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ATVINNUVEGA- OG NÝSKÖPUNARRÁÐUNEYTI 
 
 
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/225 frá 11. febrúar 2015 um breytingu á I. 
og II. viðauka við ákvörðun 2009/861/EB um aðlögunarráðstafanir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins 
og ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er varðar vinnslu hrámjólkur, sem uppfyllir ekki kröfur, í tilteknum 
mjólkurvinnslustöðvum í Búlgaríu  
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1375 frá 10. ágúst 2015 um sértækar 
reglur um opinbert eftirlit með tríkínu í kjöti   
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1474 frá 27. ágúst 2015 um notkun á endurnýttu heitu 
vatni til að fjarlægja örverufræðilega mengun af yfirborði skrokka   
 
Framkvæmdarákvörðun (ESB) 2015/225 þarf ekki að innleiða hér á landi. 
Reglugerð (ESB) 2015/1375 kemur í stað eldri reglugerðar, nr. 2075/2005. Með reglugerðinni er 
m.a. kveðið á um prófanir fyrir tríkínu í kjöti. 
Með reglugerð (ESB) 2015/1474 eru sett skilyrði fyrir notkun endurunnins vatns við skilgreindar 
aðstæður. 
 
Ákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í 31. gr. laga nr. 19/1995 um matvæli. 
 

*  *  * 
 
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/261 frá 6. febrúar 2015 um breytingu á 
ákvörðunum 2010/470/ESB og 2010/471/ESB að því er varðar kröfur um dýraheilbrigðisvottorð fyrir 
viðskipti með og innflutning til Sambandsins á sæði, eggjum og fósturvísum dýra af hestaætt 
 
Ákvörðunin 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. 
 

*  *  * 
 
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1358 frá 4. ágúst 2015 um breytingu á XI., 
XII. og XV. viðauka við tilskipun ráðsins 2003/85/EB að því er varðar skrána yfir rannsóknarstofur sem 
hafa leyfi til að meðhöndla lifandi gin- og klaufaveikiveiru og lágmarkskröfur um öryggi sem gilda um 
þær 
 
Ákvörðunin 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. 
 

*  *  * 
 
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1765 frá 30. september 2015 um breytingu 
á I. og II. viðauka við ákvörðun 2004/558/EB að því er varðar staðfestingu á því að sambandsríkið 
Baden-Württemberg í Þýskalandi og héraðið Valle d'Aosta á Ítalíu hafi þá stöðu að þau séu laus við 
smitandi nef- og barkabólgu í nautgripum 



Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1784 frá 2. október 2015 um breytingu á 
II. viðauka við ákvörðun 2003/467/EB að því er varðar yfirlýsingu um að svæðið Norður-Írland í 
Sameinaða konungsríkinu Stóra-Bretlandi og Norður-Írlandi sé opinberlega laust við öldusótt í 
nautgripahjörðum 
 
Ákvörðunin 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) 2015/1486 frá 2. september 2015 um leyfi fyrir 
kantaxantíni sem fóðuraukefni fyrir tiltekna flokka alifugla, skrautfiska og skrautfugla  
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1489 frá 3. september 2015 um leyfi fyrir 
blöndu með Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 og Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 sem 
fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir  
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1490 frá 3. september 2015 um leyfi fyrir 
blöndu með karvakróli, sinnamaldehýði og óleóresíni úr Capsicum sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga 
(leyfishafi er Pancosma France S.A.S.) 
 
Ákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 22/1994 um eftirlit með 
fóðri, áburði og sáðvöru. 
 

*  *  * 
 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1747 frá 30. september 2015 um 
leiðréttingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 26/2011 um leyfi fyrir E-vítamíni sem fóðuraukefni 
fyrir allar dýrategundir 
 
Ákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 22/1994 um eftirlit með 
fóðri, áburði og sáðvöru. 
 

*  *  * 
 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1761 frá 1. október 2015 um breytingu á 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 378/2005 að því er varðar skýrslur 
tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins, þóknanir og rannsóknarstofur sem tilgreindar eru í II. viðauka 
við reglugerðina 
 
Með reglugerðinni eru gerðar breytingar á reglugerð nr. 378/2005 um nákvæmar reglur um 
framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 að því er varðar skyldur og 
verkefni tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins í tengslum við umsóknir um leyfi fyrir aukefnum í 
fóðri. Meðal annars er gerð breyting á II. viðauka sem inniheldur lista yfir 
tilvísunarrannsóknarstofur. Ísland hefur enn ekki tilnefnt tilvísunarrannsóknarstofu vegna 
efnagreininga á aukefnum í fóðri og því er engin slík rannsóknarstofa á listanum. 
 
Ákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 22/1994 um eftirlit með 
fóðri, áburði og sáðvöru. 
 

*  *  * 
 



Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1905 frá 22. október 2015 um breytingu á II. viðauka 
við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 183/2005 að því er varðar prófun á olíum, fitu og 
afurðum sem eru fengnar úr þeim fyrir díoxíni 
 
Reglugerð (ESB) nr. 183/2005 setur kröfur um hollustuhætti varðandi fóður. Í II. viðauka 
reglugerðarinnar er fjallað um kröfur sem gilda á öðrum stigum fóðurframleiðslu en 
frumframleiðslu. Með þessari reglugerð eru gerðar breytingar á skilgreiningum, kröfum um 
merkingar og vöktun fyrir díoxíni. 
 
Ákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 22/1994 um eftirlit með 
fóðri, áburði og sáðvöru. 
 

*  *  * 
 
Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1955 frá 29. október 2015 um breytingu á 
I. og II. viðauka við tilskipun ráðsins 66/402/EBE um markaðssetningu sáðkorns 
 
Vegna tæknibreytinga í kynbótum plantna þarf að draga úr kröfum um genetískan hreinleika fræs 
sem selt er sem sáðkorn. 
 
Ákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 22/1994 um eftirlit með 
fóðri, áburði og sáðvöru. 
 

*  *  * 
 
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 518/2014 frá 5. mars 2014 um breytingu á 
framseldum reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1059/2010, (ESB) nr. 1060/2010, (ESB) nr. 
1061/2010, (ESB) nr. 1062/2010, (ESB) nr. 626/2011, (ESB) nr. 392/2012, (ESB) nr. 874/2012, (ESB) nr. 
665/2013, (ESB) nr. 811/2013 og (ESB) nr. 812/2013 að því er varðar merkingu orkutengdra vara á 
Netinu 
 
Reglugerðin setur skilyrði um birtingu orkumerkis og upplýsingablaðs fyrir vörusölu eða -leigu á 
netinu fyrir þær orkutengdu vörur sem framangreindar reglugerðir ná yfir.  Hér er um að ræða 
uppþvottavélar, ísskápa, þvottavélar, sjónvörp, loftkælingu, þurrkara, ljós, ryksugur, kynditæki og 
vatnshitara. 
 
Ákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 72/1994 um merkingar 
og upplýsingaskyldu varðandi orkunotkun heimilistækja o.fl. 
 

*  *  * 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1185 frá 24. apríl 2015 um framkvæmd tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB að því er varðar kröfur varðandi visthönnun rýmishitara fyrir 
eldsneyti í föstu formi  
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1189 frá 28. apríl 2015 um framkvæmd tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB að því er varðar kröfur varðandi visthönnun katla fyrir eldsneyti 
í föstu formi 
 
Í reglugerð (ESB) 2015/1185 er kveðið á um visthönnun staðbundinna rýmishitara sem brenna föstu 
eldsneyti svo þá megi markaðssetja og setja í notkun. Um samræmismat og markaðseftirlit fer skv. 



viðauka við reglugerðina og tilskipun nr. 2009/125/EB. Aðildarríki mega leyfa markaðssetningu 
slíkra hitara sem uppfylla innlendar kröfur þangað til 1. janúar 2022. 
Í reglugerð (ESB) 2015/1189 er kveðið á um visthönnun katla sem brenna föstu eldsneyti svo þá 
megi markaðssetja og setja í notkun. Um samræmismat og markaðseftirlit fer skv. viðauka við 
reglugerðina og tilskipun nr. 2009/125/EB. Katlarnir þurfa að mæta kröfum sem  gerðar eru í 
viðaukum við reglugerðina frá 1. janúar 2020. 
 
Ákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 42/2009 um visthönnun 
vöru sem tengist orkunotkun. 
 

*  *  * 
 
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1040/2014 frá 25. júlí 2014 um breytingu á 
tilskipun ráðsins 2001/112/EB varðandi aldinsafa og tilteknar álíka vörur til manneldis í því skyni að laga 
I. viðauka við hana að tækniframförum 
 
Vegna nýrrar tækni eru ný efni tiltæk til að skíra (e. clarify) ávaxtasafa. Þetta eru plöntuprótein úr 
hveiti, ertum (baunum) og kartöflum, sem geta verið valkostur í stað gelatíns sem er af 
dýrauppruna. 
 
Ákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 93/1995 um matvæli. 
 

*  *  * 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1832 frá 12. október 2015 um breytingu á II. viðauka 
við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er varðar notkun á erýtrítóli (E 968) 
sem bragðaukandi efni í bragðbættar drykkjarvörur sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs 
 
Reglugerðin heimilar notkun á aukefninu erýtrítóli sem bragðaukandi efni í tiltekna tegund 
drykkjarvara (útvíkkun á fyrrum leyfilegri notkun efnisins).   
 
Ákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 93/1995 um matvæli. 
 

*  *  * 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1886 frá 20. október 2015 um synjun leyfis fyrir 
tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til þroskunar og heilbrigðis barna  
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1898 frá 21. október 2015 um synjun leyfis fyrir 
heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða 
heilbrigðis barna 
 
Með reglugerðunum er notkun nýrra heilsufullyrðinga hafnað. 
 
Ákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 93/1995 um matvæli. 
 

*  *  * 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1906 frá 22. október 2015 um breytingu á reglugerð 
(ESB) nr. 282/2008 um efnivið og hluti úr endurunni plasti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli 
 



Breytingarnar eru tæknilegs eðlis. Reglugerðir/ákvarðanir sem áður var vísað til í viðkomandi gerð 
hafa verið felldar úr gildi. Vísað er í ný/önnur ákvæði varðandi leyfisveitingaferli fyrir notkun 
endurunninna plastefna sem snertiefni matvæla. 
 
Ákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 93/1995 um matvæli.   
 

*  *  * 
 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1491 frá 3. september 2015 um breytingu 
á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 að því er varðar efnið virginíamýsín  
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1492 frá 3. september 2015 um breytingu 
á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 að því er varðar efnið týlvalósín 
 
Reglugerðirnar verða innleiddar 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. 
 
Ákvörðunin 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. 
 

*  *  * 
 
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/95/ESB frá 22. október 2014 um breytingu á tilskipun 
2013/34/ESB að því er varðar birtingu tiltekinna stórra fyrirtækja og samstæðna á ófjárhagslegum 
upplýsingum og upplýsingum um fjölbreytileika 
 
Í samþykkt framkvæmdastjórnarinnar frá 13. apríl 2011 var bent á nauðsyn þess að ná fram 
sambærilegu stigi á gagnsæi félagslegra og umhverfislegra upplýsinga hjá fyrirtækjum í 
aðildarríkjum Evrópusambandsins, í öllum atvinnugreinum. Í ályktunum sínum frá 6. febrúar 2013 
um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja lagði Evrópuþingið áherslu á mikilvægi þess að félög veiti 
upplýsingar sem tengjast sjálfbærni, svo sem varðandi áhrif á félagslega og umhverfislega þætti. 
Talið er nauðsynlegt að setja lágmarks lagalegar kröfur varðandi það hvaða upplýsingar frá 
félögum skuli vera opinberar almenningi í Evrópusambandinu. 
Tilskipunin nær til félaga sem falla undir ársreikningatilskipunina og eru stórar einingar sem 
tengjast almannahagsmunum, með yfir 500 ársverk á reikningsskilaárinu. Skýrsla stjórnar slíkra 
félaga skal innihalda upplýsingar að því marki sem nauðsynlegt er til skýringa á þróun, árangri og 
stöðu félagsins varðandi umhverfis-, félags- og starfsmannamál, virðingu fyrir mannréttindum og 
varnir gegn mútum. 
 
Innleiðing reglugerðarinnar kallar  á breytingu á lögum um ársreikninga. 
 

*  *  * 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2173 frá 24. 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 alþjóðlegan reikningsskilastaðal, IFRS-
staðal 11 
 



Þann 6. maí 2014 gaf Alþjóðlega reikningsskilaráðið (IASB) út endurbætur á staðli IAS 11 –
Sameiginleg verkefni með heitinu Reikningshald fyrir samruna á sameiginlegum réttindum. 
Breytingarnar veita nýjar leiðbeiningar um reikningshaldslega meðferð við kaup á hlutdeild í 
sameiginlegum verkefnum þar sem starfsemi sameiginlegra verkefna skal greind sem rekstur eða 
ekki rekstur. 
Breytingar á IFRS 11 innihalda nokkrar tilvísanir í IFRS 9 sem ekki hefur verið samþykktur af 
framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og skulu þær lesast sem vísun í alþjóðlegan 
reikningsskilastaðal IAS 39 - Fjármálagerningar: Skráning og mat. 
 
Ákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 3/2006 um ársreikninga. 
 

*  *  * 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2231 frá 2. 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, IAS-
staðla 16 og 38 
 
Þann 12. maí 2014 gaf Alþjóðlega reikningsskilaráðið (IASB) út endurbætur á staðli IAS 16 –
Varanlegir rekstarfjármunir og IAS 38 - Óefnislegar eignir með heitinu Reikningshald fyrir samruna 
á sameiginlegum réttindum. Vegna ólíkra venja er talið nauðsynlegt að skýra betur hvaða aðferðum 
skal beita við útreikning á afskriftum eigna. 
 
Ákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 3/2006 um ársreikninga. 
 
 
 
 
FJÁRMÁLA- OG EFNAHAGSRÁÐUNEYTI 
 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/210 frá 10. febrúar 2015 um breytingu á II. og III. 
viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 110/2008 um skilgreiningu, lýsingu, kynningu, 
merkingu og vernd landfræðilegra merkinga á brenndum drykkjum 
 
Reglugerðin tekur til sérstakrar tegundar brennds drykkjar sem er þekktur af spænskum 
neytendum undir heitinu „Pacharán“. Með hliðsjón af markaðsaðstæðum og til að regluverk sé 
skýrt fyrir öðrum en Spánverjum, m.a. svo uppruna þessa drykkjar megi sannarlega rekja til 
Spánar, er kveðið á um að þessi tegund drykkjar skuli vera meðtalin í ofangreindum viðaukum. 
 
Ákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í tollalögum nr. 88/2005. 
 

*  *  * 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2340 frá 15. desember 2015 um breytingu á tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2009/81/EB að því er varðar beitingu viðmiðunarfjárhæða við útboð og gerð 
samninga 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2341 frá 15. desember 2015 um breytingu á tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2004/17/EB að því er varðar beitingu viðmiðunarfjárhæða við útboð og gerð 
samninga 



Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2342 frá 15. desember 2015 um breytingu á tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2004/18/EB að því er varðar beitingu viðmiðunarfjárhæða við útboð og gerð 
samninga 
 
Með reglugerðunum eru viðmiðunarfjárhæðir skv. tilskipunum 2009/81/EB, 2004/17/EB og 
2004/18/EB aðlagaðar að fjárhæðum samnings Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) um opinber 
innkaup. Þær viðmiðunarfjárhæðir sem um ræðir munu því hækka til samræmis við fjárhæðir í 
samningi WTO um opinber innkaup. Með vísan til þess m.a. að Ísland hefur þegar innleitt 
reglugerð (EBE) um sama efni mun innleiðing gerðanna ekki hafa teljandi áhrif á íslenskan rétt. 
 
Ákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í 78. gr. laga nr. 84/2007 um opinber 
innkaup. 
 

*  *  * 
 
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1308/2013 frá 17. desember 2013 um sameiginlegt 
markaðskerfi fyrir landbúnaðarafurðir og um niðurfellingu á reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 922/72, 
(EBE) nr. 234/79, (EB) nr. 1037/2001 og (EB) nr. 1234/2007 
 
Reglugerðin fjallar um sameiginlegt markaðskerfi ESB fyrir landbúnaðarafurðir, þ.m.t. vín og um 
niðurfellingu á reglugerð (EB) 1234/2007. Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1234/2007 (nefnd 
markaðsgerðin) er meginheimild löggjafar ESB um markaðsskipulag fyrir landbúnaðarvörur og 
inniheldur sú reglugerð einkum ákvæði um stuðning við lífrænar framleiðsluaðferðir, um vernd 
varðandi landfræðilegar merkingar og kynningar og um viðskipti við þriðju ríki. Í dag eru tiltekin 
ákvæði sem varða vín í reglugerð (EB) nr. 1234/2007 sem tekin hafa verið upp í EES-samninginn. 
Ákvæðin hafa verið valin út frá þeim forsendum sem varða umfang samstarfs á sviði vínmála, eins 
og það er skilgreint í innleiðingarkafla bókunar 47 við EES-samninginn (ákvæði sem varða 
vöruskilgreiningar, vínfræðilegar aðferðir, innihald afurða og ráðstafanir er varða flutning og 
viðskipti). 
Þar sem ESB endurskoðaði í heild sinni bæði uppbyggingu og innihald regluverksins um vín á árinu 
2008, inniheldur innleiðing þeirra ákvæða um vín sem varða EES sem komu fram í reglugerð (EB) 
1234/2007 í öllum meginatriðum aðeins yfirfærslu ákvæðanna í þeim ákvörðunum. Að þessu sinni 
er aðeins verið að tala um tæknilega skoðun til að fá svör við því hvaða ákvæði í reglugerð (ESB) nr. 
1308/2013 svara til viðkomandi ákvæða í reglugerð (EB) nr. 1234/2007, og ber þ.a.l. að taka upp í 
EES-samninginn. Innihald ákvæða sem varða EES sem tengjast víni í reglugerð nr. 1308/2013 er í 
meginatriðum það sama og í hliðstæðum ákvæðum í reglugerð (EB) nr. 1234/2007. 
 
Ákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í tollalögum nr. 88/2005. 
 
 
 
INNANRÍKISRÁÐUNEYTI 
 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 627/2014 frá 12. júní 2014 um breytingu á reglugerð 
(ESB) nr. 582/2011 í þeim tilgangi að aðlaga hana að tækniframförum að því er varðar vöktun innbyggðs 
greiningarkerfis á efnisögnum 
 
Í ljósi nýrra gagna um útblásturstækni í bifreiðum og til að takmarka losun skaðlegra lofttegunda 
frá þeim þótti rétt að breyta lítillega tímasetningu á gildistöku tiltekinna ákvæða. Breytingarnar 



sem verða með gerðinni eru þær að heimilt verður að nota og selja tiltekin ökutæki og eru þau talin 
upp í viðauka 10 við reglugerð nr. 582/2011. 
 
Ákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í 60. gr. umferðarlaga nr. 50/1987. 
 

*  *  * 
 
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/758 frá 29. apríl 2015 um gerðarviðurkenningarkröfur 
að því er varðar að taka í notkun kerfi í ökutæki fyrir neyðarnúmer fyrir ökumenn á vegum (eCall) sem 
byggist á 112 neyðarnúmeraþjónustunni og um breytingu á tilskipun 2007/46/EB 
 
Markmiðið með setningu reglugerðarinnar er að auka vernd vegfarenda. Reglugerðin er liður í 
áætlunum um innleiðingu svokallaðs „eCall“ búnaðar/kerfis. Er þessi tillaga þannig í nánum 
tengslum við tilskipun 2010/40/ESB, tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2011/750/ESB, framselda 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 305/2013 og ákvörðun 585/2014/ESB. 
Í stuttu máli mun „eCall“ virka þannig að ef bíll með slíkan búnað lendir í árekstri/slysi, hringir 
búnaðurinn sjálfkrafa í skilgreint neyðarnúmer ESB, 112, og gefur sjálfkrafa upp lykilupplýsingar, 
þ.á.m. um staðsetningu. Einnig verður hægt að virkja búnaðinn handvirkt. Er talið að búnaður 
þessi geti stytt viðbragðstíma þeirra sem sjá um björgun um 50-60% og gæti þar af leiðandi bjargað 
fjölda mannslífa og eins minnkað skaða í miklum fjölda tilfella. 
Reglugerð þessi fjallar einungis um þann þátt „eCall“ kerfisins sem snýr að gerðarviðurkenningu 
bifreiða m.t.t. til búnaðar sem nauðsynlegt er að sé til staðar. Nýjar fólks- og sendibifreiðar sem 
koma hingað til lands og verða með evrópska heildargerðarviðurkenningu útgefna frá og með 31. 
mars 2018 verða með umræddum búnaði. 
Utan þeirra jákvæðu áhrifa sem að framan er lýst, er reglugerðin ekki til þess fallin að hafa önnur 
bein áhrif hér á landi, enda felur hún einna helst í sér kvaðir sem snúa að framleiðendum 
bifreiðanna sem hún nær til en hér á landi eru ekki fyrir hendi framleiðendur slíkra bifreiða. 
Að öllum líkindum felst þó í því kostnaður fyrir hið opinbera að sjá til þess að hér verði í heild sinni 
komið á umræddu „eCall“ kerfi og virkni þess tryggð. Á sama tíma má væntanlega halda því fram 
að kerfið muni fela í sér sparnað fyrir samfélagið, vegna færri dauðsfalla og alvarlegri slysa þegar 
fram líða stundir. 
 
Ákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í 60. gr. umferðarlaga nr. 50/1987. 
 

*  *  * 
 
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2115 frá 23. nóvember 2015 um breytingu, að því er 
varðar samþykkt tiltekinna viðmiðunarmarka um íðefni, sem eru notuð í leikföng, á viðauka C við II. 
viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/48/EB um öryggi leikfanga, að því er varðar 
formamíð 
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2116 frá 23. nóvember 2015 um breytingu, að því er 
varðar samþykkt tiltekinna viðmiðunarmarka um íðefni, sem eru notuð í leikföng, á viðauka C við II. 
viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/48/EB um öryggi leikfanga, að því er varðar 
bensísóþíasólínón 
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2117 frá 23. nóvember 2015 um breytingu, að því er 
varðar samþykkt tiltekinna viðmiðunarmarka um íðefni, sem eru notuð í leikföng, á viðauka C við II. 
viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/48/EB um öryggi leikfanga, að því er varðar 
klórmetýlísóþíasólínón og metýlísóþíasólínón, bæði stakt efni og í hlutfallinu 3:1  
 
Tilskipun (ESB) 2015/2115 kveður á um takmarkanir á notkun og magni efnisins formamíð í 
leikföngum. 



Tilskipun (ESB) 2015/2116 kveður á um takmarkanir á notkun og magni efnisins bensísóþíasólínón 
í leikföngum. 
Tilskipun (ESB) 2015/2117 kveður á um takmarkanir á notkun og magni efnanna 
klórmetýlísóþíasólínón og metýlísóþíasólínón í leikföngum. 
 
Ákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 134/1995 um öryggi vöru 
og opinbera markaðsgæslu. 
 

*  *  * 
 
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/29/ESB frá 12. júní 2013 um samræmingu laga aðildarríkjanna 
um að bjóða flugeldavörur fram á markaði 
 
Markmið tilskipunarinnar er að flæði flugelda og annarra sprengiefna sem gerðin tekur til verði 
frjálst en að sama skapi að öryggi almennings, eigna og innviða verði tryggt. Er tilskipuninni ætlað 
að samræma reglur sem m.a. hafa verið settar fram með tilskipun 2007/23, reglugerð 765/2008 og 
ákvörðun 768/2008. Í tilskipuninni eru sett fram skilyrði fyrir því að vörur af þessu tagi séu settar á 
markað innan ESB. Flugeldum er skipt í flokka eftir notkun og hættu sem af þeim stafar. Þá eru 
sett aldursmörk fyrir þá sem mega hafa undir höndum tiltekna flokka flugelda. Þetta á við um þær 
tegundir sem ætlaðar eru til almennrar notkunar, en aðrar tegundir, svo sem þær sem notaðar eru í 
líknarbelgi bifreiða, skulu eingöngu viðeigandi fagaðilar eiga við. 
Aðildarríki skulu skv. tilskipuninni tilkynna um aðila sem hefur heimild og skyldu til að votta að 
tilteknir aðilar uppfylli skilyrði til meðhöndlunar og sölu þessara vara. Þann aðila skal tilkynna til 
framkvæmdastjórnarinnar, en til ESA í tilfelli EFTA-ríkjanna. Samræmingaraðili hér á landi 
verður lögreglan á höfuðborgarsvæðinu. 
Skilyrði hér á landi eru þegar nokkuð ströng. Í núgildandi reglugerð er t.d. kveðið á um að 
merkingar á skoteldum og umbúðum skuli vera á íslensku. Auknar kröfur verða gerðar til 
hönnunar, framleiðslu og prófunar vörunnar. Enginn framleiðandi er hér á landi, en þessar auknu 
kröfur yfirfærast þá á innflytjendur. Önnur áhrif eru ekki teljanleg. 
 
Ákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í vopnalögum nr. 16/1998, með síðari 
breytingum. 
 

*  *  * 
 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/1136 frá 13. júlí 2015 um breytingu á 
framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 402/2013 um sameiginlega öryggisaðferð um mat og úttekt á áhættu 
 
Ákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Um er að ræða gerð á sviði járnbrautarsamgangna sem 
ekki þarf að innleiða hér á landi skv. samkomulagi við ESA. 
 
 
 
UMHVERFIS- OG AUÐLINDARÁÐUNEYTI 
 
 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1757 frá 28. september 2015 um að 
samþykkja fólpet sem virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 6  
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1758 frá 28. september 2015 um að 
samþykkja fólpet sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 7 og 9 



Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1759 frá 28. september 2015 um að 
samþykkja glútaraldehýð sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 2, 3, 4, 6, 11 
og 12 
 
Ákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í efnalögum nr. 61/2013. 
 

*  *  * 
 
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1985 frá 4. nóvember 2015 skv. 3. mgr. 3. 
gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 um veirueyðandi pappírsþurrkur sem eru 
gegndreyptar með sítrónusýru 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1981 frá 4. nóvember 2015 um að 
samþykkja formaldehýð, sem er leyst úr N,N-metýlenbismorfólíni, sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar 
í sæfivörur í vöruflokkum 6 og 13 
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1982 frá 4. nóvember 2015 um að 
samþykkja hexaflúmúrón sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 
 
Með framkvæmdarákvörðun (ESB) 2015/1985 er ákveðið að veirueyðandi þurrkur, sem innihalda 
sítrónusýru, teljist sem sæfivara en ekki sem meðhöndluð vara. Með fullyrðingu um að þurrkurnar 
drepi 99,9% af kvef- og flensuveirum er gefið til kynna að meginhlutverk vörunnar felist í sæfandi 
áhrifum hennar og slíkar vörur skulu teljast sem sæfivörur skv.  staflið a, 3. gr. reglugerðar (ESB) 
nr. 528/2012. 
Með framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/1981 er formaldehýð, sem losnar frá N,N-
metýlenbismorfólíni, samþykkt sem virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 6 og 13 á lista 
yfir virk efni sem leyfileg eru til notkunar í sæfivörur.  
Með framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/1982 er samþykkt að bæta hexaflúmúróni við sem virku 
efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 á lista yfir virk efni sem leyfileg eru til notkunar í 
sæfivörur. 
 
Ákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í efnalögum nr. 61/2013. 
 

*  *  * 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2030 frá 13. nóvember 2015 um breytingu á reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 850/2004 um þrávirk, lífræn mengunarefni að því er varðar I. viðauka 
 
SCCP (e. short-chain chlorinated paraffins) eru þrávirk lífræn mengunarefni og eru þau á lista yfir 
bönnuð efni í I. viðauka við reglugerð EB nr. 850/2004. Undanþága hefur verið veitt fyrir 
framleiðslu, markaðssetningu og notkun á SCCP í færiböndum í námuiðnaði og í þéttiefni í stíflum 
(e. dam sealants). Nú hefur verið sýnt fram á að hægt er að nota hættuminni efni en SCCP í þessum 
iðnaði. Með þessari reglugerð eru því felldar burtu ofangreindar undanþágur varðandi framleiðslu, 
markaðssetningu og notkun á SCCP. Þó verður leyfilegt að nota áfram færibönd í námuiðnaði og 
þéttiefni í stíflum sem innihalda SCCP sem þegar voru í notkun við gildistöku þessarar reglugerðar. 
Auk þess er heimilt að framleiða, markaðssetja og nota hluti sem innihalda minna en 0,15% af 
SCCP en slíkt má rekja til óhreininda við framleiðslu. 
 
Ákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í 11. tölulið 11. greinar efnalaga nr. 
61/2013. 
 

*  *  * 
 



Framseld ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1936 frá 8. júlí 2015 um viðeigandi kerfi til að 
meta og sannprófa stöðugleika nothæfis loftræstirása og röralagna fyrir loftræstingu samkvæmt reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/2011 
Framseld ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1958 frá 1. júlí 2015 um viðeigandi kerfi til að 
meta og sannprófa stöðugleika nothæfis gerviefna til jarðtæknilegra nota og skyldra vara samkvæmt 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/2011 
Framseld ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1959 frá 1. júlí 2015 um viðeigandi kerfi til að 
meta og sannprófa stöðugleika nothæfis fráveitubúnaðar samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(ESB) nr. 305/2011 
 
Í framseldri ákvörðun (ESB) 2015/1936 er kveðið á um hvaða kerfi skal notað til staðfestingar á 
nothæfi stokka og röra fyrir loftræstingu. 
Í framseldri ákvörðun (ESB) 2015/1958 er kveðið á um hvaða kerfi skal notað til staðfestingar á 
samræmi  jarðvegsdúka og skyldra efna. Ákvörðunin leysir af hólmi eldri ákvörðun um sama efni 
nr. 96/581/EB. Við bætist hvaða kerfum byggja skal á til staðfestingar á samræmi með tilliti til 
viðbragðs við bruna. 
Í framseldri ákvörðun (ESB) 2015/1959 er kveðið á um hvaða kerfi skal notað til staðfestingar á 
samræmi  búnaðar í fráveitukerfi. Kröfur gerðarinnar hafa áhrif á vörur sem framleiddar eru á 
Íslandi. Lagt er til að fylgst verði með og tekið þátt í staðlavinnu vegna þessa máls, þ.e sérstaklega 
vegna smærri rotþróa. Gerðin krefst þess að stuðst verði við kerfi 1 vegna „manhole covers“ og 
„gully tops“. Kerfi 1 á fullan rétt á sér vegna brunnloka, stærri rotþróa og þar sem búast má við 
umferð. Krafan getur hins vegar verið íþyngjandi vegna lítilla rotþróa sem framleiddar eru 
hérlendis s.s. fyrir sumarbústaði eins og núgildandi staðall er framsettur. Hugsanlegt er að taka tillit 
til þessa við endurskoðun staðals fyrir þessar vörur og er því mælt með að Ísland taki þátt í þeirri 
vinnu. Ekki liggur fyrir hver hugsanlegur kostnaður fyrir íslenska framleiðendur gæti verið. 
 
Ákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 114/2014 um 
byggingarvörur. 
 

*  *  * 
 
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/435/ESB frá 19. júlí 2011 um viðurkenningu á 
áætluninni „Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED“ til að sýna fram á að viðmiðunum um 
sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 2009/30/EB hafi verið fylgt 
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/436/ESB frá 19. júlí 2011 um viðurkenningu á 
áætluninni „Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance“ til að sýna fram á að viðmiðunum um 
sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 2009/30/EB hafi verið fylgt  
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/437/ESB frá 19. júlí 2011 um viðurkenningu á 
„Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni 
samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 2009/30/EB hafi verið fylgt  
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/438/ESB frá 19. júlí 2011 um viðurkenningu á 
áætluninni „International Sustainability and Carbon Certification“ til að sýna fram á að viðmiðunum um 
sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 2009/30/EB hafi verið fylgt  
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/439/ESB frá 19. júlí 2011 um viðurkenningu á 
áætluninni „Bonsucro EU“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum 
Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 2009/30/EB hafi verið fylgt  
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/440/ESB frá 19. júlí 2011 um viðurkenningu á 
áætluninni „Round Table on Responsible Soy EU RED“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni 
samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 2009/30/EB hafi verið fylgt  
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/441/ESB frá 19. júlí 2011 um viðurkenningu á 
áætluninni „Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme“ til að sýna fram á að viðmiðunum 



um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 2009/30/EB hafi verið 
fylgt  
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/210/ESB frá 23. apríl 2012 um viðurkenningu á 
áætluninni „Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production“ til að sýna fram á að 
viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 98/70/EB 
hafi verið fylgt  
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/395/ESB frá 16. júlí 2012 um viðurkenningu á 
„Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ til að sýna fram á að 
viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB 
hafi verið fylgt  
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/432/ESB frá 24. júlí 2012 um viðurkenningu á 
áætluninni „REDcert“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum 
Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt  
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/452/ESB frá 31. júlí 2012 um viðurkenningu á 
áætluninni „NTA 8080“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum 
Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt  
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/722/ESB frá 23. nóvember 2012 um 
viðurkenningu á áætluninni „Roundtable on Sustainable Palm Oil RED“ til að sýna fram á að 
viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB 
hafi verið fylgt  
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/256/ESB frá 30. maí 2013 um viðurkenningu á 
reiknitólinu „Biograce GHG“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum 
Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt  
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/6/ESB frá 9. janúar 2014 um viðurkenningu á 
„HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for 
biofuels“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og 
ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt  
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/324/ESB frá 3. júní 2014 um viðurkenningu á 
„Gafta Trade Assurance Scheme“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum 
Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 98/70/EB hafi verið fylgt  
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/325/ESB frá 3. júní 2014 um viðurkenningu á 
„KZR INiG System“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum 
Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt  
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/666/ESB frá 17. september 2014 um 
viðurkenningu á „Trade Assurance Scheme for Combinable Crops“ til að sýna fram á að viðmiðunum um 
sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt  
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/667/ESB frá 17. september 2014 um 
viðurkenningu á „Universal Feed Assurance Scheme“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni 
samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt  
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/887 frá 9. júní 2015 um viðurkenningu á 
áætluninni „Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited“ til að sýna fram á að 
viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB 
hafi verið fylgt og um niðurfellingu á framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/427/ESB  
 
Tilskipun 2009/28/EB um endurnýjanlegt eldsneyti og tilskipun 2009/30/EB um gæði eldsneytis hafa 
báðar ákvæði um sjálfbærniviðmið fyrir eldsneyti. Eldsneytisbirgjar skulu í ákveðnum tilvikum 
sýna fram á að eldsneyti sem þeir setja á markað uppfylli þau viðmið. Tilskipanirnar gera ráð fyrir 
að frjáls kerfi verði sett upp sem aðstoði eldsneytisbirgja við að sýna fram á að sjálfbærniviðmiðin 
séu uppfyllt. Framkvæmdastjórnin skal viðurkenna þessi kerfi og gildir viðurkenning að hámarki í 
fimm ár. Með ofangreindum gerðum viðurkennir framkvæmdastjórnin þau kerfi sem í þeim eru 
tilgreind. 



 
Ákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í efnalögum nr. 61/2013. 
 

*  *  * 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1311/2014 frá 10. desember 2014 um breytingu á 
reglugerð (EB) nr. 976/2009 að því er varðar skilgreiningu á INSPIRE-lýsigagnastaki 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1312/2014 frá 10. desember 2014 um breytingu á 
reglugerð (ESB) nr. 1089/2010 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2007/2/EB að því 
er varðar rekstrarsamhæfi landgagnaþjónustu 
 
Reglugerð (EB) 1089/2010 kveður á um framkvæmdarreglur um landgagnaþjónustur á grundvelli 
INSPIRE tilskipunarinnar (2007/2/ESB) og gerir m.a. kröfu um nýja þætti lýsigagna fyrir 
landgagnaþjónustur. Með reglugerð (ESB) 1311/2014 er reglugerð (EB) 976/2009 breytt til 
samræmis við reglugerð (EB) 1089/2010. 
Reglugerð (EB) 1089/2010 gerir einnig tæknilegar kröfur um rekstrarsamhæfi landgagnaþjónustu. 
Með reglugerð (ESB) 1312/2014 er reglugerð (EB) 1089/2010 breytt til þess að stuðla að frekara 
rekstrarsamhæfi. 
 
Ákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 44/2011 um grunngerð 
fyrir stafrænar landupplýsingar. 
 

*  *  * 
 
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1480 frá 28. ágúst 2015 um breytingar á nokkrum 
viðaukum við tilskipanir Evrópuþingsins og ráðsins 2004/107/EB og 2008/50/EB um reglur varðandi 
tilvísunaraðferðir, fullgildingu gagna og staðsetningu sýnatökustaða vegna mats á gæðum andrúmslofts 
 
Tilskipun 2004/107/EB gildir um arsen, kadmíum, kvikasilfur, nikkel og fjölhringa, arómatísk 
vetniskolefni í andrúmslofti. Viðaukum IV og V við tilskipunina hefur verið breytt með I. viðauka 
tilskipunar (ESB) 2015/1480. 
IV. viðauki tilskipunar 2004/107/EB fjallar um gæðamarkmið mæligagna og skilyrði fyrir 
loftgæðalíkönum. Tilskipun (ESB) 2015/1480 breytir I. lið viðaukans og felast breytingarnar í 
uppfærslu á gæðamarkmiðum mæligagna til að auka skýrleika ákvæðisins. 
Breytingar á V. viðauka tilskipunar 2004/107/EB, sem fjallar um tilvísunaraðferðir fyrir mat á 
styrk í andrúmslofti og ákomu, fela í sér að tilvísunaraðferðum við sýnatöku og greiningu í liðum I.-
IV. er skipt út í samræmi við breytingar á viðeigandi stöðlum. 
Tilskipun 2008/50/EB um loftgæði gildir um brennisteinsdíoxíð, köfnunarefnisdíoxíð og 
köfnunarefnisoxíð, svifryk (PM10 og PM2,5), blý, bensen, kolsýring og óson. Viðaukum I, III, VI og 
IX við tilskipunina hefur verið breytt með II. viðauka tilskipunar (ESB) 2015/1480. 
I. viðauki tilskipunar 2008/50/EB varðar markmið um gæði gagna. Breytingarnar á viðaukanum 
fela í sér að C-liður hans, sem fjallar um gæðatryggingu mats á gæðum andrúmslofts: fullgildingu 
gagna, er uppfærður m.a. með tilliti til gæðatryggingaráætlunar framkvæmdastjórnarinnar og 
endurskoðunar gæðaeftirlits. 
III. viðauki tilskipunarinnar varðar mat á gæðum andrúmslofts og staðsetningu sýnatökustaða fyrir 
mælingar á þeim efnum sem tilskipunin tekur til. Breytingarnar fela í sér uppfærslu á C- og D-
liðum viðaukans (uppsetning sýnatökubúnaðar og skráning og endurskoðun á staðarvali), í ljósi 
þeirrar reynslu sem fengist hefur við framkvæmd tilskipunarinnar. 
VI. viðauki tilskipunarinnar varðar tilvísunaraðferðir við mat á styrk þeirra efna sem tilskipunin 
tekur til. Tilskipun (ESB) 2015/1480 breytir A-lið viðaukans, sem varðar tilvísunarmæliaðferðir. 



Breytingin er gerð í ljósi reynslunnar við framkvæmd tilskipunarinnar og nýlegra staðla fyrir 
mæliaðferðir og sýnatöku svifryks (efnisagna í andrúmsloftinu). 
IX. viðauki tilskipunarinnar varðar viðmiðanir við ákvörðun á lágmarksfjölda sýnatökustaða við 
fastar mælingar á styrk ósons. Breytingin á viðaukanum tekur til A-liðar hans (lágmarksfjöldi 
sýnatökustaða vegna fastra, samfelldra mælinga á styrk ósons) og felur í sér breytingu á 
uppsetningu viðmiðunartöflu. 
Í 3. gr. tilskipunar (ESB) 2015/1480 kemur fram að ákvæði tilskipunarinnar skuli vera lesin með 
hliðsjón af reglugerð (EB) nr. 765/2008 um kröfur varðandi faggildingu og markaðseftirlit í 
tengslum við markaðssetningu á vörum og um niðurfellingu reglugerðar (EBE) nr. 339/93, sér í lagi 
hvað varðar faggildingu samræmismatsaðila. Jafnframt að ekki skuli víkja frá ákvæðum 
reglugerðarinnar eða koma á undanþágum frá henni. 
 
Ákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti 
og mengunarvarnir. 
 
 
 
VELFERÐARRÁÐUNEYTI 
 
 
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/895/ESB frá 10. desember 2014 um að ákvarða 
sniðið til að miðla upplýsingunum sem um getur í 3. mgr. 21 gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 
2012/18/ESB um varnir gegn hættu á stórslysum af völdum hættulegra efna  
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. desember 2014 um að ákvarða sniðið til að 
miðla upplýsingum frá aðildarríkjunum um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 
2012/18/ESB um varnir gegn hættu á stórslysum af völdum hættulegra efna 
 
Ákvörðunin tengist framkvæmd tilskipunar 2012/18/ESB um varnir gegn hættu á stórslysum af 
völdum hættulegra efna, sem þegar er hluti EES-samningsins. Í 5. mgr. 21. gr. tilskipunarinnar er 
kveðið á um að gefið skuli út snið til að miðla upplýsingum um framkvæmd tilskipunar 2012/18. 
Ákvörðun 2014/895 kveður á um umrætt snið á þann hátt að í viðauka hennar er eyðublað sem fyllt 
skal út þegar tilgreindar upplýsingar eru veittar. Ákvörðun 2014/896 kveður á um að aðildarríkin 
skuli skila skýrslu um framkvæmd tilskipunar 2012/18 fyrir 30. september 2019 og felur viðauki 
hennar í sér spurningalista sem svarað skal í tengslum við skýrslugerðina. 
 
Ákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, 
hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, með síðari breytingum. 
 
 
 
HAGSTOFA ÍSLANDS 
 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1175/2014 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins 
og ráðsins (EB) nr. 452/2008 um gerð og þróun hagskýrslna um menntun og símenntun að því er varðar 
hagskýrslur um þátttöku fullorðinna einstaklinga í símenntun og um niðurfellingu reglugerðar 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 823/2010  
 
Reglugerðin fjallar um framkvæmd rannsóknar á þátttöku fullorðinna í menntun og símenntun 
(Adult Education Survey). Rannsóknin gefur samanburðarhæfar tölur um þátttöku í menntun og 
símenntun fyrir ríki á evrópska efnahagssvæðinu. Einnig fást upplýsingar um hver greiðir 



kostnaðinn og hverjir standa utan þátttöku í menntun og símenntun. Rannsóknin hefur ekki verið 
framkvæmd áður á Íslandi en sé horft til nágrannalanda eru helstu notendur niðurstaðna 
stjórnvöld á sviði menntamála og atvinnulífið.  Stefnt er að því að framkvæma rannsóknina í 
einfaldaðri mynd og styðjast við stjórnsýslugögn og er þá kostnaður við rannsóknina áætlaður um 
20 milljónir. 
 
Ákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 163/2007 um Hagstofu 
Íslands og opinbera hagskýrslugerð. 
 

*  *  * 
 
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1557 frá 13. júlí 2015 um breytingu á 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 543/2009 um hagskýrslur um nytjaplöntur  
 
Breytingarnar snerta framleiðslu íslenskrar landbúnaðartölfræði lítið og hafa ekki í för með sér 
aukalegan kostnað við gerð uppskerutölfræði. 
 
Ákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 163/2007 um Hagstofu 
Íslands og opinbera hagskýrslugerð. 
 

*  *  * 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1711 frá 17. september 2015 um gerð vöruskrár ESB 
yfir iðnaðarvörur fyrir árið 2015 eins og kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3924/91  
 
Reglugerðin er uppfærsla á hliðstæðum reglugerðum fyrri ára en byggir á grundvelli reglugerðar 
framkvæmdastjórnarinnar frá árinu 1991 (nr. 3924/1991) um söfnum upplýsinga um 
iðnaðarframleiðslu. Engin aukaleg svarbyrði á íslensk fyrirtæki eða kostnaðarauki vegna 
framkvæmdar verður vegna reglugerðarinnar. 
 
Ákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 163/2007 um Hagstofu 
Íslands og opinbera hagskýrslugerð. 
 

*  *  * 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2112 frá 23. nóvember 2015 um breytingu á I. viðauka 
við reglugerð (EB) nr. 251/2009 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
295/2008 um hagskýrslur um skipulag fyrirtækja að því er varðar aðlögun á tæknilegu sniði í kjölfar 
endurskoðunar á vöruflokkun eftir atvinnugreinum (CPA) 
 
Reglugerðin snýr fyrst og fremst að innra starfi Hagstofu Íslands og hefur ekki aukinn kostnað í för 
með sér. 
 
Ákvörðunin kallar ekki á lagabreytingar. Lagastoð er að finna í lögum nr. 163/2007 um Hagstofu 
Íslands og opinbera hagskýrslugerð. 
	


