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EES-STOFNANIR
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu
EES-nefndarinnar nr. 28/1999 frá 26. mars 1999(1).

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/38/EB frá 3. júní 1998
um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 74/151/EBE
um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi tiltekna hluta og
eiginleika landbúnaðardráttarvéla á hjólum(2) skal felld inn í
samninginn.

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/39/EB frá 5. júní 1998
um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 75/321/EBE
um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi stýrisbúnað
landbúnaðardráttarvéla á hjólum(3) skal felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

1. Eftirfarandi undirliður bætist við í 2. lið (tilskipun ráðsins
74/151/EBE) í II. kafla II. viðauka við samninginn:

,,- 398 L 0038: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
98/38/EB frá 3. júní 1998 (Stjtíð. EB L 170, 16.6.1998,
bls. 13).�

2. Eftirfarandi undirliður bætist við í 1. lið (tilskipun ráðsins
74/150/EBE) í II. kafla II. viðauka við samninginn:

,,- 398 L 0038: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
98/38/EB frá 3. júní 1998 (Stjtíð. EB L 170, 16.6.1998,
bls. 13).�

2. gr.

1. Eftirfarandi undirliður bætist við í 6. lið (tilskipun ráðsins
75/321/EBE) í II. kafla II. viðauka við samninginn:

,,- 398 L 0039: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
98/39/EB frá 5. júní 1998 (Stjtíð. EB L 170, 16.6.1998,
bls. 15).�

2. Eftirfarandi undirliður bætist við í 1. lið (tilskipun ráðsins
74/150/EBE) í II. kafla II. viðauka við samninginn:

,,- 398 L 0039: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
98/39/EB frá 5. júní 1998 (Stjtíð. EB L 170, 16.6.1998,
bls. 15).�

3. gr.

Fullgiltur texti tilskipana framkvæmdastjórnarinnar 98/38/EB og
98/39/EB á íslensku og norsku fylgir sem viðauki við útgáfu
þessarar ákvörðunar á hvoru máli fyrir sig.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 46/1999
frá 30. apríl 1999

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn

(1) Stjtíð. EB L 266, 19.10.2000, bls. 1 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 46, 19.10.2000,
bls. 1.

(2) Stjtíð. EB L 170, 16.6.1998, bls. 13.

(3) Stjtíð. EB L 170, 16.6.1998, bls. 15.

2000/EES/50/01
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4. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 1. maí 1999, að því tilskildu að
allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni.

Gjört í Brussel 30. apríl 1999.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

F. Barbaso

formaður.

5. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.
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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 98/38/EB

frá 3. júní 1998

um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 74/151/EBE um samræmingu laga
aðildarríkjanna varðandi tiltekna hluta og eiginleika landbúnaðardráttarvéla á hjólum(*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 74/150/EBE frá 4. mars 1974
um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi gerðarviður-
kenningu á landbúnaðardráttarvélum á hjólum(1), eins og henni
var síðast breytt með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
97/54/EB(2), einkum 13. gr.,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 74/151/EBE frá 4. mars 1974
um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi tiltekna hluta og
eiginleika landbúnaðardráttarvéla á hjólum(3), eins og henni var
síðast breytt með tilskipun 97/54/EB, einkum 4. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Með tilliti til fenginnar reynslu og tækniframfara er rétt að aðlaga
þær kröfur sem eru gerðar varðandi hluta og eiginleika sem um
getur í 2. gr. tilskipunar 74/151/EBE.

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru í
samræmi við álit nefndarinnar um aðlögun að tækniframförum
sem var komið á fót með tilskipun 74/150/EBE.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á I. til VI. viðauka við
tilskipun 74/151/EBE í samræmi við viðaukann við þessa
tilskipun.

2. gr.

1. Frá 1. maí 1999 er aðildarríkjum óheimilt:

- að synja um EB-gerðarviðurkenningu, útgáfu skjalsins sem
um getur í síðasta undirlið 1. mgr. 10. gr. tilskipunar
74/150/EBE eða innlenda gerðarviðurkenningu fyrir gerð
dráttarvélar, eða

- að banna að dráttarvélar séu teknar í notkun,

ef þær uppfylla kröfur tilskipunar 74/151/EBE, eins og
henni er breytt með þessari tilskipun.

2. Frá 1. október 1999 mega aðildarríkin:

- ekki lengur gefa út skjalið sem um getur í síðasta undirlið
1. mgr. 10. gr. tilskipunar 74/150/EBE fyrir gerð dráttarvélar
sem uppfyllir ekki kröfur tilskipunar 74/151/EBE, eins og
henni er breytt með þessari tilskipun,

- synja um innlenda gerðarviðurkenningu fyrir gerð dráttarvélar
ef hún uppfyllir ekki kröfur tilskipunar 74/151/EBE, eins
og henni var breytt með þessari tilskipun.

3. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari fyrir 1. maí
1999. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í þeim
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þær
verða birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um
slíka tilvísun.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem
tilskipun þessi nær til.

4. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

__________________

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 170, 16.6.1998, bls. 13, var nefnd
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 46/1999 frá 30. apríl 1999
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og
vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

(1) Stjtíð. EB L 84, 28. 3. 1974, bls. 10.

(2) Stjtíð. EB L 277, 10. 10. 1997, bls. 24.

(3) Stjtíð. EB L 84, 28. 3. 1974, bls. 25.
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5. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 3. júní 1998.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Martin BANGEMANN

framkvæmdastjóri.

__________
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VIÐAUKI

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á I. til VI. viðauka:

a) Í I. viðauka komi ,,massi� í stað ,,þyngd�.

b) Í II. viðauka:

- komi eftirfarandi í stað undirliðanna tveggja í 1. lið.:

,, - lengd: 255 eða 520 mm,

- hæð: 165 eða 120 mm.

Við val skal taka mið af þeim málum sem gilda í viðtökuaðildarríkjunum.�;

- komi eftirfarandi í stað liðar 2.1:

,,2.1. Staðsetning skráningarmerkis á hlið dráttarvélarinnar

Miðpunktur skráningarmerkisins má ekki vera lengra til hægri en samhverfuplan
dráttarvélarinnar.

Vinstri brún skráningarmerkisins má ekki vera staðsett lengra til vinstri en lóðrétt plan
sem liggur samsíða samhverfuplani dráttarvélarinnar og snertir punktinn þar sem þversnið
hennar er breiðast.�;

- komi eftirfarandi í stað textans í lið 2.4:

,,Neðri brún skráningarmerkisins skal vera í a.m.k. 0,30 metra hæð frá jörðu. Hæð efri brúnar
skráningarmerkisins frá jörðu má ekki vera meiri en 4,0 metrar.�

c) Eftirfarandi texti bætist við 2. lið í III. viðauka:

,,Koma skal eldsneytisskömmtunarleiðslum og áfyllingaropi fyrir utan við stýrishúsið.�

d) Eftirfarandi komi í stað IV. viðauka:

,,IV. VIÐAUKI

ÞYNGDARKLOSSAR

Ef búa á dráttarvél þyngdarklossum, til að fullnægja öðrum ákvæðum vegna EB-
gerðarviðurkenningar, eiga slíkir þyngdarklossar að koma frá framleiðanda dráttarvélarinnar,
vera ætlaðir til að festa þá við dráttarvélina og á þeim skal vera merki framleiðandans og
uppgefin þyngd þeirra í kílóum með ± 5% nákvæmni. Þyngdarklossar að framan, sem eru
hannaðir til þess að verða áfestir eða teknir af margsinnis, skulu hafa a.m.k. 25 mm öryggisbil
við handföngin. Festa ber þyngdarklossana með þeim hætti að þeir losni ekki fyrir slysni (t.d.
ef dráttarvélin veltur).�

e) Eftirfarandi komi í stað liðar 2.1.4 í V. viðauka:

,,2.1.4. Hámarksgildi hljóðþrýstings skal vera lægst 93 dB (A) og hæst 112 dB (A).�

f) Eftirfarandi texti bætist við lið II.1 í VI. viðauka:

,,Staðsetja skal útblástursrörið þannig að útblástursloftið geti ekki komist inn í
stýrishúsið.�

___________
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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 98/39/EB

frá 5. júní 1998

um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 75/321/EBE um samræmingu laga
aðildarríkjanna varðandi stýrisbúnað landbúnaðardráttarvéla á hjólum(*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 75/321/EBE frá 20. maí 1975
um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi stýrisbúnað
landbúnaðardráttarvéla á hjólum(1), eins og henni var síðast breytt
með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/54/EB(2), einkum
4. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Líta ber svo á að hreyfilbilun geti orsakað bilun í sérstökum
hjálparbúnaði sem aftur gæti leitt til þess að stýrisbúnaður læsist.

Því ber að gera breytingar á tilskipun 75/321/EBE í samræmi við
það.

Ákvæði þessarar tilskipunar eru í samræmi við álit nefndarinnar
um aðlögun að tækniframförum sem var komið á fót með tilskipun
ráðsins 74/150/EBE (3), eins og henni var síðast breytt með
tilskipun 97/54/EB.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Eftirfarandi komi í stað fyrsta málsliðar í lið 2.2.4.1.2 í viðaukanum
við tilskipun 75/321/EBE:

,,Ef dráttarvélin er með sjálfstýrisbúnaði eins og hann er
skilgreindur í 1.2.1.3 og sé hann með hreinni vökvastýrisvél,
verður að vera hægt að framkvæma stefnubreytingarnar
tvær sem tilgreindar eru í 2.2.1.3 með sérstökum
viðbótarbúnaði bili sérstaki búnaðurinn eða hreyfillinn.�

2. gr.

1. Frá 1. maí 1999 er aðildarríkjum óheimilt:

- að synja um EB-gerðarviðurkenningu, útgáfu skjalsins sem
um getur í þriðja undirlið 1. mgr. 10. gr. tilskipunar ráðsins
74/150/EBE eða innlenda gerðarviðurkenningu fyrir gerð
dráttarvélar, eða

- að banna að dráttarvélar séu teknar í notkun,

ef þær uppfylla kröfur tilskipunar 75/321/EBE, eins og henni er
breytt með þessari tilskipun.

2. Frá 1. október 1999 mega aðildarríkin:

- ekki lengur gefa út skjalið sem um getur í þriðja undirlið 1.
mgr. 10. gr. tilskipunar 74/150/EBE fyrir gerð dráttarvélar
sem uppfyllir ekki kröfur tilskipunar 75/321/EBE, eins og
henni er breytt með þessari tilskipun.

- synja um innlenda gerðarviðurkenningu fyrir gerð
dráttarvélar ef hún uppfyllir ekki kröfur tilskipunar
75/321/EBE, eins og henni var breytt með þessari tilskipun.

3. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en
30. apríl 1999. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni
þegar í stað.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í þeim
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þær
verða birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um
slíka tilvísun.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem
tilskipun þessi nær til.__________________

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 170, 16.6.1998, bls. 15, var nefnd
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 46/1999 frá 30. apríl 1999
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og
vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

(1) Stjtíð. EB L 147, 9. 6. 1975, bls. 24.

(2) Stjtíð. EB L 277, 10. 10. 1997, bls. 24.

(3) Stjtíð. EB L 84, 28. 3. 1974, bls. 10.
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4. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

5. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 5. júní 1998.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Martin BANGEMANN

framkvæmdastjóri.
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SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu
EES-nefndarinnar nr. 28/1999 frá 26. mars 1999(1).

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/40/EB frá 8. júní 1998
um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 74/346/EBE
um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi baksýnisspegla á
landbúnaðardráttarvélum á hjólum(2) skal felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í 4. lið (tilskipun ráðsins
74/346/EBE) í II. kafla II. viðauka við samninginn:

,,- 398 L 0040:  Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
98/40/EB frá 8. júní 1998 (Stjtíð. EB L 171, 17.6.1998,
bls. 28).�

2. gr.

Fullgiltur texti tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 98/40/EB á
íslensku og norsku fylgir sem viðauki við útgáfu þessarar
ákvörðunar á hvoru máli fyrir sig.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 1. maí 1999, að því tilskildu að
allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni.

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 47/1999
frá 30. apríl 1999

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn

(1) Stjtíð. EB L 266, 19.10.2000, bls. 1 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 46, 19.10.2000, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB L 171, 17.6.1998, bls. 28.

Gjört í Brussel 30. apríl 1999.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

F. Barbaso

formaður.

2000/EES/50/02
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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 98/40/EB

frá 8. júní 1998

um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 74/346/EBE um samræmingu laga
aðildarríkjanna varðandi baksýnisspegla á landbúnaðardráttarvélum á hjólum(*)

___________________

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 171, 17.6.1998, bls. 28, var nefnd
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 47/1999 frá 30. apríl 1999
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og
vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

(1) Stjtíð. EB L 191, 15. 7. 1974, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB L 277, 10. 10. 1997, bls. 24.

(3) Stjtíð. EB L 84, 28. 3. 1974, bls. 10.

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun 74/346/EBE frá 25. júní 1974 um
samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi baksýnisspegla á
landbúnaðardráttarvélum á hjólum(1), eins og henni var síðast
breytt með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/54/EB(2),
einkum 4. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Með tilliti til sífellt flóknari verka sem eru unnin með dráttarvélum
er rétt að hyggja að baksýnisspeglum sem eru notaðir til að fylgjast
með tækjum en ekki notaðir við akstur á vegum.

Í því skyni að auka öryggi er rétt að setja nákvæmlega fram þau
skilyrði sem gera ökumönnum kleift að stilla baksýnisspegla. Því
er rétt að breyta tilskipun 74/346/EBE í samræmi við það.

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru í
samræmi við álit nefndarinnar um aðlögun að tækniframförum
sem var komið á fót með tilskipun ráðsins 74/150/EBE (3), eins
og henni var síðast breytt með tilskipun 97/54/EB.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á viðaukanum við tilskipun
74/346/EBE:

1. Eftirfarandi málsliður bætist við lið 1.1: ,,Viðbótar- og
baksýnisspeglar, sem eru hannaðir til þess að fylgjast með
tækjum þegar unnið er á landi utan vega, þurfa ekki
nauðsynlega að hafa gerðarviðurkenningu íhluta en skulu

vera staðsettir í samræmi við kröfur um staðsetningu sem
um getur í liðum 2.3.3 til 2.3.5.�

2. Eftirfarandi komi í stað fyrsta málsliðar í lið 2.4.2:

,,Ökumaður skal geta stillt ytri baksýnisspegil án þess að
fara úr ökumannssætinu.�

2. gr.

1. Frá 1. maí 1999 er aðildarríkjum óheimilt:

- að synja um EB-gerðarviðurkenningu, útgáfu skjalsins sem
um getur í þriðja undirlið 1. mgr. 10. gr. tilskipunar 74/150/
EBE eða innlenda gerðarviðurkenningu fyrir gerð
dráttarvélar, eða

- að banna að dráttarvélar séu teknar í notkun,

ef þær uppfylla kröfur tilskipunar 74/346/EBE, eins og henni er
breytt með þessari tilskipun.

2. Frá 1. október 1999 mega aðildarríkin:

- ekki lengur gefa út skjalið sem um getur í þriðja undirlið
1. mgr. 10. gr. tilskipunar 74/150/EBE fyrir gerð dráttarvélar
sem uppfyllir ekki kröfur tilskipunar 74/346/EBE, eins og
henni er breytt með þessari tilskipun,

- synja um innlenda gerðarviðurkenningu fyrir gerð dráttarvélar
ef hún uppfyllir ekki kröfur tilskipunar 74/346/EBE, eins
og henni var breytt með þessari tilskipun.

3. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en
30. apríl 1999. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni
þegar í stað.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í þeim
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þær
verða birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um
slíka tilvísun.
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2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem
tilskipun þessi nær til.

4. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

5. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 8. júní 1998.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Martin BANGEMANN

framkvæmdastjóri.
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SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu
EES-nefndarinnar nr. 32/1999 frá 26. mars 1999(1).

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/65/EB frá 3. september
1998 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins
82/130/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna um rafföng til
notkunar á sprengihættustöðum í námum þar sem eldfimt gas
getur myndast(2) skal felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í 4. lið (tilskipun ráðsins
82/130/EBE) í X. kafla II. viðauka við samninginn:

,,- 398 L 0065 :  Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
98/65/EB frá 3. september 1998 (Stjtíð. EB L 257,
19.9.1998, bls. 29).�

2. gr.

Fullgiltur texti tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 98/65/EB á
íslensku og norsku fylgir sem viðauki við útgáfu þessarar
ákvörðunar á hvoru máli fyrir sig.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 1. maí 1999, að því tilskildu að
allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni.

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 48/1999
frá 30. apríl 1999

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn

Gjört í Brussel 30. apríl 1999.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

F. Barbaso

formaður

(1) Stjtíð. EB L 266, 19.10.2000, bls. 16 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 46, 19.10.2000, bls. 51.

(2) Stjtíð. EB L 257, 19.9.1998, bls. 29.

2000/EES/50/03
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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 98/65/EB

frá 3. september 1998

um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 82/130/EBE um samræmingu laga
aðildarríkjanna um rafföng til notkunar á sprengihættustöðum í námum þar sem eldfimt gas

getur myndast(*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 82/130/EBE frá
15. febrúar 1982 um samræmingu laga aðildarríkjanna um
rafföng til notkunar á sprengihættustöðum í námum þar
sem eldfimt gas getur myndast (1), eins og henni var síðast
breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
94/44/EB (2), einkum 7. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Með tilliti til tækniframfara, sem hafa orðið, er nauð-
synlegt að aðlaga inntak samhæfðu staðlanna sem um
getur í viðauka A við tilskipun 82/130/EBE.

Með tilliti til stöðu mála varðandi stöðlun viðkomandi
varnartilhögunar er nauðsynlegt að kveða á um að nota
beri fyrstu og aðra útgáfu staðlanna fyrir rafföng til
notkunar á sprengihættustöðum samhliða.

Vottorð útgefin á grundvelli fyrstu útgáfu staðlanna, sem
eru taldir upp í viðauka A við tilskipun 82/130/EBE með
áorðnum breytingum, skulu merkt „D-vottorð“ og vottorð,
útgefin á grundvelli annarrar útgáfu staðlanna, sem eru
taldir upp í I. viðauka við þessa tilskipun, skulu merkt „E-
vottorð“. „D-vottorð“ og „E-vottorð“ skulu notuð
samhliða.

Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/9/EB frá 23. mars
1994 um samhæfingu laga aðildarríkjanna varðandi búnað
og öryggiskerfi sem eru ætluð til notkunar á
sprengihættustöðum(3) er mælt fyrir um að tilskipun
82/130/EBE skuli falla úr gildi frá og með 1. júlí 2003.

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru
í samræmi við álit undirnefndar öryggis- og
heilbrigðisnefndarinnar fyrir námuvinnslu og annan
námuiðnað.

________
(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 257, 19.9.1998, bls. 29, var

nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 48/1999 frá
30. apríl 1999 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

(1) Stjtíð. EB L 59, 2. 3. 1982, bls. 10.
(2) Stjtíð. EB L 248, 23. 9. 1994, bls. 22.
(3) Stjtíð. EB L 100, 19. 4. 1994, bls. 1.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1.gr.

Tilskipun 82/130/EBE er breytt sem hér segir:

1. Í fyrsta málslið viðauka A komi „eftirfarandi
töflum“ í stað „eftirfarandi töflu“.

2.  I. viðauki við þessa tilskipun bætist við viðauka A.

3.  II. viðauki við þessa tilskipun bætist við viðauka B.

2. gr.

Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi
síðar en 31. desember 1999 og tilkynna það framkvæmda-
stjórninni þegar í stað.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun
þegar þau verða birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja
nánari reglur um slíka tilvísun.

Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni ákvæði úr
landslögum sem þau hafa samþykkt eða verða samþykkt
um málefni sem tilskipun þessi nær til.

3. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Hún öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

Gjört í Brussel 3. september 1998.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Pádraig FLYNN

framkvæmdastjóri.
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I. VIÐAUKI

Vottorð útgefin á grundvelli staðlanna, sem eru taldir upp hér á eftir, skulu merkt „E-vottorð“. Bókstafurinn E
skal standa fyrir framan raðnúmer hvers vottorðs um sig.

EVRÓPUSTAÐLAR

(samdir af Rafstaðlasamtökum Evrópu (CENELEC), 35 rue de Stassart, B-1050 Brussel)

Númer Titill Útgáfa Dagsetning

EN 50014 Raftæki fyrir sprengihættustaði:
Almennar kröfur 2 Desember 1992

EN 50015 Raftæki fyrir sprengihættustaði:
Olíufylling „o“ 2 Apríl 1994

EN 50016 Raftæki fyrir sprengihættustaði:
Háþrýstitæki „p“ 2 Október 1995

EN 50017 Raftæki fyrir sprengihættustaði:
Sallafylling „q“ 2 Apríl 1994

EN 50018 Raftæki fyrir sprengihættustaði:
Logatraust umlykja „d“ 2 Ágúst 1994

EN 50019 Raftæki fyrir sprengihættustaði:
Aukið öryggi „e“ 2 Mars 1994

EN 50020 Raftæki fyrir sprengihættustaði:
Sjálftrygg útfærsla „i“ 2 Ágúst 1994
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II. VIÐAUKI

Breytingar og viðbætur við Evrópustaðlana sem taldir eru upp í viðauka A við þessa tilskipun
(önnur útgáfa Evrópustaðla)

1. viðbætir

RAFFÖNG Í I. FLOKKI TIL NOTKUNAR Á SPRENGIHÆTTUSTÖÐUM

ALMENNAR KRÖFUR

(Evrópustaðall EN 50014)

Í stað textans í 7.3.1 í Evrópustaðli EN 50014 (desember 1992) komi eftirfarandi:

„7.3.1 Rafföng í I. flokki

Umlykjur úr plastefnum, sem hafa yfirborð með ofanvarpi í einhverja átt sem er meira en 100 cm² eða
sem bera málmhluta með meiri rýmd til jarðar en 3 pF við verstu eiginlegu aðstæður, skulu þannig
hannaðar að við eðlilegar aðstæður við notkun, viðhald og hreinsun sé ekki hætta á íkveikju vegna
stöðurafmagns.

Þessari kröfu skal fullnægt:

 annaðhvort með viðeigandi vali á efni; en einangrunarviðnám þess mælt samkvæmt  þeirri  aðferð
sem lýst er í 23.4.7.8 í þessum Evrópustaðli skal ekki vera meira en:

 1 GΩ við 23 ± 2 º C og 50 ± 5 % rakastig,

 100 GΩ við ystu mörk hita- og rakastigs sem gefið er upp sem notkunaraðstæður fyrir raffangið;
merkið „X“ skal þá sett á eftir tilvísuninni til vottorðsins eins og segir í lið 27.2.9,

 eða með stærð, lögun, fyrirkomulagi eða öðrum varnaraðgerðum. Sannreynt skal með raunverulegum
íkveikjuprófunum á loft-metanblöndu með 8,5 ± 0,5% metan að hættulegar stöðurafmagnshleðslur
myndist ekki.

Ef ekki er hægt að útiloka hættu á íkveikju í hönnuninni skal upplýsa á viðvörunarspjaldi þær öryggisráð-
stafanir sem þarf að gera við notkun.“

______
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3. viðbætir

RAFFÖNG TIL NOTKUNAR Á SPRENGIHÆTTUSTÖÐUM Í I. FLOKKI

SJÁLFTRYGG ÚTFÆRSLA „i“

Rafkerfi með sjálftryggri útfærslu

Athugasemd: Í námum þar sem getur myndast eldfimt gas er, í Sambandslýðveldinu Þýskalandi, notað orðið
,,Anlage“ í stað „System“.

1. Gildissvið

1.1. Þessi viðauki inniheldur sérkröfur um uppbyggingu og prófun rafkerfa með sjálftryggri útfærslu
þegar allt kerfið eða hlutar þess eru ætlaðir til uppsetningar á sprengihættustöðum, í námum þar sem
myndast getur eldfimt gas, sem tryggja skulu að slík rafkerfi valdi ekki sprengingu í umhverfi sínu.

1.2. Með þessum viðauka er bætt við Evrópustaðal EN 50020 „Sjálftrygg útfærsla „i“ (önnur útgáfa,
ágúst 1994) þeim kröfum sem eiga við smíði og prófun raffanga með sjálftryggri útfærslu og
tilheyrandi raffanga.

1.3. Þessi viðauki kemur ekki í stað uppsetningarreglna fyrir rafföng með sjálftryggri útfærslu, tilheyrandi
rafföng og rafkerfi með sjálftryggri útfærslu.

2. Skilgreiningar

2.1. Eftirfarandi skilgreiningar, sem sérstaklega eiga við rafkerfi með sjálftryggri útfærslu, gilda í þessum
viðauka. Þær eru til viðbótar skilgreiningunum sem eru í Evrópustaðli EN 50014 „Almennar kröfur“
og EN 50020 „Sjálftrygg útfærsla „i ““.

2.2. Rafkerfi með sjálftryggri útfærslu

Samstæða einstakra raffanga, sem skilgreind er í skjalfestri kerfislýsingu, þar sem tengirásir eða
hlutar þeirra, sem ætlaðir eru til notkunar á sprengihættustöðum, eru rásir með sjálftryggri útfærslu
og uppfylla kröfur þessa viðauka.

2.3. Vottað rafkerfi með sjálftryggri útfærslu

Rafkerfi samkvæmt lið 2.2 sem prófunarstöðin hefur gefið út kerfisvottorð um og vottað að umrædd
gerð rafkerfis sé í samræmi við þennan viðauka.

Athugasemd 1: Ekki er nauðsynlegt að einstök rafföng í rafkerfi með sjálftryggri útfærslu séu vottuð
sérstaklega en þau þurfa að vera auðþekkjanleg.

Athugasemd 2: Að svo miklu leyti sem reglur viðkomandi lands varðandi uppsetningu gera það
mögulegt má setja upp, án frekari vottorða, rafkerfi sem eru í samræmi við lið 2.2, ef
þekking á rafrænum færibreytum hluta í vottuðum rafföngum með sjálftryggri
útfærslu, tilheyrandi vottuðum rafföngum, rafföngum sem ekki eru vottuð en eru í
samræmi við lið 1.3 í Evrópustaðli EN 50014 „Almennar kröfur“ og þekking á
rafrænum og eðlisfræðilegum eiginleikum íhlutanna og tengitauganna leyfir að
dregin sé sú ótvíræða ályktun að sjálftrygg útfærsla sé fyrir hendi.

2.4. Aukahlutir

Rafföng sem eingöngu hafa íhluti til að tengja eða tengja og rjúfa rásir með sjálftryggri útfærslu og
sem ekki hafa áhrif á sjálftrygga útfærslu kerfisins, svo sem tengidósir, greinikassar, klær og tenglar
og líkir hlutir, rofar o.s.frv.
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3. Flokkun rafkerfa með sjálftryggri útfærslu

3.1. Rafkerfi með sjálftryggri útfærslu, eða hluta þeirra, skal flokka í annan af tveimur flokkum: „ia“ eða
„ib“. Kröfur í þessum viðauka eiga við báða flokkana nema annað sé tekið fram.

Athugasemd: Rafkerfi með sjálftryggri útfærslu, eða hlutar þeirra, kunna að vera í öðrum flokkum
en þau rafföng með sjálftryggri útfærslu og rafföng tengd þeim sem eru í kerfinu eða
hlutum þess. Einnig geta mismunandi hlutar rafkerfis með sjálftryggri útfærslu verið
í mismunandi flokkum.

3.2. Flokkur „ia“

Rafkerfi með sjálftryggri útfærslu, eða hlutar þeirra, eru í flokki „ia“ ef þau samræmast kröfum um
rafföng með sjálftryggri útfærslu í flokki „ia“ (sjá lið 5.2 í Evrópustaðli EN 50020 „Sjálftrygg
útfærsla“), nema að líta ber á rafkerfi með sjálftryggri útfærslu í heild sem eitt einstakt raffang.

3.3. Flokkur „ib“

Rafkerfi með sjálftryggri útfærslu, eða hlutar þeirra, eru í flokki „ib“ ef þau samræmast kröfum um
rafföng í flokki „ib“ (sjá lið 5.3 í Evrópustaðli EN 50020 „Sjálftrygg útfærsla“), nema að líta ber á
rafkerfi með sjálftryggri útfærslu í heild sem eitt einstakt raffang.

4. Tengitaugar í rafkerfi með sjálftryggri útfærslu

4.1. Rafrænar færibreytur og alla eiginleika tengitauga fyrir rafkerfi með sjálftryggri útfærslu skal, að svo
miklu leyti sem sjálftrygg útfærsla er háð þeim, tilgreina í vottunarskjölum fyrir umrætt rafkerfi.

4.2. Ef fjöltauga strengur inniheldur tengingar sem eru hluti af fleiri en einu kerfi með sjálftryggri
útfærslu skal strengurinn fullnægja eftirtöldum kröfum:

4.2.1. Geislalæg þykkt einangrunar skal svara til þvermáls leiðarans. Sé um pólýetýlen að ræða skal
geislalæg (radíal) lágmarksþykkt vera 0,2 mm.

4.2.2. Áður en fjöltauga strengur er fluttur úr verksmiðju framleiðandans skal gera á honum þær riðstaums
torleiðisprófanir sem tilgreindar eru annaðhvort í lið 4.2.2.1 eða 4.2.2.2. Árangur þessara prófana
skal vottaður með prófunarvottorði sem gefið er út af framleiðanda strengsins.

4.2.2.1. Áður en hún er sett í strenginn skal hver taug prófuð með virkri spennu að raungildi 3 000 V + (2 000
sinnum geislalæg þykkt einangrunarinnar í mm) V. Eftir samsetningu er strengurinn:

— í fyrsta lagi prófaður með virkri spennu að raungildi 500 V milli allra brynvarna eða hlífa
strengsins rafrænt samtengdra og knippis allra tauga strengsins rafrænt samtengdra,

— í öðru lagi prófaður með virkri spennu að raungildi 1 000 V milli knippis af öðrum helmingi
tauga strengsins og knippis af hinum helmingi þeirra.

4.2.2.2. Eða strengurinn er eftir samsetningu:

— í fyrsta lagi prófaður með virkri spennu að raungildi 1 000 V milli allra brynvarna eða hlífa
strengsins rafrænt tengdra og knippis af öllum taugum strengsins rafrænt tengdum og,

— í öðru lagi prófaður með virkri spennu að raungildi 2 000 V milli hverrar taugar strengsins fyrir
sig og knippis af öllum hinum taugunum rafrænt tengdum.

4.2.3. Prófanirnar, sem mælt er fyrir um í lið 4.2.2, skal gera með riðstraumsspennu sem í aðalatriðum
hefur sínuslaga bylgjuform og tíðni milli 48 Hz og 62 Hz og kemur úr spenni með viðeigandi afl að
teknu tilliti til rýmdar strengsins. Þegar gerðar eru torleiðisprófanir á samsettum strengjum skal auka
spennuna stöðugt upp að hinu tiltekna gildi á ekki skemmri tíma en 10 sekúndum og halda henni
síðan í minnst 60 sekúndur.

Framleiðandi strengsins annast prófanirnar.
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4.3. Ekki skal taka tillit til neinna bilana milli tauga í fjöltauga streng ef annarri af tveim eftirtöldum
kröfum er fullnægt:

4.3.1. Strengurinn er í samræmi við lið 4.2 og hver einstök rás með sjálftryggri útfærslu er umlukt leiðandi
hlíf sem hylur minnst 60% hennar.

Athugasemd: Ef tengja á hlífina við jörð eða umlykju er það tekið fram í reglum um uppsetningu.

4.3.2. Strengurinn er, í samræmi við lið 4.2, vel varinn gegn skemmdum og hver rás með sjálftryggri
útfærslu innan strengsins hefur, við eðlilega notkun, toppspennuna 60 volt eða minna.

4.4. Þegar fjöltauga strengur er í samræmi við lið 4.2 en ekki 4.3 og í honum eru aðeins rásir með
sjálftryggri útfærslu sem eru hlutar af einu sjálftryggu rafkerfi skal taka tillit til bilana milli allt að
fjögurra tauga í strengnum auk þess að beita annaðhvort lið 3.2 eða 3.3.

4.5. Þegar fjöltauga strengur er í samræmi við lið 4.2 en ekki 4.3 og í honum eru rásir með sjálftryggri
útfærslu sem eru hlutar af mismunandi sjálftryggum rafkerfum skal hver rás með sjálftryggri útfærslu
í strengnum hafa öryggisstuðul sem er minnst fjórum sinnum hærri en það sem krafist er í lið 3.2 eða
3.3.

4.6. Þegar fjöltauga strengur er ekki í samræmi við lið 4.2 og 4.3 skal taka tillit til allra bilana milli tauga
í strengnum til viðbótar því að beita lið 3.2 eða 3.3.

4.7. Í vottunarskjölum fyrir rafkerfi með sjálftryggri útfærslu skal tilgreina notkunarskilyrði sem eru
afleiðing af því að liðum 4.3 til 4.6 er beitt.

5. Aukahlutir notaðir í rafkerfum með sjálftryggri útfærslu

Þeir aukahlutir, sem taldir eru upp í vottunarskjölunum sem hlutar af rafkerfum með sjálftryggri
útfærslu, skulu vera í samræmi við:

— liði 7 og 8 í Evrópustaðli EN 50014 „Almennar kröfur“,

— liði 6 og 12.2 í Evrópustaðli EN 50020 „Sjálftrygg útfærsla „i“ “.

Þeir skulu að minnsta kosti vera merktir með nafni framleiðanda eða skráðu vörumerki hans.

Athugasemd: Notkun óskráðra aukahluta er háð kröfum um uppsetningu.

 6. Gerðarprófanir

Rafkerfi með sjálftryggri útfærslu skulu gerðarprófuð í samræmi viðgerðarprófunarkröfur í 10. lið í
Evrópustaðli EN 50020 „Sjálftrygg útfærsla „i“ “ en taka skal tillit til 4. liðar í þessum viðauka.

 7. Merking rafkerfa með sjálftryggri útfærslu

Handhafi vottorðs um vottað rafkerfi með sjálftryggri útfærslu skal setja merki um það á minnst eitt
af þeim rafföngum sem komið er fyrir á mikilvægum stöðum. Merkingin skal innihalda
lágmarksmerkingu samkvæmt lið 27.6 í Evrópustaðli EN 50014 „Almennar kröfur“ og bókstafina
„SYST“.

___________
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SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu
EES-nefndarinnar nr. 30/1999 frá 26. mars 1999(1).

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1000/98 frá 13. maí
1998 um breytingu á I. og II. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að
ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu(2)
skal felld inn í samninginn.

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1076/98 frá 27. maí
1998 um breytingu á II. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr.
2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að
ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu(3)
skal felld inn í samninginn.

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1191/98 frá 9. júní
1998 um breytingu á I. og II. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að
ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu(4)
skal felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi undirliðir bætist við í 14. lið (reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 2377/90) í XIII. kafla II. viðauka við samninginn:

,,- 398 R 1000: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr.
1000/98 frá 13. maí 1998 (Stjtíð. EB L 142, 14.5.1998, bls.
18),

- 398 R 1076: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr.
1076/98 frá 27. maí 1998 (Stjtíð. EB L 154, 28.5.1998, bls.
14),

- 398 R 1191: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1191/98 frá 9. júní 1998 (Stjtíð. EB L 165, 10.6.1998,
bls. 6).�

2. gr.

Fullgiltur texti reglugerða framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1000/
98, (EB) nr. 1076/98 og (EB) nr. 1191/98 á íslensku og norsku
fylgir sem viðauki við útgáfu þessarar ákvörðunar á hvoru máli
fyrir sig.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 1. maí 1999, að því tilskildu að
allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni.

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 49/1999
frá 30. apríl 1999

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn

Gjört í Brussel 30. apríl 1999.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

F. Barbaso

formaður.

(1) Stjtíð. EB L 266, 19.10.2000, bls. 14 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 46, 19.10.2000, bls. 42.

(2) Stjtíð. EB L 142, 14.5.1998, bls. 18.

(3) Stjtíð. EB L 154, 28.5.1998, bls. 14.

(4) Stjtíð. EB L 165, 10.6.1998, bls. 6.

2000/EES/50/04
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1000/98

frá 13. maí 1998

um breytingu á I. og II. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem
mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í 

matvælum úr dýraríkinu(*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 frá
26. júní 1990 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð
til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr
dýraríkinu (1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 613/98 (2), einkum 6., 7.
og 8. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í samræmi við reglugerð (EBE) nr. 2377/90 verður smám
saman að ákvarða leyfilegt hámarksmagn leifa allra lyfja-
fræðilega virkra efna sem eru notuð í bandalaginu í dýralyf
ætluð dýrum sem gefa af sér afurðir til manneldis.

Ekki skal ákvarða leyfilegt hámarksmagn leifa fyrr en dýra-
lyfjanefndin hefur kannað allar viðeigandi upplýsingar
varðandi skaðleysi leifa viðkomandi efnis fyrir þá sem
neyta matvæla úr dýraríkinu og áhrif leifanna á iðnaðar-
vinnslu matvæla.

Við ákvörðun á leyfilegu hámarksmagni leifa dýralyfja í
matvælum úr dýraríkinu er nauðsynlegt að tilgreina dýra-
tegundina sem leifarnar kunna að finnast í, magnið sem má
vera í hverjum viðkomandi vef úr dýri sem hefur fengið
lyfjameðferð (markvef) og hvaða eiginleikar leifanna skipta
máli við eftirlit með leifum (leifamerki).

Til að auðvelda eftirlitið með lyfjaleifum, sem kveðið er á
um í viðeigandi löggjöf bandalagsins, skal að jafnaði
ákvarða leyfilegt hámarksmagn leifa í lifur eða nýrum. Hins
vegar eru lifur og nýru oft fjarlægð úr skrokkum í
alþjóðaviðskiptum og því ætti einnig ávallt að ákvarða
leyfilegt hámarksmagn leifa í vöðva- eða fituvef. Þegar um
er að ræða dýralyf fyrir varpfugla, mjólkandi dýr eða

________
(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 142, 14.5.1998, bls. 18, var

nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 49/1999 frá
30. apríl 1999 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

(1) Stjtíð. EB L 224, 18. 8. 1990, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB L 82, 19. 3. 1998, bls. 14.

býflugur skal einnig ákvarða leyfilegt hámarksmagn leifa í
eggjum, mjólk og hunangi.

Bæta ber þíabendasóli, flúbendasóli, þíamfeníkóli, doxý-
sýklíni og oxíbendasóli við í I. viðauka reglugerðar (EBE)
nr. 2377/90.

Bæta ber natríumseleníti, natríumselenati og kalíumselenati
við í II. viðauka reglugerðar (EBE) nr. 2377/90.

Veita ber 60 daga frest áður en þessi reglugerð öðlast gildi
svo að aðildarríkin fái svigrúm til að gera þær breytingar,
sem kunna að vera nauðsynlegar með tilliti til ákvæða þess-
arar reglugerðar, á leyfum sem hafa verið veitt til að mark-
aðssetja viðkomandi dýralyf í samræmi við tilskipun ráðsins
81/851/EBE (3), eins og henni var síðast breytt með til-
skipun 93/40/EBE (4).

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í
samræmi við álit fastanefndarinnar um dýralyf.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum I. og II. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2377/90
er hér með breytt eins og fram kemur í viðaukanum við
þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi 60 dögum eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

________
(3) Stjtíð. EB L 317, 6. 11. 1981, bls. 1.
(4) Stjtíð. EB L 214, 24. 8. 1993, bls. 31.
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 13. maí 1998.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Martin BANGEMANN

framkvæmdastjóri.



VIÐAUKI

A. I. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2377/90 er breytt sem hér segir:

1. Sýkingarlyf

1.2. Sýklalyf

1.2.6. Tetrasýklín

Lyfjafræðilega
virk efni

Leifamerki Dýrategund
Leyfilegt

hámarksmagn
leifa

Markvefur Önnur ákvæði

„Doxýsýklín Doxýsýklín Nautgripir 100 µg/kg

300 µg/kg

600 µg/kg

Vöðvi

Lifur

Nýra

Svín, alifuglar 100 µg/kg

300 µg/kg

300 µg/kg

600 µg/kg

Vöðvi

Húð og fita

Lifur

Nýra“

1.2.7. Þíamfeníkól og skyld efnasambönd

Lyfjafræðilega
virk efni

Leifamerki Dýrategund
Leyfilegt

hámarksmagn
leifa

Markvefur Önnur ákvæði

„Þíamfeníkól Þíamfeníkól Nautgripir 50 µg/kg

50 µg/kg

50 µg/kg

50 µg/kg

50 µg/kg

Vöðvi

Fita

Lifur

Nýra

Mjólk

Kjúklingar: 50 µg/kg Vöðvi

Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg
til manneldis

50 µg/kg

50 µg/kg

50 µg/kg

Húð og fita

Lifur

Nýra“
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2.1.3. Bensimídasól og pró-bensimídasól

Lyfjafræðilega
virk efni

Leifamerki Dýrategund
Leyfilegt

hámarksmagn
leifa

Markvefur Önnur ákvæði

Summa flúbendasóls og

(2-amínó 1H-bensimída-

sól-5-ýl) (4-flúrfenýl)-

metanons

Svín, kjúklingar, veiðifuglar 50 µg/kg

400 µg/kg

300 µg/kg

Húð og fita

Lifur

Nýra

„Flúbendasól

Flúbendasól Kjúklingar 400 µg/kg Egg

Oxíbendasól Oxíbendasól Svín 100 µg/kg

500 µg/kg

200 µg/kg

100 µg/kg

Vöðvi

Húð og fita

Lifur

Nýra

Þíabendasól Summa þíabendasóls og

5-hýdroxýþíabendasóls

Nautgripir 100 µg/kg

100 µg/kg

100 µg/kg

100 µg/kg

100 µg/kg

Vöðvi

Fita

Lifur

Nýra

Mjólk“

B. II. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2377/90 er breytt sem hér segir:

1. Ólífræn efni

Lyfjafræðilega virk efni Dýrategund Önnur ákvæði

„Kalíumselenat Allar tegundir sem eru nýttar til matar

Natríumselenat Allar tegundir sem eru nýttar til matar

Natríumselenít Allar tegundir sem eru nýttar til matar“
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9.11.2000 Nr. 50/23EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1076/98

frá 27. maí 1998

um breytingu á II. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er
fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í 

matvælum úr dýraríkinu(*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 frá
26. júní 1990 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð
til að ákvarða leyfilegt hámarksmagn leifa dýralyfja í
matvælum úr dýraríkinu (1), eins og henni var síðast
breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1000/98 (2), einkum 6., 7. og 8. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í samræmi við reglugerð (EBE) nr. 2377/90 verður smám
saman að ákvarða leyfilegt hámarksmagn leifa allra
lyfjafræðilega virkra efna sem eru notuð í bandalaginu í
dýralyf ætluð dýrum sem gefa af sér afurðir til manneldis.

Ekki skal ákvarða leyfilegt hámarksmagn leifa fyrr en
dýralyfjanefndin hefur kannað allar viðeigandi upplýsingar
varðandi skaðleysi leifa viðkomandi efnis fyrir þá sem
neyta matvæla úr dýraríkinu og áhrif leifanna á
iðnaðarvinnslu matvæla.

Við ákvörðun á leyfilegu hámarksmagni leifa dýralyfja í
matvælum úr dýraríkinu er nauðsynlegt að tilgreina dýra-
tegundina sem leifarnar kunna að finnast í, magnið sem má
vera í hverjum viðkomandi vef úr dýri sem hefur fengið
lyfjameðferð (markvef) og hvaða eiginleikar leifanna skipta
máli við eftirlit með leifum (leifamerki).

________
(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 154, 28.5.1998, bls. 14, var

nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 49/1999 frá
30. apríl 1999 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

(1) Stjtíð. EB L 224, 18. 8. 1990, bls. 1.
(2) Stjtíð. EB L 142, 14. 5. 1998, bls. 18.

Til að auðvelda eftirlitið með lyfjaleifum, sem kveðið er á
um í viðeigandi löggjöf bandalagsins, skal að jafnaði
ákvarða leyfilegt hámarksmagn leifa í lifur eða nýrum. Hins
vegar eru lifur og nýru oft fjarlægð úr skrokkum í alþjóða-
viðskiptum og því ætti einnig ávallt að ákvarða leyfilegt
hámarksmagn leifa í vöðva- eða fituvef.

Þegar um er að ræða dýralyf fyrir varpfugla, mjólkandi dýr
eða býflugur skal einnig ákvarða leyfilegt hámarksmagn
leifa í eggjum, mjólk eða hunangi.

Bæta ber prasikvanteli, prókaíni, bútorfanóltartrati og
2-amínóetanóli við í II. viðauka við reglugerð (EBE)
nr. 2377/90.

Veita ber 60 daga frest áður en þessi reglugerð öðlast gildi
svo að aðildarríkin fái svigrúm til að gera þær breytingar,
sem kunna að vera nauðsynlegar með tilliti til ákvæða
þessarar reglugerðar, á leyfum sem hafa verið veitt til að
markaðssetja viðkomandi dýralyf í samræmi við tilskipun
ráðsins 81/851/EBE (3), eins og henni var síðast breytt með
tilskipun 93/40/EBE (4).

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í
samræmi við álit fastanefndarinnar um dýralyf.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2377/90 er
hér með breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa
reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi 60 dögum eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

________
(3) Stjtíð. EB L 317, 6. 11. 1981, bls. 1.
(4) Stjtíð. EB L 214, 24. 8. 1993, bls. 31.



Nr. 50/24 9.11.2000EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 27. maí 1998.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Martin BANGEMANN

framkvæmdastjóri.

______



9.11.2000 Nr. 50/25EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB

VIÐAUKI

II. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2377/90 er breytt sem hér segir:

2. Lífræn efnasambönd

Lyfjafræðilega
virk efni

Dýrategund Önnur ákvæði

„2-amínóetanól Allar tegundir sem eru nýttar til matar

Bútorfanóltartrat Dýr af hestaætt Eingöngu til i nngjafar í bláæð

Prasikvantel Dýr af hestaætt

Prókaín Allar tegundir sem eru nýttar til matar“



Nr. 50/26 9.11.2000EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1191/98

frá 9. júní 1998

um breytingu á I. og II. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem
mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja

í matvælum úr dýraríkinu(*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 frá
26. júní 1990 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð
til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr
dýraríkinu (1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1076/98 (2), einkum 6.,
7. og 8. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í samræmi við reglugerð (EBE) nr. 2377/90 verður smám
saman að ákvarða leyfilegt hámarksmagn leifa allra lyfja-
fræðilega virkra efna sem eru notuð í bandalaginu í dýralyf
ætluð dýrum sem gefa af sér afurðir til manneldis.

Ekki skal ákvarða leyfilegt hámarksmagn leifa fyrr en dýra-
lyfjanefndin hefur kannað allar viðeigandi upplýsingar
varðandi skaðleysi leifa viðkomandi efnis fyrir þá sem
neyta matvæla úr dýraríkinu og áhrif leifanna á iðnaðar-
vinnslu matvæla.

Við ákvörðun á leyfilegu hámarksmagni leifa dýralyfja í
matvælum úr dýraríkinu er nauðsynlegt að tilgreina dýra-
tegundina sem leifarnar kunna að finnast í, magnið sem má
vera í hverjum viðkomandi vef úr dýri sem hefur fengið
lyfjameðferð (markvef) og hvaða eiginleikar leifanna skipta
máli við eftirlit með leifum (leifamerki).

Til að auðvelda eftirlitið með lyfjaleifum, sem kveðið er á
um í viðeigandi löggjöf bandalagsins, skal að jafnaði
ákvarða leyfilegt hámarksmagn leifa í lifur eða nýrum. Hins
vegar eru lifur og nýru oft fjarlægð úr skrokkum í

________
(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 165, 10.6.1998, bls. 6, var nefnd

í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 49/1999 frá 30. apríl
1999 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar,
prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

(1) Stjtíð. EB L 224, 18. 8. 1990, bls. 1.
(2) Stjtíð. EB L 154, 28. 5. 1998, bls. 14.

alþjóðaviðskiptum og því ætti einnig ávallt að ákvarða
leyfilegt hámarksmagn leifa í vöðva- eða fituvef.

Þegar um er að ræða dýralyf fyrir varpfugla, mjólkandi dýr
eða býflugur skal einnig ákvarða leyfilegt hámarksmagn
leifa í eggjum, mjólk og hunangi.

Bæta ber rífaximíni og albendasóli við í I. viðauka
reglugerðar (EBE) nr. 2377/90.

Bæta ber ketamíni, denaverínhýdróklóríði, kortíkótrópíni og
bensalkóníumklóríði við í II. viðauka reglugerðar (EBE)
nr. 2377/90.

Veita ber 60 daga frest áður en þessi reglugerð öðlast gildi
svo að aðildarríkin fái svigrúm til að gera þær breytingar,
sem kunna að vera nauðsynlegar með tilliti til ákvæða þess-
arar reglugerðar, á leyfum sem hafa verið veitt til að
markaðssetja viðkomandi dýralyf í samræmi við tilskipun
ráðsins 81/851/EBE (3), eins og henni var síðast breytt með
tilskipun 93/40/EBE (4).

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í
samræmi við álit fastanefndarinnar um dýralyf.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum I. og II. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2377/90
er hér með breytt eins og fram kemur í viðaukanum við
þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi 60 dögum eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

________
(3) Stjtíð. EB L 317, 6. 11. 1981, bls. 1.
(4) Stjtíð. EB L 214, 24. 8. 1993, bls. 31.



9.11.2000 Nr. 50/27EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 9. júní 1998.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Martin BANGEMANN

framkvæmdastjóri.

______



VIÐAUKI

A. I. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2377/90 er breytt sem hér segir:

1. Sýkingarlyf

1.2. Sýklalyf

1.2.8. Naftalínhringað ansamýsín

Lyfjafræðilega
virk efni Leifamerki Dýrategund

Leyfilegt
hámarksmagn

leifa
Markvefur Önnur ákvæði

„Rifaximín Rifaximín Nautgripir 60 µg/kg Mjólk“

2. Sníklalyf

2.1. Innsníklalyf

2.1.3. Bensimídasól og pró-bensimídasól

Lyfjafræðilega
virk efni

Leifamerki Dýrategund
Leyfilegt

hámarksmagn
leifa

Markvefur Önnur ákvæði

„Albendasól Summa albendasólsúlfoxíðs, albendasól-
súlfons og albendasól-2-amínósúlfons,
gefið upp sem albendasól

Nautgripir, sauðfé 100 µg/kg

100 µg/kg

1 000 µg/kg

500 µg/kg

100 µg/kg

Vöðvi

Fita

Lifur

Nýra

Mjólk“

B. II. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2377/90 er breytt sem hér segir:

2. Lífræn efnasambönd

Lyfjafræðilega virk efni Dýrategund Önnur ákvæði

„Bensalkóníumklóríð Allar tegundir sem eru nýttar til matar Eingöngu notað sem burðarefni með allt að 0,05% styrk“

Kortíkótrópín Allar tegundir sem eru nýttar til matar

Denaverínhýdróklóríð Nautgripir

Ketamín Allar tegundir sem eru nýttar til matar
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB9.11.2000 Nr.50/292900

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu
EES-nefndarinnar nr. 31/1999 frá 26. mars 1999(1).

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/28/EB frá 10. maí 1996
um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 76/116/EBE
um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um tilbúinn áburð(2)
skal felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í 1. lið (tilskipun ráðsins
76/116/EBE) í XIV. kafla II. viðauka við samninginn:

,,- 396 L 0028 :  Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
96/28/EB frá 10. maí 1996 (Stjtíð. EB L 140, 13.6.1996,
bls. 30).�

2. gr.

Fullgiltur texti tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 96/28/EB
á íslensku og norsku fylgir sem viðauki við útgáfu þessarar
ákvörðunar á hvoru máli fyrir sig.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 1. maí 1999, að því tilskildu að
allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni.

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 50/1999
frá 30. apríl 1999

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn

(1) Stjtíð. EB L 266, 19.10.2000, bls. 15 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 46, 19.10.2000, bls. 48.

(2) Stjtíð. EB L 140, 13.6.1996, bls. 30.

Gjört í Brussel 30. apríl 1999.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

F. Barbaso

formaður.

2000/EES/50/05
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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 96/28/EB

frá 10. maí 1996

um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 76/116/EBE um samræmingu
á lögum aðildarríkjanna um tilbúinn áburð(*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
100. gr. a,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 76/116/EBE frá 18. desember
1975 um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um tilbúinn
áburð(1), eins og henni var síðast breytt með tilskipun
89/530/EBE(2), einkum 1. mgr. 9. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í 7. gr. a í sáttmálanum er kveðið á um svæði án innri landamæra
þar sem frjálsir vöruflutningar, fólksflutningar, þjónustustarfsemi
og fjármagnsflutningar eru tryggðir.

Í tilskipun 76/116/EBE er mælt fyrir um reglur um markaðs-
setningu tilbúins áburðar á innri markaðinum.

Nauðsynlegt er að bæta nýjum tegundum tilbúins áburðar inn í
I. Viðauka við tilskipun 76/116/EBE til að þær geti notið góðs af
bandalagsmerkingunni sem kveðið er á um í II. viðauka við þá
tilskipun.

Í auglýsingu 94/C 138/04(3) er kveðið á um málsmeðferð sem
hverjum þeim (framleiðanda eða fulltrúa hans), sem æskir að
nota bandalagsmerkingu samkvæmt II. viðauka tilskipunar
76/116/EBE á tilbúinn áburð, ber að fylgja með því að leggja fram
tæknimöppu til yfirvalda aðildarríkisins sem gegna munu hlutverki
skýrslugjafa gagnvart starfshópi um tilbúinn áburð hjá
framkvæmdastjórn EB.

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru í
samræmi við álit nefndar um aðlögun að tækniframförum á
tilskipunum um að ryðja úr vegi tæknilegum hindrunum í
viðskiptum með tilbúinn áburð.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á I. viðauka við tilskipun
76/116/EBE:

1. Bæta skal tilbúna áburðinum, sem um getur í I. viðauka við
þessa tilskipun, við í 1. lið A-hluta sem ber yfirskriftina
,,Köfnunarefnisáburður�.

2. Bæta skal tilbúna áburðinum, sem um getur í II. viðauka við
þessa tilskipun, við í D-hluta sem ber yfirskriftina ,,Óbeinn
næringarefnaáburður�.

2. gr.

Við 1. lið í A-hluta III. viðauka við tilskipun 76/116/EBE bætist
eftirfarandi vara og vikmörk:

,,þvagefnisammoníumsúlfat 0,5%�.

3. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en
31. maí 1997. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni
þegar í stað.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem
tilskipun þessi nær til.

4. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 10. maí 1996.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Martin BANGEMANN

framkvæmdastjóri.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 140, 13.6.1998, bls. 30, var nefnd
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 50/1999 frá 30. apríl 1999
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og
vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

(1) Stjtíð. EB nr. L 24, 30. 1. 1976, bls. 21.

(2) Stjtíð. EB nr. L 281, 30. 9. 1989, bls. 116.

(3) Stjtíð. EB nr. C 138, 20. 5. 1994, bls. 4.
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I. VIÐAUKI

I. VIÐAUKI

A.   EINGILDUR ÁBURÐUR

1. Köfnunarefnisáburður

Nr. Tegundarheiti Upplýsingar um framleiðsluaðferð Lágmarksinnihald næringarefna Aðrar upplýsingar um Skylduupplýsingar um
og undirstöðuefni (hundraðshluti miðað við þyngd) tegundarheitið næringarefnainnihald

Upplýsingar um framsetningu næringarefna Form og leysni næringarefna

Aðrar kröfur Önnur viðmið

1 2 3 4 5 6

... ... ... ... ... ...

,,18 Þvagefnisammoníumsúlfat Vara unnin með kemískri aðferð 30% N Hámarksinnihald bíúrets: 0,9%
úr þvagefni og ammoníumsúlfati Köfnunarefni gefið upp sem ammo- Heildarmagn köfnunarefnis

níaks- og þvagefnisköfnunarefni Ammoníaksköfnunarefni
Lágmarksinnihald ammoníaksköf- Þvagefnisköfnunarefni
nunarefnis: 4% Vatnsleysanlegt brennisteinsþríoxíð�
Lágmarksinnihald brennisteins
gefið upp sem brennisteinsþríoxíð:
12%
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II. VIÐAUKI

I. VIÐAUKI

D.   ÓBEINN NÆRINGAREFNAÁBURÐUR

Nr. Tegundarheiti Upplýsingar um framleiðsluaðferð Lágmarksinnihald næringarefna Aðrar upplýsingar um Skylduupplýsingar um

og undirstöðuefni (hundraðshluti miðað við þyngd) tegundarheitið næringarefnainnihald

Upplýsingar um framsetningu næringarefna Form og leysni næringarefna

Aðrar kröfur Önnur viðmið

1 2 3 4 5 6

... ... ... ... ... ...

,,5.2 Magnesíumhydroxíð Vara unnin með kemískri aðferð, 60% MgO Heildarmagn magnesíumoxíðs
undirstöðuefni er magnesíum- Kornastærð: minnst 99% komast í
hydroxíð gegnum sigti með möskvavídd

0,063 mm

5.3 Sviflausn magnesíumhydroxíðs Vara unnin með sviflausn 24% MgO Heildarmagn magnesíumoxíðs�
tegundar 5.2
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SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu
EES-nefndarinnar nr. 107/98 frá 27. nóvember 1998(1).

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2247/98 frá
13. október 1998 um breytingu á II. viðauka við reglugerð ráðsins
(EBE) nr. 2455/92 um inn- og útflutning tiltekinna hættulegra
efna(2) skal felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 12c (reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 2455/92) í XV. kafla II. viðauka við samninginn:

,,- 398 R 2247: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 2247/98 frá 13. október 1998 (Stjtíð. EB L 282,
20.10.1998, bls. 12).�

2. gr.

Fullgiltur texti reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 2247/98 á íslensku og norsku fylgir sem viðauki við útgáfu
þessarar ákvörðunar á hvoru máli fyrir sig.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 1. maí 1999, að því tilskildu að
allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni.

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 51/1999
frá 30. apríl 1999

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn

(1) Stjtíð. EB L 277, 28.10.1999, bls. 42  og EES-viðbætir við Stjtíð. EB
nr. 46, 28.10.1999, bls. 5.

(2) Stjtíð. EB L 282, 20.10.1998, bls. 12.

2000/EES/50/06

Gjört í Brussel 30. apríl 1999.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

F. Barbaso

formaður.
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 2247/98

frá 13. október 1998

um breytingu á II. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2455/92 um inn- og útflutning
tiltekinna hættulegra efna(*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2455/92 frá
23. júlí 1992, um inn- og útflutning tiltekinna hættulegra efna (1),
eins og henni var síðast breytt með reglugerð framkvæmda-
stjórnarinnar (EB) nr. 1237/97 (2), einkum 2. mgr. 11. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í reglugerð (EBE) nr. 2455/92 er kveðið á um tilkynninga- og
upplýsingakerfi um inn- og útflutning tiltekinna hættulegra efna
til og frá þriðju löndum. Sum þessara efna falla undir alþjóðlegu
málsmeðferðina um fyrirfram upplýst samþykki (PIC) sem
Umhverfismálastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNEP) og
Matvæla- og landbúnaðarstofnunin (FAO) hafa tekið upp.

Í reglugerð (EBE) nr. 2455/92 er enn fremur kveðið á um þátttöku
bandalagsins í alþjóðlegu málsmeðferðinni um fyrirfram upplýst
samþykki.

Í 3. mgr. 5. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2455/92 er meðal annars
kveðið á um að í II. viðauka við téða reglugerð skuli vera skrá yfir
efni sem falla undir alþjóðlegu PIC-málsmeðferðina, skrá yfir
lönd sem eiga aðild að PIC-áætluninni og PIC-ákvarðanir
innflutningslanda.

Í 2. mgr. 11. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2455/92 er kveðið á um að
breyta beri II. viðauka þar sem Umhverfismálastofnun Sameinuðu
þjóðanna (UNEP) og Matvæla- og landbúnaðarstofnunin (FAO)

hafa gert breytingar á skrá sinni yfir efni sem falla undir alþjóðlegu
PIC-málsmeðferðina og PIC-ákvarðanir innflutningslandanna.

Þar eð allmargar slíkar breytingar hafa verið gerðar er nauðsynlegt,
í samræmi við 11. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2455/92, að breyta
II. viðauka við hana.

Æskilegt er að veita útflytjendum viðbótarupplýsingar með því
að tilgreina einnig bráðabirgðaákvarðanir þeirra innflutningslanda
sem eru þátttakendur.

Þessi reglugerð er í samræmi við álit nefndarinnar sem var stofnuð
samkvæmt ákvæðum 29. greinar tilskipunar ráðsins 67/548/EBE
frá 27. júní 1967 um samræmingu ákvæða í lögum og
stjórnsýslufyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu
hættulegra efna (3), eins og henni var síðast breytt með tilskipun
framkvæmdastjórnarinnar 97/69/EB (4).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Viðauki við þessa reglugerð komi í stað II. viðauka við reglugerð
(EBE) nr. 2455/92.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi einum mánuði eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

__________________

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 282, 20.10.1998, bls. 12, var nefnd
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 51/1999 frá 30. apríl 1999
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og
vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

(1) Stjtíð. EB L 251, 29. 8. 1992, bls. 13.

(2) Stjtíð. EB L 173, 1. 7. 1997, bls. 37.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 13. október 1998.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Ritt BJERREGAARD

framkvæmdastjóri.

__________________

(3) Stjtíð. EB L 196, 16. 8. 1967, bls. 1.

(4) Stjtíð. EB L 343, 13. 12. 1998, bls. 19.
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VIÐAUKI

,,II VIÐAUKI

Upplýsingarnar í þessum viðauka eru byggðar á PIC-dreifibréfi VI frá júlí 1997 og á
uppfærslu PIC-dreifibréfs VI frá janúar 1998

1. Skrá yfir efni sem falla undir alþjóðlegu PIC-málsmeðferðina.

Eftirtalin efni hafa verið felld undir PIC-málsmeðferðina í framhaldi af eftirlitsaðgerðum sem
þátttökulönd tilkynntu um.

Hvað varðar efni í I. flokki eiga tilkynntar eftirlitsaðgerðir við um notkun varnarefna (samkvæmt
skilgreiningu Matvæla- og landbúnaðarstofnunarinnar (FAO) og Umhverfismálastofnunar Sameinuðu
þjóðanna (UNEP)). Hvað varðar efni í II. flokki eiga tilkynntar eftirlitsaðgerðir við um notkun í
iðnaði.

Á vegum UNEP/FAO (IRPTC) hafa verið samdar leiðbeiningar um ákvarðanir, ,,Decision Guidance
Documents� (DGD), til þess að leiðbeina ríkjum við ákvarðanir um innflutning á þessum efnum. Þó
eru fleiri gögn en DGD höfð til hliðsjónar þegar ríki tekur ákvörðun um innflutning.

Því er ekki alltaf vísað til þeirra nota sem tiltekin eru í DGD.

Eftirtalin ný efni hafa verið felld undir PIC-málsmeðferðina eftir að uppfærsla af PIC-dreifibréfi VI
og PIC-dreifibréfi VII var send út: kaptafól, klórbensílat, hexaklórbensen, lindan, metamídófos,
metýlparaþíon, mónókrótófos, paraþíon, fosfamídon, pentaklórfenól og 2,4,5-T.

I. FLOKKUR

Aldrín CAS-nr. 309-00-2 EB nr. 206-215-8
Kaptafól CAS-nr. 2425-06-1 EB nr. 219-363-3
Klórdan CAS-nr. 57-74-9 EB nr. 200-349-0
Klórdímeform CAS-nr. 6164-98-3 EB nr. 228-200-5
Klórbensílat CAS-nr. 510-15-6 EB nr. 208-110-2
DDT CAS-nr. 50-29-3 EB nr. 200-024-3
Díeldrín CAS-nr. 60-57-1 EB nr. 200-484-5
Dínóseb og dínósebsölt CAS-nr. 88-85-7 EB nr. 201-861-7
EDB (1,2-díbrómetan) CAS-nr. 106-93-4 EB nr. 203-444-5
Flúrasetamíð CAS-nr. 640-19-7 EB nr. 211-363-1
HCH (blönduð myndbrigði) CAS-nr. 608-73-1 EB nr. 210-168-9
Heptaklór CAS-nr. 76-44-8 EB nr. 200-962-3
Hexaklórbensen CAS-nr. 118-74-1 EB nr. 204-273-9
Lindan CAS-nr. 58-89-9 EB nr. 200-401-2
Kvikasilfurssambönd, til dæmis:
- Kvikasilfursoxíð CAS-nr. 21908-53-2 EB nr. 244-654-7
- Kvikasilfursklóríð (kalómel) CAS-nr. 10112-91-1 EB nr. 233-307-5
- Önnur ólífræn kvikasilfurssambönd
- Alkýlkvikasilfurssambönd
- Alkoxýalkýl- og arýlkvikasilfurssambönd
Metamídófos CAS-nr. 10265-92-6 EB nr. 233-606-0
Metýlparaþíon CAS-nr. 298-00-0 EB nr. 206-050-1
Mónókrótófos CAS-nr. 6923-22-4 EB nr. 230-042-7
Paraþíon CAS-nr. 56-38-2 EB nr. 200-271-7
Fosfamídon CAS-nr. 13171-21-6/ EB nr. 236-116-5

23783-98-4/297-99-4
Pentaklórfenól CAS-nr. 87-86-5 EB nr. 201-778-6
2,4,5-T CAS-nr. 93-76-5 EB nr. 202-273-3
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II. FLOKKUR

Krókidólít CAS-nr. 12001-28-4 EB nr. 310-127-6
Fjölbrómuð bífenýl (PBB) CAS-nr. 36355-01-8, EB nr. 252-994-2,

27858-07-7, 13654-09-6 248-696-7, 237-137-2
Fjölklóruð bífenýl (PCB)
nema ein- og tvíklóruð bífenýl CAS-nr. 1336-36-3 EB nr. 215-648-1
Fjölklóruð terfenýl (PCT) CAS-nr. 61788-33-8 EB nr. 262-968-2
Þrí(2,3-díbrómprópýl)fosfat CAS-nr. 126-72-7 EB nr. 204-799-9
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2. Skrá yfir ríki sem eiga aðild að PIC-áætluninni.

Afganistan(*)
Albanía
Alsír
Alþýðulýðveldið Kórea (*)
Alþýðulýðveldið Laos (*)
Andorra (*)
Angóla
Antigúa og Barbúda
Argentína
Armenía (*)
Aserbaídsjan (*)
Ástralía
Bahamaeyjar
Bandaríki Norður-Ameríku
Bangladess
Barbadoseyjar
Barein
Belís
Benín
Bosnía og Hersegóvína
Botsvana
Bólivía
Brasilía
Brúnei (*)
Búlgaría
Búrkína Fasó
Búrúndí
Bútan
Cook-eyjar
Djíbútí (*)
Dóminíka
Dóminíska lýðveldið
Egyptaland
Eistland
Ekvador
El Salvador
Erítrea (*)
Evrópusambandið (aðildarríki þess
og aðilar að EES-samningnum)(²)
Eþíópía
Filippseyjar
Fídjieyjar
Fílabeinsströndin
Gabon (*)
Gambía
Gana
Georgía
Gínea
Gínea-Bissá (*)
Grenada
Grænhöfðaeyjar
Gvatemala
Gvæjana (*)
Haítí

Hondúras
Hvíta-Rússland (*)
Indland
Indónesía
Írak
Íran
Ísrael
Jamaíka
Japan
Jemen (*)
Jórdanía
Júgóslavía (*)
Kambódía (*)
Kamerún
Kanada
Kasakstan
Katar
Kenía
Kirgisistan (*)
Kína
Kíribatí (*)
Kongólýðveldið
Kostaríka
Kólumbía
Kómoreyjar
Króatía (*)
Kúba
Kúveit
Kýpur
Lesótó
Lettland
Litháen
Líbanon
Líbería
Líbýa
Lýðræðislega lýðveldið Kongó
Lýðveldið Kórea
Madagaskar

Makedónía (*)
Malasía
Malaví
Maldíveyjar (*)
Malí
Malta
Marokkó
Marshalleyjar (*)
Márítanía
Máritíus
Mexíkó
Mið-Afríkulýðveldið
Miðbaugs-Gínea (*)
Míkrónesía (*)
Mjanmar
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Moldavía
Mongólía
Mónakó (*)
Mósambík
Namibía (*)
Nárú (*)
Nepal
Níkaragva
Níger
Nígería
Nýja-Sjáland
Óman
Pakistan
Panama
Papúa Nýja-Gínea
Paragvæ
Páfagarður (*)
Perú
Pólland (*)
Rúanda
Rúmenía
Rússneska ríkjasambandið
Salómonseyjar
Sambía
Sameinuðu arabísku furstadæmin
Samóa
San Marínó (*)
Sankti Kristófer og Nevis
Sankti Lúsía
Sankti Vinsent og Grenadíneyjar
Saó Tóme og Prinsípe
Sádi-Arabía
Senegal
Seychelleseyjar (*)

Simbabve
Singapúr (*)
Síerra Leóne
Síle
Slóvakía
Slóvenía (*)
Sómalía (*)
Srí Lanka
Suður-Afríka (*)
Súdan
Súrínam
Svasíland (*)
Sviss
Sýrland
Tadsjikistan
Tailand
Tansanía
Tékkland (¹)
Tonga
Tógó
Trínidad og Tóbagó
Tsjad
Túnis
Túrkmenistan (*)
Túvalú (*)
Tyrkland
Ungverjaland
Úganda
Úkraína (*)
Úrúgvæ
Úsbekistan
Vanúatú
Venesúela
Víetnam

(*) Þessi lönd hafa enn ekki tilnefnt lögbært yfirvald.

(¹) Aðeins landsmiðstöð.

(²) Aðildarríki Evrópusambandsins: Austurríki, Belgía, Breska konungsríkið, Danmörk, Finnland, Frakkland, Grikkland,
Holland, Írland, Ítalía, Lúxemborg, Portúgal, Spánn, Svíþjóð, Þýskaland.
Aðilar að EES-samningnum: Evrópusambandið, Ísland, Liechtenstein, Noregur.
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3. Ákvarðanir þátttökuríkjanna

Skráðar ákvarðanir eru endanlegar nema annað sé tekið fram

Efni Land Ákvörðun um innflutning

Aldrín Angóla Bannað
(EB-nr. 206-215-8) Ástralía Bannað
(CAS-nr. 309-00-2) Barein Bannað

Bangladess Bannað
Barbadoseyjar Bannað
Belís Bannað
Benín Bannað
Bútan Bannað
Bólivía Bannað
Brasilía Til bráðabirgða: Leyft (innflutningur er

aðeins leyfður ef varan er skráð hjá
IBAMA til meðferðar á viði eingöngu.
Notkun í opinberu landsátaki í
heilbrigðisþjónustu er ekki leyfð. Öll
notkun í landbúnaði bönnuð)

Búlgaría Bannað
Búrkína Fasó Til bráðabirgða: Bannað
Búrúndí Til bráðabirgða: Bannað
Kamerún Bannað
Kanada Bannað
Grænhöfðaeyjar Bannað
Mið-Afríkulýðveldið Bannað
Tsjad Bannað
Síle Bannað
Kína Bannað
Kólumbía Bannað
Lýðræðislega lýðveldið Kongó Bannað
Kongólýðveldið Til bráðabirgða: Leyft
Cook-eyjar Bannað
Kostaríka Bannað
Kúba Bannað
Kýpur Bannað
Dóminíka Bannað
Dóminíska lýðveldið Bannað
Ekvador Bannað
El Salvador Bannað
Eþíópía Til bráðabirgða: Leyft (krafist er leyfis frá

landbúnaðarráðuneyti. Notist aðeins sem
termítaeyðir)

Evrópusambandið
- Aðildarríki:

Austurríki,  Belgía, Breska
konungsríkið, Danmörk, Finnland,
Frakkland, Grikkland, Holland,
Írland, Ítalía, Lúxemborg, Portúgal,
Spánn, Þýskaland.

Svíþjóð Bannað

Bannað sem plöntuvarnarefni (til annarra
nota en plöntuvarna er krafist skriflegs
innflutningsleyfis til Belgíu, Danmerkur,
Frakklands, Hollands, Ítalíu og Spánar)
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- Aðilar að EES-samningnum:
Ísland Bannað sem plöntuvarnarefni
Liechtenstein Bannað
Noregur Bannað

Fídjíeyjar Bannað
Gambía Bannað
Gvatemala Bannað
Gínea Til bráðabirgða: Bannað
Hondúras Bannað
Ungverjaland Bannað
Indland Bannað
Indónesía Bannað
Japan Bannað
Jórdanía Bannað
Kasakstan Bannað
Kenía Bannað
Lýðveldið Kórea Bannað
Kúveit Bannað
Líbanon Bannað
Madagaskar Bannað
Malasía Til bráðabirgða: Leyft (sem termítaeyðir)
Malta Bannað
Máritíus Bannað
Mexíkó Bannað
Mongólía Bannað
Marokkó Bannað
Mósambík Bannað (innflutningur, framleiðsla og

notkun bönnuð)
Namibía Til bráðabirgða: Leyft (aðeins sem

termítaeyðir)
Nepal Til bráðabirgða: Leyft
Nýja-Sjáland Bannað
Níkaragva Bannað
Níger Bannað
Nígería Bannað
Pakistan Bannað
Panama Til bráðabirgða: Bannað
Paragvæ Bannað
Perú Bannað
Filippseyjar Bannað
Katar Bannað
Rúanda Bannað
Samóa Bannað
Srí Lanka Leyft (krafist er skriflegs samþykkis

skráningaryfirvalds. Notkun í landbúnaði
takmörkuð við varnir við kókospálmarækt)

Sankti Lúsía Bannað
Súdan Leyft (til nota gegn termítum)
Súrínam Bannað
Sviss Bannað
Sýrland Bannað
Tansanía Leyft (í neyðartilvikum í takmörkuðu

magni)

Efni Land Ákvörðun um innflutning
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Tailand Leyft (aðeins gegn termítum í byggingum
og til heimilisnota)

Tógó Bannað
Trínidad og Tóbagó Til bráðabirgða: Leyft (aðeins sem

termítaeyðir)
Tyrkland Bannað
Úganda Bannað
Sameinuðu arabísku furstadæmin Bannað
Úrúgvæ Bannað
Vanúatú Bannað
Venesúela Leyft (krafist er leyfis heilbrigðis- eða

landbúnaðarráðuneytis. Smitvarnir í
heilbrigðisþjónustu)

Víetnam Bannað
Simbabve Leyft (aðeins sem termítaeyðir.

Innflutningur ekki leyfður vegna nota í
landbúnaði)

Kaptafól Angóla Bannað
(EB-nr. 219-363-3) Ástralía Bannað
(CAS-nr. 2425-06-1) Bosnía og Hersegóvína Til bráðabirgða: Bannað

Kanada Bannað
Tsjad Til bráðabirgða: Bannað
Síle Bannað
Kína Bannað
Kólumbía Bannað
Kýpur Bannað
Eistland Bannað
Gabon Til bráðabirgða: Bannað
Gambía Bannað
Hondúras Svar varðaði ekki innflutning
Ungverjaland Bannað
Indland Til bráðabirgða: Leyft (almenn skilyrði

gilda)
Írak Bannað
Kasakstan Bannað
Lýðveldið Kórea Bannað
Kúveit Bannað
Lettland Bannað
Madagaskar Til bráðabirgða: Bannað
Malasía Til bráðabirgða: Leyft (almenn skilyrði

gilda)
Máritíus Bannað
Mexíkó Til bráðabirgða: Leyft (almenn skilyrði

gilda)
Nýja-Sjáland Bannað
Nígería Til bráðabirgða: Leyft (aðeins til nota við

fræmeðhöndlun. Krafist er leyfis frá FEPA
og NAFDAC á meðan verið er að hætta
notkun efnisins í áföngum)

Noregur Bannað
Pakistan Bannað
Panama Bannað
Paragvæ Til bráðabirgða: Bannað

Efni Land Ákvörðun um innflutning
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Filippseyjar Bannað
Samóa Bannað
Slóvakía Bannað
Súdan Bannað
Tansanía Bannað
Tailand Bannað
Tógó Til bráðabirgða: Leyft (til vísindalegra

tilrauna)
Tyrkland Bannað
Úrúgvæ Bannað
Vanúatú Til bráðabirgða: Bannað

Klórdan Angóla Bannað
(EB-nr. 200-349-0) Ástralía Bannað
(CAS-nr. 57-74-9) Barein Bannað

Bangladess Til bráðabirgða: Leyft (til takmarkaðra
nota á sykurreyr)

Barbadoseyjar Bannað
Belís Bannað
Bólivía Bannað
Brasilía Til bráðabirgða: Leyft (notkun í opinberu

landsátaki í heilbrigðisþjónustu ekki leyfð.
Efnablöndur, sem innihalda klórdan, hafa
aldrei verið skráðar til nota í landbúnaði)

Búlgaría Bannað
Búrkína Fasó Til bráðabirgða: Bannað
Búrúndí Til bráðabirgða: Bannað
Kamerún Bannað
Kanada Bannað
Tsjad Bannað
Síle Bannað
Kína Bannað
Kólumbía Bannað
Lýðræðislega lýðveldið Kongó Bannað
Kongólýðveldið Bannað
Cook-eyjar Bannað
Kostaríka Bannað
Kúba Leyft (í litlu magni, innan við eitt tonn á

ári af vætanlegu dufti, 75%, eða öðru
hráefni ti l  blöndunar innanlands á
mauraeitri sem inniheldur innan við 0,75%
virks efnis)

Kýpur Bannað
Dóminíka Bannað
Dóminíska lýðveldið Bannað
Ekvador Bannað
El Salvador Bannað
Eþíópía Til bráðabirgða: Leyft (krafist er leyfis frá

landbúnaðarráðuneyti. Notist aðeins sem
termítaeyðir)

Efni Land Ákvörðun um innflutning
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Evrópusambandið
- Aðildarríki:

Austurríki,  Belgía, Breska
konungsríkið, Danmörk,
Frakkland, Grikkland, Holland,
Írland, Ítalía, Lúxemborg, Portúgal,
Spánn og Þýskaland

Finnland, Svíþjóð Bannað

- Aðilar að EES-samningnum:
Ísland Bannað sem plöntuvarnarefni
Liechtenstein Bannað
Noregur Bannað

Fídjíeyjar Bannað
Gambía Bannað
Gvatemala Bannað
Gínea Til bráðabirgða: Bannað
Hondúras Bannað
Ungverjaland Bannað
Indland Til bráðabirgða: Bannað
Indónesía Bannað
Jórdanía Bannað
Kasakstan Bannað
Lýðveldið Kórea Bannað
Kúveit Bannað
Líbanon Bannað
Madagaskar Bannað
Malasía Til bráðabirgða: Leyft
Malta Bannað
Máritíus Bannað
Mexíkó Til bráðabirgða: Leyft (aðeins gegn

termítum)
Mongólía Bannað
Marokkó Bannað
Mósambík Bannað (innflutningur, framleiðsla og

notkun bönnuð)
Namibía Til bráðabirgða: Leyft (aðeins gegn

termítum)
Nepal Bannað
Nýja-Sjáland Bannað
Níger Bannað
Nígería Bannað
Óman Til bráðabirgða: Leyft (aðeins gegn

termítum)
Pakistan Bannað
Paragvæ Bannað
Filippseyjar Til bráðabirgða: Bannað
Katar Bannað
Rúanda Svar varðaði ekki innflutning
Samóa Bannað
Srí Lanka Leyft (krafist er skriflegs samþykkis

skráningaryfirvalds. Til takmarkaðra nota
gegn jarðtermítum og sem viðarvörn)

Efni Land Ákvörðun um innflutning

Bannað sem plöntuvarnarefni (til annarra
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Sankti Lúsía Bannað
Súdan Leyft (aðeins gegn termítum)
Súrínam Til bráðabirgða: Bannað
Sviss Bannað
Sýrland Bannað
Tansanía Til bráðabirgða: Leyft
Tailand Leyft (aðeins til gegn termítum við

framleiðslu á sykurreyr, ananas, hrágúmmí
og olíupálma)

Tógó Bannað
Trínidad og Tóbagó Til bráðabirgða: Leyft (aðeins gegn

termítum)
Tyrkland Bannað
Sameinuðu arabísku furstadæmin Bannað
Úrúgvæ Bannað
Vanúatú Til bráðabirgða: Bannað
Víetnam Bannað

Klórdímeform Angóla Bannað
(EB-nr. 228-200-5) Ástralía Bannað
(CAS-nr. 6164-98-3) Barein Bannað

Bangladess Leyft
Barbadoseyjar Bannað
Belís Til bráðabirgða: Bannað
Bólivía Bannað
Brasilía Til bráðabirgða: Leyft (notkun í opinberu

landsátaki í heilbrigðisþjónustu ekki leyfð.
Efnablöndur, sem innihalda klórdímeform,
hafa aldrei verið skráðar ti l  nota í
landbúnaði)

Búlgaría Bannað
Búrkína Fasó Til bráðabirgða: Bannað
Búrúndí Til bráðabirgða: Bannað
Kanada Bannað
Tsjad Bannað
Kína Bannað
Kólumbía Bannað
Lýðræðislega lýðveldið Kongó Bannað
Kongólýðveldið Bannað
Cook-eyjar Bannað
Kostaríka Bannað
Kúba Bannað
Kýpur Bannað
Dóminíka Bannað
Dóminíska lýðveldið Bannað
Ekvador Bannað
El Salvador Bannað
Eþíópía Til bráðabirgða: Bannað

Evrópusambandið
- Aðildarríki:

Austurríki Bannað sem plöntuvarnarefni
Belgía Leyft (skriflegs leyfis er krafist)
Danmörk Svar varðaði ekki innflutning
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Finnland Leyft (fyrirfram leyfis er krafist)
Frakkland Leyft (til plöntuvarna er krafist skriflegs

leyfis)
Þýskaland Bannað sem plöntuvarnarefni
Grikkland Bannað
Írland Leyft (fyrirfram leyfis er krafist)
Ítalía Bannað
Lúxemborg Svar varðaði ekki innflutning
Holland Bannað
Portúgal Leyft (til plöntuvarna er krafist skriflegs

samþykkis)
Spánn Leyft
Svíþjóð Leyft (fyrirfram leyfis er krafist)
Breska konungsríkið Leyft (skriflegs leyfis er krafist)

- Aðilar að EES-samningnum:
Ísland Leyft (skriflegs leyfis er krafist)
Liechtenstein Bannað
Noregur Bannað

Fídjíeyjar Bannað
Gambía Bannað
Gvatemala Bannað
Gínea Til bráðabirgða: Bannað (nema í litlu magni

til rannsókna samkvæmt innflutningsleyfi)
Hondúras Bannað
Ungverjaland Bannað
Indland Bannað
Indónesía Bannað
Jórdanía Bannað
Kasakstan Bannað
Lýðveldið Kórea Bannað
Kúveit Bannað
Líbanon Bannað
Madagaskar Til bráðabirgða: Bannað
Malasía Bannað (nema í litlu magni til rannsókna

eða kennslu samkvæmt innflutningsleyfi)
Malta Bannað
Máritíus Bannað
Mexíkó Bannað
Mongólía Bannað
Marokkó Bannað
Mósambík Bannað (innflutningur, framleiðsla og

notkun bönnuð)
Namibía Til bráðabirgða: Bannað
Nepal Bannað
Nýja-Sjáland Bannað
Níkaragva Bannað
Níger Bannað
Nígería Bannað
Óman Bannað
Pakistan Bannað
Paragvæ Svar varðaði ekki innflutning
Filippseyjar Bannað
Katar Bannað

Efni Land Ákvörðun um innflutning
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Rúanda Leyft
Samóa Bannað
Srí Lanka Bannað
Sankti Lúsía Bannað
Súdan Bannað
Súrínam Til bráðabirgða: Bannað
Sviss Bannað
Sýrland Bannað
Tansanía Til bráðabirgða: Bannað
Tailand Bannað
Tógó Til bráðabirgða: Leyft
Trínidad og Tóbagó Til bráðabirgða: Bannað
Tyrkland Bannað
Sameinuðu arabísku furstadæmin Bannað
Úrúgvæ Til bráðabirgða: Leyft (almenn skilyrði

gilda)
Vanúatú Til bráðabirgða: Bannað
Víetnam Til bráðabirgða: Bannað

Klórbensílat Angóla Bannað
(EB-nr. 208-110-2) Ástralía Bannað
(CAS-nr. 510-15-6) Bosnía og Hersegóvína Til bráðabirgða: Bannað

Kanada Bannað
Tsjad Til bráðabirgða: Bannað
Síle Bannað
Kína Bannað
Kólumbía Bannað
Kýpur Bannað
Eistland Bannað
Gabon Til bráðabirgða: Bannað
Gambía Bannað
Hondúras Bannað
Ungverjaland Bannað
Indland Til bráðabirgða: Leyft (almenn skilyrði

gilda)
Írak Bannað
Kasakstan Bannað
Lýðveldið Kórea Bannað
Kúveit Bannað
Lettland Bannað
Malasía Bannað
Máritíus Bannað
Mexíkó Bannað
Nýja-Sjáland Bannað
Nígería Bannað
Noregur Bannað
Pakistan Bannað
Panama Bannað
Paragvæ Til bráðabirgða: Bannað
Filippseyjar Til bráðabirgða: Leyft (aðeins í

neyðartilvikum að ákvörðun FPA)
Samóa Bannað
Slóvakía Bannað
Súdan Bannað
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Tansanía Bannað
Tailand Til bráðabirgða: Leyft (krafist er

innflutnings- og framleiðsluskráningar auk
innflutningsleyfis)

Tógó Til bráðabirgða: Leyft (til vísindalegra
tilrauna)

Tyrkland Bannað
Úrúgvæ Til bráðabirgða: Leyft (almenn skilyrði

gilda)
Vanúatú Til bráðabirgða: Bannað

DDT Angóla Bannað
(EB-nr. 200-24-3) Ástralía Bannað
(CAS-nr. 50-29-3) Barein Bannað

Bangladess Bannað
Barbadoseyjar Bannað
Belís Bannað
Benín Bannað
Bútan Til bráðabirgða: Leyft
Bólivía Leyft (aðeins með vottorði frá

heilbrigðisráðuneyti t i l  nota í
heilbrigðisþjónustu gegn smitberum
malaríu; bannað til nota í landbúnaði)

Brasilía Leyft (bannað til nota í landbúnaði)
Búlgaría Bannað
Búrkína Fasó Til bráðabirgða: Bannað
Búrúndí Til bráðabirgða: Bannað
Kamerún Bannað
Kanada Bannað
Grænhöfðaeyjar Bannað
Mið-Afríkulýðveldið Bannað
Tsjad Bannað
Síle Bannað
Kína Bannað
Kólumbía Bannað
Lýðræðislega lýðveldið Kongó Bannað
Kongólýðveldið Bannað
Cook-eyjar Bannað
Kostaríka Bannað
Kúba Bannað
Kýpur Bannað
Dóminíka Bannað
Ekvador Bannað
El Salvador Bannað
Eþíópía Til bráðabirgða: Leyft (krafist er leyfis frá

landbúnaðarráðuneyti.  Aðeins ti l
malaríuvarna í neyðartilvikum)

Evrópusambandið
- Aðildarríki:

Belgía, Breska konungsríkið,
Danmörk, Frakkland,Grikkland,
Holland, Írland, Ítalía, Lúxemborg,
Portúgal og Spánn

Austurríki, Finnland, Svíþjóð,
Þýskaland

Efni Land Ákvörðun um innflutning
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- Aðilar að EES-samningnum:
Ísland Bannað sem plöntuvarnarefni
Liechtenstein Bannað
Noregur Bannað

Fídjíeyjar Bannað
Gambía Bannað
Gvatemala Bannað
Gínea Til bráðabirgða: Leyft (aðeins til nota í

heilbrigðisþjónustu)
Hondúras Bannað
Ungverjaland Bannað
Indland Til bráðabirgða: Leyft (t i l  nota í

heilbrigðisþjónustu)
Indónesía Bannað
Japan Bannað
Jórdanía Bannað
Kasakstan Bannað
Kenía Til bráðabirgða: Leyft (aðeins flutt inn af

heilbrigðisráðuneyti t i l  nota í
heilbrigðisþjónustu)

Lýðveldið Kórea Bannað
Kúveit Bannað
Líbanon Bannað
Madagaskar Leyft (aðeins gegn smitberum malaríu

undir eftirliti heilbrigðisráðuneytisins)
Malasía Til bráðabirgða: Leyft (gegn smitberum

malaríu)
Malta Bannað
Máritíus Leyft (aðeins til takmarkaðra nota í

heilbrigðisþjónustu)
Mexíkó Til bráðabirgða: Leyft (aðeins flutt inn

beint af heilbrigðisráðuneyti til átaks í
heilbrigðisþjónustu)

Mongólía Bannað
Marokkó Bannað
Mósambík Bannað (innflutningur, framleiðsla og

notkun bönnuð)
Namibía Til bráðabirgða: Bannað
Nepal Til bráðabirgða: Leyft
Nýja-Sjáland Bannað
Níkaragva Bannað
Níger Bannað
Nígería Bannað
Pakistan Bannað
Panama Til bráðabirgða: Bannað
Paragvæ Bannað
Perú Bannað (öll notkun í landbúnaði bönnuð)
Filippseyjar Leyft (með sérstöku leyfiheilbrigðis-

ráðuneytis gegn smitberum malaríu)
Katar Bannað
Rúanda Bannað
Samóa Bannað
Srí Lanka Bannað
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Sankti Lúsía Bannað
Súdan Leyft (aðeins til nota í heilbrigðisþjónustu)
Súrínam Bannað
Sviss Bannað
Sýrland Bannað
Tansanía Leyft (í neyðartilvikum í takmörkuðu

magni)
Tailand Leyft (aðeins á vegum heilbrigðis-

ráðuneytis, gegn malaríu)
Tógó Bannað
Trínidad og Tóbagó Til bráðabirgða: Bannað
Tyrkland Bannað
Úganda Bannað
Sameinuðu arabísku furstadæmin Bannað
Úrúgvæ Bannað
Vanúatú Bannað
Venesúela Leyft (aðeins á vegum heilbrigðis -

ráðuneytis, gegn malaríu)
Víetnam Leyft (flutt inn af heilbrigðisráðuneyti til

nota í heilbrigðisþjónustu)
Simbabve Leyft (aðeins í takmörkuðu magni gegn

malaríu. Innflutningur ekki leyfður til
landbúnaðarnota)

Díeldrín Angóla Bannað
(EB-nr. 200-484-5) Ástralía Bannað
(CAS-nr. 60-57-1) Barein Bannað

Bangladess Til bráðabirgða: Leyft
Barbadoseyjar Bannað
Belís Bannað
Benín Bannað
Bútan Bannað
Bólivía Bannað
Brasilía Til bráðabirgða: Leyft (notkun í opinberu

landsátaki í heilbrigðisþjónustu og til
meðferðar á viði ekki leyfð. Öll notkun í
landbúnaði bönnuð)

Búlgaría Bannað
Búrkína Fasó Til bráðabirgða: Bannað
Búrúndí Til bráðabirgða: Bannað
Kamerún Bannað
Kanada Bannað
Grænhöfðaeyjar Bannað
Mið-Afríkulýðveldið Bannað
Tsjad Til bráðabirgða: Bannað
Síle Bannað
Kína Bannað
Kólumbía Bannað
Lýðræðislega lýðveldið Kongó Bannað
Kongólýðveldið Til bráðabirgða: Leyft
Cook-eyjar Bannað
Kostaríka Bannað
Kúba Bannað
Kýpur Bannað

Efni Land Ákvörðun um innflutning
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Dóminíka Bannað
Dóminíska lýðveldið Bannað
Ekvador Bannað
El Salvador Bannað
Eþíópía Til bráðabirgða: Leyft (krafist er leyfis frá

landbúnaðarráðuneyti. Notist aðeins sem
termítaeyðir)

Evrópusambandið
- Aðildarríki:

Austurríki,  Belgía, Breska
konungsríkið, Danmörk, Finnland,
Frakkland, Grikkland, Holland,
Írland, Ítalía, Lúxemborg, Portúgal,
Spánn og Þýskaland

Svíþjóð Bannað

- Aðilar að EES-samningnum:
Ísland Bannað sem plöntuvarnarefni
Liechtenstein Bannað
Noregur Bannað

Fídjíeyjar Bannað
Gambía Bannað
Gvatemala Bannað
Gínea Til bráðabirgða: Bannað
Hondúras Bannað
Ungverjaland Bannað
Indland Leyft (aðeins gegn engisprettum)
Indónesía Bannað
Japan Bannað
Jórdanía Bannað
Kasakstan Bannað
Kenía Bannað
Lýðveldið Kórea Bannað
Kúveit Bannað
Líbanon Bannað
Madagaskar Bannað
Malasía Til bráðabirgða: Leyft (sem termítaeyðir)
Malta Bannað
Máritíus Bannað
Mexíkó Bannað
Mongólía Bannað
Marokkó Bannað
Mósambík Bannað (innflutningur, framleiðsla og

notkun bönnuð)
Namibía Til bráðabirgða: Leyft (aðeins sem

termítaeyðir)
Nepal Til bráðabirgða: Leyft
Nýja-Sjáland Bannað
Níkaragva Bannað
Níger Bannað
Nígería Bannað
Pakistan Bannað
Panama Til bráðabirgða: Bannað

Efni Land Ákvörðun um innflutning

Bannað sem plöntuvarnarefni (til annarra
nota en plöntuvarna er krafist skriflegs
innflutningsleyfis til Belgíu, Danmerkur,
Frakklands, Hollands, Ítalíu og Spánar)
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Paragvæ Bannað
Perú Bannað
Filippseyjar Bannað
Katar Bannað
Rúanda Bannað
Samóa Bannað
Srí Lanka Leyft (krafist er skriflegs samþykkis

skráningaryfirvalds. Einungis til annarra
nota en ræktunar. Til varnar gegn termítum,
viðarvörn)

Sankti Lúsía Bannað
Súdan Leyft (til nota gegn termítum)
Súrínam Bannað
Sviss Bannað
Sýrland Bannað
Tansanía Leyft (í neyðartilvikum í takmörkuðu

magni)
Tailand Bannað
Tógó Bannað
Trínidad og Tóbagó Til bráðabirgða: Leyft (aðeins sem

termítaeyðir)
Tyrkland Bannað
Úganda Til bráðabirgða: Leyft (aðeins sem

termítaeyðir)
Sameinuðu arabísku furstadæmin Bannað
Úrúgvæ Bannað
Vanúatú Bannað
Venesúela Leyft (krafist er leyfis heilbrigðis- eða

landbúnaðarráðuneytis. Smitvarnir í
heilbrigðisþjónustu)

Víetnam Bannað
Simbabve Leyft

Dínóseb og dínósebsölt Angóla Til bráðabirgða: Leyft
(EB-nr. 201-861-7) Ástralía Bannað (flutt inn stöku sinnum til Ástralíu
(CAS-nr. 88-85-7) og notað sem lati við framleiðslu stýrens;

háð leyfi)
Barein Bannað
Bangladess Svar varðaði ekki innflutning
Barbadoseyjar Bannað
Belís Bannað
Benín Bannað
Bútan Bannað
Bólivía Bannað
Brasilía Til bráðabirgða: Leyft (notkun í opinberu

landsátaki í heilbrigðisþjónustu og til
meðferðar á viði ekki leyfð. Öll notkun í
landbúnaði bönnuð)

Búlgaría Bannað
Búrkína Fasó Til bráðabirgða: Bannað
Búrúndí Bannað
Kamerún Bannað
Kanada Leyft (almenn skilyrði gilda)
Grænhöfðaeyjar Bannað

Efni Land Ákvörðun um innflutning
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Mið-Afríkulýðveldið Til bráðabirgða: Bannað
Tsjad Bannað
Kína Bannað
Kólumbía Bannað
Lýðræðislega lýðveldið Kongó Bannað
Kongólýðveldið Til bráðabirgða: Leyft
Cook-eyjar Bannað
Kostaríka Bannað
Kúba Bannað
Kýpur Bannað
Dóminíka Bannað
Ekvador Bannað
Eþíópía Til bráðabirgða: Bannað
Evrópusambandið
- Aðildarríki:

Austurríki,  Belgía, Breska
konungsríkið, Danmörk,  Frakk-
land, Grikkland, Holland,
Írland, Ítalía, Lúxemborg, Portúgal,
Spánn og Þýskaland

Finnland, Svíþjóð Bannað

- Aðilar að EES-samningnum:
Ísland Bannað sem plöntuvarnarefni
Liechtenstein Bannað sem plöntuvarnarefni (skriflegs

leyfis er krafist til annarra nota)
Noregur Bannað

Fídjieyjar Bannað
Gambía Bannað
Gvatemala Bannað
Gínea Til bráðabirgða: Bannað
Hondúras Bannað
Ungverjaland Bannað
Indland Til bráðabirgða: Bannað
Indónesía Bannað
Japan Bannað
Jórdanía Til bráðabirgða: Leyft (áskilið skilyrði)
Kasakstan Bannað
Kenía Bannað
Lýðveldið Kórea Bannað
Kúveit Bannað
Líbanon Til bráðabirgða: Bannað
Madagaskar Til bráðabirgða: Bannað
Malasía Bannað (nema til rannsókna samkvæmt

leyfi)
Malta Bannað
Máritíus Bannað
Mexíkó Bannað
Mongólía Bannað
Marokkó Leyft (til notkunar á illgresi í belgjurta-

ræktun; hámarksmagn 500-1 000
kg á ári)

Mósambík Bannað

Efni Land Ákvörðun um innflutning

Bannað til plöntuvarna. Til annarra nota er
krafist skriflegs innflutningsleyfis til
innflutnings til Belgíu, Danmerkur,
Hollands, Ítalíu og Spánar
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Nepal Bannað
Nýja-Sjáland Bannað
Níkaragva Til bráðabirgða: Bannað
Níger Bannað
Nígería Bannað
Pakistan Bannað
Panama Bannað
Paragvæ Bannað
Perú Bannað
Filippseyjar Bannað
Katar Bannað
Rúanda Til bráðabirgða: Bannað
Samóa Bannað
Srí Lanka Bannað
Sankti Lúsía Bannað
Súdan Bannað
Súrínam Bannað
Sviss Leyft
Sýrland Bannað
Tansanía Bannað
Tailand Bannað
Tógó Til bráðabirgða: Leyft (með fyrirframleyfi

og/eða samþykki plöntuvarna-
þjónustunnar)

Tyrkland Bannað
Úganda Bannað
Úrúgvæ Til bráðabirgða: Bannað
Sameinuðu arabísku furstadæmin Bannað
Vanúatú Bannað
Venesúela Leyft (lýsing, eiturefnafræðileg gögn og

gæðamatsvottorð liggi fyrir)
Víetnam Bannað
Simbabve Bannað

EDB (1,2-díbrómetan) Angóla Bannað
(EB-nr. 203-444-5) Ástralía Leyft
(CAS-nr. 106-93-4) Barein Bannað

Bangladess Svar varðaði ekki innflutning
Barbadoseyjar Til bráðabirgða: Leyft (takmörkuð not við

svælingu í tilteknum greinum; ekki leyft í
landbúnaði)

Belís Bannað
Bólivía Bannað
Brasilía Til bráðabirgða: Leyft (notkun í opinberu

landsátaki í heilbrigðisþjónustu og til
meðferðar á viði ekki leyfð. Efnablöndur,
sem innihalda EDB, hafa aldrei verið
skráðar til nota í landbúnaði)

Búlgaría Bannað
Búrkína Fasó Til bráðabirgða: Bannað
Búrúndí Til bráðabirgða: Bannað
Kanada Bannað
Tsjad Bannað
Síle Bannað

Efni Land Ákvörðun um innflutning
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Kína Bannað
Kólumbía Bannað
Lýðræðislega lýðveldið Kongó Bannað
Kongólýðveldið Bannað
Cook-eyjar Til bráðabirgða: Leyft (aðeins með leyfi

landbúnaðarráðuneytis til nota á vegum
þess gegn ávaxtaflugu)

Kostaríka Bannað
Kúba Bannað
Kýpur Bannað
Dóminíka Bannað
El Salvador Bannað
Eþíópía Til bráðabirgða: Bannað
Evrópusambandið
- Aðildarríki:

Austurríki,  Belgía, Breska
konungsríkið, Danmörk, Finnland,
Frakkland, Grikkland, Holland,
Írland, Ítalía, Lúxemborg, Portúgal,
Spánn og Þýskaland

Svíþjóð Bannað

- Aðilar að EES-samningnum:
Ísland Bannað sem plöntuvarnarefni
Liechtenstein Bannað
Noregur Bannað

Fídjieyjar Leyft (krafist er samþykkis eiturefna- og
lyfjanefndar. Notist aðeins af fagmönnum.
Aðeins ti l  svælingar á vegum
sóttvarnaryfirvalda á ávaxtaflugu í
ávöxtum til útflutnings)

Gambía Bannað
Gvatemala Bannað
Gínea Til bráðabirgða: Bannað
Hondúras Bannað
Ungverjaland Bannað
Indland Leyft (notkun takmörkuð við svælingu,

þegar um er að ræða korn sem nota á sem
fæðu, á vegum hins opinbera og aðila sem
vinna að plágueyðingu og eru viðurkenndir
sem sérfræðingar af plöntuvarnarráðgjafa
Indlandstjórnar)

Indónesía Bannað
Jórdanía Bannað
Kasakstan Bannað
Lýðveldið Kórea Bannað
Kúveit Bannað
Líbanon Bannað
Madagaskar Til bráðabirgða: Bannað
Malasía Bannað (nema í litlu magni til rannsókna

eða kennslu samkvæmt innflutningsleyfi)
Malta Bannað
Máritíus Bannað

Efni Land Ákvörðun um innflutning

Bannað sem plöntuvarnarefni (til annarra
nota er krafist skriflegs innflutningsleyfis
ti l  Belgíu, Danmerkur, Finnlands,
Hollands, Ítalíu og Spánar)
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Mexíkó Bannað
Mongólía Bannað
Marokkó Bannað
Mósambík Bannað (innflutningur, framleiðsla og

notkun bönnuð)
Namibía Til bráðabirgða: Bannað
Nepal Bannað
Nýja-Sjáland Leyft (til svælingar á vegum sóttvarnar-

yfirvalda)
Níkaragva Bannað
Níger Bannað
Nígería Bannað
Óman Bannað
Pakistan Bannað
Paragvæ Bannað
Filippseyjar Bannað
Katar Bannað
Rúanda Bannað
Samóa Leyft (notkun takmörkuð við svælingu á

útflutningsafurðum á vegum sóttvarnar-
yfirvalda landbúnaðar-, skógræktar-,
sjávarútvegs- og veðurmálaráðuneytisins)

Srí Lanka Bannað
Sankti Lúsía Bannað
Súdan Bannað
Súrínam Til bráðabirgða: Bannað
Sviss Leyft (ef ekki á að nota efnið sem

varnarefni)
Sýrland Bannað
Tansanía Bannað
Tailand Bannað
Tógó Bannað
Trínidad og Tóbagó Til bráðabirgða: Bannað
Tyrkland Bannað
Sameinuðu arabísku furstadæmin Bannað
Úrúgvæ Bannað
Vanúatú Til bráðabirgða: Bannað
Víetnam Bannað

Flúrasetamíð Angóla Bannað
(EB-nr. 211-363-1) Ástralía Bannað
(CAS-nr. 640-19-7) Barein Bannað

Bangladess Svar varðaði ekki innflutning
Belís Bannað
Benín Bannað
Bútan Bannað
Bólivía Bannað
Brasilía Til bráðabirgða: Leyft (notkun í opinberu

landsátaki í heilbrigðisþjónustu og til
meðferðar á viði ekki leyfð. Efnablöndur,
sem innihalda flúrasetamíð, hafa aldrei
verið skráðar til nota í landbúnaði)

Búlgaría Bannað
Búrúndí Bannað

Efni Land Ákvörðun um innflutning
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Kamerún Bannað
Kanada Bannað
Grænhöfðaeyjar Bannað
Mið-Afríkulýðveldið Til bráðabirgða: Bannað
Tsjad Bannað
Kína Bannað
Kólumbía Bannað
Lýðræðislega lýðveldið Kongó Bannað
Kongólýðveldið Til bráðabirgða: Leyft
Cook-eyjar Bannað
Kostaríka Bannað
Kúba Bannað
Kýpur Bannað
Dóminíka Bannað
Ekvador Bannað
El Salvador Bannað
Eþíópía Til bráðabirgða: Leyft (krafist er leyfis

landbúnaðarráðuneytis)
Evrópusambandið
- Aðildarríki:

Austurríki Bannað sem plöntuvarnarefni Skriflegs
leyfis er krafist til annarra nota

Belgía Leyft (skriflegs leyfis er krafist)
Danmörk Leyft (skriflegs leyfis er krafist)
Finnland Leyft (fyrirfram leyfis er krafist)
Frakkland Leyft (sem plöntuvarnarefni, skriflegs

leyfis er krafist)
Þýskaland Bannað sem plöntuvarnarefni
Grikkland Leyft (sem efni í nagdýraeitri, skriflegs

leyfis er krafist)
Írland Leyft (fyrirfram leyfis er krafist)
Ítalía Bannað sem plöntuvarnarefni. Skriflegs

leyfis er krafist til annarra nota
Lúxemborg Svar varðaði ekki innflutning
Holland Bannað
Portúgal Bannað sem plöntuvarnarefni
Spánn Leyft (skriflegs leyfis er krafist)
Svíþjóð Leyft (fyrirfram leyfis er krafist)
Breska konungsríkið Leyft (fyrirfram leyfis er krafist)

- Aðilar að EES-samningnum:
Ísland Leyft (skriflegs leyfis er krafist)
Liechtenstein Svar varðaði ekki innflutning
Noregur Bannað

Fídjieyjar Bannað
Gambía Bannað
Gvatemala Bannað
Gínea Til bráðabirgða: Bannað
Hondúras Bannað
Ungverjaland Bannað
Indland Bannað
Indónesía Bannað
Japan Bannað
Jórdanía Bannað

Efni Land Ákvörðun um innflutning
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Kenía Bannað
Lýðveldið Kórea Bannað
Kúveit Bannað
Líbanon Bannað
Madagaskar Til bráðabirgða: Bannað
Malasía Bannað (nema til rannsókna með leyfi)
Malta Bannað
Máritíus Bannað
Mexíkó Bannað
Mongólía Bannað
Marokkó Bannað
Mósambík Bannað
Nepal Bannað
Nýja-Sjáland Bannað
Níkaragva Bannað
Níger Bannað
Nígería Bannað
Pakistan Bannað
Panama Bannað
Paragvæ Bannað
Perú Bannað
Filippseyjar Bannað
Katar Bannað
Rúanda Svar varðaði ekki innflutning
Samóa Bannað
Srí Lanka Bannað
Sankti Lúsía Bannað
Súdan Bannað
Súrínam Bannað
Sviss Bannað
Sýrland Bannað
Tansanía Bannað
Tailand Bannað
Tógó Til bráðabirgða: Leyft (með samþykki

plöntuvarnaþjónustunnar)
Trínidad og Tóbagó Svar varðaði ekki innflutning
Tyrkland Bannað
Úganda Bannað
Úrúgvæ Til bráðabirgða: Bannað
Vanúatú Bannað
Venesúela Leyft (lýsing á eiginleikum, eiturefnafræði-

leg gögn og gæðamatsvottorð liggi fyrir)
Víetnam Bannað
Simbabve Bannað

HCH (blönduð myndbrigði) Angóla Bannað
(EB-nr. 210-168-9) Ástralía Bannað
(CAS-nr. 608-73-1) Barein Bannað

Bangladess Svar varðaði ekki innflutning
Barbadoseyjar Bannað
Belís Til bráðabirgða: Leyft (aðeins blöndur með

innan við 1% styrk virks efnis til nota við
dýralækningar og lækningar)

Benín Bannað

Efni Land Ákvörðun um innflutning
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Bútan Til bráðabirgða: Leyft
Bólivía Bannað
Brasilía Til bráðabirgða: Leyft (innflutningur er

aðeins leyfður ef varan er skráð hjá
IBAMA til meðferðar á viði eingöngu)

Búlgaría Bannað
Búrkína Fasó Til bráðabirgða: Bannað
Búrúndí Til bráðabirgða: Bannað
Kamerún Bannað
Kanada Bannað
Grænhöfðaeyjar Bannað
Mið-Afríkulýðveldið Til bráðabirgða: Bannað
Tsjad Bannað
Síle Bannað
Kína Bannað
Kólumbía Bannað
Lýðræðislega lýðveldið Kongó Bannað
Kongólýðveldið Til bráðabirgða: Leyft
Cook-eyjar Bannað
Kostaríka Bannað
Kúba Bannað
Kýpur Bannað
Dóminíka Bannað
Ekvador Bannað
El Salvador Bannað
Eþíópía Til bráðabirgða: Leyft (krafist er leyfis frá

landbúnaðarráðuneyti)
Evrópusambandið
- Aðildarríki:

Belgía, Breska konungsríkið,
Danmörk, Frakkland, Grikkland,
Holland, Írland, Ítalía, Lúxemborg,
Portúgal, Spánn og Þýskaland

Austurríki, Finnland og Svíþjóð Bannað

- Aðilar að EES-samningnum:
Ísland Bannað sem plöntuvarnarefni
Liechtenstein Bannað
Noregur Bannað

Fídjieyjar Bannað
Gambía Bannað
Gvatemala Bannað
Gínea Til bráðabirgða: Bannað
Hondúras Bannað
Ungverjaland Bannað
Indland Til bráðabirgða: Leyft (tiltekin notkun

bönnuð)
Indónesía Bannað
Japan Bannað
Jórdanía Bannað
Kasakstan Bannað
Kenía Bannað
Lýðveldið Kórea Bannað

Efni Land Ákvörðun um innflutning

Bannað sem plöntuvarnarefni (til annarra
nota er krafist  skrif legs leyfis t i l
innflutnings til Belgíu, Danmerkur,
Frakklands, Hollands, Ítalíu og Spánar)
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Kúveit Bannað
Líbanon Bannað
Madagaskar Bannað
Malasía Bannað
Malta Bannað
Máritíus Bannað
Mexíkó Bannað
Mongólía Bannað
Marokkó Bannað
Mósambík Bannað
Nepal Til bráðabirgða: Leyft
Nýja-Sjáland Bannað
Níkaragva Bannað
Níger Til bráðabirgða: Bannað
Nígería Bannað
Pakistan Bannað
Panama Til bráðabirgða: Bannað
Paragvæ Bannað
Perú Bannað
Filippseyjar Bannað
Katar Bannað
Rúanda Bannað
Samóa Bannað
Srí Lanka Svar varðaði ekki innflutning
Sankti Lúsía Bannað
Súdan Bannað
Súrínam Bannað
Sviss Bannað
Sýrland Bannað
Tansanía Leyft
Tailand Bannað
Tógó Bannað
Tyrkland Bannað
Úganda Til bráðabirgða: leyft
Sameinuðu arabísku furstadæmin Bannað
Úrúgvæ Bannað
Vanúatú Bannað
Venesúela Leyft (krafist er leyfis heilbrigðis- eða

landbúnaðarráðuneytis)
Víetnam Bannað

Heptaklór Angóla Bannað
(EB-nr. 200-962-3) Ástralía Bannað
(CAS-nr. 76-44-8) Barein Bannað

Bangladess Til bráðabirgða: Bannað
Barbadoseyjar Bannað
Belís Bannað
Bólivía Bannað
Brasilía Til bráðabirgða: Leyft (innflutningur er

aðeins leyfður ef varan er skráð hjá
IBAMA til meðferðar á viði eingöngu.
Notkun í opinberu landsátaki í
heilbrigðisþjónustu er ekki leyfð. Notkun
á efnablöndum, sem innihalda heptaklór,
er bönnuð í landbúnaði, jafnt blöndum sem
eru framleiddar í landinu og sem eru
innfluttar)

Efni Land Ákvörðun um innflutning
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Búlgaría Bannað
Búrúndí Til bráðabirgða: Bannað
Búrkína Fasó Til bráðabirgða: Leyft
Kamerún Bannað
Kanada Bannað
Tsjad Bannað
Síle Bannað
Kína Bannað
Kólumbía Bannað
Lýðræðislega lýðveldið Kongó Bannað
Kongólýðveldið Bannað
Cook-eyjar Bannað
Kostaríka Leyft (aðeins til nota fyrir fagfólk á

skrautjurtir og barrtré)
Kúba Bannað
Kýpur Bannað
Dóminíka Bannað
Dóminíska lýðveldið Bannað
Ekvador Bannað
El Salvador Bannað
Eþíópía Til bráðabirgða: Leyft (háð leyfi

landbúnaðarráðuneytis; aðeins gegn
termítum)

Evrópusambandið
- Aðildarríki:

Austurríki,  Belgía, Breska
konungsríkið, Danmörk, Finnland,
Frakkland, Grikkland, Holland,
Írland, Ítalía, Lúxemborg, Portúgal,
Spánn, Svíþjóð og Þýskaland.

- Aðilar að EES-samningnum:
Ísland Bannað sem plöntuvarnarefni
Liechtenstein Bannað
Noregur Bannað

Fídjieyjar Bannað
Gambía Bannað
Gvatemala Bannað
Gínea Til bráðabirgða: Bannað
Hondúras Bannað
Ungverjaland Bannað
Indland Til bráðabirgða: Bannað
Indónesía Bannað
Jórdanía Bannað
Kasakstan Bannað
Lýðveldið Kórea Bannað
Kúveit Bannað
Líbanon Bannað
Madagaskar Leyft (almenn skilyrði gilda. Notist aðeins

til fræmeðhöndlunar)
Malasía Bannað (nema í litlu magni til rannsókna

eða kennslu með innflutningsleyfi)
Malta Bannað
Máritíus Bannað

Efni Land Ákvörðun um innflutning

Bannað sem plöntuvarnarefni (til annarra
nota er krafist  skriflegs leyfis t i l
innflutnings til Belgíu, Danmerkur,
Finnlands, Frakklands, Hollands, Ítalíu og
Spánar)
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Mexíkó Bannað
Mongólía Bannað
Marokkó Bannað
Mósambík Bannað (innflutningur, framleiðsla og

notkun bönnuð)
Namibía Til bráðabirgða: Leyft (aðeins sem

termítaeyðir)
Nepal Bannað
Nýja-Sjáland Bannað
Níkaragva Leyft
Níger Bannað
Nígería Bannað
Pakistan Leyft (aðeins gegn termítum í jarðvegi eða

tré)
Paragvæ Bannað
Filippseyjar Bannað
Katar Bannað
Rúanda Svar varðaði ekki innflutning
Samóa Bannað
Srí Lanka Bannað
Sankti Lúsía Bannað
Súdan Leyft (aðeins gegn termítum)
Súrínam Til bráðabirgða: Bannað
Sviss Bannað
Sýrland Bannað
Tansanía Til bráðabirgða: Leyft
Tailand Leyft (aðeins gegn termítum í byggingum

og til heimilisnota)
Tógó Til bráðabirgða: Leyft
Trínidad og Tóbagó Til bráðabirgða: Leyft (aðeins gegn

termítum)
Tyrkland Bannað
Sameinuðu arabísku furstadæmin Bannað
Úrúgvæ Til bráðabirgða: Leyft
Vanúatú Til bráðabirgða: Bannað
Víetnam Bannað

Hexaklórbensen Angóla Bannað
(EB-nr. 204-273-9) Ástralía Bannað
(CAS-nr. 118-74-1) Bosnía og Hersegóvína Til bráðabirgða: Bannað

Kanada Bannað
Tsjad Til bráðabirgða: Bannað
Síle Bannað
Kína Bannað
Kólumbía Bannað
Kýpur Bannað
Eistland Bannað
Gabon Til bráðabirgða: Bannað
Gambía Bannað
Ungverjaland Bannað
Indland Bannað
Írak Bannað
Kasakstan Bannað
Lýðveldið Kórea Bannað

Efni Land Ákvörðun um innflutning
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Kúveit Bannað
Lettland Bannað
Malasía Bannað
Máritíus Bannað
Mexíkó Bannað
Nýja-Sjáland Bannað
Nígería Til bráðabirgða: Leyft (aðeins t i l

rannsókna og með samþykki FEPA/
NAFDAC/landbúnaðarráðuneytisins)

Noregur Bannað
Pakistan Bannað
Panama Bannað
Paragvæ Til bráðabirgða: Bannað
Filippseyjar Bannað
Samóa Bannað
Slóvakía Bannað
Súdan Bannað
Tansanía Bannað
Tailand Til bráðabirgða: Leyft (krafist er innflutnings-

og framleiðsluskráningar auk innflutnings-
leyfis)

Tógó Til bráðabirgða: Leyft (til vísindalegra
tilrauna)

Tyrkland Bannað
Úrúgvæ Til bráðabirgða: Bannað
Vanúatú Til bráðabirgða: Bannað

Lindan Angóla Bannað
(EB-nr. 200-401-2)
(CAS-nr. 58-89-9) Ástralía Leyft (sérstaks innflutningsleyfis er krafist

fyrir hverja sendingu. Krafist er
útflutningstilkynningar um hverja
sendingu af lögbærum yfirvöldum
útflutningslandsins)

Bosnía og Hersegóvína Til bráðabirgða: Bannað
Kanada Leyft (almenn skilyrði gilda)
Tsjad Til bráðabirgða: Bannað
Síle Leyft (almenn skilyrði gilda)
Kína Leyft (sérstök leyfisskjöl. Innflutningur

takmarkaður við tiltekna aðila)
Kólumbía Bannað
Kýpur Leyft
Eistland Bannað
Gabon Til bráðabirgða: Bannað
Gambía Bannað
Hondúras Bannað
Ungverjaland Til bráðabirgða: Leyft (almenn skilyrði

gilda)
Indland Leyft (aðeins eftir skráningu innflutnings)
Írak Bannað
Kasakstan Bannað
Lýðveldið Kórea Bannað
Kúveit Bannað
Lettland Bannað

Efni Land Ákvörðun um innflutning
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Madagaskar Leyft (almenn skilyrði gilda. Notist aðeins
við fræmeðhöndlun)

Malasía Til bráðabirgða: Leyft (almenn skilyrði
gilda)

Máritíus Bannað
Mexíkó Til bráðabirgða: Leyft (almenn skilyrði

gilda)
Nýja-Sjáland Bannað
Nígería Til bráðabirgða: Leyft (aðeins til nota á

kakóplöntur. Aðeins með leyfi frá FEPA
og NAFDAC á meðan verið er að hætta
notkun efnisins í áföngum)

Noregur Bannað
Pakistan Til bráðabirgða: Bannað
Panama Bannað
Paragvæ Bannað
Filippseyjar Til bráðabirgða: Leyft (takmörkuð notkun

á ananasplantekrum)
Samóa Leyft (aðeins til meðferðar við maurakláða

og lús á mönnum)
Slóvakía Bannað
Súdan Til bráðabirgða: Leyft (aðeins efni með

99,5% tæknilegan hreinleika)
Tansanía Svar varðaði ekki innflutning
Tailand Til bráðabirgða: Leyft (krafist er

innflutnings- og framleiðsluskráningar auk
innflutningsleyfis)

Tógó Til bráðabirgða: Leyft (almenn skilyrði
gilda)

Tyrkland Bannað
Úrúgvæ Til bráðabirgða: Bannað
Vanúatú Til bráðabirgða: Bannað

Metamídófos Ástralía Til bráðabirgða: Leyft
(EB-nr. 233-606-0) Kanada Leyft (almenn skilyrði gilda)
(CAS-nr. 10265-92-6) Tsjad Bannað

Kína Leyft (sérstök leyfisskjöl. Innflutningur
takmarkaður við tiltekna aðila)

Gambía Bannað
Ungverjaland Til bráðabirgða: Leyft (almenn skilyrði

gilda)
Írak Bannað
Máritíus Leyft (notkun takmörkuð við einstaklinga

með tilskilin leyfi)
Nýja-Sjáland Leyft (almenn skilyrði gilda)
Filippseyjar Til bráðabirgða: Leyft (almenn skilyrði

gilda)
Súrínam Leyft (krafist er leyfis frá andbúnaðar-

lráðuneyti)
Tailand Til bráðabirgða: Leyft (með skráningar-

vottorði/innflutningsleyfi )
Vanúatú Bannað

Efni Land Ákvörðun um innflutning
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Kvikasilfurssambönd, t.d. Ástralía Leyft (frá 31. desember 1994 verður
- Kvikasilfursoxíð notkun takmörkuð við að verja sykurreyr

CAS-nr. 21908-53-2 í uppvexti)
EB-nr. 244-654-7 Barein Svar varðaði ekki innflutning

- Kvikasilfursklóríð Bangladess Bannað
(kalómel) Barbadoseyjar Bannað
CAS-nr. 10112-91-1 Belís Bannað
EB-nr. 233-307-5 Bólivía Bannað

- Önnur ólífræn kvikasilfurssambönd Brasilía Til bráðabirgða: Leyft (Ekki leyft í
- Alkýlkvikasilfurssambönd opinberu landsátaki í heilbrigðisþjónustu
- Alkoxýalkýl- og né til  meðferðar á viði. Notkun á
- arýlkvikasilfurssambönd efnablöndum, sem innihalda kvikasilfurs-

sambönd, er bönnuð í landbúnaði, jafnt
blöndum sem eru framleiddar í landinu og
sem eru innfluttar)

Búlgaría Bannað
Búrkína Fasó Bannað
Búrúndí Til bráðabirgða: Bannað
Kanada Bannað
Tsjad Bannað
Síle Bannað
Kína Bannað
Kólumbía Bannað
Lýðræðislega lýðveldið Kongó Bannað
Kongólýðveldið Bannað
Cook-eyjar Bannað
Kostaríka Bannað
Kúba Bannað
Kýpur Bannað
Dóminíka Til bráðabirgða: Leyft (innflutningsleyfi

aðeins veitt viðurkenndum tilraunastofum
og lyfsölum)

Ekvador Bannað
El Salvador Bannað
Eþíópía Til bráðabirgða: Leyft (krafist er leyfis frá

landbúnaðarráðuneyti: 1. etýlkvikasilfurs-
klóríð; 2. fenýlkvikasilfursasetat. Mælt er
gegn notkun varnarefna sem innihalda
kvikasilfur)

Evrópusambandið
- Aðildarríki:

Austurríki,  Belgía, Breska
konungsríkið, Danmörk, Finnland,
Frakkland, Grikkland, Holland,
Írland, Ítalía, Lúxemborg, Portúgal,
Spánn, Svíþjóð og Þýskaland.

- Aðilar að EES-samningnum:
Ísland, Liechtenstein og Noregur Bannað. Bann við notkun til plöntuvarna,

sem eitur í botnmálningu, í viðarvörn,
textílvörn og mygluvörn

Fídjieyjar Bannað (á aðeins við um notkun sem
varnarefni)

Efni Land Ákvörðun um innflutning
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Gambía Bannað
Gvatemala Bannað (á aðeins við metoxýetýlkvika-

silfursklóríð)
Gínea Til bráðabirgða: bannað
Hondúras Bannað
Ungverjaland Bannað (á aðeins við um notkun í

landbúnaði)
Indland Bannað (fenýlkvikasilfursasetat)

Leyft (metoxýetýlkvikasilfursklóríð)
Til bráðabirgða:Leyf (etýlkvikasilfurs-
klóríð)

Indónesía Bannað
Jórdanía Bannað
Kasakstan Bannað (á við um etýlkvikasilfur)
Lýðveldið Kórea Bannað
Kúveit Bannað
Líbanon Bannað
Madagaskar Til bráðabirgða: Bannað
Malasía Bannað (nema í litlu magni til rannsókna

eða kennslu með innflutningsleyfi)
Malta Bannað
Máritíus Bannað
Mexíkó Bannað
Mongólía Bannað
Marokkó Bannað
Mósambík Bannað (innflutningur, framleiðsla og

notkun bönnuð)
Namibía Til bráðabirgða: Leyft (takmörkuð

notkun)
Nepal Bannað
Nýja-Sjáland Bannað (á aðeins við um notkun efnisins

sem varnarefni)
Níkaragva Bannað
Níger Bannað
Nígería Bannað
Óman Bannað
Pakistan Bannað
Paragvæ Bannað
Filippseyjar Bannað
Katar Bannað
Rúanda Svar varðaði ekki innflutning
Samóa Bannað
Srí Lanka Bannað (kvikasilfursoxíð) Bannað

(fenýlkvikasilfursasetat) Leyft (fenýl-
kvikasilfursdódesenýlsúksínat notað sem
lífeyðismálning - leyfisbréfs skráningar-
yfirvalds er krafist)

Sankti Lúsía Bannað
Súdan Bannað
Súrínam Til bráðabirgða: Bannað (á við um metoxý-

etýlkvikasilfursasetat)
Sviss Leyft (bannað sem varnarefni og til flestra

annarra nota)
Sýrland Bannað
Tansanía Bannað (á aðeins við um notkun efnisins

sem varnarefni)

Efni Land Ákvörðun um innflutning
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Tailand Bannað (á við 2�metoxýetýl kvikasilfurs-
klóríð)

Tógó Bannað
Trínidad og Tóbagó Til bráðabirgða: Leyft (takmörkuð

notkun)
Tyrkland Bannað
Úrúgvæ Bannað
Vanúatú Til bráðabirgða: Bannað
Víetnam Bannað

Metýlparaþíon Ástralía Til bráðabirgða: Leyft
(EB-nr. 206-050-1) Kanada Bannað
(CAS-nr. 298-00-0) Tsjad Bannað

Kína Leyft (sérstök leyfisskjöl. Innflutningur
takmarkaður við tiltekna aðila)

Gambía Bannað
Ungverjaland Til bráðabirgða: Leyft (almenn skilyrði

gilda)
Írak Bannað
Máritíus Bannað
Nýja-Sjáland Leyft (almenn skilyrði gilda)
Filippseyjar Bannað
Slóvakía Bannað
Súrínam Leyft (krafist er leyfis frá landbúnaðar-

ráðuneyti)
Tailand Til bráðabirgða: Leyft (með skráningar-

vottorði/innflutningsleyfi)
Vanúatú Bannað

Mónókrótofos Ástralía Til bráðabirgða: Leyft
(EB-nr. 230-042-7) Kanada Bannað
(CAS-nr. 6923-22-4) Tsjad Bannað

Kína Leyft (sérstök leyfisskjöl. Innflutningur
takmarkaður við tiltekna aðila)

Gambía Bannað
Ungverjaland Bannað
Írak Leyft (almenn skilyrði gilda)
Máritíus Bannað
Nýja-Sjáland Bannað
Filippseyjar Leyft (aðeins í belgjurtaræktun gegn

baunaflugu)
Slóvakía Bannað
Súrínam Leyft (krafist er leyfis frá landbúnaðar-

ráðuneyti)
Tailand Til bráðabirgða: Leyft (með skráningar-

vottorði/innflutningsleyfi)
Vanúatú Leyft (almenn skilyrði gilda. Notkun

takmörkuð við CIRAD-rannsóknastöðina)

Paraþíon Ástralía Til bráðabirgða: Leyft
(EB-nr. 200-271-7) Kanada Leyft (almenn skilyrði gilda)
(CAS-nr. 56-38-2) Tsjad Bannað

Kína Leyft (sérstök leyfisskjöl. Innflutningur
takmarkaður við tiltekna aðila)

Efni Land Ákvörðun um innflutning
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Gambía Bannað
Ungverjaland Bannað
Írak Bannað
Máritíus Bannað
Nýja-Sjáland Bannað
Filippseyjar Bannað
Slóvakía Bannað
Súrínam Leyft (krafist  er leyfis frá

landbúnaðarráðuneyti)
Tailand Bannað
Vanúatú Bannað

Pentaklórfenól Angóla Bannað
(EB-nr. 201-778-6) Ástralía Leyft (almenn skilyrði gilda)
(CAS-nr. 87-86-5) Bosnía og Hersegóvína Til bráðabirgða: Bannað

Kanada Leyft (almenn skilyrði gilda)
Tsjad Til bráðabirgða: Bannað
Síle Leyft (almenn skilyrði gilda)
Kína Leyft (sérstök leyfisskjöl. Innflutningur

takmarkaður við tiltekna aðila)
Kólumbía Bannað
Kýpur Bannað
Eistland Bannað
Gabon Til bráðabirgða: Bannað
Gambía Bannað
Ungverjaland Bannað
Indland Bannað
Írak Bannað
Kasakstan Bannað
Lýðveldið Kórea Bannað
Kúveit Bannað
Lettland Bannað
Madagaskar Bannað
Malasía Til bráðabirgða: Leyft (almenn skilyrði

gilda)
Máritíus Bannað
Mexíkó Til bráðabirgða: Leyft (almenn skilyrði

gilda)
Nýja-Sjáland Bannað
Nígería Bannað
Noregur Bannað
Pakistan Til bráðabirgða: Bannað
Panama Bannað
Paragvæ Bannað
Filippseyjar Til bráðabirgða: Leyft (aðeins t i l

meðhöndlunar á viði hjá verksmiðjum og
stofnunum sem meðhöndla við og
viðurkenndar eru af FPA)

Samóa Bannað
Slóvakía Bannað
Súdan Bannað
Tansanía Bannað
Tailand Bannað
Tógó Til bráðabirgða: Leyft (til vísindalegra

tilrauna)

Efni Land Ákvörðun um innflutning
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Tyrkland Bannað
Úrúgvæ Til bráðabirgða: Bannað
Vanúatú Til bráðabirgða: Bannað

Fosfamídon Ástralía Bannað
(EB-nr. 236-116-5) Kanada Bannað
(CAS-nr. 13171-21-6/23783-98-4/297-99-4) Tsjad Bannað

Kína Leyft (sérstök leyfisskjöl. Innflutningur
takmarkaður við tiltekna aðila)

Gambía Bannað
Ungverjaland Til bráðabirgða: Leyft (almenn skilyrði

gilda)
Írak Bannað
Máritíus Bannað
Nýja-Sjáland Bannað
Filippseyjar Bannað
Súrínam Leyft (krafist er leyfis frá landbúnað-

arráðuneytinu)
Tailand Til bráðabirgða: Leyft (með skráningar-

vottorði/innflutningsleyfi)
Vanúatú Bannað

2,4,5-T Angóla Bannað
(EB-nr. 202-273-3) Ástralía Bannað
(CAS-nr. 93-76-5) Bosnía og Hersegóvína Til bráðabirgða: Bannað

Kanada Bannað
Tsjad Til bráðabirgða: Bannað
Síle Bannað
Kína Bannað
Kólumbía Bannað
Kýpur Bannað
Eistland Bannað
Gabon Til bráðabirgða: Bannað
Gambía Bannað
Hondúras Bannað
Ungverjaland Bannað
Indland Bannað
Írak Bannað
Kasakstan Bannað
Lýðveldið Kórea Bannað
Kúveit Bannað
Lettland Bannað
Madagaskar Til bráðabirgða: Bannað
Malasía Bannað
Máritíus Bannað
Mexíkó Bannað
Nýja-Sjáland Bannað
Nígería Bannað
Noregur Bannað
Pakistan Til bráðabirgða: Bannað
Panama Bannað
Paragvæ Til bráðabirgða: Bannað
Filippseyjar Bannað
Samóa Bannað
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Slóvakía Bannað
Súdan Bannað
Tansanía Til bráðabirgða: Leyft (aðeins til algerrar

illgresishreinsunar á vegum)
Tailand Bannað
Tógó Til bráðabirgða: Bannað
Tyrkland Bannað
Úrúgvæ Til bráðabirgða: Bannað
Vanúatú Til bráðabirgða: Bannað

Krókídólít Albanía Bannað
(EB-nr. 310-127-6) Alsír Til bráðabirgða: Leyft (bannað ti l
(CAS-nr. 12001-28-4) framleiðslu á neysluvörum)

Ástralía Svar varðaði ekki innflutning
Barein Bannað
Tsjad Til bráðabirgða: Bannað
Kína Bannað
Kúba Leyft
Kýpur Leyft (með leyfi atvinnu- og félagsmálaráð-

uneytis í undantekningartilvikum og til
sérstakra nota)

Ekvador Til bráðabirgða: leyft
Evrópusambandið
- Aðildarríki:

Austurríki,  Belgía, Breska
konungsríkið, Danmörk, Finnland,
Frakkland, Grikkland, Holland,
Írland, Ítalía, Lúxemborg, Portúgal,
Spánn, Svíþjóð og Þýskaland.

- Aðilar að EES-samningnum:
Ísland, Liechtenstein og Noregur Bannað

Gambía Til bráðabirgða: Leyft (stranglega
takmarkað við byggingavinnu)

Gínea Til bráðabirgða: Leyft (til iðnaðarnota að
fengnu leyfi innlendra umhverfisyfirvalda)

Ungverjaland Bannað (öll notkun bönnuð)
Indland Leyft (leyfi fæst að fengnum meðmælum

yfirvalda í málum er varða kemísk efni og
efni úr jarðolíu og jarðgasi)

Japan Til bráðabirgða: Leyft
Malasía Bannað
Nígería Bannað
Óman Svar varðaði ekki innflutning
Papúa Nýja-Gínea Svar varðaði ekki innflutning
Filippseyjar Til bráðabirgða: Leyft (krafist er

bráðabirgðainnflutningsleyfis frá
landsyfirvöldum um umhverfismál og
náttúruauðlindir (samkvæmt lögum
lýðveldisins nr. 6969). Synja má um útgáfu
slíks bráðabirgðainnflutningsleyfis á
grundvelli mats á umbeðnum gögnum)

Samóa Bannað
Slóvakía Leyft (samkvæmt ákvæðum reglugerðar

nr. 8, 11b, frá heilbrigðisráðuneyti
Slóvakíu, 1990)

Efni Land Ákvörðun um innflutning
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Sankti Lúsía Til bráðabirgða: Leyft
Sviss Leyft (sé fyrirhuguð notkun enn leyfð skv.

ákvæðum viðauka 3.3 við reglugerð um
efni sem eru hættuleg umhverfinu)

Tansanía Svar varðaði ekki innflutning
Tailand Bannað
Úrúgvæ Svar varðaði ekki innflutning

Fjölbrómuð bífenýl (PBB) Albanía Bannað
(EB-nr. 252-994-2, 248-696-7, 237-137-2) Ástralía Svar varðaði ekki innflutning
(CAS-nr. 36355-01-8, 27858-07-7, 13654-09-6) Barein Svar varðaði ekki innflutning

Tsjad Til bráðabirgða: Bannað (á aðeins við
hexabrómbífenýl)

Kína Leyft (sækja verður um leyfi hjá kínversku
umhverfisverndarstofnuninni)

Kúba Leyft (innflutningur aðeins heimill með
leyfi lögbærra yfirvalda. Leyfi fæst ekki
ef nota á efnið í textílframleiðslu)

Kýpur Til bráðabirgða: Bannað
Ekvador Til bráðabirgða: Leyft
Evrópusambandið
- Aðildarríki:

Austurríki,  Belgía, Breska
konungsríkið, Danmörk, Finnland,
Frakkland, Grikkland, Holland,
Írland, Ítalía, Lúxemborg, Portúgal,
Spánn, Svíþjóð og Þýskaland

- Aðilar að EES-samningnum:
Ísland, Liechtenstein og Noregur Leyft (nema til nota í textílvöru sem kemst

í snertingu við hörundið, t.d. í fatnað,
nærfatnað, lín)

Gambía Til bráðabirgða: Bannað
Gínea Til bráðabirgða: Leyft (til iðnaðarnota að

fengnu leyfi innlendra umhverfisyfirvalda)
Ungverjaland Til bráðabirgða: Leyft (með leyfi

heilbrigðisyfirvalda. PBB má ekki nota í
textílvöru (fatnað, lín) sem kemst í
snertingu við hörundið)

Indland Leyft (leyfi fæst að fengnum meðmælum
yfirvalda í málum er varða kemísk efni og
efni úr jarðolíu og jarðgasi)

Japan Til bráðabirgða: Leyft
Malasía Bannað
Nígería Til bráðabirgða: Leyft (með samþykki

landsyfirvalda um umhverfisvernd)
Óman Svar varðaði ekki innflutning
Papúa Nýja-Gínea Svar varðaði ekki innflutning
Filippseyjar Til bráðabirgða: Leyft (krafist er

bráðabirgðainnflutningsleyfis frá
landsyfirvöldum um umhverfismál og
náttúruauðlindir (samkvæmt lögum
lýðveldisins nr. 6969). Synja má um útgáfu
slíks bráðabirgðainnflutningsleyfis á
grundvelli mats á umbeðnum gögnum)

Efni Land Ákvörðun um innflutning

Leyft (nema til nota í textílvöru sem kemst
í snertingu við hörundið, t.d. í fatnað,
nærfatnað, lín)
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Samóa Bannað
Sankti Lúsía Til bráðabirgða: Leyft
Sviss Bannað (framleiðsla, sala, innflutningur og

notkun efnisins og vöru sem inniheldur
efnið er bönnuð)

Tansanía Svar varðaði ekki innflutning
Tailand Svar varðaði ekki innflutning
Úrúgvæ Svar varðaði ekki innflutning

Fjölklóruð bífenýl (PCB) Albanía Bannað
(EB-nr. 215-648-1) Alsír Bannað
(CAS-nr. 1336-36-3) Ástralía Leyft (sækja þarf um leyfi hjá
nema ein- og tvíklóruð bífenýl viðskiptaráðuneytinu. Slíkt leyfi felur í sér

skilyrði sem tilgreind eru í tollalögum)
Barein Bannað
Tsjad Til bráðabirgða: Leyft
Kína Leyft (sækja þarf um leyfi hjá kínversku

umhverfisverndarstofnuninni, einnig vegna
innflutnings á rafbúnaði sem inniheldur
PCB)

Kúba Bannað (innflutningur á efninu sjálfu og
rafbúnaði, sem inniheldur meira en 50 ppm
af PCB, er bannaður)

Kýpur Til bráðabirgða: Bannað
Ekvador Til bráðabirgða: Leyft
Evrópusambandið
- Aðildarríki:

Austurríki,  Belgía, Breska
konungsríkið, Danmörk, Finnland,
Frakkland, Grikkland, Holland,
Írland, Ítalía, Lúxemborg, Portúgal,
Spánn, Svíþjóð og Þýskaland.

- Aðilar að EES-samningnum:
Ísland, Liechtenstein og Noregur Bannað (í undantekningartilvikum má veita

undanþágu vegna hráefna og hálfunninnar
vöru í hverju tilviki fyrir sig. Vegna almenns
banns á PCB er bannað að flytja inn hvers
kyns vöru sem inniheldur meira en 0,005%
af PCB)

Gambía Til bráðabirgða: Leyft (PCB skulu flutt
inn í lokuðum kerfum)

Gínea Til bráðabirgða: Leyft (til iðnaðarnota að
fengnu leyfi innlendra umhverfisyfirvalda)

Hondúras Svar varðaði ekki innflutning
Ungverjaland Til bráðabirgða: Leyft (með leyfi

heilbrigðisyfirvalda. PCB má ekki nota í
blöndum sem innihalda meira af PCB en
sem nemur 0,01% miðað við þyngd)

Indland Leyft (leyfi fæst að fengnum meðmælum
yfirvalda í málum er varða kemísk efni og
efni úr jarðolíu og jarðgasi)

Japan Leyft (leyfis ráðherra alþjóðaviðskipta og
iðnaðar er krafist)

Efni Land Ákvörðun um innflutning

Bannað (í undantekningartilvikum má veita
undanþágu vegna hráefna og hálfunninnar
vöru í hverju tilviki fyrir sig. Vegna almenns
banns á PCB er bannað að flytja inn hvers
kyns vöru sem inniheldur meira en 0,005%
af PCB)
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Malasía Bannað
Nígería Til bráðabirgða: Leyft (með samþykki

landsyfirvalda um umhverfisvernd)
Óman Svar varðaði ekki innflutning
Papúa Nýja-Gínea Svar varðaði ekki innflutning
Filippseyjar Til bráðabirgða: Leyft (krafist er

bráðabirgðainnflutningsleyfis frá
landsyfirvöldum um umhverfismál og
náttúruauðlindir (samkvæmt lögum
lýðveldisins nr. 6969). Synja má um útgáfu
slíks bráðabirgðainnflutningsleyfis á
grundvelli mats á umbeðnum gögnum)

Samóa Bannað
Slóvakía Bannað
Sankti Lúsía Til bráðabirgða: Leyft
Sviss Bannað (framleiðsla, sala, innflutningur og

notkun efnisins og vöru sem inniheldur
efnið er bönnuð)

Tansanía Svar varðaði ekki innflutning
Tailand Bannað
Úrúgvæ Svar varðaði ekki innflutning

Fjölklóruð terfenýl (PCT) Albanía Bannað
(EB-nr. 262-968-2) Ástralía Leyft (leyfis viðskiptaráðuneytisins er
(CAS-nr. 61788-33-8) krafist. Slíkt leyfi felur í sér skilyrði sem

tilgreind eru í tollalögum)
Barein Svar varðaði ekki innflutning
Tsjad Til bráðabirgða: Bannað
Kína Leyft (sækja þarf um leyfi hjá kínversku

umhverfisverndarstofnuninni)
Kúba Bannað
Kýpur Til bráðabirgða: Bannað
Ekvador Til bráðabirgða: Bannað
Evrópusambandið
- Aðildarríki:

Austurríki,  Belgía, Breska
konungsríkið, Danmörk, Finnland,
Frakkland, Grikkland, Holland,
Írland, Ítalía, Lúxemborg, Portúgal,
Spánn, Svíþjóð og Þýskaland.

- Aðilar að EES-samningnum:
Ísland, Liechtenstein og Noregur Bannað (í undantekningartilvikum má veita

undanþágu vegna hráefna og hálfunninnar
vöru í hverju tilviki fyrir sig. Vegna almenns
banns á PCT er bannað að flytja inn hvers
kyns vöru sem inniheldur meira en 0,005%
af PCT)

Gambía Til bráðabirgða: Leyft (PCB skulu flutt
inn í lokuðum kerfum)

Gínea Til bráðabirgða: Leyft (til iðnaðarnota að
fengnu leyfi innlendra umhverfisyfirvalda)

Hondúras Svar varðaði ekki innflutning

Efni Land Ákvörðun um innflutning

Bannað (í undantekningartilvikum má veita
undanþágu vegna hráefna og hálfunninnar
vöru í hverju tilviki fyrir sig. Vegna almenns
banns á PCT er bannað að flytja inn hvers
kyns vöru sem inniheldur meira en 0,005%
af PCT)
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Ungverjaland Til bráðabirgða: Leyft (með leyfi
heilbrigðisyfirvalda. PCT má ekki nota í
blöndum sem innihalda meira af PCT en
sem nemur 0,01% miðað við þyngd)

Indland Leyft (leyfi fæst að fengnum meðmælum
yfirvalda í málum er varða kemísk efni og
efni úr jarðolíu og jarðgasi)

Japan Til bráðabirgða: Leyft
Malasía Bannað
Nígería Til bráðabirgða: Leyft (með samþykki

landsyfirvalda um umhverfisvernd)
Óman Svar varðaði ekki innflutning
Papúa Nýja-Gínea Svar varðaði ekki innflutning
Filippseyjar Til bráðabirgða: Leyft (krafist er

bráðabirgðainnflutningsleyfis frá
landsyfirvöldum um umhverfismál og
náttúruauðlindir (samkvæmt lögum
lýðveldisins nr. 6969). Synja má um útgáfu
slíks bráðabirgðainnflutningsleyfis á
grundvelli mats á umbeðnum gögnum)

Samóa Bannað
Sviss Bannað (framleiðsla, sala, innflutningur og

notkun efnisins og vöru sem inniheldur
efnið er bönnuð)

Tansanía Svar varðaði ekki innflutning
Tailand Svar varðaði ekki innflutning
Úrúgvæ Svar varðaði ekki innflutning

Þrí(2,3-díbrómprópýl)fosfat Albanía Bannað
(EB-nr. 204-799-9) Ástralía Svar varðaði ekki innflutning
(CAS-nr. 126-72-7) Barein Svar varðaði ekki innflutning

Tsjad Til bráðabirgða: Bannað
Kína Leyft (sækja þarf um leyfi hjá kínversku

umhverfisverndarstofnuninni)
Kúba Leyft (innflutningur aðeins heimill með

leyfi lögbærra yfirvalda. Leyfi fæst ekki
ef nota á efnið í textíliðnaði)

Kýpur Til bráðabirgða: Bannað
Ekvador Til bráðabirgða: Leyft
Evrópusambandið
- Aðildarríki:

Austurríki,  Belgía, Breska
konungsríkið, Danmörk, Finnland,
Frakkland, Grikkland, Holland,
Írland, Ítalía, Lúxemborg, Portúgal,
Spánn, Svíþjóð og Þýskaland

- Aðilar að EES-samningnum:
Ísland, Liechtenstein og Noregur Leyft (nema til nota í textílvöru sem kemst

í snertingu við hörundið, t.d. í fatnað,
nærfatnað, lín)

Gambía Til bráðabirgða: Bannað (lögbær yfirvöld
fara fram á upplýsingar um uppruna,
notkun og form efnisins)

Efni Land Ákvörðun um innflutning

Leyft (nema til nota í textílvöru sem kemst
í snertingu við hörundið, t.d. í fatnað,
nærfatnað, lín)
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Efni Land Ákvörðun um innflutning

Gínea Til bráðabirgða: Leyft (til iðnaðarnota að
fengnu leyfi innlendra umhverfisyfirvalda)

Hondúras Svar varðaði ekki innflutning
Ungverjaland Til bráðabirgða: Leyft (með leyfi

heilbrigðisyfirvalda. Efnið má ekki nota í
textílvöru sem kemst í snertingu við
hörundið)

Indland Leyft (leyfi fæst að fengnum meðmælum
yfirvalda í málum er varða kemísk efni og
efni úr jarðolíu og jarðgasi)

Japan Til bráðabirgða: Leyft
Malasía Bannað
Nígería Bannað
Óman Svar varðaði ekki innflutning
Papúa Nýja-Gínea Svar varðaði ekki innflutning
Filippseyjar Til bráðabirgða: Leyft (krafist er

bráðabirgðainnflutningsleyfis frá
landsyfirvöldum um umhverfismál og
náttúruauðlindir (samkvæmt lögum
lýðveldisins nr. 6969). Synja má um útgáfu
slíks bráðabirgðainnflutningsleyfis á
grundvelli mats á umbeðnum gögnum)

Samóa Bannað
Slóvakía Til bráðabirgða: Bannað
Sankti Lúsía Svar varðaði ekki innflutning
Sviss Til bráðabirgða: Leyft
Tansanía Svar varðaði ekki innflutning
Tailand Svar varðaði ekki innflutning
Úrúgvæ Svar varðaði ekki innflutning�


