup og samninga sem gerðir eru á þeim grundvelli.  Til að auka gagnsæi verður 
opinberum aðilum jafnframt skylt að birta tilkynningu um útgáfu sérleyfis ef verðmæti 
samnings nær ákveðnum mörkum. 
 
Tilskipanirnar kalla á heildarendurskoðun núgildandi löggjafar um opinber innkaup. 
 

*  *  * 
 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1986 frá 11. nóvember 2015 um 
að taka upp stöðluð eyðublöð fyrir birtingu tilkynninga við opinber innkaup og um niðurfellingu 
á reglugerð (ESB) nr. 842/2011 
 



Með framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/1986 er kveðið á um upptöku staðlaðra eyðublaða 
fyrir birtingu tilkynninga um opinber innkaup auk þess sem fyrri reglugerð (nr. 842/2011) 
um sama efni er felld úr gildi. Reglugerðin er sett til að tryggja að stöðluð eyðublöð sem 
notuð eru fyrir birtingu auglýsinga við opinber innkaup séu í samræmi við tilskipanir sem 
gilda varðandi opinber innkaup. Auk þess eru gerðar breytingar á eyðublöðunum í því 
skyni að taka tillit til tækniframfara. Með vísan til þess að Ísland hefur þegar innleitt 
reglugerð um sama efni mun innleiðing gerðarinnar ekki hafa teljandi áhrif á íslenskan 
rétt. 
 
Framkvæmdarreglugerðin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í 78. gr. laga 
nr. 84/2007 um opinber innkaup. 
 

*  *  * 
 
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2170 frá 24. nóvember 2015 um 
breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/24/ESB að því er varðar beitingu 
viðmiðunarfjárhæða við útboð og gerð samninga 
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2171 frá 24. nóvember 2015 um 
breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/25/ESB að því er varðar beitingu 
viðmiðunarfjárhæða við útboð og gerð samninga 
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2172 frá 24. nóvember 2015 um 
breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/23/ESB að því er varðar beitingu 
viðmiðunarfjárhæða við útboð og gerð samninga 
 
Í tilskipunum 2014/23/ESB, 2014/24/ESB og 2014/25/ESB er kveðið á um að 
framkvæmdastjórnin skuli endurskoða og uppfæra verðgildi viðmiðunarfjárhæðanna sem 
fram koma í þeim. Með þessum þremur reglugerðum hafa viðmiðunarfjárhæðirnar verið 
endurskoðaðar í samræmi við ákvæði tilskipananna. Fjármála- og efnahagsráðuneytið 
hefur þegar fengið upplýsingar frá ESA um verðgildi viðmiðunarfjárhæðanna í íslenskum 
krónum sem verða birtar í reglugerð á grundvelli 78. gr. laga um opinber innkaup nr. 
84/2007. Breytingarnar á viðmiðunarfjárhæðunum eru einnig í samræmi við þær 
breytingar sem gerðar hafa verið á eldri tilskipunum um sama efni, þ.e. tilskipun 
2004/17/EB og 2004/18/EB. Af þessum sökum verður búið að uppfæra 
viðmiðunarfjárhæðirnar áður en nýju tilskipanirnar taka gildi eða verða formlega 
innleiddar hér á landi. 
 
Reglugerðirnar kalla ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í 78. gr. laga um opinber 
innkaup nr. 84/2007. 
 
 
 
INNANRÍKISRÁÐUNEYTI 
 
 
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 134/2014 frá 16. desember 2013 um 
viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 168/2013 að því er varðar kröfur 
um vistvænleika og afköst knúningseiningar og um breytingu á V. viðauka við hana 



 
Efni reglugerðarinnar varðar tæknilegar kröfur sem gerðar eru til framleiðenda og 
prófunaraðila bifhjóla, þ.e. ökutækja í flokki L. Á Íslandi eru hvorki framleiðendur né 
prófunaraðilar sem væri skylt að framfylgja reglunum. 
  
Reglugerðin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í 60. gr. umferðarlaga nr. 
50/1987. 
 

*  *  * 
 
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/53/ESB frá 16. apríl 2014 um samræmingu laga 
aðildarríkjanna um að bjóða þráðlausan fjarskiptabúnað fram á markaði og niðurfellingu á 
tilskipun 1999/5/EB 
 
Markmið tilskipunarinnar er að samræma tæknileg skilyrði varðandi þráðlausan 
fjarskiptabúnað vegna markaðssetningar á honum. Um er að ræða uppfærslu og 
endurbætur á fyrri tilskipun um þráðlausan fjarskiptabúnað, nr. 1999/5/EB, sem hefur 
verið innleidd hér á landi. Breytingarnar fela meðal annars í sér skýrari kröfur um 
lágmarksvirkni þráðlauss fjarskiptabúnaðar sem stuðli að skilvirkari nýtingu tíðnirófsins; 
skýrari tengingu regluverks um þráðlausan fjarskiptabúnað við aðrar breytingar sem 
gerðar hafa verið á fjarskiptaregluverki ESB á undanförnum árum; ný úrræði til eftirlits, 
sérstaklega kröfur um rekjanleika búnaðar; niðurfellingu á tilkynningaskyldu um 
framleiðslu á búnaði sem starfar á ósamræmdum tíðniböndum; að hugbúnað fyrir 
fjarskiptabúnað megi eingöngu nota ef sýnt hefur verið fram á samhæfni hans við 
fjarskiptabúnaðinn og heimild framkvæmdastjórnarinnar til að mæla fyrir um staðlaða 
tegund af hleðslutækjum fyrir farsíma og annan búnað. Ekki er fyrirsjáanlegt að 
breytingarnar sem fylgja tilskipuninni hafi mikil áhrif hér á landi. 
 
Tilskipunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í 66. gr. fjarskiptalaga nr. 
81/2003. 
 

*  *  * 
 
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2120 frá 25. nóvember 2015 um ráðstafanir 
varðandi opinn netaðgang og um breytingu á tilskipun 2002/22/EB um alþjónustu og réttindi 
notenda að því er varðar rafræn fjarskiptanet og -þjónustu og reglugerð (ESB) nr. 531/2012 um 
reiki á almennum farsímanetum innan Sambandsins 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2352 frá 16. desember 2015 um 
vegið meðaltal hæsta verðs fyrir lúkningu símtala í farsíma í Sambandinu 
 
Reglugerð (ESB) 2015/2120 gengur undir nafninu TSM-reglugerðin, þ.e. Telecom Single 
Market. Upphaflega átti reglugerðin að taka til endurbóta á fleiri þáttum, s.s. tíðnimálum 
og reglum um almenna heimild en einskorðast nú við tvö meginviðfangsefni, þ.e. alþjóðlegt 
reiki innan Evrópska efnahagssvæðisins og nethlutleysi, eða Net Neutrality. 
1. Alþjóðlegt reiki innan EES: Undanfarin ár hafa verið settar reglur um reiki innan 
Evrópska efnahagssvæðisins í þeim tilgangi að stilla reikigjöldum í hóf og gæta að 
hagsmunum neytenda. Þannig hafa reikigjöld lækkað verulega frá því að fyrsta reglugerðin 



leit dagsins ljós árið 2007. Nú er svo komið að hámarks reikigjöld á heildsölustigi eru ekki 
lengur umtalsvert hærri en meðaltalslúkningarverð í farsímaþjónustu innan landa EES, 
þótt vissulega sé enn verðmunur. 
Við þessar aðstæður hafa skapast forsendur til þess að afnema sérstök reikigjöld þannig að 
farsímanotendur greiði samkvæmt heimaverðskrá á ferðalögum innan EES, eða Roam like 
Home eins og það hefur verið nefnt. Í ljósi þess að enn er verðmunur á lúkningarverðum í 
heildsölu á milli landa innan EES er þó ljóst að reikinotkun getur ekki verið ótakmörkuð, 
enn um sinn. Í TSM-reglugerðinni er því gert ráð fyrir að sérstök reikigjöld leggist af í júní 
2017 og að þaðan í frá gildi heimaverðskrá notanda um reiki innan EES, að því gefnu að 
um sé að ræða sanngjarna notkun, eða Fair Usage. Með öðrum orðum að fari notkun fram 
úr því sem telst sanngjörn notkun sé heimilt að leggja á sérstök reikigjöld að tilteknu 
hámarki. 
Fjarskiptaeftirlitsstofnun Evrópu, BEREC, hefur verið falið að móta tillögur um hvað 
teljist vera sanngjörn reikinotkun. Álitamálið er hvort miða eigi sanngjarna notkun við 
landsmeðaltal í hverju landi eða meðaltal allra landa EES. Vandinn er sá að reikinotkun er 
mjög misjöfn á milli landa og landssvæða innan Evrópu. Þannig ferðast vestur- og norður 
Evrópubúar mun meira en íbúar í austur- og suðurhluta Evrópu, auk þess sem þeir virðast 
nota farsíma mun meira á ferðalögum. Þetta leiðir til þess að landsmeðaltal í ríkjum vestur- 
og norður-Evrópu er umtalsvert hærra en Evrópumeðaltalið. Hér er því um mikið 
hagsmunamál Íslands að ræða sem huga þarf að við útfærslu reglunnar um sanngjarna 
notkun. Samkvæmt framansögðu felur TSM-reglugerðin í sér mikla hagsbót fyrir 
neytendur og því er mikilvægt að innleiðing hennar í landsrétt gangi greiðlega fyrir sig. 
2. Nethlutleysi: Meðal breytinga sem gerðar voru á evrópsku fjarskiptaregluverki árið 2009 
var að aðlaga meginmarkið löggjafarinnar að hugmyndafræðinni um nethlutleysi, þ.e. að 
aðildarríki skyldu stuðla að því að notendur gætu sótt efni og þjónustu á netinu að eigin 
vali. Þá voru kynntar til sögunnar reglur um að fjarskiptafyrirtæki skyldu upplýsa 
viðskiptavini sína og kveða á um það í viðskiptaskilmálum ef gerðar væru ráðstafanir til 
netmismununnar, þ.e. differentiation. 
Mál sem varða nethlutleysi í víðum skilningi, s.s. um umferðarstýringar, landfræðilegar 
takmarkanir á netumferð, þ.e. Geo Blocking, lokun fyrir efni og þjónustu á netinu, hafa 
verið í mikilli gerjun undanfarin ár. Jafnframt hafa vaknað áhyggjur af því að ýmis 
forgangsþjónusta á netinu á yfirgjaldsverði gæti orðið til þess að rýra gæði hins almenna og 
opna internets og gert það að verkum að neytendur þyrftu almennt að greiða hærra verð til 
að hafa afnot af nothæfu interneti. Þessi umræða hefur leitt til þess að framkvæmdastjórn 
ESB hefur beitt sér fyrir hertari reglum um nethlutleysi, sem nú birtast í hinni svonefndu 
TSM-reglugerð. 
Í stuttu máli gera hinar nýju reglur ráð fyrir að fjarskiptafyrirtækjum sé skylt að virða 
nethlutleysi og að allar ráðstafanir til að beita netmismunun séu bannaðar, nema að 
uppfylltum kröfum um að þær séu málefnalegar og nauðsynlegar undir tilteknum 
kringumstæðum. Rétt er þó að benda á að skilyrðin eru nokkuð ströng og venjubundnar 
umferðarstýringar, s.s. takmarkanir á gagnaflutningshraða og gagnamagni, sem almennt 
hefur verið notast við til að stjórna álagi á netum, verða ekki sjálfgefnar lengur, t.d. ef 
raunsærra og málefnalegra þykir að fjarskiptafyrirtækið auki rýmd í fjarskiptanetinu sínu 
fremur en að beita umferðarstýringum með varanlegum eða reglubundnum hætti. Þá eru 
ákvæði um að beita skuli umferðarstýringum í hófi og einungis í takmarkaðan tíma. 
Eins og af framangreindu má sjá er verið að auka neytendavernd og stuðla að því að 
viðhalda hinu almenna og opna interneti með auknum kröfum á hendur 



fjarskiptafyrirtækjum. Þá gerir reglugerðin ráð fyrir að reglum um nethlutleysi sé 
framfylgt með eftirliti og að viðlögðum viðurlögum, ef þær eru brotnar. 
3. Staðan hér á landi með tilliti til nethlutleysis: Evrópsk fjarskiptalöggjöf frá 2009 hefur 
enn ekki verið innleidd í íslensk lög. Þó má sjá tiltekna birtingarmynd af nethlutleysi í 
reglum Póst- og fjarskiptastofnunar nr. 1223/2007 um vernd og virkni IP-fjarskiptaneta, en 
þær gera ráð fyrir að viðskiptavinir séu upplýstir um lokanir eða stýringar sem hafa áhrif á 
þjónustuna. Reglur þessar byggja þó fremur á kröfum um gæði IP-fjarskiptaþjónustu en 
meginreglunni um nethlutleysi. 
Í ljósi þess að engin eiginleg lagastoð er fyrir nethlutleysi hér á landi hefur Póst- og 
fjarskiptastofnun haft takmörkuð afskipti af framkvæmd íslenskra fjarskiptafyrirtækja 
hvað þetta varðar. Vegna þeirra breytinga sem framundan eru á þessu sviði hefur Póst- og 
fjarskiptastofnun hins vegar hrundið af stað úttekt hjá helstu fjarskiptafyrirtækjum 
landsins um framkvæmd þeirra á nethlutleysi. Miðað við að ekki hefur verið unnið að því 
með markvissum hætti að innleiða nethlutleysi hér á landi undanfarin ár má búast við því 
að talsvert verk sé enn óunnið í þessum efnum. Má því búast við að íslensk 
fjarskiptafyrirtæki þurfi að taka stærri skref á styttri tíma til þess að laga sig að kröfum 
um nethlutleysi, heldur en evrópsk fjarskiptafyrirtæki hafa þurft að gera. Að sama skapi er 
ljóst að eftirlit Póst- og fjarskiptastofnunar í þessum málaflokki mun kalla á frekari aðföng, 
þó svo að sundurliðað kostnaðarmat liggi ekki fyrir á þessari stundu. 
 
Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2352 kveður á um vegið meðaltal 
hámarkslúkningarverðs í farsímanetum fyrir reikiþjónustu innan Evrópusambandsins og 
byggir á reglugerð nr. 531/2012 um alþjóðlegt reiki í farnetskerfum innan ESB. Með 
lúkningarverði er átt við það gjald sem fjarskiptafyrirtæki í því landi þar sem símtal á sér 
stað má leggja á gjaldanda frá öðru ríki til viðbótar þeirri gjaldskrá sem þar gildir. Gjaldið 
er síðan innheimt af þeim sem hringir fyrir milligöngu þess fjarskiptafyrirtækis sem hann á 
viðskipti við í sínu heimalandi. Lúkningarverð hefur verið nefnt reikigjöld í almennu tali. Í 
samræmi við reglugerðina og fyrri reglugerðir sama efnis hafa reikigjöld, þ.e. 
lúkningarverðið, verið lækkuð með því að setja á þau hámark á undanförnum árum. Í 
þessari tilteknu reglugerð er gert ráð fyrir enn einu lækkunarþrepi reikigjalda sem tekur 
gildi þann 30. apríl 2016. Þann 30. júní 2017 falla reikigjöld síðan niður að fullu og gildir þá 
innanlands gjaldskrá þess ríkis sem símtal er hafið í án nokkurra viðbótargjalda. Upphæð 
lúkningarverðsins á að byggja á vegnu meðaltali hámarkslúkningarverðs í farsímanetum 
fyrir reikiþjónustu innan sambandsins og á framkvæmdastjórnin að reikna það út og taka 
um það ákvörðun samkvæmt reglugerðinni og liggur sá útreikningur nú fyrir. 
Í ljósi þess að fyrrnefndar reikireglugerðir eru hluti af sameiginlegu fjarskiptaregluverki 
EES er ljóst að umrætt lúkningarverð er skuldbindandi fyrir Ísland. Íslenskum 
stjórnvöldum ber því að miða við það lúkningarverð sem kveðið er á um í 
innleiðingarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar. 
 
Reglugerð (ESB) 2015/2120 kallar á breytingar á fjarskiptalögum nr. 81/2003. 
 
Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2352 kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að 
finna í 35. gr. laga um fjarskipti nr. 81/2003. 
 

*  *  * 
 



Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/130 frá 1. febrúar 2016 um aðlögun að 
tækniframförum á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3821/85 um að taka upp skráningarbúnað í 
ökutækjum í flutningum á vegum 
 
Markmiðið með reglugerðinni er að framlengja ákvæði reglugerðar nr. 3821/85 um 
ísetningu ökurita í bifreiðar í flokkum Ml og Nl, þ.e. í fólksbifreiðar og sendibifreiðar. Með 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 68/2009 voru gerðar tímabundnar 
breytingar á viðauka IB við reglugerð nr. 3821/85 en með þeim var breytt reglum um 
ísetningu ökurita í Ml og Nl bifreiðar þannig að þær væru í samræmi við kröfur sem gerðar 
eru í reglugerð nr. 3821/85. Breytingin fól í sér að heimilaður var sérstakur 
aðlögunarbúnaður fyrir þessar tegundir bifreiða sem ekki er þörf á að setja í aðrar 
tegundir til að ökuritar virki sem skyldi. Breytingin rann út í lok árs 2013. Með reglugerð 
(ESB) nr. 1161/2014 var áðurnefnd dagsetning framlengd um tvö ár, þ.e. til 31. desember 
2015. Nú hefur ný reglugerð um ökurita tekið við, nr. 165/2014. Í þeirri reglugerð er kveðið 
á um að viðauki IB við reglugerð nr. 3821/85 skuli gilda til bráðabirgða þar til afleiddar 
gerðir reglugerðar nr. 165/2014 mæla fyrir um annað, m.ö.o. heimild til að nota 
aðlögunarbúnaðinn hefur verið framlengd og framkvæmdastjórninni jafnframt heimilað að 
framlengja enn frekar gildistíma aðlögunarbúnaðarins fyrir bifreiðar í þessum flokkum á 
meðan framtíðarlausnir eru kannaðar og leyst úr þeim. Þessi reglugerð framlengir 
framangreindar bráðabirgðaráðstafanir um eitt ár, eða ti1 31. desember 2016. 
 
Reglugerðin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í umferðarlögum nr. 
50/1987. 
 

*  *  * 
 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2322 frá 10. desember 2015 um 
breytingu á reglugerð (EB) nr. 474/2006 um að stofna skrá Bandalagsins yfir flugrekendur sem 
er bannað að stunda flugrekstur innan Bandalagsins 
 
Með reglugerðinni er verið að breyta listum yfir flugrekendur frá þriðju ríkjum sem 
bannað er að stunda flugrekstur innan ESB eða sæta takmörkunum á flugrekstri. 
 
Framkvæmdarreglugerðin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í 
loftferðalögum nr. 60/1998. 
 

*  *  * 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2338 frá 11. desember 2015 um breytingu á 
reglugerð (ESB) nr. 965/2012 að því er varðar kröfur um flugrita, staðsetningarbúnað 
neðansjávar og kerfi fyrir ferilskráningu loftfars 
 
Í reglugerð (ESB) 965/2012 er að finna kröfur um flugrita og staðsetningartæki fyrir 
flugvélar. Í því skyni að auka flugöryggi er í reglugerð (ESB) 2015/2338 kveðið á um 
auknar kröfur til afkastagetu og meðferðar flugrita, um staðsetningarbúnað sé flugvél 
undir vatnsyfirborði, og um kerfi til að rekja ferðir flugvéla. Breytingarnar á kröfum um 
flugrita eru þess eðlis að auðveldara verður að staðsetja vélarnar undir sjávarmáli. Gerðin 



kemur fram í kjölfar nokkurra atvika þar sem ómögulegt hefur verið að finna vélar eða 
komast að því hvar þær voru þegar þær fórust. 
Í reglugerðinni eru gerðar kröfur um nýjar og uppfærðar verklagsreglur hjá 
flugrekendum. Jafnframt eru sambærilegar kröfur gerðar fyrir umráðendur loftfara í 
einkaflugi sem starfrækja loftför yfir tilteknum þyngdarflokki en engin slík loftför eru 
skráð hér á landi. Íslenskir flugrekendur þurfa að koma á laggirnar kerfi sem gerir þeim 
kleift að fylgjast með framgangi flugs fyrir loftför sem fá fyrst lofthæfistaðfestingarvottorð 
fyrir 16. desember 2018, eru með sæti fyrir fleiri farþega en 19 og eru með 
hámarksflugtaksmassa yfir 27.000 kg. Sama á við loftför sem eru með 
hámarksflugtaksmassa yfir 45.500 kg óháð fjölda farþegasæta. Framangreind krafa er þó 
háð því að loftförin séu með búnað sem veitir viðbótarupplýsingar umfram þær sem eru 
aðgengilegar með ratsjársvara, en hafi loftförin ekki þann búnað gildir krafan ekki. 
Í reglugerðinni eru gerðar kröfur um breytingar á hljóðritum eftir 1. janúar 2019 fyrir 
loftför sem eru með hámarksflugtaksmassa yfir 5.700 kg og fjölhreyfla flugvélar búnar 
hverfihreyflum. Sambærilegar kröfur eru gerðar til þyrlna háð því hvenær þær fengu fyrst 
lofthæfistaðfestingarvottorð. 
Samgöngustofa þarf að gera ráðstafanir sem felast í uppfærslu á gæðakerfi og þjálfun 
starfsfólks. Sambærileg áhrif verða hjá flugrekendum auk þess sem þeir þurfa að standa 
straum af tækjakaupum eftir því sem við á. Gefinn er aðlögunartími með nýjar vélar auk 
þess sem mikill sveigjanleiki er með eldri vélar. 
 
Reglugerðin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í loftferðalögum nr. 60/1998. 
 
 
 
UMHVERFIS- OG AUÐLINDARÁÐUNEYTI 
 
 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1885 frá 20. október 2015 um 
breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á 
samþykkistímabilum fyrir virku efnin 2,4-díklórfenoxýediksýru, asíbensólar-S-metýl, amítról, 
bentasón, sýhalófopbútýl, díkvat, esfenvalerat, famoxadón, flúmíoxasín, DPX KE 459 
(flúpýrsúlfúrón-metýl), glýfosat, ípróvalíkarb, ísóprótúrón, lambda-sýhalótrín, metalaxýl-M, 
metsúlfúrónmetýl, píkólínafen, prósúlfúrón, pýmetrósín, pýraflúfenetýl, þíabendasól, 
þífensúlfúrónmetýl og tríasúlfúrón 
 
A-hluta viðauka við reglugerð (ESB) nr. 540/2011 er breytt í samræmi við viðaukann í 
þessari reglugerð. 
 
Framkvæmdarreglugerðin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í efnalögum 
nr. 61/2013. 
 

*  *  * 
 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2033 frá 13. nóvember 2015 um 
endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu 2,4-díklórfenoxýediksýru, 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) 2015/2047 frá 16. nóvember 2015 um 
endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu esfenvalerati sem efni sem ráðgert er að skipta út 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) 2015/2084 frá 18. nóvember 2015 um 
samþykki fyrir virka efninu flúpýradífúróni, 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) 2015/2105 frá 20. nóvember 2015 um 
samþykki fyrir virka efninu flúmetralíni sem efni sem ráðgert er að skipta út, í samræmi við 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á 
markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 
540/2011 
 
Með reglugerð 2015/2033 er 2,4-díklórfenoxýediksýra 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 reglugerð 2015/2047 er esfenvalerat samþykkt sem virkt efni til notkunar í 
plöntuverndarvörum, sem ráðgert er að skipta út, 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 reglugerð 2015/2084 er flúpýradífúrón 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 reglugerð 2015/2105 er flúmetralín samþykkt sem virkt efni til notkunar í 
plöntuverndarvörum, sem ráðgert er að skipta út. Viðauki við reglugerð (ESB) 540/2011 
breytist eins og fram kemur í II. viðauka við þessa reglugerð. 
 
Framkvæmdarreglugerðirnar kalla ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í efnalögum 
nr. 61/2013. 
 

*  *  * 
 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2198 frá 27. nóvember 2015 um 
samþykki fyrir virka efninu reskalúri, 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 
 
Með þessari reglugerð er reskalúr 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. 
 
Framkvæmdarreglugerðin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í efnalögum 
nr. 61/2013. 



 
*  *  * 

 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/9 frá 5. janúar 2016 um 
sameiginlega framlagningu gagna og samnýtingu gagna í samræmi við reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir 
að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)) 
 
Í REACH reglugerðinni er gerð krafa um samnýtingu gagna varðandi skráningar efna. Það 
hefur sýnt sig að samningar sem gerðir eru um samnýtingu gagna varðandi skráningar efna 
hafi komið illa út fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki. Þessi reglugerð leggur ákveðnar skyldur 
á aðila sem gera samninga um samnýtingu gagna, til að tryggja gegnsæi og sanngirni. 
 
Framkvæmdarreglugerðin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í efnalögum 
nr. 61/2013. 
 

*  *  * 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/26 frá 13. janúar 2016 um breytingu á XVII. 
viðauka (viðvíkjandi nónýlfenóletoxýlötum) við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar 
(REACH)) 
 
Í  XVII. viðauka við REACH reglugerðina koma fram takmarkanir sem gilda um efni. Í 
þessari reglugerð er  nýjum tölulið, 46a, bætt við viðaukann, sem fjallar um takmörkun á 
nónýlfenóletoxýlötum í textílhlutum. Nónýlfenóletoxýlöt eru skaðleg vatnalífverum og við 
gildistöku þessarar reglugerðar verður eingöngu heimilt að markaðssetja textílhluti sem 
innihalda minna af þeim en 0,01% (w/w). Þetta á þó ekki við um markaðssetningu á 
notuðum textílhlutum (e. second hand). 
 
Reglugerðin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í efnalögum nr. 61/2013. 
 

*  *  * 
 
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/107 frá 27. janúar 2016 um að 
samþykkja ekki sýbútrín sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 21 
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/108 frá 27. janúar 2016 um að 
samþykkja ekki 2-bútanon, peroxíð sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í 
vöruflokki 1 og 2 
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/109 frá 27. janúar 2016 um að 
samþykkja ekki PHMB (1600; 1.8) sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í 
vöruflokkum 1, 6 og 9 
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/110 frá 27. janúar 2016 um að 
samþykkja ekki tríklósan sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 1 
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/135 frá 29. janúar 2016 um 
frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir flókúmafeni, bródífakúmi og varfaríni til 
notkunar í sæfivörur í vöruflokki 14 



Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/105 frá 27. janúar 2016 um að 
samþykkja bífenýl-2-ól sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 1, 2, 4, 
6 og 13 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/124 frá 29. janúar 2016 um að 
samþykkja PHMB (1600; 1.8) sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 4 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/125 frá 29. janúar 2016 um að 
samþykkja PHMB (1600; 1.8) sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 
2, 3 og 11 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/131 frá 1. febrúar 2016 um að 
samþykkja C(M)IT/MIT (3:1) sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 
2, 4, 6, 11, 12 og 13 
 
Með framkvæmdarákvörðun (ESB) 2016/107 er ákveðið að banna virka efnið sýbútrín 
(CAS nr. 28159-98-0) til nota í sæfivörur í vöruflokki 21, gróðurhindrandi vörur.  
Með framkvæmdarákvörðun (ESB) 2016/108 er ákveðið að banna virka efnið 2-bútanón, 
peroxíð (CAS nr. 1338-23-4) til nota í sæfivörur í vöruflokkum 1 og 2. 
Með framkvæmdarákvörðun (ESB) 2016/109 er ákveðið að banna virka efnið PHMB 
(1600; 1.8) til nota í sæfivörur í vöruflokkum 1, 6 og 9. 
Með framkvæmdarákvörðun (ESB) 2016/110 er ákveðið að banna virka efnið tríklósan 
(CAS nr. 3380-34-5) til nota í sæfivörur í vöruflokki 1. 
Með framkvæmdarákvörðun (ESB) 2016/135 er samþykkt að lengja gildistíma samþykkis 
fyrir virku efnunum flókúmafeni, bródífakúmi og varfaríni til nota í sæfivörur í vöruflokki 
14, nagdýraeitur, til 30. júní 2018. 
Með framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/105 er samþykkt að bæta bífenýl-2-ól (CAS nr. 
90-43-7) við á lista yfir virk efni sem leyfileg eru til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 1, 2, 
4, 6  og 13.    
Með framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/124 er samþykkt að bæta PHMB (1600; 1.8) (CAS 
nr. 27083-27-8 og 32289-58-0) á lista yfir virk efni sem leyfileg eru til notkunar í sæfivörur í 
vöruflokki 4. 
Með framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/125 er samþykkt að bæta PHMB (1600; 1.8) (CAS 
nr. 27083-27-8 og 32289-58-0) á lista yfir virk efni sem leyfileg eru til notkunar í sæfivörur í 
vöruflokkum 2, 3 og 11. 
Með framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/131 er samþykkt að bæta C(M)IT/MIT (3:1) 
(CAS nr. 55965-84-9) á lista yfir virk efni sem leyfileg eru til notkunar í sæfivörur í 
vöruflokkum 2, 4, 6, 11, 12 og 13. 
 
Gerðirnar kalla ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í efnalögum nr. 61/2013. 
 

*  *  * 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/217 frá 16. febrúar 2016 um breytingu á XVII. 
viðauka (viðvíkjandi kadmíumi) við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um 
skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)) 
 
Hér er um að ræða viðbót við takmörkun á kadmíumi. Í viðaukanum var áður ekkert um 
markaðssetningu málningar með kóðunum [3208] og [3209] sem innihalda kadmíum en því 



er nú bætt við. Það þykir auðvelda eftirlitsyfirvöldum sitt verk án þess að bæta við kostnaði 
hjá framleiðendum, innflytjendum og neytendum. 
 
Reglugerðin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í 26. gr. efnalaga nr. 
61/2013. 
 

*  *  * 
 
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2087 frá 18. nóvember 2015 um breytingu á II. 
viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/59/EB um aðstöðu í höfnum til að taka á 
móti úrgangi skipa og farmleifum 
 
Með tilskipuninni er flokkun úrgangs samræmd úrgangsflokkun MARPOL-samningsins og 
þar með verða upplýsingar um úrganginn nákvæmari en áður. Breytingin á að tryggja 
samræmi við ráðstafanir Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO) og draga úr óvissu hjá 
notendum hafna og yfirvöldum. Breytt er viðauka II við tilskipun 2000/59/EB sem á að 
veita yfirlit yfir tegund og magn úrgangs og farmleifa sem ætlunin er afhenda eða halda 
eftir um borð í skipum við komu til hafnar. 
Auk þessa er bætt við kröfum um upplýsingar um magn og tegund úrgangs sem afhentur 
var til móttökuaðstöðu í síðustu afhendingarhöfn. Er talið að nákvæm gögn um tegund og 
magn úrgangs og farmleifa frá skipum sem skilað var í síðustu afhendingarhöfn séu 
nauðsynleg fyrir rétta útreikninga á fullnægjandi geymslurýmd í viðkomandi skipi og þar 
með hvort leyfa eigi skipi að leggja úr höfn án þess að skila úrgangi í land.  Upplýsingarnar 
eiga jafnframt að gagnast við val á skipum til skoðunar. 
 
Tilskipunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 33/2004 um 
varnir gegn mengun hafs og stranda. 
 

*  *  * 
 
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2119 frá 20. nóvember 2015 um 
að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og 
ráðsins 2010/75/ESB, vegna framleiðslu á þiljum að meginhluta úr viði 
 
Samkvæmt ákvæðum greinar 13 og greinar 75(2) í tilskipun nr. 2010/75/EB, um losun frá 
iðnaði, skal taka saman niðurstöður um bestu aðgengilegu tækni, BAT, varðandi þá 
starfsemi sem tilskipunin fjallar um. BAT niðurstöður fyrir framleiðslu á plötum sem eru 
unnar úr viði eru birtar í viðauka við þessa framkvæmdarákvörðun. Þau ríki sem innleiða 
ákvörðunina þurfa að birta hana og innan 4 ára frá birtingu ákvörðunarinnar að ljúka 
endurskoðun starfsleyfa sem umræddar BAT niðurstöður fjalla um. 
 
Starfsemi sem fellur undir ákvörðunina er nánar tiltekið framleiðsla á plötum úr viði í 
verksmiðju sem getur afkastað meira en 600 m3 á sólarhring. Umhverfisstofnun hefur ekki 
veitt starfsleyfi fyrir starfsemi sem þessa. Ef til slíks kemur mun kostnaðurinn falla á 
viðkomandi rekstraraðila. 
 



Framkvæmdarákvörðun (ESB) 2015/2119 kallar ein og sér ekki á lagabreytingar, en 
móðurgerðin, tilskipun 2010/75/ESB, kallar á breytingu á lögum nr. 7/1998 um 
hollustuhætti og mengunarvarnir. Utanríkismálanefnd hefur lokið skoðun sinni á 
umræddri tilskipun og umhverfis- og auðlindaráðuneytið vinnur að gerð frumvarps til 
innleiðingar á henni. 
 

*  *  * 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2002 frá 10. nóvember 2015 um breytingu á I. 
viðauka C og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1013/2006 um 
tilflutning úrgangs 
 
Reglugerðin breytir viðaukum IC og V við stofnreglugerðina nr. 1013/2006 um flutning 
úrgangs. Um er að ræða orðalagsbreytingar við ritun H-kóða (EC verður EU) í viðauka IC. 
Einnig eru breytingar gerðar á viðauka V við reglugerðina á listum yfir úrgang. 
 
Reglugerðin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 55/2003 um 
meðhöndlun úrgangs. 
 
 
 
 
 
VELFERÐARRÁÐUNEYTI 
 
 
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1735 frá 24. september 2015 um 
nákvæma staðsetningu almennu viðvörunarinnar og upplýsingatextans á vafningstóbaki sem er 
sett á markað í pungum 
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1842 frá 9. október 2015 um 
tækniforskriftir að því er varðar útlit, hönnun og lögun mynd- og textaviðvörunarmerkinga á 
tóbaksvörum til reykinga 
 
Með framkvæmdarákvörðun (ESB) 2015/1735 eru útfærð nánar ákvæði tilskipunar 
2014/40/ESB um nákvæma staðsetningu almennu viðvörunarinnar og upplýsingatextans á 
vafningstóbaki sem sett er á markað í pungum. Í viðauka er útfærslan sýnd með 
myndrænum hætti. 
Með framkvæmdarákvörðun (ESB) 2015/1842 eru útfærð nánar ákvæði tilskipunar 
2014/40/ESB um tækniforskriftir að því er varðar útlit, hönnun og lögun mynd- og 
textaviðvörunarmerkinga á tóbaksvörum til reykinga. Í viðauka er útfærslan sýnd með 
myndrænum hætti. 
 
Framkvæmdarákvarðanirnar kalla ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í 
lyfjalögum nr. 6/2002. 
 
 
 



HAGSTOFA ÍSLANDS 
 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  2016/114 frá 28. janúar 2016 um framkvæmd 
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1177/2003 um hagskýrslur Bandalagsins um 
tekjur og lífskjör (EU-SILC) að því er varðar skrána fyrir 2017 yfir aukamarkbreytur varðandi 
heilbrigði og heilbrigði barna 
 
Reglugerðin kveður á um skoðun á ýmsum heilsutengdum þáttum og kostnaði við 
heilbrigðisþjónustu. Hún hefur ekki í för með sér aukinn kostnað við framkvæmd lífskjara- 
og tekjurannsóknarinnar. 
 
Reglugerðin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 163/2007 um 
Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð. 
 
	


