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ESB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN
FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 72/2013

2013/EES/64/01

frá 25. janúar 2013
um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 180/2008 og (EB) nr. 737/2008 að því er varðar tímabil
tilnefninga á tilteknum rannsóknarstofum sem tilvísunarrannsóknarstofum ESB (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

framkvæmdastjórnin Centre for Environment, Fisheries
& Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory,
Breska konungsríkinu, sem tilvísunarrann
sóknarstofu
ESB fyrir sjúkdóma í krabbadýrum til fimm ára frá 1. júlí
2008.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2006/88/EB frá 24. október
2006 um heilbrigðiskröfur að því er varðar lagareldisdýr
og afurðir þeirra og um forvarnir og varnir gegn tilteknum
sjúkdómum í lagardýrum (1), einkum 1. mgr. 55. gr.,
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2009/156/EB frá
30. nóvember 2009 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra, sem
hafa áhrif á flutninga dýra af hestaætt og innflutning þeirra frá
þriðju löndum (2), einkum d-lið 19. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

Með
reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar
(EB)
nr. 180/2008 frá 28. febrúar 2008 um tilvísunar
rannsóknar
stofu Bandalagsins fyrir sjúkdóma í dýrum
af hestaætt, aðra en afríkuhrossapest, og um breytingu
á VII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 882/2004 (3), tilnefndi framkvæmdastjórnin
ANSES ásamt rannsóknarstofum hennar fyrir heilbrigði
dýra og sjúkdóma í dýrum af hestaætt, Frakklandi, sem
tilvísunarrannsóknarstofu ESB fyrir sjúkdóma í dýrum
af hestaætt, aðra en afríkuhrossapest, til fimm ára frá
1. júlí 2008 og fastsetti hlutverk hennar, verkefni og
málsmeðferðarreglur að því er varðar samstarf við þær
rannsóknarstofur sem eru ábyrgar fyrir greiningu á
smitsjúkdómum í dýrum af hestaætt í aðildarríkjunum.
Með
reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar
(EB)
nr. 737/2008 frá 28. júlí 2008 um tilnefningu á
tilvísunar
rannsóknarstofum Bandalagsins fyrir sjúk
dóma í krabbadýrum, hundaæði og berkla í nautgripum,
um frekari skyldur og verkefni tilvísunarrannsóknar
stofa Bandalagsins fyrir hundaæði og berkla í naut
gripum og um breytingu á VII. viðauka við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 (4) tilnefndi

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 26, 26.1.2013, bls. 9. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 181/2013 frá 8. november
2013 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EESsamninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 328, 24.11.2006, bls. 14.
(2) Stjtíð. ESB L 192, 23.7.2010, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 56, 29.2.2008, bls. 4.
(4) Stjtíð. ESB L 201, 30.7.2008, bls. 29.

3)

Til að tryggja gæði niðurstaðna úr greiningum og
sjúkdómsgreiningum í Sambandinu, og samræmi milli
þeirra, er mikilvægt að tilnefndar tilvísunarrannsóknar
stofur ESB fyrir sjúkdóma í dýrum af hestaætt, aðra en
afríkuhrossapest, og fyrir sjúkdóma í krabbadýrum haldi
starfsemi sinni áfram í fimm ár í viðbót.

4)

Því skal framlengja tímabilið sem þessar rannsóknarstof
ur voru tilnefndar sem tilvísunarrannsóknarstofur ESB.

5)

Rannsóknarstofurnar, sem eru skráðar í reglugerð (EB)
nr. 737/2008 og voru áður nefndar „tilvísunarrannsókn
arstofur Bandalagsins“, eru nú nefndar „tilvísunarrann
sóknarstofur Evrópusambandsins (ESB)“ eftir gildistöku
Lissabonsáttmálans.

6)

Því ber að breyta reglugerðum (EB) nr. 180/2008 og (EB)
nr. 737/2008 til samræmis við það.

7)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvæla
ferlið og heilbrigði dýra.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Í 1. mgr. 1. gr. reglugerðar (EB) nr. 180/2008 komi dagsetningin
„30. júní 2018“ í stað „30. júní 2013“.
2. gr.
Í stað 1. gr. reglugerðar (EB) nr. 737/2008 komi eftirfarandi:
„1. gr.
The Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture
Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Breska konungs
ríkinu, er hér með tilnefnd sem tilvísunarrannsóknarstofa
ESB fyrir sjúkdóma í krabbadýrum frá 1. júlí 2008 til 30.
júní 2018.“
3. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 25. janúar 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO

forseti.

____________

14.11.2013
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 35/2013

Nr. 64/3
2013/EES/64/02

frá 18. janúar 2013
um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að
því er varðar hámarksgildi leifa fyrir dímetómorf, indoxakarb, pýraklóstróbín og trífloxýstróbín
í eða á tilteknum afurðum (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu
og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE(1), einkum alið 1. mgr. 14. gr.,

segir til um, og að nauðsynlegt sé að setja hærra
hámarksgildi leifa til að komast hjá viðskiptahindrunum
við innflutning á þessum nytjaplöntum.

5)

Viðkomandi aðildarríki mátu þessar umsóknir í samræmi
við 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005 og matsskýrslurnar voru sendar framkvæmdastjórninni.

6)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu, hér á eftir nefnd
Matvælaöryggisstofnunin, lagði mat á umsóknirnar og
matsskýrslurnar og rannsakaði einkum áhættu fyrir
neytendur og, þar sem við átti, fyrir dýr og skilaði
rökstuddum álitum um tillögð hámarksgildi leifa (2).
Matvælaöryggisstofnunin sendi þessi álit til framkvæmdastjórnarinnar og aðildarríkjanna og gerði þau
aðgengileg almenningi.

7)

Að því er varðar notkun dímetómorfs á blómstrandi kál
komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu í
rökstuddum álitum sínum að fyrirliggjandi gögn væru
eingöngu fullnægjandi til að fastsetja nýtt hámarksgildi
leifa varðandi spergilkál. Að því er varðar indoxakarb á
breiðblaða salatfífil og sojabaunir sýna fyrirliggjandi
gögn ekki þörf á breytingu á fyrirliggjandi hámarksgildum leifa. Að því er varðar jólasalat eru fyrirliggjandi
gögn ekki fullnægjandi til að fastsetja nýtt hámarksgildi
leifa. Að því er varðar notkun pýraklóstróbíns á sykurmaís eru fyrirliggjandi gögn ekki fullnægjandi til að
fastsetja nýtt hámarksgildi leifa.

8)

Að því er varðar notkun dímetómorfs á karsa og vetrarkarsa er ekki nauðsynlegt að gera breytingar á
hámarksgildum leifa þar eð þau hámarksgildi leifa sem
eru sett fram í A-hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr.
396/2005 eru eins og þau sem óskað er eftir. Að því er
varðar notkun pýraklóstróbíns á maís, hirsi og dúrru er
ekki nauðsynlegt að gera breytingar á hámarksgildum
leifa þar eð þau hámarksgildi leifa sem eru sett fram í II.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 eru eins og þau
sem óskað er eftir.

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Í II. viðauka og B-hluta III. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 396/2005 voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir
indoxakarb, pýraklóstróbín og trífloxýstróbín. Í A-hluta
III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 voru
fastsett hámarksgildi leifa fyrir dímetómorf.

2)

Í tengslum við málsmeðferð sem varðaði leyfi fyrir
plöntuvarnarefni sem inniheldur virka efnið dímetómorf,
til notkunar á blaðkál, breiðblaða salatfífil, karsa og
vetrarkarsa, var sótt um, skv. 1. mgr. 6. gr. reglugerðar
(EB) nr. 396/2005, að fá að breyta gildandi hámarksgildum leifa.

3)

Að því er varðar indoxakarb var slík umsókn lögð fram
varðandi jarðarber, hindber, kínakál, vorsalat, breiðblaða
salatfífil, jólasalat, baunir með fræbelg, salatþistil,
fenniku, rabarbara og sojabaunir. Að því er varðar
pýraklóstróbín var slík umsókn lögð fram varðandi
blaðkál, sykurmaís, maís, hirsi og dúrru. Að því er varðar
trífloxýstróbín var slík umsókn lögð fram varðandi
vorlauk og ætiþistla.

4)

Í samræmi við 2. og 4. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr.
396/2005 var lögð fram umsókn fyrir dímetómorf varðandi blómstrandi kál, höfuðkál, salat, sellerí, hvítlauk,
lauk og skalottlauk. Umsækjandinn fullyrðir að viðurkennd notkun dímetómorfs á slíkar nytjaplöntur í Bandaríkjunum og Kanada leiði til þess að styrkur leifa verður
meiri en hámarksgildi leifa í reglugerð (EB) nr. 396/2005

________________

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 25, 26.1.2013, bls. 49. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 184/2013 frá 8. november
2013 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
1
( ) Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 1.

________________

( 2)

Vísindaskýrslur Matvælaöryggisstofnunar Evrópu eru aðgengilegar á Netinu
á: http://www.efsa.europa.eu:Reasoned opinion on the modification of the
existing MRLs for dimethomorph in several vegetable crops. Tíðindi
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(7), 2845 (35 bls).
doi:10.2903/j.efsa.2012.2845. Reasoned opinion on the modification of the
existing MRLs for indoxakarb in various crops. Tíðindi
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(7), 2833 (33 bls.).
doi:10.2903/j.efsa.2012.2833. Reasoned opinion on the modification of the
existing MRLs for pyraclostrobin in leafy brassica and various cereals.
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(3), 2606 (36 bls.).
doi:10.2903/j.efsa.2012.2833. Reasoned opinion on the modification of the
existing MRLs for trifloxystrobin in spring onions and globe artichokes.
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012, 10(9), 2873 (25 bls.).
doi:10.2903/j.efsa.2012.2667.
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9)

10)
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Að því er varðar allar aðrar umsóknir komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að allar kröfur um
gögn hefðu verið uppfylltar og að breytingarnar, sem
umsækjendurnir óskuðu eftir að yrðu gerðar á
hámarksgildunum, væru viðunandi að því er varðar
öryggi neytenda, á grundvelli mats fyrir 27 sérstakra
evrópska neytendahópa á váhrifum sem neytendur verða
fyrir. Hún tók tillit til nýjustu upplýsinga um
eiturefnafræðilega eiginleika efnanna. Hvorki ævilöng
váhrif af völdum þessara efna vegna neyslu á öllum
matvælum sem geta innihaldið umrædd efni né skammtímaváhrif vegna óhóflegrar neyslu á viðkomandi
nytjaplöntum og afurðum sýndu hættu á að farið yrði yfir
ásættanlega, daglega inntöku eða viðmiðunarskammt
bráðrar eitrunar.
Á grundvelli rökstuddra álita Matvælaöryggisstofnunarinnar og að teknu tilliti til þeirra þátta sem skipta máli í
þessu tilliti uppfylla viðeigandi breytingar á hámarksgildum leifa kröfurnar í 2. mgr. 14 gr. reglugerðar (EB)
nr. 396/2005.
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11)

Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 396/2005 til
samræmis við það.

12)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði dýra og hvorki Evrópuþingið né ráðið
hefur andmælt þeim.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Ákvæðum II. og III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005
er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

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

Gjört í Brussel 18. janúar 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO

forseti.
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VIÐAUKI
Ákvæðum II. og III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt sem hér segir:
1) Í stað dálkanna fyrir indoxakarb, pýraklóstróbín og trífloxýstróbín í II. viðauka komi eftirfarandi:

Kenninúmer

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (a)

Indoxakarb sem
summa hverfnanna
S og R (F)

Pýraklóstróbín (F)

Trífloxýstróbín (F)

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000
0110000

1.

NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR
i.

Sítrusávextir

0,02 (*)

0110010

Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin,
minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar)

0110020

Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)

2

0110030

Sítrónur (skrápsítrónur, sítrónur)

1

0110040

Súraldin

1

0110050

Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar)

1

0110990

Annað

1

0120000

ii.

Trjáhnetur (í skurn eða skurnlausar)

tangeló-aldin

(að

undanskildum

0,3
1

0,05 (*)

0,02 (*)

0120010

Möndlur

0,02 (*)

0120020

Parahnetur

0,02 (*)

0120030

Kasúhnetur

0,02 (*)

0120040

Kastaníuhnetur

0,02 (*)

0120050

Kókoshnetur

0,02 (*)

0120060

Heslihnetur (stórheslihnetur)

0,02 (*)

0120070

Goðahnetur

0,02 (*)

0120080

Pekanhnetur

0,02 (*)

0120090

Furuhnetur

0,02 (*)

0120100

Pistasíuhnetur

0120110

Valhnetur

0,02 (*)

0120990

Annað

0,02 (*)

0130000

iii.

1

Kjarnaávextir

0,3

0,5

0130010

Epli (skógarepli)

0,5

0130020

Perur (sandperur)

0,3

0130030

Kveði

0,3

0130040

Trjámispilsaldin

0,3

(**)

0130050

Dúnepli

0,3

(**)

0130990

Annað

0,3
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(1)

0140000

(2)

iv.

Steinaldin

14.11.2013

(3)

(4)

(5)

0,2

1

2

1

1

0140010

Apríkósur

0140020

Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)

0140030

Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)

0,2

1

0140040

Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur)

0,5

0,2

0140990

Annað

0,02 (*)

0,02 (*)

0150000

v.

0151000

Ber og smá aldin
a)

Vínber til neyslu og vínþrúgur

2

5

0151010

Vínber til neyslu

1

0151020

Vínþrúgur

2

0152000

b) Jarðarber

0153000

c)

0,6

Klungurber

0153010

Brómber

0153020

Daggarber (logaber, bersaber og múltuber)

0153030

Hindber, (vínhindber, heimskautaber/hindber, (Rubus arcticus), mjaðarhindber
(Rubus arcticus x idaeus))

0153990

Annað

1

0,5

2

0,02 (*)

0,5
0,02 (*)
0,6
0,02 (*)

0154000

d) Önnur smá aldin og ber

0154010

Bláber (aðalbláber)

0154020

Trönuber (rauðber (týtuber))

0154030

Rifsber (rauð og hvít) og sólber

1

0154040

Stikilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar Ribes-tegundir)

1

0154050

Rósaldin

(**)

0154060

Mórber (aldin jarðarberjatrés)

(**)

0154070

Eplaþyrniber (kívíber (Actinidia arguta))

(**)

0154080

Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafþyrnisber (strandþyrnisber), snæþyrnisber,
amalber og önnur ber af trjákenndum plöntum)

(**)

0154990

Annað

0160000
0161000

vi.

1

3
2
0,02 (*)

0,02 (*)

Ýmis aldin
a)

Ætt hýði

0,02 (*)

0,02 (*)

0161010

Döðlur

0,02 (*)

0161020

Fíkjur

0,02 (*)

0161030

Ólífur til átu

0161040

Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar
(Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

0161050

Stjörnualdin (bilimbi)

(**)

0161060

Gallaldin

(**)

0,3
0,02 (*)
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(1)

(2)

0161070

Jövuplómur (jövuepli, malajaepli, rósaepli, brasilíukirsuber, (grumichama,
Eugenia uniflora))

0161990

Annað

0162000

b) Óætt hýði, lítið
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(3)

(4)

(5)

(**)
0,02 (*)
0,02 (*)

0,02 (*)

0162010

Kíví

0,02 (*)

0162020

Litkaber (tröllígulber, ígulber, gullaldin)

0,02 (*)

0162030

Píslaraldin

0162040

Kaktusfíkjur

(**)

0162050

Stjörnuepli

(**)

0162060

Persimónur (Virginíu-kakí) (svartaldin, mexíkóperur, grænaldin, gulaldin og
mjúkaldin)

(**)

0162990

Annað

0163000

c)

4

0,02 (*)

Óætt hýði, stórt

0163010

Lárperur

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0163020

Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabananar)

0,2

0,02 (*)

0,05

0163030

Mangó

0,02 (*)

0,05

0,5

0163040

Papæjualdin

0,02 (*)

0,05

1

0163050

Granatepli

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0163060

Morgunberkjur, (kvöldberkjur, sykurepli (sólberkjur), flosberkjur og önnur
miðlungsstór aldin af berkjuviðarætt)

0,02 (*)

0,02 (*)

(**)

0163070

Gvava (drekaávextir (Hylocereus undatus))

0,02 (*)

0,02 (*)

(**)

0163080

Ananas

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0163090

Brauðaldin (saðningaraldin)

0,02 (*)

0,02 (*)

(**)

0163100

Dáraaldin

0,02 (*)

0,02 (*)

(**)

0163110

Nónberkjur

0,02 (*)

0,02 (*)

(**)

0163990

Annað

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0200000
0210000

2.

NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI
i.

Rótarávextir og hnýði

0211000

a)

Kartöflur

0212000

b) Hitabeltisrótarávextir og -hnýði

0212010

Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, fílseyru)

0212020

Sætuhnúðar

0212030

Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jíkamarætur)

0212040

Örvarrót

0212990

Annað

0213000

c)

(**)

Aðrir rótarávextir og hnýði, að sykurrófum undanskildum

0213010

Rauðrófur

0,02 (*)

0,1

0,02 (*)

0213020

Gulrætur

0,02 (*)

0,1

0,05
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(1)

(2)

14.11.2013

(3)

(4)

(5)

0213030

Hnúðsilla

0,02 (*)

0,3

0,02 (*)

0213040

Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, maríuvandarætur)

0,02 (*)

0,3

0,02 (*)

0213050

Ætifíflar

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0213060

Nípur

0,02 (*)

0,3

0,04

0213070

Steinseljurætur

0,02 (*)

0,1

0,04

0213080

Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki,
hnetusveipsef (Cyperus esculentus))

0,2

0,2

0,02 (*)

0213090

Hafursrætur (svartrætur)

0,02 (*)

0,1

0,04

0213100

Gulrófur

0,02 (*)

0,02 (*)

0,04

0213110

Næpur

0,02 (*)

0,02 (*)

0,04

0213990

Annað

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0220000

ii.

Laukar

0,02 (*)

0220010

Hvítlaukur

0,2

0,02 (*)

0220020

Laukar (silfurlaukur)

0,2

0,02 (*)

0220030

Skalottlaukur

0,2

0,02 (*)

0220040

Vorlaukar (pípulaukur og svipuð yrki)

1,5

0,1

0220990

Annað

0,02 (*)

0,02 (*)

0230000
0231000

iii.

Aldingrænmeti
a)

Náttskuggaætt

0231010

Tómatar (kirsuberjatómatar, trjátómatar, blöðruber, goðaber, úlfaber (Lycium
barbarum og L. chinense))

0,5

0,3

0,5

0231020

Paprikur (eldpipar)

0,3

0,5

0,3

0231030

Eggaldin (melónuperur)

0,5

0,3

0,3

0231040

Okra

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0231990

Annað

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0232000

b) Graskersætt — ætt hýði

0,5

0,2

0232010

Gúrkur

0,3

0232020

Smágúrkur

0,5

0232030

Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker))

0,5

0232990

Annað

0233000

c)

Graskersætt — óætt hýði

0,02 (*)
0,5

0,5

0233010

Melónur (horngúrkur)

0,3

0233020

Risagrasker (vetrargrasker)

0,2

0233030

Vatnsmelónur

0,2

0233990

Annað

0234000

d) Sykurmaís

0,02 (*)
0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)
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e)
iv.

0241000

Annað aldingrænmeti
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(3)

(4)

(5)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,3

0,1

Kál
f)

Blómstrandi kál

0241010

Spergilkál (kalabríukál, kínaspergilkál, næpukál)

0,05

0241020

Blómkál

0,05

0241990

Annað

0242000

0,02 (*)

g) Kálhöfuð

0242010

Rósakál

0242020

Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)

0242990

Annað

0243000

0,1

0,2

0,5

3

0,2

0,3

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

1,5

3

h) Blaðkál

0243010

Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál, kínakál)

0243020

Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, fóðurkál)

0243990

Annað

0,02 (*)

Hnúðkál

0,02 (*)

0,02 (*)

0,5

0244000
0250000
0251000

i)
v.

3
0,2

Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir
a)

Salat og aðrar salatplöntur, þ.m.t. plöntur af krossblómaætt

0251010

Lambasalat (ítalskt vorsalat)

30

10

0,02 (*)

0251020

Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)

2

2

10

0251030

Flatur salatfífill (breiðblaða salatfífill) (villtur kaffifífill, rauðlaufssalat,
hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat)

2

2

10

0251040

Karsi

0,02 (*)

2

0,02 (*)

0251050

Vetrarkarsi

0,02 (*)

2

(**)

0251060

Klettasalat (gyltumustarður)

0,02 (*)

2

0,02 (*)

0251070

Sinnepskál

0,02 (*)

2

(**)

0251080

Blöð og stilkar af Brassica spp. (misunakál, blöð af baunategundum og hreðkum
og önnur ungblöð af plöntum af ættkvíslinni Brassica (plönturnar eru uppskornar
þegar þær eru komnar með allt að 8 eiginleg laufblöð))

1

2

0,02 (*)

0251990

Annað

0,02 (*)

2

0,02 (*)

0252000

b) Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)

0252010

Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum (Amaranthus))

0252020

0,02 (*)
2

0,5

Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki,
sódaurtarblöð (Salsola soda))

0,02 (*)

2

0252030

Blaðbeðjur (rauðrófulauf)

0,02 (*)

0,5

0252990

Annað

0,02 (*)

0,5

2

0,02 (*)

0253000

c)

Vínviðarlauf

(**)

(**)
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(3)

(4)

(5)

0254000

d) Brunnperla

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0255000

e)

Jólasalat

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0256000

f)

Kryddjurtir

2

10

0256010

Kerfill

2

0256020

Graslaukur

2

0256030

Blaðsellerí (fennikulauf, kóríanderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn,
spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaætt)

2

0256040

Steinselja

2

0256050

Salvía (vetrarsar, sumarsar)

2

(**)

0256060

Rósmarín

2

(**)

0256070

Garðablóðberg (meiran, kjarrminta)

2

(**)

0256080

Basilíka (blöð af hjartafró, minta, piparminta)

15

(**)

0256090

Lárviðarlauf

2

(**)

0256100

Fáfnisgras (ísópur)

2

(**)

0256990

Annað (æt blóm)

2

0260000

vi.

Belgávextir (ferskir)

0,02 (*)

0260010

Baunir (með fræbelg) (grænar baunir (garðbaunir, belgbaunir), glæsibaunir,
snittubaunir, spergilbaunir)

0,3

0,5

0260020

Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)

0,02 (*)

0,02 (*)

0260030

Ertur (með fræbelg) (sykurertur)

0,02 (*)

0,02 (*)

0260040

Ertur (án fræbelgs) (garðertur, kjúklingabaunir)

0,02 (*)

0,02 (*)

0260050

Linsubaunir

0,02 (*)

0,02 (*)

0260990

Annað

0,02 (*)

0,02 (*)

0270000

vii.

Stöngulgrænmeti (ferskt)

0270010

Spergill

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0270020

Salatþistlar

3

0,02 (*)

0,02 (*)

0270030

Sellerí

2

0,02 (*)

1

0270040

Fennika

3

0,02 (*)

0,02 (*)

0270050

Ætiþistlar

0,1

2

0,2

0270060

Blaðlaukur

0,02 (*)

0,5

0,2

0270070

Rabarbari

3

0,02 (*)

0,02 (*)

0270080

Bambussprotar

0,02 (*)

0,02 (*)

(**)

0270090

Pálmakjarnar

0,02 (*)

0,02 (*)

(**)

0270990

Annað

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0280000

viii. Sveppir

0280010

Ræktaðir (ætisveppir, ostrusveppir, tókasveppir)

0280020

Villtir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)
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(2)

0280990

(3)

(4)

(5)

0,02 (*)

0,02 (*)

(**)

0,3

0,02 (*)

Annað

0290000
0300000
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ix.
3.

Þang og þari

ÞURRKAÐIR BELGÁVEXTIR

0300010

Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, hestabaunir,
augnbaunir)

0300020

Linsubaunir

0,02 (*)

0300030

Ertur (kjúklingabaunir, gráertur, varpabaunir)

0,02 (*)

0300040

Úlfabaunir

0,02 (*)

0300990

Annað

0,02 (*)

0400000

4.

0401000

0,1

OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN
i.

Olíufræ

0,05 (*)

0401010

Hörfræ

0,05 (*)

0,2

0401020

Jarðhnetur

0,05 (*)

0,04

0401030

Valmúafræ

0,05 (*)

0,2

0401040

Sesamfræ

0,05 (*)

0,2

0401050

Sólblómafræ

0,05 (*)

0,3

0401060

Repjufræ (arfanæpa, akurfrækál)

0,05 (*)

0,2

0401070

Sojabaunir

0,5

0,02 (*)

0401080

Mustarðsfræ

0,05 (*)

0,2

0401090

Baðmullarfræ

0,05 (*)

0,3

0401100

Risagraskersfræ (önnur fræ af ættkvíslinni Cucurbitaceae)

0,05 (*)

0,02 (*)

0401110

Litunarþistill

0,05 (*)

0,2

(**)

0401120

Hjólkróna

0,05 (*)

0,2

(**)

0401130

Akurdoðra

0,05 (*)

0,2

(**)

0401140

Hampfræ

0,05 (*)

0,02 (*)

0401150

Kristpálmafræ

0,05 (*)

0,2

0401990

Annað

0,05 (*)

0,02 (*)

Olíurík aldin

0,02 (*)

0,02 (*)

0402000

ii.

(**)

0402010

Ólífur til olíuframleiðslu

0,3

0402020

Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)

(**)

0402030

Pálmaaldin

(**)

0402040

Dúnviðaraldin

(**)

0402990

Annað

0500000

5.

KORNTEGUNDIR

0500010

Bygg

0500020

0,05 (*)
0,02 (*)
0,3

0,3

Bókhveiti (halar, frumbyggjanjóli)

0,02 (*)

0,02 (*)

0500030

Maís

0,02 (*)

0,02 (*)

0500040

Hirsi (mannagrjón, hvingresi)

0,02 (*)

0,02 (*)
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(3)

(4)

(5)

0,3

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0500050

Hafrar

0500060

Hrísgrjón

0500070

Rúgur

0,1

0,05

0500080

Dúrra

0,02 (*)

0,02 (*)

0500090

Hveiti (spelt, rúghveiti)

0,1

0,05

0500990

Annað

0,02 (*)

0,02 (*)

0600000

6.

TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ

0,05 (*)

0610000

i.

Te (þurrkuð lauf og stilkar, einnig gerjuð, Camellia sinensis)

0,05 (*)

0,05 (*)

0620000

ii.

Kaffibaunir

0,05 (*)

0,2

(**)

0630000

iii.

Jurtate (þurrkuð)

10

0,05 (*)

(**)

0631000

a)

Blóm

(**)

0631010

Kamillublóm

(**)

0631020

Blóm af læknakólfi

(**)

0631030

Rósablöð

(**)

0631040

Jasmínublóm (ylliblóm (Sambucus nigra))

(**)

0631050

Lindiblóm

(**)

0631990

Annað

(**)

0632000

b) Lauf

(**)

0632010

Jarðarberjalauf

(**)

0632020

Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)

(**)

0632030

Indíánaþyrnislauf (Maté)

(**)

0632990

Annað

(**)

Rætur

(**)

0633010

Garðabrúðurót

(**)

0633020

Ginsengrót

(**)

0633990

Annað

(**)

0633000

c)

0639000

d) Önnur jurtate

(**)

0640000

iv.

Kakóbaunir (gerjaðar baunir)

0,05 (*)

0,05 (*)

(**)

0650000

v.

Karób (Jóhannesarbrauð)

0,05 (*)

0,05 (*)

(**)

0700000

7.

HUMLAR (þurrkaðir), þ.m.t. humlakögglar og óþykkt duft

0,05 (*)

10

30

0800000

8.

KRYDD

0,05 (*)

0,05 (*)

(**)

0810000

i.

Fræ

(**)

0810010

Anís

(**)

0810020

Ilmfrú

(**)

0810030

Sellerífræ (skessujurtarfræ)

(**)

0810040

Kóríanderfræ

(**)

0810050

Kúmínfræ

(**)
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(3)

(4)

(5)

0810060

Dillfræ

(**)

0810070

Fennikufræ

(**)

0810080

Grikkjasmári

(**)

0810090

Múskat

(**)

0810990

Annað

(**)

Aldin og ber

(**)

0820010

Allrahanda

(**)

0820020

Aníspipar (kínapipar)

(**)

0820030

Kúmen

(**)

0820040

Kardimommur

(**)

0820050

Einiber

(**)

0820060

Pipar, svartur og hvítur (langpipar, rósapipar)

(**)

0820070

Vanillustangir

(**)

0820080

Tamarind

(**)

0820990

Annað

(**)

Börkur

(**)

0830010

Kanill (kassíukanill)

(**)

0830990

Annað

(**)

Rætur eða jarðstönglar

(**)

0840010

Lakkrísrót

(**)

0840020

Engifer

(**)

0840030

Túrmerik (kúrkúmín)

(**)

0840040

Piparrót

(**)

0840990

Annað

(**)

Blómknappar

(**)

0850010

Negull

(**)

0850020

Kapers

(**)

0850990

Annað

(**)

Fræni

(**)

0860010

Saffran

(**)

0860990

Annað

(**)

Frækápur

(**)

0870010

Múskatblóm

(**)

0870990

Annað

(**)

0820000

0830000

0840000

0850000

0860000

0870000

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.
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0900000

(2)

9.
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(3)

SYKURPLÖNTUR

0900010

Sykurrófur (rætur)

0900020

(4)

(5)

0,02 (*)

(**)

0,1

(**)

Sykurreyr

0,02 (*)

(**)

0900030

Kaffifífilsrætur

0,02 (*)

(**)

0900990

Annað

0,02 (*)

(**)

1000000
1010000

1011000

10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU-LANDDÝR
i.

Kjöt, unnar kjötvörur, sláturmatur, blóð, dýrafita; nýtt, kælt eða fryst, saltað, í
saltlegi, þurrkað eða reykt eða unnið í fín- eða grófmalað mjöl; aðrar unnar
afurðir, t.d. pylsur og tilreidd matvæli gerð úr þessum vörum
a)

0,05 (*)

Svín

1011010

Kjöt

2

1011020

Fita, án magurs kjöts

2

1011030

Lifur

0,05

1011040

Nýru

0,05

1011050

Ætur sláturmatur

0,05

1011990

Annað

1012000

b) Nautgripir

0,01 (*)

1012010

Kjöt

2

1012020

Fita

2

1012030

Lifur

0,05

1012040

Nýru

0,05

1012050

Ætur sláturmatur

0,05

1012990

Annað

1013000

c)

0,01 (*)

Sauðfé

1013010

Kjöt

2

1013020

Fita

2

1013030

Lifur

0,05

1013040

Nýru

0,05

1013050

Ætur sláturmatur

0,05

1013990

Annað

1014000

d) Geitur

0,01 (*)

1014010

Kjöt

2

1014020

Fita

2

1014030

Lifur

0,05

1014040

Nýru

0,05

1014050

Ætur sláturmatur

0,05

0,04 (*)
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1014990

Annað

1015000

e)

Nr. 64/15

(3)

(4)

(5)

0,01 (*)

Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar

(**)

1015010

Kjöt

2

(**)

1015020

Fita

2

(**)

1015030

Lifur

0,05

(**)

1015040

Nýru

0,05

(**)

1015050

Ætur sláturmatur

0,05

(**)

1015990

Annað

0,01 (*)

(**)

1016000

f)

Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur

1016010

Kjöt

0,3

1016020

Fita

0,3

1016030

Lifur

0,01 (*)

1016040

Nýru

0,01 (*)

1016050

Ætur sláturmatur

0,01 (*)

1016990

Annað

0,01 (*)

1017000

g) Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur)

(**)

1017010

Kjöt

2

(**)

1017020

Fita

2

(**)

1017030

Lifur

0,05

(**)

1017040

Nýru

0,05

(**)

1017050

Ætur sláturmatur

0,05

(**)

1017990

Annað

0,01 (*)

(**)

1020000

ii.

Mjólk og rjómi, þó ekki þykkt eða með viðbættum sykri eða öðru sætiefni,
smjör og önnur fita framleidd úr mjólk, ostur og ystingur

1020010

Nautgripir

1020020

Sauðfé

1020030

Geitur

1020040

Hestar

1020990

Annað

1030000

iii.

Fuglsegg, ný, varin skemmdum eða soðin; skurnlaus egg og eggjarauður, nýtt,
þurrkað, soðið í gufu eða vatni, mótað, fryst eða varið skemmdum með öðrum
hætti, einnig með viðbættum sykri eða öðru sætiefni

0,1

0,01 (*)

0,02 (*)

0,02

0,05 (*)

0,04 (*)

1030010

Kjúklingar

1030020

Endur

(**)

1030030

Gæsir

(**)

1030040

Kornhænur

(**)

1030990

Annað

(**)
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(3)

(4)

(5)

1040000

iv.

Hunang (drottningarhunang, frjókorn)

0,02

0,05 (*)

(**)

1050000

v.

Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókódílar)

0,02

0,05 (*)

(**)

1060000

vi.

Sniglar

0,02

0,05 (*)

(**)

1070000

vii.

Aðrar afurðir landdýra

0,02

0,05 (*)

(**)

a) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.
(*) Neðri greiningarmörk
(**) Samsetning varnarefna/kóða sem hámarksgildi leifa, eins og sett er fram í B-hluta III. viðauka, gilda um.
(F) = Fituleysanlegt
Trífloxýstróbín (F)
Trífloxýstróbín-kóði 1000000: summa trífloxýstróbíns og umbrotsefnis þess (E, E)-metoxýimínó-{2-[1-(3-tríflúrmetýlfenýl)-etýlídeneamínó-oxýmetýl]-fenýl}-ediksýra
(CGA 321113)“

2) Í stað dálksins fyrir dímetómorf í A-hluta III. viðauka komi eftirfarandi:
„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)
Kenninúmer

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (a)

Dímetómorf

(2)

(3)

(1)
0100000
0110000

1.

NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR
i.

Sítrusávextir

0110010

Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin, tangeló-aldin (að undanskildum minneólum), ljótaldin og
aðrir blendingar)

0110020

Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)

0110030

Sítrónur (skrápsítrónur, sítrónur)

0,05 (*)

0110040

Súraldin

0,05 (*)

0110050

Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar)

0,05 (*)

0110990

Annað

0,05 (*)

Trjáhnetur (í skurn eða skurnlausar)

0,05 (*)

0120000

ii.

0120010

Möndlur

0120020

Parahnetur

0120030

Kasúhnetur

0120040

Kastaníuhnetur

0120050

Kókoshnetur

0120060

Heslihnetur (stórheslihnetur)

0120070

Goðahnetur

0120080

Pekanhnetur

0120090

Furuhnetur

0120100

Pistasíuhnetur

0120110

Valhnetur

0120990

Annað

0130000

iii.

Kjarnaávextir

0,05 (*)
0,8

0,05 (*)

14.11.2013
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Kenninúmer

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (a)

Dímetómorf

(2)

(3)

(1)
0130010

Epli (skógarepli)

0130020

Perur (sandperur)

0130030

Kveði

0130040

Trjámispilsaldin

0130050

Dúnepli

0130990

Annað

0140000

iv.

0140010

Apríkósur

0140020

Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)

0140030

Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)

0140040

Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur)

0140990

Annað

0150000

v.

Steinaldin

a)

0151010

Vínber til neyslu

0151020

Vínþrúgur

0152000

b)

Jarðarber

0153000

c)

Klungurber

0153010

Brómber

0153020

Daggarber (logaber, bersaber og múltuber)

0153030

Hindber, (vínhindber, heimskautaber/hindber, (Rubus arcticus), mjaðarhindber (Rubus arcticus x
idaeus))

0153990

Annað

0154000

d)

0154010

Bláber (aðalbláber)

0154020

Trönuber (rauðber (týtuber))

0154030

Rifsber (rauð og hvít) og sólber

0154040

Stikilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar Ribes-tegundir)

0154050

Rósaldin

0154060

Mórber (aldin jarðarberjatrés)

0154070

Eplaþyrniber (kívíber (Actinidia arguta))

0154080

Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafþyrnisber (strandþyrnisber), snæþyrnisber, amalber og önnur
ber af trjákenndum plöntum)

0154990

Annað
vi.

0,05 (*)

Ber og smá aldin

0151000

0160000

Nr. 64/17

Vínber til neyslu og vínþrúgur

Önnur smá aldin og ber

Ýmis aldin

0161000

a)

Ætt hýði

0161010

Döðlur

3

0,7
0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)
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Nr. 64/18

Kenninúmer

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (a)

Dímetómorf

(2)

(3)

(1)
0161020

Fíkjur

0161030

Ólífur til átu

0161040

Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar (Citrus aurantifolia x
Fortunella spp.))

0161050

Stjörnualdin (bilimbi)

0161060

Gallaldin

0161070

Jövuplómur (jövuepli, malajaepli, rósaepli, brasilíukirsuber, (grumichama, Eugenia uniflora))

0161990

Annað

0162000

b) Óætt hýði, lítið

0162010

Kíví

0162020

Litkaber (tröllígulber, ígulber, gullaldin)

0162030

Píslaraldin

0162040

Kaktusfíkjur

0162050

Stjörnuepli

0162060

Persimónur (Virginíu-kakí) (svartaldin, mexíkóperur, grænaldin, gulaldin og mjúkaldin)

0162990

Annað

0163000

c)

Óætt hýði, stórt

0163010

Lárperur

0163020

Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabananar)

0163030

Mangó

0163040

Papæjualdin

0163050

Granatepli

0163060

Morgunberkjur, (kvöldberkjur, sykurepli (sólberkjur), flosberkjur og önnur miðlungsstór aldin af
berkjuviðarætt)

0163070

Gvava (drekaávextir (Hylocereus undatus))

0163080

Ananas

0163090

Brauðaldin (saðningaraldin)

0163100

Dáraaldin

0163110

Nónberkjur

0163990

Annað

0200000
0210000

2.

NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI
i.

Rótarávextir og hnýði

0211000

a)

0212000

b) Hitabeltisrótarávextir og -hnýði

0212010

14.11.2013

Kartöflur

Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, fílseyru)

0,5
0,05 (*)

14.11.2013
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Nr. 64/19

Kenninúmer

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (a)

Dímetómorf

(1)

(2)

(3)

0212020

Sætuhnúðar

0212030

Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jíkamarætur)

0212040

Örvarrót

0212990

Annað

0213000

c)

Aðrir rótarávextir og hnýði, að sykurrófum undanskildum

0213010

Rauðrófur

0,05 (*)

0213020

Gulrætur

0,05 (*)

0213030

Hnúðsilla

0,05 (*)

0213040

Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, maríuvandarætur)

0,05 (*)

0213050

Ætifíflar

0,05 (*)

0213060

Nípur

0,05 (*)

0213070

Steinseljurætur

0,05 (*)

0213080

Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef (Cyperus
esculentus))

0213090

Hafursrætur (svartrætur)

0,05 (*)

0213100

Gulrófur

0,05 (*)

0213110

Næpur

0,05 (*)

0213990

Annað

0,05 (*)

0220000

ii.

1

Laukar

0220010

Hvítlaukur

0,6

0220020

Laukar (silfurlaukur)

0,6

0220030

Skalottlaukur

0,6

0220040

Vorlaukar (pípulaukur og svipuð yrki)

0,3

0220990

Annað

0,1

0230000
0231000

iii.

Aldingrænmeti
a)

Náttskuggaætt

0231010

Tómatar (kirsuberjatómatar, trjátómatar, blöðruber, goðaber, úlfaber (Lycium barbarum og L.
chinense))

0231020

Paprikur (eldpipar)

0,5

0231030

Eggaldin (melónuperur)

0,3

0231040

Okra

0,05 (*)

0231990

Annað

0,05 (*)

0232000

b) Graskersætt — ætt hýði

0232010

Gúrkur

0232020

Smágúrkur

0232030

Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker))

0232990

Annað

1

1
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Nr. 64/20

14.11.2013

Kenninúmer

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (a)

Dímetómorf

(1)

(2)

(3)

0233000

c)

Graskersætt — óætt hýði

0233010

Melónur (horngúrkur)

0233020

Risagrasker (vetrargrasker)

0,05 (*)

0233030

Vatnsmelónur

0,05 (*)

0233990

Annað

0,05 (*)

0234000

d) Sykurmaís

0,05 (*)

0239000

e)

0,05 (*)

0240000

iv.

0241000

Annað aldingrænmeti

1

Kál
a)

Blómstrandi kál

0241010

Spergilkál (kalabríukál, kínaspergilkál, næpukál)

0241020

Blómkál

0,05 (*)

0241990

Annað

0,05 (*)

0242000

5

b) Kálhöfuð

0242010

Rósakál

0242020

Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)

0242990

Annað

0,05 (*)

Blaðkál

3

0243000

c)

0243010

Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál, kínakál)

0243020

Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, fóðurkál)

0243990

Annað

0244000
0250000
0251000

d) Hnúðkál
v.

0,05 (*)
6

0,05 (*)

Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir
a)

Salat og aðrar salatplöntur, þ.m.t. plöntur af krossblómaætt

0251010

Lambasalat (ítalskt vorsalat)

10

0251020

Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)

15

0251030

Flatur salatfífill (breiðblaða salatfífill) (villtur kaffifífill, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat,
sykurbrauðssalat)

6

0251040

Karsi

10

0251050

Vetrarkarsi

10

0251060

Klettasalat (gyltumustarður)

10

0251070

Sinnepskál

10

0251080

Blöð og stilkar af Brassica spp. (misunakál, blöð af baunategundum og hreðkum og önnur
ungblöð af plöntum af ættkvíslinni Brassica (plönturnar eru uppskornar þegar þær eru komnar
með allt að 8 eiginleg laufblöð))

10

0251990

Annað

1

0252000

b) Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)

0252010

Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum (Amaranthus))

1

0252020

Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð (Salsola soda))

1

14.11.2013
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Kenninúmer

Nr. 64/21

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (a)

Dímetómorf

(2)

(3)

(1)
0252030

Blaðbeðjur (rauðrófulauf)

0252990

Annað
Vínviðarlauf

1
0,05 (*)

0253000

c)

0254000

d) Brunnperla

10

0255000

e)

Jólasalat

10

0256000

f)

Kryddjurtir

10

0256010

Kerfill

0256020

Graslaukur

0256030

Blaðsellerí (fennikulauf, kóríanderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og
önnur lauf af sveipjurtaætt)

0256040

Steinselja

0256050

Salvía (vetrarsar, sumarsar)

0256060

Rósmarín

0256070

Garðablóðberg (meiran, kjarrminta)

0256080

Basilíka (blöð af hjartafró, minta, piparminta)

0256090

Lárviðarlauf

0256100

Fáfnisgras (ísópur)

0256990

Annað (æt blóm)

0260000

i.

10

Belgávextir (ferskir)

0260010

Baunir (með fræbelg) (grænar baunir (garðbaunir, belgbaunir), glæsibaunir, snittubaunir,
spergilbaunir)

0,05 (*)

0260020

Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)

0,05 (*)

0260030

Ertur (með fræbelg) (sykurertur)

0,05 (*)

0260040

Ertur (án fræbelgs) (garðertur, kjúklingabaunir)

0260050

Linsubaunir

0,05 (*)

0260990

Annað

0,05 (*)

0270000

ii.

0,1

Stöngulgrænmeti (ferskt)

0270010

Spergill

0,05 (*)

0270020

Salatþistlar

0,05 (*)

0270030

Sellerí

0270040

Fennika

0270050

Ætiþistlar

2

0270060

Blaðlaukur

1,5

0270070

Rabarbari

0,05 (*)

0270080

Bambussprotar

0,05 (*)

0270090

Pálmakjarnar

0,05 (*)

0270990

Annað

0,05 (*)

15
0,05 (*)
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Nr. 64/22

Kenninúmer

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (a)

Dímetómorf

(2)

(3)

(1)
0280000

iii.

Sveppir

0280010

Ræktaðir (ætisveppir, ostrusveppir, tókasveppir)

0280020

Villtir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)

0280990

Annað

0290000
0300000

iv.
3.

Þang og þari

ÞURRKAÐIR BELGÁVEXTIR

0300010

Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, hestabaunir, augnbaunir)

0300020

Linsubaunir

0300030

Ertur (kjúklingabaunir, gráertur, varpabaunir)

0300040

Úlfabaunir

0300990

Annað

0400000
0401000

4.

OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN
i.

Olíufræ

0401010

Hörfræ

0401020

Jarðhnetur

0401030

Valmúafræ

0401040

Sesamfræ

0401050

Sólblómafræ

0401060

Repjufræ (arfanæpa, akurfrækál)

0401070

Sojabaunir

0401080

Mustarðsfræ

0401090

Baðmullarfræ

0401100

Risagraskersfræ (önnur fræ af ættkvíslinni Cucurbitaceae)

0401110

Litunarþistill

0401120

Hjólkróna

0401130

Akurdoðra

0401140

Hampfræ

0401150

Kristpálmafræ

0401990

Annað

0402000

ii.

14.11.2013

Olíurík aldin

0402010

Ólífur til olíuframleiðslu

0402020

Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)

0402030

Pálmaaldin

0402040

Dúnviðaraldin

0402990

Annað

0,05 (*)

0,05 (*)
0,05 (*)

0,05 (*)

14.11.2013
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Kenninúmer

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (a)

Dímetómorf

(2)

(3)

(1)
0500000

5.

KORNTEGUNDIR

0500010

Bygg

0500020

Bókhveiti (halar, frumbyggjanjóli)

0500030

Maís

0500040

Hirsi (mannagrjón, hvingresi)

0500050

Hafrar

0500060

Hrísgrjón

0500070

Rúgur

0500080

Dúrra

0500090

Hveiti (spelt, rúghveiti)

0500990

Annað

0600000

6.

TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ

0610000

i.

Te (þurrkuð lauf og stilkar, einnig gerjuð, Camellia sinensis)

0620000

ii.

Kaffibaunir

0630000

iii.

Jurtate (þurrkuð)

0631000

a)

Kamillublóm

0631020

Blóm af læknakólfi

0631030

Rósablöð

0631040

Jasmínublóm (ylliblóm (Sambucus nigra))

0631050

Lindiblóm

0631990

Annað

0,05 (*)

b) Lauf

0632010

Jarðarberjalauf

0632020

Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)

0632030

Indíánaþyrnislauf (Maté)

0632990

Annað

0633000

c)

Rætur

0633010

Garðabrúðurót

0633020

Ginsengrót

0633990

Annað

0639000

d) Önnur jurtate

0640000

i.

Kakóbaunir (gerjaðar baunir)

0650000

ii.

Karób (Jóhannesarbrauð)

0700000

0,05 (*)

Blóm

0631010

0632000

Nr. 64/23

7.

HUMLAR (þurrkaðir), þ.m.t. humlakögglar og óþykkt duft

50
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Nr. 64/24

Kenninúmer

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (a)

Dímetómorf

(2)

(3)

(1)
0800000
0810000

8.

KRYDD
i.

Fræ

0810010

Anís

0810020

Ilmfrú

0810030

Sellerífræ (skessujurtarfræ)

0810040

Kóríanderfræ

0810050

Kúmínfræ

0810060

Dillfræ

0810070

Fennikufræ

0810080

Grikkjasmári

0810090

Múskat

0810990

Annað

0820000

ii.

Aldin og ber

0820010

Allrahanda

0820020

Aníspipar (kínapipar)

0820030

Kúmen

0820040

Kardimommur

0820050

Einiber

0820060

Pipar, svartur og hvítur (langpipar, rósapipar)

0820070

Vanillustangir

0820080

Tamarind

0820990

Annað

0830000

iii.

Börkur

0830010

Kanill (kassíukanill)

0830990

Annað

0840000

iv.

14.11.2013

Rætur eða jarðstönglar

0840010

Lakkrísrót

0840020

Engifer

0840030

Túrmerik (kúrkúmín)

0840040

Piparrót

0840990

Annað

0,05 (*)

14.11.2013
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Kenninúmer

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (a)

Dímetómorf

(2)

(3)

(1)
0850000

v.

Blómknappar

0850010

Negull

0850020

Kapers

0850990

Annað

0860000

vi.

Fræni

0860010

Saffran

0860990

Annað

0870000

vii.

Frækápur

0870010

Múskatblóm

0870990

Annað

0900000

9.

SYKURPLÖNTUR

0900010

Sykurrófur (rætur)

0900020

Sykurreyr

0900030

Kaffifífilsrætur

0900990

Annað

1000000
1010000

1011000

10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU-LANDDÝR
i.

Kjöt, unnar kjötvörur, sláturmatur, blóð, dýrafita; nýtt, kælt eða fryst, saltað, í saltlegi,
þurrkað eða reykt eða unnið í fín- eða grófmalað mjöl; aðrar unnar afurðir, t.d. pylsur og
tilreidd matvæli gerð úr þessum vörum
a)

Svín

1011010

Kjöt

1011020

Fita, án magurs kjöts

1011030

Lifur

1011040

Nýru

1011050

Ætur sláturmatur

1011990

Annað

1012000

b) Nautgripir

1012010

Kjöt

1012020

Fita

1012030

Lifur

1012040

Nýru

1012050

Ætur sláturmatur

1012990

Annað

1013000

Nr. 64/25

c)

Sauðfé

1013010

Kjöt

1013020

Fita

1013030

Lifur

1013040

Nýru

1013050

Ætur sláturmatur

0,05 (*)

0,05 (*)
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Nr. 64/26

Kenninúmer

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (a)

Dímetómorf

(2)

(3)

(1)
1013990

Annað

1014000

d) Geitur

1014010

Kjöt

1014020

Fita

1014030

Lifur

1014040

Nýru

1014050

Ætur sláturmatur

1014990

Annað

1015000

e)

Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar

1015010

Kjöt

1015020

Fita

1015030

Lifur

1015040

Nýru

1015050

Ætur sláturmatur

1015990

Annað

1016000

f)

Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur

1016010

Kjöt

1016020

Fita

1016030

Lifur

1016040

Nýru

1016050

Ætur sláturmatur

1016990

Annað

1017000

g) Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur)

1017010

Kjöt

1017020

Fita

1017030

Lifur

1017040

Nýru

1017050

Ætur sláturmatur

1017990

Annað

1020000

ii.

Mjólk og rjómi, þó ekki þykkt eða með viðbættum sykri eða öðru sætiefni, smjör og önnur fita
framleidd úr mjólk, ostur og ystingur

1020010

Nautgripir

1020020

Sauðfé

1020030

Geitur

1020040

Hestar

1020990

Annað

1030000

iii.

14.11.2013

Fuglsegg, ný, varin skemmdum eða soðin; skurnlaus egg og eggjarauður, nýtt, þurrkað, soðið í
gufu eða vatni, mótað, fryst eða varið skemmdum með öðrum hætti, einnig með viðbættum
sykri eða öðru sætiefni
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Kenninúmer

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (a)

Dímetómorf

(2)

(3)

(1)
1030010

Kjúklingar

1030020

Endur

1030030

Gæsir

1030040

Kornhænur

1030990

Annað

Nr. 64/27

1040000

iv.

Hunang (drottningarhunang, frjókorn)

1050000

v.

Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókódílar)

1060000

vi.

Sniglar

1070000

vii.

Aðrar afurðir landdýra

a) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.
(*) Neðri greiningarmörk
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 34/2013

14.11.2013

2013/EES/64/03

frá 16. janúar 2013
um breytingu á II., III. og IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005
að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir 2-fenýlfenól, ametóktradín, stofna Aureobasidium
pullulans DSM 14940 og DSM 14941, sýprókónasól, dífenókónasól, díþíókarbamöt, fólpet,
própamókarb, spínósað, spíródíklófen, tebúfenpýrað og tetrakónasól í eða
á tilteknum afurðum (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

Að því er varðar sýprókónasól var slík umsókn lögð
fram varðandi valmúafræ. Að því er varðar
dífenókónasól var slík umsókn lögð fram varðandi
hindber, brómber og graskersætt (ætt hýði). Að því er
varðar díkvat var slík umsókn lögð fram varðandi
hjólkrónu. Að því er varðar díþíókarbamöt var slík
umsókn lögð fram varðandi hvítlauk, lauk, skalottlauk,
graskersætt og spergil. Að því er varðar epoxíkónasól
var slík umsókn lögð fram varðandi afurðir úr
dýraríkinu að teknu tilliti til hámarksgilda leifa í fóðri
vegna notkunar epoxíkónasóls á maís. Að því er varðar
fólpet var slík umsókn lögð fram varðandi vínþrúgur.
Að því er varðar própamókarb var slík umsókn lögð
fram varðandi grænkál. Að því er varðar spínósað var
slík umsókn lögð fram varðandi sellerí, fenniku, hindber
og brómber. Að því er varðar spíródíklófen var slík
umsókn lögð fram varðandi jarðarber og banana. Að því
er varðar tebúfenpýrað var slík umsókn lögð fram
varðandi gúrkur og dvergbíta. Að því er varðar
tetrakónasól var slík umsókn lögð fram varðandi
repjufræ.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir
varnarefnaleifar í eða á matvælum og fóðri úr plöntu- og
dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE
(1), einkum a-lið 1. mgr. 14. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 voru
fastsett hámarksgildi leifa fyrir 2-fenýlfenól, díkvat,
díþíókarbamöt og fólpet. Í A-hluta III. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 396/2005 voru fastsett hámarksgildi
leifa fyrir ametóktradín, bixafen, sýprókónasól,
dífenókónasól, epoxíkónasól, própamókarb, spínósað,
spíródíklófen, tebúfenpýrað og tetrakónasól. Þar eð
sértæk hámarksgildi leifa fyrir stofna Aureobasidium
pullulans DSM 14940 og DSM 14941 höfðu ekki verið
fastsett í II. og III. viðauka við reglugerð (EB) nr.
396/2005, né þeir taldir með í IV. viðauka við þá
reglugerð, gildir staðargildi sem er 0,01 mg/kg.

2)

Í tengslum við málsmeðferð sem varðaði leyfi fyrir
plöntuvarnarefni
sem
inniheldur
virka
efnið
ametóktradín, til notkunar á blaðlauk, var sótt um, skv.
1. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, að fá að
breyta gildandi hámarksgildum leifa.

3)

Að því er varðar bixafen var slík umsókn lögð fram
varðandi olíurepju, hörfræ, valmúafræ og mustarðsfræ.

__________________
(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 25, 26.1.2013, bls. 1. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 184/2013 frá 8. nóvember
2013 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.

4)

Í tengslum við málsmeðferð við veitingu leyfis fyrir
notkun plöntuvarnarefnis, sem inniheldur virka efnið
Aureobasidium pullulans, stofna DSM 14940 og DSM
14941, var sótt um, skv. 1. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB)
nr. 396/2005, að fá að færa það virka efni inn í IV.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005.

5)

Í samræmi við 2. og 4. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr.
396/2005 var lögð fram umsókn um notkun
ametóktradíns á kartöflur, hitabeltisrótarávexti og hnýði, lauk, hvítlauk, skalottlauk, vorlauk, tómata,
paprikur, eggaldin, okra, aðrar plöntur af náttskuggaætt,
gúrkur, smágúrkur, dvergbíta, aðrar plöntur af
graskersætt (ætt hýði), graskersætt (óætt hýði),
spergilkál, höfuðkál, kínakál, salat, breiðblaða salatfífil,
karsa, vetrarkarsa, klettasalat, sinnepskál, blöð og stilka
af Brassica spp., spínat, blaðbeðju, súpugull, sellerí,
fenniku og humla.
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Umsækjandinn fullyrðir að viðurkennd notkun
ametóktradíns á slíkar nytjaplöntur í Bandaríkjunum og
Kanada leiði til þess að styrkur leifa verður meiri en
hámarksgildi leifa í reglugerð (EB) nr. 396/2005 segir
til um, og að nauðsynlegt sé að setja hærra hámarksgildi
leifa til að komast hjá viðskiptahindrunum við
innflutning á þessum nytjaplöntum.
6)

Að því er varðar spíródíklófen var slík umsókn lögð
fram um að hækka gildandi hámarksgildi leifa fyrir
papæjualdin, lárperur og mangó þar eð viðurkennd
notkun þessa efnis á slíkar nytjaplöntur í
Bandaríkjunum leiðir til þess að styrkur leifa verður
meiri en hámarksgildi leifa í reglugerð (EB) nr.
396/2005 segir til um. Til að komast hjá
viðskiptahindrunum við innflutning á þessum
nytjaplöntum er nauðsynlegt að setja hærra
hámarksgildi leifa.

7)

Viðkomandi aðildarríki mátu þessar umsóknir í
samræmi við 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005 og
matsskýrslurnar voru sendar framkvæmdastjórninni.

8)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu, hér á eftir nefnd
Matvælaöryggisstofnunin, lagði mat á umsóknirnar og
matsskýrslurnar og rannsakaði einkum áhættu fyrir
neytendur og, þar sem við átti, fyrir dýr og skilaði
rökstuddum álitum um tillögð hámarksgildi leifa (2).
Matvælaöryggisstofnunin
sendi
þessi
álit
til
framkvæmdastjórnarinnar og aðildarríkjanna og gerði
þau aðgengileg almenningi.

9)

Að því er varðar notkun ametóktradíns á vorlauk komst
Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu í
rökstuddum álitum sínum að fyrirliggjandi gögn væru
ekki fullnægjandi til að fastsetja nýtt hámarksgildi leifa.
Að því er varðar tómata og paprikur sýna fyrirliggjandi
gögn ekki þörf á breytingu á gildandi hámarksgildum
leifa. Að því er varðar notkun bixafens á olíurepju,
hörfræ, valmúafræ og mustarðsfræ eru fyrirliggjandi
gögn ekki fullnægjandi til að fastsetja nýtt hámarksgildi
leifa.
Að
því
er
varðar
díkvat
komst
Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að
fyrirhuguð notkun sé ekki nægilega studd gögnum um
efnaleifar og að ekki sé unnt að leyfa nýja notkun áður
en ítarleg endurskoðun á gildandi hámarksgildum leifa
hefur farið fram. Að því er varðar leifar af epoxíkónasól
í dýraafurðum sýna fyrirliggjandi gögn ekki þörf á
breytingu á gildandi hámarksgildum leifa. Að því er
varðar notkun spíródíklófens á jarðarber eru
fyrirliggjandi gögn ekki fullnægjandi til að fastsetja nýtt
hámarksgildi leifa.

10)

11)

Að því er varðar díþíókarbamöt vegna notkunar
metírams á spergil, lauk, skallottlauk og graskersætt
(ætt hýði) er ekki nauðsynlegt að gera breytingar á
hámarksgildum leifa þar eð þau hámarksgildi leifa sem
eru sett fram í II. viðauka við reglugerð (EB) nr.
396/2005 eru eins og þau sem óskað er eftir.
Að því er varðar stofna Aureobasidium pullulans DSM
14940 og DSM 1441 komst Matvælaöryggisstofnunin
að þeirri niðurstöðu að rétt sé að færa efnið í IV.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005.
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12)

Að því er varðar allar aðrar umsóknir komst
Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að allar
kröfur um gögn hefðu verið uppfylltar og að
breytingarnar, sem umsækjendurnir óskuðu eftir að yrðu
gerðar á hámarksgildunum, væru viðunandi að því er
varðar öryggi neytenda, á grundvelli mats fyrir 27
sérstakra evrópska neytendahópa á váhrifum sem
neytendur verða fyrir. Hún tók tillit til nýjustu
upplýsinga um eiturefnafræðilega eiginleika efnanna.
Hvorki ævilöng váhrif af völdum þessara efna vegna
neyslu á öllum matvælum sem geta innihaldið umrædd
efni né skammtímaváhrif vegna óhóflegrar neyslu á
viðkomandi nytjaplöntum og afurðum sýndu hættu á að
farið yrði yfir ásættanlega, daglega inntöku eða
viðmiðunarskammt bráðrar eitrunar.

13)

Að því er varðar 2-fenýlfenól í sítrusávöxtum voru
fastsett hámarksgildi leifa í reglugerð (EB) nr.
304/2010(3) til 30. september 2012, meðan beðið er
eftir að tvær prófanir í viðbót á leifum á sítrusávöxtum
og gildandi rannsóknir á stöðugleika við geymslu verði
lagðar fyrir og metnar. Þessar prófanir og gögn voru
lögð fyrir Spán, sem er skýrslugjafaraðildarríki fyrir
þetta efni, í mars 2012. Spánn mat þessi gögn og útbjó
matsskýrslu sem var lögð fyrir framkvæmdastjórnina
18.
júlí
2012.
Til
þess
að
veita
Matvælaöryggisstofnuninni nauðsynlegan tíma til að
meta þá skýrslu sem og framkvæmdastjórninni til að
taka sína ákvörðun þykir rétt að framlengja gildi þessara
hámarksgilda leifa til 30. september 2014.

14)

Á
grundvelli
rökstuddra
álita
Matvælaöryggisstofnunarinnar og að teknu tilliti til
þeirra þátta sem skipta máli í þessu tilliti uppfylla
viðeigandi breytingar á hámarksgildum leifa kröfurnar í
2. mgr. 14 gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

15)

Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 396/2005 til
samræmis við það.

16)

Í þágu réttarvissu skal breytingin varðandi 2-fenýlfenól
gilda frá 1. október 2012.

17)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um
matvælaferlið og heilbrigði dýra og hvorki
Evrópuþingið né ráðið hefur andmælt þeim.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum II., III. og IV. viðauka við reglugerð (EB) nr.
396/2005 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa
reglugerð.
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2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Ákvæði a-liðar í 1. lið viðaukans gilda frá 1. október 2012.

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

Gjört í Brussel 16. janúar 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO

forseti.

(1 )
(2 )

(3 )

Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 1.
Vísindaskýrslur Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (EFSA) eru fáanlegar á http://www.efsa.europa.eu:
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for ametoctradin in various commodities. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar
Evrópu 2012, 10(6), 2771, [43 bls], doi:10.2903/j.efsa.2012.2771. Rökstutt álit Matvælaöryggisstofnunarinnar: Potential inclusion of the
microorganism Aureobasidium pullulans strains DSM 14940 and DSM 14941 in Annex IV of Regulation (EC) No 396/2005. Tíðindi
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2011, 9(11), 2435, [25 bls], doi:10.2903/j.efsa.2012.2435.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for bixafen in oilseed rape, linseed, poppy seed and mustard seed. Tíðindi
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012, 10(7), 2844, [28 bls], doi:10.2903/j.efsa.2012.2844. Reasoned opinion on the modification of the
existing MRL for cyproconazole in poppy seed. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012, 10(7), 2834, [26 bls],
doi:10.2903/j.efsa.2012.2834.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for difenoconazole in raspberries, blackberries and cucurbits (edible peel).
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012, 10(8), 2867, [30 bls], doi:10.2903/j.efsa.2012.2867.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for diquat in borage (including echium (Echium plantagineum)). Tíðindi
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012, 10(5), 2711, [24 bls], doi:10.2903/j.efsa.2012.2711.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for dithiocarbamates (expressed as carbon disulfide) in bulb vegetables,
cucurbits and asparagus. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012, 10(7), 2846, [36 bls], doi:10.2903/j.efsa.2012.2846. Reasoned
opinion on the modification of the existing MRLs for epoxiconazole in products of animal origin. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar
Evrópu 2012, 10(6), 2795, [34 bls], doi:10.2903/j.efsa.2012.2795.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for folpet in wine grapes. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012,
10(6), 2769, [31 bls], doi:10.2903/j.efsa.2012.2769.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for propamocarb in radishes and kale. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar
Evrópu 2012, 10(4), 2684, [30 bls], doi:10.2903/j.efsa.2012.2684.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for spinosad in celery, fennel, raspberries and blackberries. Tíðindi
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012, 10(6), 2770, [27 bls], doi:10.2903/j.efsa.2012.2770.
Reasoned opinion on the modification of MRLs for spirodiclofen in strawberries bananas, avocado, mango and papaya. Tíðindi
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012, 10(7), 2821, [30 bls], doi:10.2903/j.efsa.2012.2821.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tebufenpyrad in cucumbers and courgettes. Tíðindi
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012, 10(6), 2793, [25 bls], doi:10.2903/j.efsa.2012.2793. Reasoned opinion on the modification of the
existing MRL for tetraconazole in rape seed. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012, 10(7), 2842, [31 bls],
doi:10.2903/j.efsa.2012.2842.
Stjtíð. ESB L 94, 15.4.2010, bls. 1.
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VIÐAUKI
Ákvæðum II., III. og IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt sem hér segir:
1) Ákvæðum II. viðauka er breytt sem hér segir:
a)

Í stað dálksins fyrir 2-fenýlfenól komi eftirfarandi:

Kenninúmer

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um(a)

2-fenýlfenól

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

(1)

(2)

(3)

0100000
0110000

1. NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR
i.

Sítrusávextir

0110010

Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin, tangelóaldin (að undanskildum minneólum), ljótaldin og
aðrir blendingar)

0110020

Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)

0110030

Sítrónur (skrápsítrónur, sítrónur)

0110040

Súraldin

0110050

Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar)

0110990

Aðrir

0120000

ii. Trjáhnetur (í skurn eða skurnlausar)

0120010

Möndlur

0120020

Parahnetur

0120030

Kasúhnetur

0120040

Kastaníuhnetur

0120050

Kókoshnetur

0120060

Heslihnetur (stórheslihnetur)

0120070

Goðahnetur

0120080

Pekanhnetur

0120090

Furuhnetur

0120100

Pistasíuhnetur

0120110

Valhnetur

0120990

Aðrar

0130000

iii. Kjarnaávextir

5 (+)

0,1(*)

0,05(*)

0130010

Epli (skógarepli)

0130020

Perur (sandperur)

0130030

Kveði

0130040

Trjámispilsaldin

(**)

0130050

Dúnepli

(**)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 64/32

(1)

(2)

0130990

Aðrir

0140000

iv. Steinaldin

0140010

Apríkósur

0140020

Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)

0140030

Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)

0140040

Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur)

0140990

Önnur

0150000
0151000

v.

Ber og smá aldin
a)

14.11.2013

(3)

0,05(*)

0,05(*)

Vínber til neyslu og vínþrúgur

0151010

Vínber til neyslu

0151020

Vínþrúgur

0152000

b) Jarðarber

0153000

c)

Klungurber

0153010

Brómber

0153020

Daggarber (logaber, bersaber og múltuber)

0153030

Hindber, (vínhindber, heimskautaber/hindber, (Rubus arcticus), mjaðarhindber (Rubus arcticus
x idaeus))

0153990

Annað

0154000

d) Önnur smá aldin og ber

0154010

Bláber (aðalbláber)

0154020

Trönuber (rauðber (týtuber))

0154030

Rifsber (rauð og hvít) og sólber

0154040

Stikilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar Ribes-tegundir)

0154050

Rósaldin

(**)

0154060

Mórber (aldin jarðarberjatrés)

(**)

0154070

Eplaþyrniber (kívíber (Actinidia arguta))

(**)

0154080

Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafþyrnisber (strandþyrnisber), snæþyrnisber, amalber og önnur
ber af trjákenndum plöntum)

(**)

0154990

Annað

0160000

vi. Ýmis aldin

0161000

a)

0,05(*)

Ætt hýði

0161010

Döðlur

0161020

Fíkjur

0161030

Ólífur til átu

0161040

Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar (Citrus aurantifolia
x Fortunella spp.))

0161050

Stjörnualdin (bilimbi)

(**)

0161060

Gallaldin

(**)

14.11.2013
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(2)

0161070

Jövuplómur (jövuepli, malajaepli, rósaepli, brasilíukirsuber, (grumichama, Eugenia uniflora))

0161990

Annað

0162000
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(3)
(**)

b) Óætt hýði, lítið

0162010

Kíví

0162020

Litkaber (tröllígulber, ígulber, gullaldin)

0162030

Píslaraldin

0162040

Kaktusfíkjur

(**)

0162050

Stjörnuepli

(**)

0162060

Persimónur (Virginíu-kakí) (svartaldin, mexíkóperur, grænaldin, gulaldin og mjúkaldin)

(**)

0162990

Annað

0163000

c)

Óætt hýði, stórt

0163010

Lárperur

0163020

Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabananar)

0163030

Mangó

0163040

Papæjualdin

0163050

Granatepli

0163060

Morgunberkjur, (kvöldberkjur, sykurepli (sólberkjur), flosberkjur og önnur miðlungsstór aldin af
berkjuviðarætt)

(**)

0163070

Gvava (drekaávextir (Hylocereus undatus))

(**)

0163080

Ananas

0163090

Brauðaldin (saðningaraldin)

(**)

0163100

Dáraaldin

(**)

0163110

Nónberkjur

(**)

0163990

Annað

0200000
0210000

2. NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI
i.

Rótarávextir og hnýði

0211000

a)

0212000

b) Hitabeltisrótarávextir og -hnýði

Kartöflur

0212010

Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, fílseyru)

0212020

Sætuhnúðar

0212030

Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jíkamarætur)

0212040

Örvarrót

0212990

Annað

0213000

0,05(*)

c)

Aðrir rótarávextir og hnýði, að sykurrófum undanskildum

0213010

Rauðrófur

0213020

Gulrætur

(**)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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(1)

(2)

0213030

Hnúðsilla

0213040

Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, maríuvandarætur)

0213050

Ætifíflar

0213060

Nípur

0213070

Steinseljurætur

0213080

Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef (Cyperus
esculentus))

0213090

Hafursrætur (svartrætur)

0213100

Gulrófur

0213110

Næpur

0213990

Annað

0220000

ii. Laukar

0220010

Hvítlaukur

0220020

Laukar (silfurlaukur)

0220030

Skalottlaukur

0220040

Vorlaukar (pípulaukur og svipuð yrki)

0220990

Annað

0230000
0231000

iii. Aldingrænmeti
a)

Náttskuggaætt

0231010

Tómatar (kirsuberjatómatar, trjátómatar, blöðruber, goðaber, úlfaber (Lycium barbarum og L.
chinense))

0231020

Paprikur (eldpipar)

0231030

Eggaldin (melónuperur)

0231040

Okra

0231990

Annað

0232000

b) Graskersætt — ætt hýði

0232010

Gúrkur

0232020

Smágúrkur

0232030

Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker))

0232990

Annað

0233000

c)

Graskersætt — óætt hýði

0233010

Melónur (horngúrkur)

0233020

Risagrasker (vetrargrasker)

0233030

Vatnsmelónur

0233990

Annað

0234000

d) Sykurmaís

0239000

e)

Annað aldingrænmeti

14.11.2013

(3)

14.11.2013
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(1)

0240000

(2)

a)

Blómstrandi kál

0241010

Spergilkál (kalabríukál, kínaspergilkál, næpukál)

0241020

Blómkál

0241990

Annað

0242000

b) Kálhöfuð

0242010

Rósakál

0242020

Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)

0242990

Annað

0243000

c)

Blaðkál

0243010

Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)

0243020

Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, fóðurkál)

0243990

Annað

0244000

0251000

d) Hnúðkál
v.

Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir
a)

Salat og aðrar salatplöntur, þ.m.t. plöntur af krossblómaætt

0251010

Vorsalat (strábrúða)

0251020

Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)

0251030

Breiðblaða salatfífill (villtur kaffifífill, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat)

0251040

Karsi

0251050

Vetrarkarsi

0251060

Klettasalat (gyltumustarður)

0251070

Sinnepskál

0251080

Blöð og stilkar af Brassica spp. (misunakál, blöð af baunategundum og hreðkum og önnur
ungblöð af plöntum af ættkvíslinni Brassica (plönturnar eru uppskornar þegar þær eru komnar
með allt að 8 eiginleg laufblöð))

0251990

Annað

0252000

(**)

(**)

b) Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)

0252010

Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum (Amaranthus))

0252020

Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð (Salsola
soda))

0252030

Blaðbeðjur (rauðrófulauf)

0252990

Annað

0253000

c)

0254000

d) Brunnperla

0255000

e)

Jólasalat

0256000

f)

Kryddjurtir

0256010

(3)

iv. Kál

0241000

0250000
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Vínviðarlauf

Kerfill

(**)

(**)
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(2)

(3)

0256020

Graslaukur

0256030

Blaðsellerí (fennikulauf, kóríanderlauf, dilllauf,
spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaætt)

0256040

Steinselja

0256050

Salvía (vetrarsar, sumarsar)

(**)

0256060

Rósmarín

(**)

0256070

Garðablóðberg (meiran, kjarrminta)

(**)

0256080

Basilíka (blöð af hjartafró, minta, piparminta)

(**)

0256090

Lárviðarlauf

(**)

0256100

Fáfnisgras (ísópur)

(**)

0256990

Annað (æt blóm)

0260000

vi. Belgávextir (ferskir)

kúmenlauf,

skessujurtarlauf,

hvönn,

0260010

Baunir (með fræbelg) (grænar baunir (garðbaunir, belgbaunir), glæsibaunir, snittubaunir,
spergilbaunir)

0260020

Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)

0260030

Ertur (með fræbelg) (sykurertur)

0260040

Ertur (án fræbelgs) (garðertur, kjúklingabaunir)

0260050

Linsubaunir

0260990

Annað

0270000

vii. Stöngulgrænmeti (ferskt)

0270010

Spergill

0270020

Salatþistlar

0270030

Sellerí

0270040

Fennika

0270050

Ætiþistlar

0270060

Blaðlaukur

0270070

Rabarbari

0270080

Bambussprotar

(**)

0270090

Pálmakjarnar

(**)

0270990

Annað

0280000

viii. Sveppir

0280010

Ræktaðir (ætisveppir, ostrusveppir, tókasveppir)

0280020

Villtir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)

0280990

Annað

0290000
0300000
0300010

ix. Þang og þari
3. ÞURRKAÐIR BELGÁVEXTIR
Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, hestabaunir, augnbaunir)

(**)

0,05(*)

14.11.2013
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(2)

0300020

Linsubaunir

0300030

Ertur (kjúklingabaunir, gráertur, varpabaunir)

0300040

Úlfabaunir

0300990

Annað

0400000
0401000
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(3)

4. OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN
i.

Olíufræ

0,1(*)

0401010

Hörfræ

0401020

Jarðhnetur

0401030

Valmúafræ

0401040

Sesamfræ

0401050

Sólblómafræ

0401060

Repjufræ (arfanæpa, akurfrækál)

0401070

Sojabaunir

0401080

Mustarðsfræ

0401090

Baðmullarfræ

0401100

Risagraskersfræ (önnur fræ af ættkvíslinni Cucurbitaceae)

0401110

Litunarþistill

(**)

0401120

Hjólkróna

(**)

0401130

Akurdoðra

(**)

0401140

Hampfræ

0401150

Kristpálmafræ

0401990

Annað

0402000

(**)

ii. Olíurík aldin
0,05(*)

0402010

Ólífur til olíuframleiðslu

0402020

Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)

(**)

0402030

Pálmaaldin

(**)

0402040

Dúnviðaraldin

(**)

0402990

Annað

0500000

5. KORNVÖRUR

0500010

Bygg

0500020

Bókhveiti (halar, frumbyggjanjóli)

0500030

Maís

0500040

Hirsi (kólfhirsi, hvingresi)

0500050

Hafrar

0500060

Hrísgrjón

0500070

Rúgur

0500080

Dúrra

0,1(**)
0,05(*)
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0500090

Hveiti (spelt, rúghveiti)

0500990

Annað

0600000

6. TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ

14.11.2013

(3)

0,1(*)

0610000

i.

Te (þurrkuð lauf og stilkar, einnig gerjuð, Camellia sinensis)

0620000

ii. Kaffibaunir

(**)

0630000

iii. Jurtate (þurrkað)

(**)

Blóm

(**)

0631010

Kamillublóm

(**)

0631020

Blóm af læknakólfi

(**)

0631030

Rósablöð

(**)

0631040

Jasmínublóm (ylliblóm (Sambucus nigra))

(**)

0631050

Lindiblóm

(**)

0631990

Annað

(**)

0631000

a)

0632000

b) Lauf

(**)

0632010

Jarðarberjalauf

(**)

0632020

Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)

(**)

0632030

Indíánaþyrnislauf (Maté)

(**)

0632990

Annað

(**)

0633000

c) Rætur

(**)

0633010

Garðabrúðurót

(**)

0633020

Ginsengrót

(**)

0633990

Annað

(**)

0639000

d) Önnur jurtate

(**)

0640000

iv. Kakóbaunir (gerjaðar baunir)

(**)

0650000

v. Karób (Jóhannesarbrauð)

(**)

0700000

7. HUMLAR (þurrkaðir), þ.m.t. humlakögglar og óþykkt duft

0800000

8. KRYDD

0,1(*)
(**)

Fræ

(**)

0810010

Anís

(**)

0810020

Ilmfrú

(**)

0810030

Sellerífræ (skessujurtarfræ)

(**)

0810040

Kóríanderfræ

(**)

0810050

Kúmínfræ

(**)

0810060

Dillfræ

(**)

0810070

Fennikufræ

(**)

0810080

Grikkjasmári

(**)

0810000

i.

14.11.2013
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0810090

Múskat

(**)

0810990

Annað

(**)

0820000

ii. Aldin og ber

(**)

0820010

Allrahanda

(**)

0820020

Aníspipar

(**)

0820030

Kúmen

(**)

0820040

Kardimommur

(**)

0820050

Einiber

(**)

0820060

Pipar, svartur og hvítur (langpipar, rósapipar)

(**)

0820070

Vanillustangir

(**)

0820080

Tamarind

(**)

0820990

Annað

(**)

0830000

iii. Börkur

(**)

0830010

Kanill (kassíukanill)

(**)

0830990

Annað

(**)

0840000

iv. Rætur eða jarðstönglar

(**)

0840010

Lakkrísrót

(**)

0840020

Engifer

(**)

0840030

Túrmerik (kúrkúmín)

(**)

0840040

Piparrót

(**)

0840990

Annað

(**)

Blómknappar

(**)

0850010

Negull

(**)

0850020

Kapers

(**)

0850990

Annað

(**)

0860000

vi. Fræni

(**)

0850000

v.

0860010

Saffran

(**)

0860990

Annað

(**)

0870000

vii. Frækápur

(**)

0870010

Múskatblóm

(**)

0870990

Annað

(**)

0900000

9. SYKURPLÖNTUR

(**)

0900010

Sykurrófur (rætur)

(**)

0900020

Sykurreyr

(**)

0900030

Kaffifífilsrætur

(**)
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0900990
1000000
1010000

1011000

(2)

Annað

0,05(*)

Kjöt, unnar kjötvörur, sláturmatur, blóð, dýrafita; nýtt, kælt eða fryst, saltað, í saltlegi,
þurrkað eða reykt eða unnið í fín- eða grófmalað mjöl; aðrar unnar afurðir, t.d. pylsur og
tilreidd matvæli gerð úr þessum vörum
a)

Svín

1011010

Kjöt

1011020

Fita, án magurs kjöts

1011030

Lifur

1011040

Nýru

1011050

Ætur sláturmatur

1011990

Annað

1012000

b) Nautgripir

1012010

Kjöt

1012020

Fita

1012030

Lifur

1012040

Nýru

1012050

Ætur sláturmatur

1012990

Annað

1013000

(3)
(**)

10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU-LANDDÝR
i.

14.11.2013

c)

Sauðfé

1013010

Kjöt

1013020

Fita

1013030

Lifur

1013040

Nýru

1013050

Ætur sláturmatur

1013990

Annað

1014000

d) Geitur

1014010

Kjöt

1014020

Fita

1014030

Lifur

1014040

Nýru

1014050

Ætur sláturmatur

1014990

Annað
Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar

(**)

1015010

Kjöt

(**)

1015020

Fita

(**)

1015030

Lifur

(**)

1015000

e)

14.11.2013
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1015040

Nýru

(**)

1015050

Ætur sláturmatur

(**)

1015990

Annað

(**)

1016000

f)

Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur

1016010

Kjöt

1016020

Fita

1016030

Lifur

1016040

Nýru

1016050

Ætur sláturmatur

1016990

Annað

1017000

g) Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur)

(**)

1017010

Kjöt

(**)

1017020

Fita

(**)

1017030

Lifur

(**)

1017040

Nýru

(**)

1017050

Ætur sláturmatur

(**)

1017990

Annað

(**)

1020000

ii. Mjólk og rjómi, þó ekki þykkt eða með viðbættum sykri eða öðru sætiefni, smjör og önnur
fita framleidd úr mjólk, ostur og ystingur

1020010

Nautgripir

1020020

Sauðfé

1020030

Geitur

1020040

Hestar

1020990

Annað

1030000

iii. Fuglsegg, ný, rotvarin eða soðin, skurnlaus egg og eggjarauður; nýtt, þurrkað, soðið í gufu
eða vatni, mótað, fryst eða rotvarið með öðrum hætti, einnig með viðbættum sykri eða öðru
sætiefni

1030010

Kjúklingar

1030020

Endur

(**)

1030030

Gæsir

(**)

1030040

Kornhænur

(**)

1030990

Annað

(**)

1040000

iv. Hunang (drottningarhunang, frjókorn)

(**)

1050000

v.

(**)

1060000

vi. Sniglar

(**)

1070000

vii. Aðrar afurðir landdýra

(**)

Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókódílar)

(a) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.
(*) Neðri greiningarmörk
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(**) Samsetning varnarefna/kóða sem hámarksgildi leifa, eins og sett er fram í B-hluta III. viðauka, gilda um.
2-fenýlfenól
(+) Hámarksgildi leifa sem gilda til 30. september 2014 meðan þess er beðið að tvær rannsóknir til viðbótar varðandi leifar á sítrusávöxtum og
gildar rannsóknir á stöðugleika við geymslu séu lagðar fram.
0110000

i.

Sítrusávextir

0110010

Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin, tangelóaldin (að undanskildum minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar)

0110020

Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)

0110030

Sítrónur (skrápsítrónur, sítrónur)

0110040

Súraldin

0110050

Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar)

0110990

Annað“

b) Í stað dálkanna fyrir díþíókarbamöt og fólpet komi eftirfarandi:

Kenninúmer

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (a)

Díþíókarbamöt,
(díþíókarbamöt, gefin upp
sem CS2, þ.m.t maneb,
mankóseb, metíram,
própíneb, þíram og síram)

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

Fólpet

1

2

3

4

5

0,02(*)

0100000
0110000

1. NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR
i.

Sítrusávextir

0110010

Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin, tangelóaldin (að undanskildum minneólum), ljótaldin
og aðrir blendingar)

0110020

Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)

0110030

Sítrónur (skrápsítrónur, sítrónur)

0110040

Súraldin

0110050

Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar)

0110990

Annað

0120000

0,02(*)

ii. Trjáhnetur (í skurn eða skurnlausar)

0120010

Möndlur

0,05(*)

0120020

Parahnetur

0,05(*)

0120030

Kasúhnetur

0,05(*)

0120040

Kastaníuhnetur

0,05(*)

0120050

Kókoshnetur

0,05(*)

0120060

Heslihnetur (stórheslihnetur)

0,05(*)

0120070

Goðahnetur

0,05(*)

0120080

Pekanhnetur

0,05(*)

0120090

Furuhnetur

0,05(*)
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0120100

Pistasíuhnetur

0120110

Valhnetur

0120990

Annað

0130000

iii. Kjarnaávextir
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3

0,05

4
(*)

0,1
0,05(*)
5

3 (+)

0130010

Epli (skógarepli)

0130020

Perur (sandperur)

0130030

Kveði

0130040

Trjámispilsaldin

(**)

(**)

0130050

Dúnepli

(**)

(**)

0130990

Annað

0140000

iv. Steinaldin

0140010

Apríkósur

2 (+)

0,02(*)

0140020

Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)

2 (+)

2

0140030

Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)

2 (+)

0,02(*)

0140040

Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur)

2 (+)

0,02(*)

0140990

Annað

0,05(*)

0,02(*)

0150000
0151000

v.

Ber og smá aldin
a)

Vínber til neyslu og vínþrúgur

0151010

Vínber til neyslu

0151020

Vínþrúgur

0152000

b) Jarðarber

0153000

c)

Klungurber

5 (+)
0,02(*)
10
10 (+)
0,05

3 (+)

(*)

0153010

Brómber

3 (+)

0153020

Daggarber (logaber, bersaber og múltuber)

0,02(*)

0153030

Hindber, (vínhindber, heimskautaber/hindber, (Rubus arcticus), mjaðarhindber (Rubus
arcticus x idaeus))

3 (+)

0153990

Annað

0,02(*)

0154000

d) Önnur smá aldin og ber

0154010

Bláber (aðalbláber)

5

0,02(*)

0154020

Trönuber (rauðber (týtuber))

5

0,02(*)

0154030

Rifsber (rauð og hvít) og sólber

5 (+)

3 (+)

0154040

Stikilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar Ribes-tegundir)

5

3 (+)
(**)

0154050

Rósaldin

(**)

0154060

Mórber (aldin jarðarberjatrés)

(**)

(**)

0154070

Eplaþyrniber (kívíber (Actinidia arguta))

(**)

(**)
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0154080

Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafþyrnisber (strandþyrnisber), snæþyrnisber, amalber og
önnur ber af trjákenndum plöntum)

0154990

Annað

0160000

vi. Ýmis aldin

0161000

a)

14.11.2013

3

4

(**)

(**)

5

0,02(*)
0,02(*)

Ætt hýði

0161010

Döðlur

0,05(*)

0161020

Fíkjur

0,05(*)

0161030

Ólífur til átu

5 (+)

0161040

Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar (Citrus
aurantifolia x Fortunella spp.))

0,05(*)

0161050

Stjörnualdin (bilimbi)

(**)

(**)

0161060

Gallaldin

(**)

(**)

0161070

Jövuplómur (jövuepli, malajaepli, rósaepli, brasilíukirsuber, (grumichama, Eugenia
uniflora))

(**)

(**)

0161990

Annað

0162000

b) Óætt hýði, lítið

0,05(*)
0,05(*)

0162010

Kíví

0162020

Litkaber (tröllígulber, ígulber, gullaldin)

0162030

Píslaraldin

0162040

Kaktusfíkjur

(**)

(**)

0162050

Stjörnuepli

(**)

(**)

0162060

Persimónur (Virginíu-kakí) (svartaldin, mexíkóperur, grænaldin, gulaldin og mjúkaldin)

(**)

(**)

0162990

Annað

0163000

c)

Óætt hýði, stórt

0163010

Lárperur

0,05(*)

0163020

Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabananar)

2 (+)

0163030

Mangó

2 (+)

0163040

Papæjualdin

7 (+)

0163050

Granatepli

0,05(*)

0163060

Morgunberkjur, (kvöldberkjur, sykurepli (sólberkjur), flosberkjur og önnur miðlungsstór
aldin af berkjuviðarætt)

(**)

(**)

0163070

Gvava (drekaávextir (Hylocereus undatus))

(**)

(**)

0163080

Ananas

0163090

Brauðaldin (saðningaraldin)

(**)

(**)

0163100

Dáraaldin

(**)

(**)

0163110

Nónberkjur

(**)

(**)

0163990

Annað

0,05(*)

0,05(*)

14.11.2013

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1

0200000
0210000
0211000
0212000

2

3

4

2. NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI
i.

Rótarávextir og hnýði
a)

Kartöflur

b) Hitabeltisrótarávextir og -hnýði

0212010

Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, fílseyru)

0212020

Sætuhnúðar

0212030

Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jíkamarætur)

0212040

Örvarrót

0212990

Annað

0213000

Nr. 64/45

c)

0,3 (+)
0,05

(*)

(**)

0,02(*)

(**)

0,02(*)

Aðrir rótarávextir og hnýði, að sykurrófum undanskildum

0213010

Rauðrófur

0,5 (+)

0213020

Gulrætur

0,2 (+)

0213030

Hnúðsilla

0,3 (+)

0213040

Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, maríuvandarætur)

0,2 (+)

0213050

Ætifíflar

0,05(**)

0213060

Nípur

0,2 (+)

0213070

Steinseljurætur

0,2 (+)

0213080

Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef
(Cyperus esculentus))

0213090

Hafursrót (svartrót)

0,2 (+)

0213100

Gulrófur

0,05(*)

0213110

Næpur

0,05(*)

0213990

Annað

0,05(*)

0220000

0,1

2 (+)

ii. Laukar

0220010

Hvítlaukur

0,6 (+)

0,1

0220020

Laukar (silfurlaukur)

1 (+)

0,1

0220030

Skalottlaukur

1 (+)

0,02(*)

0220040

Vorlaukar (pípulaukur og svipuð yrki)

1 (+)

0,02(*)

0220990
0230000
0231000

Annað

0,05

(*)

0,02(*)

iii. Aldingrænmeti
a)

Náttskuggaætt

0231010

Tómatar (kirsuberjatómatar, trjátómatar, blöðruber, goðaber, úlfaber (Lycium barbarum og
L. chinense))

3 (+)

3 (+)

0231020

Paprikur (eldpipar)

5 (+)

0,02(*)

0231030

Eggaldin (melónuperur)

3 (+)

0,02(*)

0231040

Okra

0,5 (+)

0,02(*)
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0231990

Annað

0232000

b) Graskersætt — ætt hýði

0232010

Gúrkur

0232020

Smágúrkur

0232030

Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker))

0232990

Annað

0233000

c)

Graskersætt — óætt hýði

14.11.2013

3

4

0,05(*)

0,02(*)

2 (+)

0,02(*)

1,5 (+)

1

0233010

Melónur (horngúrkur)

0233020

Risagrasker (vetrargrasker)

0233030

Vatnsmelónur

0233990

Annað

0234000

d) Sykurmaís

0,05(*)

0,02(*)

0239000

e)

Annað aldingrænmeti

0,05(*)

0,02(*)

Blómstrandi kál

1 (+)

0,02(*)

0240000

iv. Kál

0241000

a)

0241010

Spergilkál (kalabríukál, kínaspergilkál, næpukál)

0241020

Blómkál

0241990

Annað

0242000

0,02(*)

b) Kálhöfuð

0242010

Rósakál

2 (+)

0242020

Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)

3 (+)

0242990

Annað

0,05(*)

Blaðkál

0,5 (+)

0,02(*)

1 (+)

0,05

0243000

c)

0243010

Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)

0243020

Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, fóðurkál)

0243990

Annað

0244000
0250000
0251000

d) Hnúðkál
v.

Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir
a)

Salat og aðrar salatplöntur, þ.m.t. plöntur af krossblómaætt

5 (+)
0,02(*)

0251010

Vorsalat (strábrúða)

0251020

Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)

0251030

Breiðblaða salatfífill (villtur kaffifífill, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat)

0,02(*)

0251040

Karsi

0,02(*)

0251050

Vetrarkarsi

0251060

Klettasalat (gyltumustarður)

2

(**)

(**)

0,02(*)
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(**)

(**)

0251070

Sinnepskál

0251080

Blöð og stilkar af Brassica spp. (misunakál, blöð af baunategundum og hreðkum og önnur
ungblöð af plöntum af ættkvíslinni Brassica (plönturnar eru uppskornar þegar þær eru
komnar með allt að 8 eiginleg laufblöð))

0,02(*)

0251990

Annað

0,02(*)

0252000

b) Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)

0252010

Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum (Amaranthus))

0252020

Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð
(Salsola soda))

0252030

Blaðbeðjur (rauðrófulauf)

0252990

Annað

0,05(*)

10

(**)

(**)

0,05(*)

0,02(*)

(*)

0,02(*)

0,05

(**)

(**)

d) Brunnperla

0,3 (+)

0,02(*’)

0255000

e)

Jólasalat

0,5 (+)

0,02(*’)

0256000

f)

Kryddjurtir

5 (+)

0,02(*’)

0253000

c)

0254000

Vínviðarlauf

0256010

Kerfill

0256020

Graslaukur

0256030

Blaðsellerí (fennikulauf, kóríanderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurtarlauf, hvönn,
spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaætt)

0256040

Steinselja

0256050

Salvía (vetrarsar, sumarsar)

(**)

(**)

0256060

Rósmarín

(**)

(**)

0256070

Garðablóðberg (meiran, kjarrminta)

(**)

(**)

0256080

Basilíka (blöð af hjartafró, minta, piparminta)

(**)

(**)

0256090

Lárviðarlauf

(**)

(**)

0256100

Fáfnisgras (ísópur)

(**)

(**)

0256990

Annað (æt blóm)

0260000

vi. Belgávextir (ferskir)
1 (+)

2 (+)

0,1 (+)

2 (+)

1 (+)

0,02(*)

0,2 (+)

0,02(*)

(*)

0,02(*)
0,02(*)

0260010

Baunir (með fræbelg) (grænar baunir (garðbaunir, belgbaunir), glæsibaunir, snittubaunir,
spergilbaunir)

0260020

Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)

0260030

Ertur (með fræbelg) (sykurertur)

0260040

Ertur (án fræbelgs) (garðertur, kjúklingabaunir)

0260050

Linsubaunir

0,05

0260990

Annað

0,05(*)

0270000

0,02(*)

vii. Stöngulgrænmeti (ferskt)

0270010

Spergill

0,5 (+)

0270020

Salatþistlar

0,05(*)

0270030

Sellerí

0,05(*)
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(*)

0270040

Fennika

0,05

0270050

Ætiþistlar

0,05(*)

0270060

Blaðlaukur

3 (+)

0270070

Rabarbari

0,5 (+)

0270080

Bambussprotar

0270090

Pálmakjarnar

0270990

Annað

0280000
0280010

Ræktaðir (ætisveppir, ostrusveppir, tókasveppir)

0280020

Villtir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)

0280990

Annað

0300000

ix. Þang og þari
3.

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

viii. Sveppir

0290000

(**)

0,05(*)

0,02(*)

(**)

(**)

0,02(*)

ÞURRKAÐIR BELGÁVEXTIR

0300010

Baunir (breiðbaunir,
augnbaunir)

0300020

Linsubaunir

0,05(*)

0300030

Ertur (kjúklingabaunir, gráertur, varpabaunir)

0,1 (+)

0300040

Úlfabaunir

0,05(*)

0300990

Annað

0,05(*)

0400000
0401000

4.

bostonbaunir,

flögubaunir,

risabaunir,

smjörbaunir,

hestabaunir,

0,1 (+)

0,02(*)

OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN
i.

Olíufræ

0401010

Hörfræ

0,1(*)

0401020

Jarðhnetur

0,1(*)

0401030

Valmúafræ

0,1(*)

0401040

Sesamfræ

0,1(*)

0401050

Sólblómafræ

0,1(*)

0401060

Repjufræ (arfanæpa, akurfrækál)

0401070

Sojabaunir

0,1(*)

0401080

Mustarðsfræ

0,1(*)

0401090

Baðmullarfræ

0,1(*)

0401100

Risagraskersfræ (önnur fræ af ættkvíslinni Cucurbitaceae)

0,1(*)

0401110

Litunarþistill

(**)

(**)

0401120

Hjólkróna

(**)

(**)

0401130

Akurdoðra

(**)

(**)

0401140

Hampfræ

0401150

Kristpálmafræ

0401990

Annað

0,5 (+)

0,1

(*)

(**)

0,1

(*)

(**)
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ii. Olíurík aldin

0402010

Ólífur til olíuframleiðslu

0402020

Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)

(**)

(**)

0402030

Pálmaaldin

(**)

(**)

0402040

Dúnviðaraldin

(**)

(**)

0402990

Annað

0500000

5 (+)

0,1(*)

5. KORNVÖRUR

0500010

Bygg

2 (+)

2

0500020

Bókhveiti (halar, frumbyggjanjóli)

0,05(*)

0,02(*)

0500030

Maís

0,05(*)

0,02(*)

0500040

Hirsi (kólfhirsi, hvingresi)

0,05(*)

0,02(*)

0500050

Hafrar

2 (+)

0,02(*)

0500060

Hrísgrjón

0,05(*)

0,02(*)

0500070

Rúgur

1 (+)

0,02(*)

0500080

Dúrra

0,05(*)

0,02(*)

0500090

Hveiti (spelt, rúghveiti)

1 (+)

2

0500990
0600000

Annað

0,05

6. TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ

(*)

0,02(*)

0,1(*)

0,05(*)

0610000

i.

0620000

ii. Kaffibaunir

(**)

(**)

0630000

iii. Jurtate (þurrkað)

(**)

(**)

Blóm

(**)

(**)

0631010

Kamillublóm

(**)

(**)

0631020

Blóm af læknakólfi

(**)

(**)

0631030

Rósablöð

(**)

(**)

0631040

Jasmínublóm (ylliblóm (Sambucus nigra))

(**)

(**)

0631050

Lindiblóm

(**)

(**)

0631990

Annað

(**)

(**)

(**)

(**)

0631000

0632000

Te (þurrkuð lauf og stilkar, einnig gerjuð, Camellia sinensis)

a)

b) Lauf

0632010

Jarðarberjalauf

(**)

(**)

0632020

Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)

(**)

(**)

0632030

Indíánaþyrnislauf (Maté)

(**)

(**)

0632990

Annað

(**)

(**)

Rætur

(**)

(**)

Garðabrúðurót

(**)

(**)

0633000
0633010

c)
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0633020

Ginsengrót

(**)

(**)

0633990

Annað

(**)

(**)

(**)

(**)

0639000

d) Önnur jurtate

0640000

iv. Kakóbaunir (gerjaðar baunir)

(**)

(**)

0650000

v.

(**)

(**)

25 (+)

150

(**)

(**)

Fræ

(**)

(**)

0810010

Anís

(**)

(**)

0810020

Ilmfrú

(**)

(**)

0810030

Sellerífræ (skessujurtarfræ)

(**)

(**)

0810040

Kóríanderfræ

(**)

(**)

0810050

Kúmínfræ

(**)

(**)

0810060

Dillfræ

(**)

(**)

0810070

Fennikufræ

(**)

(**)

0810080

Grikkjasmári

(**)

(**)

0810090

Múskat

(**)

(**)

0810990

Annað

(**)

(**)

(**)

(**)

0700000
0800000
0810000

0820000

Karób (Jóhannesarbrauð)

7. HUMLAR (þurrkaðir), þ.m.t. humlakögglar og óþykkt duft
8. KRYDD
i.

ii. Aldin og ber

0820010

Allrahanda

(**)

(**)

0820020

Aníspipar

(**)

(**)

0820030

Kúmen

(**)

(**)

0820040

Kardimommur

(**)

(**)

0820050

Einiber

(**)

(**)

0820060

Pipar, svartur og hvítur (langpipar, rósapipar)

(**)

(**)

0820070

Vanillustangir

(**)

(**)

0820080

Tamarind

(**)

(**)

0820990

Annað

(**)

(**)

(**)

(**)

0830000

iii. Börkur

0830010

Kanill (kassíukanill)

(**)

(**)

0830990

Annað

(**)

(**)

(**)

(**)

0840000

iv. Rætur eða jarðstönglar

0840010

Lakkrísrót

(**)

(**)

0840020

Engifer

(**)

(**)

0840030

Túrmerik (kúrkúmín)

(**)

(**)
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(**)

0840040

Piparrót

(**)

0840990

Annað

(**)

(**)

Blómknappar

(**)

(**)

0850010

Negull

(**)

(**)

0850020

Kapers

(**)

(**)

0850990

Annað

(**)

(**)

0860000

vi. Fræni

(**)

(**)
(**)

0850000

v.

0860010

Saffran

(**)

0860990

Annað

(**)

(**)

0870000

vii. Frækápur

(**)

(**)

0870010

Múskatblóm

(**)

(**)

0870990

Annað

(**)

(**)

0900000

9.

(**)

(**)

0900010

Sykurrófur (rætur)

(**)

(**)

0900020

Sykurreyr

(**)

(**)

0900030

Kaffifífilsrætur

(**)

(**)

0900990

Annað

(**)

(**)

1000000

10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU-LANDDÝR

1010000

1011000

SYKURPLÖNTUR

i.

Kjöt, unnar kjötvörur, sláturmatur, blóð, dýrafita; nýtt, kælt eða fryst, saltað, í
saltlegi, þurrkað eða reykt eða unnið í fín- eða grófmalað mjöl; aðrar unnar afurðir,
t.d. pylsur og tilreidd matvæli gerð úr þessum vörum
a)

Svín

1011010

Kjöt

1011020

Fita, án magurs kjöts

1011030

Lifur

1011040

Nýru

1011050

Ætur sláturmatur

1011990

Annað

1012000

b) Nautgripir

1012010

Kjöt

1012020

Fita

1012030

Lifur

1012040

Nýru

1012050

Ætur sláturmatur

1012990

Annað

1013000
1013010

c)

Sauðfé
Kjöt

0,05(*)
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Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar

(**)

(**)

1015010

Kjöt

(**)

(**)

1015020

Fita

(**)

(**)

1015030

Lifur

(**)

(**)

1015040

Nýru

(**)

(**)

1015050

Ætur sláturmatur

(**)

(**)

1015990

Annað

(**)

(**)

(**)

(**)

1013020

Fita

1013030

Lifur

1013040

Nýru

1013050

Ætur sláturmatur

1013990

Annað

1014000

d) Geitur

1014010

Kjöt

1014020

Fita

1014030

Lifur

1014040

Nýru

1014050

Ætur sláturmatur

1014990

Annað

1015000

e)

1016000

f)

Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur

1016010

Kjöt

1016020

Fita

1016030

Lifur

1016040

Nýru

1016050

Ætur sláturmatur

1016990

Annað

1017000

g) Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur)

1017010

Kjöt

(**)

(**)

1017020

Fita

(**)

(**)

1017030

Lifur

(**)

(**)

1017040

Nýru

(**)

(**)

1017050

Ætur sláturmatur

(**)

(**)

1017990

Annað

(**)

(**)

1020000

ii. Mjólk og rjómi, þó ekki þykkt eða með viðbættum sykri eða öðru sætiefni, smjör og
önnur fita framleidd úr mjólk, ostur og ystingur

1020010

Nautgripir

1020020

Sauðfé
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Endur

(**)

(**)

Gæsir

(**)

(**)

1030040

Kornhænur

(**)

(**)

1030990

Annað

(**)

(**)

1040000

iv. Hunang (drottningarhunang, frjókorn)

(**)

(**)

1050000

v.

(**)

(**)

1060000

vi. Sniglar

(**)

(**)

vii. Aðrar afurðir landdýra

(**)

(**)

1020030

Geitur

1020040

Hestar

1020990

Annað

1030000

iii. Fuglsegg, ný, rotvarin eða soðin, skurnlaus egg og eggjarauður; nýtt, þurrkað, soðið í gufu
eða vatni, mótað, fryst eða rotvarið með öðrum hætti, einnig með viðbættum sykri eða öðru
sætiefni

1030010

Kjúklingar

1030020
1030030

1070000

Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókódílar)

(a) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.
(*) Neðri greiningarmörk
(**) Samsetning varnarefna/kóða sem hámarksgildi leifa, eins og sett er fram í B-hluta III. viðauka, gilda um.Díþíókarbamöt, (díþíókarbamöt, gefin upp sem CS2, þ.m.t
maneb, mankóseb, metíram, própíneb, þíram og síram).Hámarksgildi leifa, sem gefin eru upp sem CS2, geta stafað af mismunandi díþíókarbamötum og endurspegla því
ekki tilteknar, góðar starfsvenjur í landbúnaði. Því þykir ekki rétt að nota þessi hámarksgildi leifa til að kanna samræmi við tiltekna, góða starfsvenju í landbúnaði.
(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
0140010
Apríkósur
(+) (ms., me., pr., þ., s.)
0140020
Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)
(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ms., þ.)
0140030
Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)
(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ms., me., þ., s.)
0140040
Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur)
(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ma., ms., me., pr., þ.)
0151000
a) Vínber til neyslu og vínþrúgur
(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) t)
0152000
b) Jarðarber
(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ms.)
0154030
Rifsber (rauð og hvít) og sólber
(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ms., pr.)
0161030
Ólífur til átu
(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ms., me., þ.)
0163020
Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabananar)
(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ms.)
0163030
Mangó
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(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ms.)
0163040
Papæjualdin
(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ma., ms., me., pr.)
0211000
a) Kartöflur
(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ms.)
0213010
Rauðrófur
(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ms.)
0213020
Gulrætur
(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ma., me., pr., þ.)
0213030
Hnúðsilla
(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ms.)
0213040
Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, maríuvandarætur)
(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ms.)
0213060
Nípur
(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ms.)
0213070
Steinseljurætur
(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ms.)
0213080
Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef (Cyperus esculentus))
(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ms.)
0213090
Hafursrót (svartrót)
(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (me) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
0220010
Hvítlaukur
(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ma., ms.)
0220020
Laukar (silfurlaukur)
(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ma., ms.)
0220030
Skalottlaukur
(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ms.)
0220040
Vorlaukar (pípulaukur og svipuð yrki)
(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ma., ms., me., pr.)
0231010
Tómatar (kirsuberjatómatar, trjátómatar, blöðruber, goðaber, úlfaber (Lycium barbarum og L. chinense))
(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ms., pr.)
0231020
Paprikur (eldpipar)
(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ms., me.)
0231030
Eggaldin (melónuperur)
(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ms.)
0231040
Okra

14.11.2013

14.11.2013

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ms., pr.)
0232000
b) Graskersætt — ætt hýði
(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (me) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
0233000
c) Graskersætt — óætt hýði
(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (me) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
0233010
Melónur (horngúrkur)
0233020
Risagrasker (vetrargrasker)
0233030
Vatnsmelónur
0233990
Annað
(+) (ms.)
0241000

a)

Blómstrandi kál

(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ms.)
0242010

Rósakál

(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ms.)
0242020

Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)

(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ms.)
0243000

c)

Blaðkál

(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ms.)
0244000

d)

Hnúðkál

(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ms., me., þ.)
0251000
a)

Salat og aðrar salatplöntur, þ.m.t. plöntur af krossblómaætt

(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ms.)
0254000

d)

Brunnperla

(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ms.)
0255000

e)

Jólasalat

(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ms., me.)
0256000

f)

Kryddjurtir

(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ms.)
0260010

Baunir (með fræbelg) (grænar baunir (garðbaunir, belgbaunir), glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir)

(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ms.)
0260020

Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)

(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ma., ms.)
0260030

Ertur (með fræbelg) (sykurertur)

(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ms.)
0260040

Ertur (án fræbelgs) (garðertur, kjúklingabaunir)

(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ms.)
0270010

Spergill
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(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ma., ms.)
0270060
Blaðlaukur
(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ms.)
0270070

Rabarbari

(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ms.)
0300010

Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, hestabaunir, augnbaunir)

(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ms.)
0300030

Ertur (kjúklingabaunir, gráertur, varpabaunir)

(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ma., ms.)
0401060

Repjufræ (arfanæpa, akurfrækál)

(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ms., pr.)
0402010

Ólífur til olíuframleiðslu

(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ma., ms.)
0500010

Bygg

(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ma., ms.)
0500050

Hafrar

(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ma., ms.)
0500070

Rúgur

(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (ma., ms.)
0500090

Hveiti (spelt, rúghveiti)

(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
(+) (pr.)
0700000

7. HUMLAR (þurrkaðir), þ.m.t. humlakögglar og óþykkt duft

(+) Uppspretta efnaleifanna er tilgreind innan sviga (ma: maneb, ms: mankóseb, me: metíram, pr: própíneb, þ: þíram, s: síram).
Fólpet
(+) Summa kaptans og fólpets.
0130000
0152000

iii. Kjarnaávextir
b)

Jarðarber

0153010

Brómber

0153030

Hindber, (vínhindber, heimskautaber/hindber, (Rubus arcticus), mjaðarhindber (Rubus arcticus x idaeus))

0154030

Rifsber (rauð og hvít) og sólber

0154040

Stikilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar Ribes-tegundir)

0231010

Tómatar (kirsuberjatómatar, trjátómatar, blöðruber, goðaber, úlfaber (Lycium barbarum og L. chinense))

0260010

Baunir (með fræbelg) (grænar baunir (garðbaunir, belgbaunir), glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir)

0260020

Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)“
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Súraldin

Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar)

Annað

0110040

0110050

0110990

Möndlur

Parahnetur

Kasúhnetur

Kastaníuhnetur

Kókoshnetur

Heslihnetur (stórheslihnetur)

Goðahnetur

Pekanhnetur

Furuhnetur

0120010

0120020

0120030

0120040

0120050

0120060

0120070

0120080

0120090

ii. Trjáhnetur (í skurn eða skurnlausar)

Sítrónur (skrápsítrónur, sítrónur)

0110030

0120000

Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)

0110020

Sítrusávextir

Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin, tangelóaldin (að undanskildum minneólum),
ljótaldin og aðrir blendingar)

i.

0,01(*)

0,01(*)

3

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (a)

1. NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR

Ametóktradín

0110010

0110000

0100000

1

Kenninúmer

0,05(*)

0,05(*)

4

Sýprókónasól (F)

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

Dífenókónasól

0,05(*)

0,1

5

Própamókarb (summa própamókarbs og salts
þess, gefin upp sem própamókarb)

0,1(*)

10

10

10

1

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,1

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5
10

0,1(*)

8

0,5

0,3

7

Spínósað: summa spínósaðs A og spínósýns
D, gefin upp sem spínósað (F)

10

6

Spíródíklófen (F)

2) Í stað dálkanna fyrir ametóktradín, sýprókónasól, dífenókónasól, própamókarb, spínósað, spíródíklófen, tebúfenpýrað og tetrakónasól í A-hluta III. viðauka komi eftirfarandi:

Tebúfenpýrað (F)

0,05(*)

0,5

9

Tetrakónasól (F)

0,02(*)

0,02(*)

10
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Valhnetur

Annað

0120110

0120990

Dúnepli

Annað

iv. Steinaldin

Apríkósur

Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)

Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)

Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur)

Annað

Ber og smá aldin

0130050

0130990

0140000

0140010

0140020

0140030

0140040

0140990

0150000

Vínþrúgur

b) Jarðarber

c)

0151020

0152000

0153000

Brómber

Daggarber (logaber, bersaber og múltuber)

0153010

0153020

Klungurber

Vínber til neyslu

0151010

Vínber til neyslu og vínþrúgur

Trjámispilsaldin

0130040

a)

Kveði

0130030

0151000

Perur (sandperur)

0130020

v.

Epli (skógarepli)

2

0130010

iii. Kjarnaávextir

Pistasíuhnetur

0120100

0130000

Furuhnetur

0120090

1

(*)

0,1

0,05

(*)

(*)

0,01

0,05(*)

0,1

1,5

0,4

0,5

0,5

(*)

0,2

0,05

0,05

0,5

0,3

0,5

0,2

0,5

0,5

0,2

0,5

0,5

5

(*)

0,1

0,1

0,1

0,1

4

0,01(*)

5

0,01(*)

0,01

3

0,5
0,5
0,5

(*)
(*)

0,1

(*)

10

0,1(*)

0,02(*)

1,5

0,3

0,5

1

0,5

(*)

0,1(*)

0,1

0,1

0,1

0,1

1

1

0,05

0,05

0,05

0,05

7

(*)

10

10

6

0,02

2
(*)

0,2

2

2

0,8

0,05

0,05

0,05

0,05

8

0,05

(*)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,3

0,5

0,5

0,2

9

0,2

0,2

0,5

0,02(*)

0,05

0,1

0,02(*)

0,1

0,3

10
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Rifsber (rauð og hvít) og sólber

Stikilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar Ribes-tegundir)

Rósaldin

Mórber (aldin jarðarberjatrés)

Eplaþyrniber (kívíber (Actinidia arguta))

Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafþyrnisber (strandþyrnisber), snæþyrnisber,
amalber og önnur ber af trjákenndum plöntum)

Annað

vi. Ýmis aldin

0154030

0154040

0154050

0154060

0154070

0154080

0154990

0160000

Ólífur til átu

Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar (Citrus
aurantifolia x Fortunella spp.))

Stjörnualdin (bilimbi)

Gallaldin

Jövuplómur (jövuepli, malajaepli, rósaepli, brasilíukirsuber, (grumichama, Eugenia
uniflora))

Annað

0161030

0161040

0161050

0161060

0161070

0161990

b) Óætt hýði, lítið

Fíkjur

0161020

0162000

Döðlur

0161010

Ætt hýði

Trönuber (rauðber (týtuber))

0154020

a)

Bláber (aðalbláber)

0154010

0161000

d) Önnur smá aldin og ber

Annað

0153990

0154000

Hindber, (vínhindber, heimskautaber/hindber, (Rubus arcticus), mjaðarhindber
(Rubus arcticus x idaeus))

2

0153030

1

0,01

(*)

0,01(*)

3

0,05

(*)

0,05(*)

4

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

1,5

5

0,1

(*)

0,1(*)

6

0,02(*)

0,02(*)

0,05

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,1

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,1

0,3

0,1

0,1

0,02(*)
0,3

0,1

0,5

1

0,1

0,1

8

0,3

0,3

0,3

0,02

(*)

0,3

0,02(*)

1,5

7

0,05(*)

1

9

0,02(*)

0,2

10
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Granatepli

Morgunberkjur, (kvöldberkjur, sykurepli (sólberkjur), flosberkjur og önnur
miðlungsstór aldin af berkjuviðarætt)

Gvava (drekaávextir (Hylocereus undatus))

Ananas

Brauðaldin (saðningaraldin)

Dáraaldin

Nónberkjur

Annað

0163050

0163060

0163070

0163080

0163090

0163100

0163110

0163990

0212010

Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, fílseyru)

b) Hitabeltisrótarávextir og -hnýði

0212000

Kartöflur

Rótarávextir og hnýði

a)

i.

0211000

0210000

2. NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI

Papæjualdin

0200000

Mangó

Óætt hýði, stórt

0163000

0163040

Annað

0162990

0163030

Persimónur (Virginíu-kakí) (svartaldin, mexíkóperur, grænaldin, gulaldin og
mjúkaldin)

0162060

Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabananar)

Stjörnuepli

0162050

0163020

Kaktusfíkjur

0162040

Lárperur

Píslaraldin

0162030

0163010

Litkaber (tröllígulber, ígulber, gullaldin)

0162020

c)

Kíví

2

0162010

1

0,05

0,05

3

0,05(*)

4

0,1

0,1

0,1

5

0,5

0,5

6

(*)

0,02(*)
0,02(*)
0,02(*)
0,02(*)
0,02(*)
0,02(*)

0,02(*)
0,02(*)
(*)

0,02(*)
0,02(*)
0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02

0,02(*)

1

1

0,3

1

8

(*)

0,5

0,02

2

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,5

0,02(*)

0,2

7

0,05(*)

9

0,02(*)

10
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Nípur

Steinseljurætur

Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar
hnetusveipsef (Cyperus esculentus))

Hafursrót (svartrót)

Gulrófur

Næpur

Annað

0213060

0213070

0213080

0213090

0213100

0213110

0213990

Skalottlaukur

Vorlaukar (pípulaukur og svipuð yrki)

Annað

0220030

0220040

0220990

0231000

a)

Náttskuggaætt

iii. Aldingrænmeti

Laukar (silfurlaukur)

0220020

0230000

Hvítlaukur

0220010

ii. Laukar

Ætifíflar

0213050

0220000

Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, maríuvandarætur)

0213040

ætihreðkur

Hnúðsilla

0213030

hreðkur,

Gulrætur

Aðrir rótarávextir og hnýði, að sykurrófum undanskildum

0213000

0213020

Annað

0212990

Rauðrófur

Örvarrót

0212040

0213010

Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jíkamarætur)

0212030

c)

Sætuhnúðar

2

0212020

1

og

svipuð

yrki,

(*)

0,01

0,01

(*)

(*)

1,5

1,5

1,5

0,01

3

0,05

(*)

0,05(*)

4

0,02(*)
0,02(*)

0,1(*)
0,1(*)

0,1(*)

0,05

(*)

0,1

(*)

10

0,1

0,1

2

(*)

(*)

10
0,05

10
0,05(*)

0,1

(*)

0,05(*)

0,05

(*)

0,4

0,4

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,1(*)

10

0,02(*)

10

0,05(*)
0,2

0,3

0,5

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

7

0,5

0,2

10

0,1(*)

10

10

0,5

0,5

6

0,2

0,3

0,1

0,2

2

0,3

0,2

5

0,02(*)

8

0,05(*)

9

0,02(*)

10
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Eggaldin (melónuperur)

Okra

Annað

0231030

0231040

0231990

d) Sykurmaís

e)

0234000

0239000

Blómkál

0241020

Blómstrandi kál

Spergilkál (kalabríukál, kínaspergilkál, næpukál)

a)

0241010

0241000

iv. Kál

Annað

0233990

0240000

Vatnsmelónur

0233030

Annað aldingrænmeti

Risagrasker (vetrargrasker)

Graskersætt — óætt hýði

0233000

0233020

Annað

0232990

Melónur (horngúrkur)

Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker))

0232030

0233010

Smágúrkur

0232020

c)

Gúrkur

0232010

b) Graskersætt — ætt hýði

Paprikur (eldpipar)

0231020

0232000

Tómatar (kirsuberjatómatar, trjátómatar, blöðruber, goðaber, úlfaber (Lycium
barbarum og L. chinense))

2

0231010

1

1
0,2

6
0,01(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,05(*)

10

10

2

10

5

10

5

2

0,02(*)

0,02(*)

1

0,2

0,2

0,2

1

1

0,05(*)
0,3

1

0,05(*)

2

1

7

1

10

6

0,4

0,5

2

5

0,05(*)

0,05(*)

4

0,01(*)

3

2

1,5

1,5

1,5

2

2

3

0,1

(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,5

0,05(*)

0,5

0,3

0,02(*)
0,02

0,5

0,3

0,05(*)

0,05(*)

0,5

0,5

0,5

9

0,1

0,1

0,02(*)

0,02(*)

0,02

(*)

0,2

0,5

8

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,05

0,2

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,1

0,1

10

Nr. 64/62
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
14.11.2013

v.

Klettasalat (gyltumustarður)

Sinnepskál

Blöð og stilkar af Brassica spp. (misunakál, blöð af baunategundum og hreðkum og
önnur ungblöð af plöntum af ættkvíslinni Brassica (plönturnar eru uppskornar þegar
þær eru komnar með allt að 8 eiginleg laufblöð))

Annað

0251060

0251070

0251080

0251990

súrsmæra,

Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki,
sódaurtarblöð (Salsola soda))

portúlakki,

Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum (Amaranthus))

0252020

b) Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)

0252010

0252000

Vetrarkarsi

0251050

strandstjaki,

hrokkinblaðssalat,

Karsi

rauðlaufssalat,

0251040

kaffifífill,

Breiðblaða salatfífill
sykurbrauðssalat)

0251030

(villtur

Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)

0251020

Salat og aðrar salatplöntur, þ.m.t. plöntur af krossblómaætt

Vorsalat (strábrúða)

a)

0251010

0251000

Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir

0250000

Annað

0243990

d) Hnúðkál

Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, fóðurkál)

0244000

Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)

Blaðkál

0243000

0243020

Annað

0242990

0243010

Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)

c)

Rósakál

0242020

b) Kálhöfuð

0242000

2

0242010

Annað

0241990

1

(*)

(*)

(*)

0,05

(*)

0,05
2
0,05
0,05

0,05(*)
(*)
(*)

60

0,05

0,05(*)

0,01(*)

(*)

0,05

0,05

2

2

0,05(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

0,05

0,05(*)

0,05(*)

0,05

3

0,05(*)
(*)

0,05(*)

40

40

40

40

40

40

40

50

5

20

30

20

20

20

20

20

30

10

50

30

10

0,01

0,05

10
(*)

(*)

0,01

20

(*)

10

6

10

2

0,2

0,05

5

60

4

0,01(*)

0,01(*)

15

0,01

0,01

3

10

10

7

0,02(*)

8

0,05(*)

9

0,02(*)

10
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Annað

Vínviðarlauf

c)

d) Brunnperla

e)

f)

0252990

0253000

0254000

0255000

0256000

Annað

vi. Belgávextir (ferskir)

0260000

0260990

Annað (æt blóm)

0256990

Linsubaunir

Fáfnisgras (ísópur)

0256100

0260050

Lárviðarlauf

0256090

Ertur (án fræbelgs) (garðertur, kjúklingabaunir)

Basilíka (blöð af hjartafró, minta, piparminta)

0256080

0260040

Garðablóðberg (meiran, kjarrminta)

0256070

Ertur (með fræbelg) (sykurertur)

Rósmarín

0256060

0260030

Salvía (vetrarsar, sumarsar)

0256050

Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)

Steinselja

0256040

0260020

Blaðsellerí (fennikulauf, kóríanderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurtarlauf, hvönn,
spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaætt)

0256030

Baunir (með fræbelg) (grænar baunir (garðbaunir, belgbaunir), glæsibaunir, snittubaunir,
spergilbaunir)

Graslaukur

0256020

0260010

Kerfill

2

0256010

Kryddjurtir

Jólasalat

Blaðbeðjur (rauðrófulauf)

0252030

1

0,05

0,01

0,01

0,05

0,05

(*)

0,01

(*)

0,05

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

0,01

0,05(*)

4

0,01(*)

3

0,3
0,3

0,05(*)
0,05(*)

0,5

0,3

0,5

10

10

10

10

10

10

10

60

10

10

10

10

10

10

7

0,3

0,1

(*)

30

10

5

30

10

10

6

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

10

10

2

10

0,05

(*)

0,5

0,05(*)

0,05

(*)

0,2

5

0,02(*)

8

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

1

9

0,02(*)

10
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Sellerí

Fennika

Ætiþistlar

Blaðlaukur

Rabarbari

Bambussprotar

Pálmakjarnar

Annað

0270030

0270040

0270050

0270060

0270070

0270080

0270090

0270990

Annað

0280990

Ertur (kjúklingabaunir, gráertur, varpabaunir)

Úlfabaunir

Annað

0300030

0300040

0300990

Jarðhnetur

0401020

Olíufræ

Hörfræ

i.

0401010

0401000

4. OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN

Linsubaunir

0300020

0400000

Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, hestabaunir,
augnbaunir)

3. ÞURRKAÐIR BELGÁVEXTIR

0300010

0300000

ix. Þang og þari

Villtir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)

0280020

0290000

Ræktaðir (ætisveppir, ostrusveppir, tókasveppir)

2

0280010

viii. Sveppir

Salatþistlar

0270020

0280000

Spergill

vii. Stöngulgrænmeti (ferskt)

0270010

0270000

1

(*)

0,05(*)
0,05(*)
0,05(*)
(*)

0,01(*)
0,01(*)
0,01(*)
(*)

0,05

(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,05

0,05(*)

0,01(*)

0,01

0,5

0,05(*)

5

0,05

(*)

0,2

0,05(*)

0,05(*)

0,1

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05

(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,3

0,15

0,1

(*)

0,01(*)

5

5

4

0,05

5

0,05

(*)

0,2

0,05(*)

0,1

4

20

20

0,01(*)

0,01

3

(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1

(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

10

0,1(*)

0,1

(*)

10

0,1(*)

0,1

6

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02

(*)

0,2

0,2

0,2

0,2

0,5

0,2

5

5

0,2

0,2

7

(*)

(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02

0,02

8

(*)

(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05

0,05

9

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,2

0,02(*)

0,05

0,02(*)

0,02(*)

10
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Sólblómafræ

Repjufræ (arfanæpa, akurfrækál)

Sojabaunir

Mustarðsfræ

Baðmullarfræ

Risagraskersfræ (önnur fræ af ættkvíslinni Cucurbitaceae)

Litunarþistill

Hjólkróna

Akurdoðra

Hampfræ

Kristpálmafræ

Annað

0401050

0401060

0401070

0401080

0401090

0401100

0401110

0401120

0401130

0401140

0401150

0401990

Maís

Hirsi (kólfhirsi, hvingresi)

0500040

5. KORNVÖRUR

0500000

0500030

Annað

0402990

Bókhveiti (halar, frumbyggjanjóli)

Dúnviðaraldin

0402040

0500020

Pálmaaldin

0402030

Bygg

Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)

0402020

0500010

Ólífur til olíuframleiðslu

0402010

ii. Olíurík aldin

Sesamfræ

0401040

0402000

Valmúafræ

2

0401030

1

0,01(*)

3

0,05(*)
0,05(*)
0,05(*)
0,05(*)
0,05(*)
0,05(*)

0,05(*)
0,05(*)
0,05(*)
0,05(*)
0,05(*)
0,05(*)

0,1

0,05
0,05
0,05

(*)

0,05(*)

0,05

0,05

0,1
(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

2

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,02(*)

0,2

0,05(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

10

0,02(*)

0,05(*)

9

0,05(*)

0,02(*)

8

0,07

1

7

0,15

0,1(*)

6

0,5

0,05(*)

0,05(*)
0,4

0,05(*)

0,05(*)

(*)

0,05

5

0,4

4
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Rúgur

Dúrra

Hveiti (spelt, rúghveiti)

Annað

0500070

0500080

0500090

0500990

Rósablöð

Jasmínublóm (ylliblóm (Sambucus nigra))

Lindiblóm

Annað

0631030

0631040

0631050

0631990

Annað

Rætur

0632990

0633000

Garðabrúðurót

Indíánaþyrnislauf (Maté)

0632030

0633010

Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)

0632020

c)

Jarðarberjalauf

0632010

b) Lauf

Blóm af læknakólfi

0631020

0632000

Kamillublóm

Blóm

0631010

a)

iii. Jurtate (þurrkað)

0630000

0631000

ii. Kaffibaunir

0620000

2

Te (þurrkuð lauf og stilkar, einnig gerjuð, Camellia sinensis)

i.

0610000

6. TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ

Hrísgrjón

0500060

0600000

Hafrar

0500050

1

0,01

3

(*)

0,02(*)

0,05(*)
20

0,1
0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05

(*)

0,1

0,05

(*)

0,1

0,2

(*)

0,05

(*)

0,1

9

10

0,02(*)

0,05

0,1

0,05

0,05

0,05

8

0,05(*)

7

0,1

6

0,05(*)

5

0,05(*)

0,05(*)

4
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v.

0650000

Anís

Ilmfrú

Sellerífræ (skessujurtarfræ)

Kóríanderfræ

Kúmínfræ

Dillfræ

Fennikufræ

Grikkjasmári

Múskat

Annað

ii. Aldin og ber

Allrahanda

Aníspipar

Kúmen

Kardimommur

Einiber

Pipar, svartur og hvítur (langpipar, rósapipar)

Vanillustangir

0810020

0810030

0810040

0810050

0810060

0810070

0810080

0810090

0810990

0820000

0820010

0820020

0820030

0820040

0820050

0820060

0820070

Fræ

0810010

i.

8. KRYDD

0800000

0810000

7. HUMLAR (þurrkaðir), þ.m.t. humlakögglar og óþykkt duft

2

0700000

Karób (Jóhannesarbrauð)

iv. Kakóbaunir (gerjaðar baunir)

0640000

d) Önnur jurtate

Annað

0633990

0639000

Ginsengrót

0633020

1

0,05(*)

0,05(*)
0,05(*)

15
0,01(*)
0,3

0,05(*)

0,05(*)

5

0,05(*)

4

0,05(*)

3

0,2(*)

0,2(*)

6

0,02(*)

0,02(*)

22

0,02(*)

0,02(*)

7

0,05(*)

40

8

0,1

0,5

9

0,02(*)

0,02(*)

10

Nr. 64/68
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
14.11.2013

vii. Frækápur

0870000

9. SYKURPLÖNTUR

Sykurrófur (rætur)

Sykurreyr

Kaffifífilsrætur

0900000

0900010

0900020

0900030

Annað

Annað

0860990

0870990

Saffran

0860010

Múskatblóm

vi. Fræni

0860000

0870010

Annað

0850990

Blómknappar

0850000

Kapers

Annað

0840990

0850020

Piparrót

0840040

Negull

Túrmerik (kúrkúmín)

0840030

0850010

Engifer

0840020

v.

Lakkrísrót

0840010

iv. Rætur eða jarðstönglar

Annað

0830990

0840000

Kanill (kassíukanill)

0830010

iii. Börkur

Annað

0820990

0830000

Tamarind

0820080

1

2

0,01(*)

3

0,05

0,1

0,05(*)

0,05

(*)

0,2

5

(*)

0,1

4

0,1(*)

6

0,05

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,4

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

7

0,02(*)

8

0,05(*)

9

0,05

0,02(*)

0,05

10
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2

Lifur

Nýru

Ætur sláturmatur

Annað

b) Nautgripir

Kjöt

Fita

Lifur

Nýru

Ætur sláturmatur

Annað

Sauðfé

1011030

1011040

1011050

1011990

1012000

1012010

1012020

1012030

1012040

1012050

1012990

1013000

Kjöt

Fita

Lifur

Nýru

Ætur sláturmatur

1013010

1013020

1013030

1013040

1013050

c)

Fita, án magurs kjöts

Svín

1011020

a)

Kjöt, unnar kjötvörur, sláturmatur, blóð, dýrafita; nýtt, kælt eða fryst, saltað, í
saltlegi, þurrkað eða reykt eða unnið í fín- eða grófmalað mjöl; aðrar unnar
afurðir, t.d. pylsur og tilreidd matvæli gerð úr þessum vörum

Kjöt

i.

10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU-LANDDÝR

Annað

1011010

1011000

1010000

1000000

0900990

1

0,03(*)
(+)

3

0,2

0,2

0,1(*)

6

0,5

0,5

0,5

2

0,05

0,5

1

2

3

0,3

0,5

0,3

0,5

1

0,05

7

0,2
0,05

(*)

0,2
0,5

(*)

1
0,5
0,5

0,05(*)
0,05(*)

0,5

0,05

0,05(*)

0,05

(*)

0,05

1
(*)

(*)

0,5
(*)

0,01(*)

0,01

0,05

0,05

0,05

0,05

(*)

0,05

0,05

1
(*)

(*)

0,5

0,05

0,02(*)

10

(*)

0,01(*)

0,01

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05(*)

9

(*)

0,01(*)

8
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0,5

0,5

0,5

0,2

0,05

(*)

0,05

0,05

0,1

0,2

0,2

0,05(*)

0,05

(*)

0,5

0,5

0,5

0,2

0,05

(*)

0,05

0,05

0,1

0,2

0,2

0,2

0,05(*)

0,05

(*)

0,5

0,5

0,5

0,05

0,05

(*)

(*)

0,05

5

0,05

(*)

0,05(*)

0,05

4
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d) Geitur

Kjöt

Fita

Lifur

Nýru

Ætur sláturmatur

Annað

Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar

1014000

1014010

1014020

1014030

1014040

1014050

1014990

1015000

Ætur sláturmatur

Annað

1016050

1016990

Kjöt

Fita

1017010

1017020

g) Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur)

Nýru

1016040

1017000

Lifur

Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur

1016000

1016030

Annað

1015990

Fita

Ætur sláturmatur

1015050

1016020

Nýru

1015040

Kjöt

Lifur

1015030

1016010

Fita

1015020

f)

Kjöt

1015010

e)

Annað

2

1013990

1

3

0,05

0,05

0,05

0,05

0,1
0,1

(*)

0,1

(*)

0,1

(*)

0,2

0,2

(*)

0,5

0,5

0,2

0,05

0,05(*)
0,5

0,05

0,1

0,2

0,2

0,05(*)

0,05

(*)

0,5

0,5

0,5

0,2

0,05

(*)

0,05

0,05

0,1

0,05(*)

0,05(*)

5

4

6

0,02(*)

0,2

0,2

0,2

1

0,2

0,5

0,5

0,5

2

0,05

0,5

0,5

0,5

2

0,05

7

0,5
0,5

(*)

0,05(*)

0,01

0,5

0,02(*)

0,01(*)

(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,05

1

0,01(*)
0,01

0,02(*)

0,05(*)

(*)

0,02(*)

0,5

0,5
(*)

0,5
(*)

0,01(*)

0,01

0,05

0,05

1

0,05(*)
(*)

0,5

0,05(*)

0,5

0,5

1

(*)

(*)

0,5

0,5

0,5

10

(*)

0,01(*)

0,01

0,05

0,05

0,05

0,05

9

(*)

0,01(*)

0,01(*)

8
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Ætur sláturmatur

Annað

1017050

1017990

Sauðfé

Geitur

Hestar

Annað

1020020

1020030

1020040

1020990

vi. Sniglar

vii. Aðrar afurðir landdýra

1070000

(a) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.
(*) Neðri greiningarmörk

Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókódílar)

1060000

Annað

1030990

v.

Kornhænur

1030040

1050000

Gæsir

1030030

iv. Hunang (drottningarhunang, frjókorn)

Endur

1030020

1040000

Kjúklingar

1030010

iii. Fuglsegg, ný, rotvarin eða soðin, skurnlaus egg og eggjarauður; nýtt, þurrkað,
soðið í gufu eða vatni, mótað, fryst eða rotvarið með öðrum hætti, einnig með
viðbættum sykri eða öðru sætiefni

Nautgripir

1020010

1030000

2

ii. Mjólk og rjómi, þó ekki þykkt eða með viðbættum sykri eða öðru sætiefni, smjör
og önnur fita framleidd úr mjólk, ostur og ystingur

Nýru

1017040

1020000

Lifur

1017030

1

3

0,005(*)

0,05(*)

0,05(*)
0,05(*)
0,05(*)
0,05(*)

0,05(*)
0,05(*)
0,05(*)
0,05(*)

0,05(*)

0,1

0,05(*)

0,05(*)

0,2

0,2

0,2

5

0,5

0,5

0,5

4

6

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,2

0,5

7

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,004(*)

0,01(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

8

9

0,5

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,05

10
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Fituleysanlegt

Lifur

Nýru

Ætur sláturmatur

Annað

b) Nautgripir

Kjöt

Fita

Lifur

Nýru

Ætur sláturmatur

Annað

Sauðfé

1011040

1011050

1011990

1012000

1012010

1012020

1012030

1012040

1012050

1012990

1013000

Kjöt

Fita

Lifur

Nýru

Ætur sláturmatur

Annað

d) Geitur

Kjöt

Fita

Lifur

1013010

1013020

1013030

1013040

1013050

1013990

1014000

1014010

1014020

1014030

c)

Fita, án magurs kjöts

1011030

Svín

1011020

a)

Kjöt, unnar kjötvörur, sláturmatur, blóð, dýrafita; nýtt, kælt eða fryst, saltað, í saltlegi, þurrkað eða reykt eða unnið í fín- eða grófmalað mjöl; aðrar unnar afurðir, t.d. pylsur
og tilreidd matvæli gerð úr þessum vörum

Kjöt

i.

10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU-LANDDÝR

1011010

1011000

1010000

1000000

(+) Ametóktradín, umbrotsefni 4-(7-amínó-5-etýl[1,2,4]tríasóló, [1,5-a]pýrimídín-6-ýl)bútansýra (M650F01) og umbrotsefni 6-(7-amínó-5-etýl[1,2,4]tríasóló[1,5-a]pýrimídín-6-ýl)hexansýra (M650F06), gefin upp sem
ametóktradín

Ametóktradín

(F) =

14.11.2013  
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 64/73

Ætur sláturmatur

Annað

1016050

1016990

Lifur

Nýru

Ætur sláturmatur

Annað

1017030

1017040

1017050

1017990

Nautgripir

Sauðfé

Geitur

Hestar

1020010

1020020

1020030

1020040

ii. Mjólk og rjómi, þó ekki þykkt eða með viðbættum sykri eða öðru sætiefni, smjör og önnur fita framleidd úr mjólk, ostur og ystingur

Fita

1017020

1020000

Kjöt

1017010

g) Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur)

Nýru

1016040

1017000

Lifur

1016030

Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur

1016000

Fita

Annað

1015990

1016020

Ætur sláturmatur

1015050

Kjöt

Nýru

1015040

f)

Lifur

1015030

1016010

Fita

1015020

Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar

1015000

Kjöt

Annað

1014990

1015010

Ætur sláturmatur

1014050

e)

Nýru

1014040
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Annað

vi. Sniglar

vii. Aðrar afurðir landdýra“

1070000

3) Í IV. viðauka bætist færslan: „stofnar Aureobasidium pullulans DSM 14940 og DSM 14941“ við, í stafrófsröð.

Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókódílar)

v.

Annað

1060000

Kornhænur

1030990

1050000

Gæsir

1030040

iv. Hunang (drottningarhunang, frjókorn)

Endur

1030030

1040000

Kjúklingar

1030020

iii. Fuglsegg, ný, rotvarin eða soðin, skurnlaus egg og eggjarauður; nýtt, þurrkað, soðið í gufu eða vatni, mótað, fryst eða rotvarið með öðrum hætti, einnig með viðbættum sykri eða
öðru sætiefni

1030010

1030000

1020990
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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2000/40/EB

2013/EES/64/04

frá 26. júní 2000
um samræmingu laga aðildarríkjanna um undirakstursvörn að framan fyrir vélknúin
ökutæki og um breytingu á tilskipun ráðsins 70/156/EBE (*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA,

3)

Til þess að fækka fórnarlömbum umferðarslysa í
Evrópu er nauðsynlegt að fella án tafar ráðstafanirnar
sem teknar voru upp með reglugerð efnahagsnefndar
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 93 inn í EBgerðarviðurkenningaraðferðina, sem komið var á fót
með tilskipun ráðsins 70/156/EBE (6), í því skyni að
bæta varnir farþega og ökumanns í farþegabifreiðum
og léttum sendibifreiðum gegn meiðslum við árekstur
framan á þungaflutningabifreiðar og að gera framleiðendum slíks búnaðar og ökutækja með slíkan
búnað kleift að fá EB-gerðarviðurkenningu ef þau
uppfylla tæknilegar kröfur þeirrar reglugerðar.

4)

Í samræmi við dreifræðisregluna og meðalhófsregluna, eins og um getur í 5. gr. sáttmálans, geta
aðildarríkin ekki náð markmiðum þessarar reglugerðar
svo vel sé sökum umfangs og áhrifa fyrirhugaðra
aðgerða á viðkomandi sviði og því er auðveldara að ná
þeim á vettvangi bandalagsins. Tilskipun þessi gengur
ekki lengra en nauðsynlegt er til þess að ná fram
markmiði hennar sem er EB-gerðarviðurkenning.

5)

Tilskipun þessi er ein sértilskipananna sem ber að fara
eftir til þess að samrýmast EB-gerðarviðurkenningaraðferðinni. Af því leiðir að ákvæði tilskipunar
70/156/EBE, sem varða ökutæki, kerfi, íhluti og
aðskildar tæknieiningar í ökutækjum, eiga við um
þessa tilskipun.

6)

Með tilliti til þess verulega fjölda umferðarslysa, þar
sem vöruflutningabifreiðar, sem eru með meiri massa
en 3,5 tonn, koma við sögu, og í því skyni að auka
umferðaröryggi skulu ákvæðin um slík ökutæki þar af
leiðandi vera lögboðin með þessari tilskipun án þess
að beðið sé eftir frekari viðbótum við EB-gerðarviðurkenningu fyrir þennan flokk ökutækja.

7)

Breyta ber tilskipun 70/156/EBE með tilliti til þessa.

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
95. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar (2),

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í
251. gr. sáttmálans (3),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

Með ákvörðun 97/836/EB (4) heimilaði ráðið, með
samþykki Evrópuþingsins, bandalaginu að gerast aðili
að samningi efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna
fyrir Evrópu sem var gerður í Genf 20. mars 1958, eins
og hann var endurskoðaður 16. október 1995, um
samþykkt samræmdra tækniforskrifta fyrir ökutæki á
hjólum, búnað og hluti sem heimilt er að festa og/eða
nota í ökutæki á hjólum og skilyrðin fyrir gagnkvæmri
viðurkenningu sem er veitt á grundvelli þessara
forskrifta.

Með aðild sinni að fyrrnefndum samningi hefur
bandalagið gerst aðili að tiltekinni skrá reglugerða sem
hafa verið samdar á grundvelli þess samnings. Í skrá
þessari er að finna reglugerð efnahagsnefndar
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 93 (5).

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.
(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 203, 10.8.2000, bls. 9. Hennar var getið í
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 185/2013 frá 8. november 2013
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og
vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. EB C 89, 30.3.1999, bls. 11.
(2) Stjtíð. EB C 209, 22.7.1999, bls. 8.
(3) Álit Evrópuþingsins frá 27.10.1999 (Stjtíð. EB C 154, 5.6.2000, bls. 50),
sameiginleg afstaða ráðsins frá 27.3.2000 (Stjtíð. EB C 178, 27.6.2000,
bls. 1) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 17.5.2000.
(4) Stjtíð. EB L 346, 17.12.1997, bls. 78.
5
( ) Efnahagsnefnd Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu, skjal E/EBE/324.

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér
segir:

(6) Stjtíð. EB L 42, 23.2.1970, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/91/EB (Stjtíð. EB L 11,
16.1.1999, bls. 25).
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a) „ökutæki“ öll ökutæki eins og þau eru skilgreind í
A-þætti II. viðauka við tilskipun 70/156/EBE;

b) „undirakstursvarnarbúnaður að framan“ er undirakstursvarnarbúnaður að framan sem er ætlaður sem hluti
ökutækis og unnt er að viðurkenna sem aðskilda tæknieiningu í samræmi við 2. gr. tilskipunar 70/156/EBE.

Nr. 64/77

3. Stjórnsýsluákvæðin um EB-gerðarviðurkenningu skulu
vera eins og segir í I. viðauka.

Gildissvið þessarar tilskipunar og tæknilegu kröfurnar, sem
ber að uppfylla vegna veitingar EB-gerðarviðurkenningar,
skulu vera eins og mælt er fyrir um II. viðauka.

3. gr.
2. gr.

Birta skal reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna
fyrir Evrópu nr. 93 í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna fyrir 10. febrúar 2001.

1. Frá og með 10. ágúst 2001 eða, ef birtingin, sem um
getur í 3. gr., dregst fram yfir 10. febrúar 2001, sex
mánuðum eftir fyrrnefndan birtingardag, er aðildarríkjunum
óheimilt, af ástæðum er varða undirakstursvörn að framan:

4. gr.

Tilskipun 70/156/EBE er breytt sem hér segir:
a) að neita að veita EB-gerðarviðurkenningu eða innlenda
gerðarviðurkenningu fyrir gerð ökutækis eða gerð
undirakstursvarnarbúnaðar að framan sem telst vera
aðskilin tæknieining; eða

1.

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á I. viðauka:

a) Í stað liðar 2.3.4 komi eftirfarandi:
b) að banna að ökutæki eða undirakstursvarnarbúnaður,
sem telst vera aðskilin tæknieining, verði skráð, seld eða
tekin í notkun;

ef ökutækin eða aðskildu tæknieiningarnar eru í samræmi
við kröfur þessarar tilskipunar.

„2.3.4.

Breidd framáss (mæld við ysta hluta
hjólbarðanna að frátalinni bungu á
hjólbörðum nærri jörðu): ...“.

b) Eftirfarandi liðir eru felldir inn:

„9.22.

Undirakstursvörn að framan

9.22.1.

Teikning af þeim hlutum ökutækisins sem
skipta máli varðandi undirakstursvörn að
framan, þ.e. teikning af ökutækinu og/eða
undirvagni ásamt staðsetningu og festingu
breiðasta framáss, teikning af festingunni
og/eða festingum undirakstursvarnarinnar.
Ef undirakstursvörnin er ekki sérstakur
búnaður
skal sjást greinilega
á
teikningunni að stærðir séu í samræmi við
það sem krafist er: ...

9.22.2.

Ef undirakstursvörnin er sérstakur búnaður
skal fylgja ítarleg lýsing og/eða teikning af
henni (að festingum meðtöldum) eða
gerðarviðurkenningarnúmer hafi hún fengið
gerðarviðurkenningu
sem
aðskilin
tæknieining: ...“.

2. Frá og með 10. ágúst 2003 skulu aðildarríkin:

a) hætta að gefa út EB-gerðarviðurkenningu eða innlenda
gerðarviðurkenningu fyrir gerð ökutækis eða gerð
undirakstursvarnarbúnaðar að framan sem telst vera
aðskilin tæknieining;

b) neita að skrá, selja eða taka í notkun ný ökutæki eða
nýjan undirakstursvarnarbúnað, sem nýjar aðskildar
tæknieiningar;

af ástæðum er varða undirakstursvörn að framan ef kröfum
þessarar tilskipunar hefur ekki verið fullnægt.
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2. V. viðauka er breytt sem hér segir:
a) Eftirfarandi liður bætist við I. hluta:

Viðfang

„57. Undirakstursvörn að
framan

Tilskipun
nr.

2000/40/EB

Tilvísun í
Stjórnartíðindin

Gildissvið
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

L 203 frá
10.8. 2000, bls. 9

X X“

b) Eftirfarandi liður bætist við II. hluta:

Viðfang

„57. Undirakstursvörn að
framan

Grunnreglugerð
nr.

Röð breytinga

Viðbót

Leiðrétting (2)

93

—

—

—“

5. gr.
1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari fyrir 10. ágúst
2001. Hafi birtingin, sem um getur í 3. gr., dregist fram yfir
10. febrúar 2001 skulu aðildarríkin uppfylla þessa skuldbindingu innan sex mánaða frá fyrrnefndri birtingu. Þau
skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað.

Aðildarríkin skulu beita þessum ráðstöfunum frá 10. ágúst
2001 eða, ef birtingin sem um getur í 3. gr. dregst fram yfir
10. febrúar 2001, sex mánuðum eftir fyrrnefnda birtingu.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem
tilskipun þessi nær til.
6. gr.
Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.
7. gr.
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.
Gjört í Lúxemborg 26. júní 2000.

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

Fyrir hönd Evrópuþingsins,

Fyrir hönd ráðsins,

N. FONTAINE

J. COELHO

forseti.

forseti.
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SKRÁ YFIR VIÐAUKA

I. VIÐAUKI:

Stjórnsýsluákvæði um EB-gerðarviðurkenningu
1. viðbætir:

Upplýsingaskjal um EB-gerðarviðurkenningu á búnaði til undirakstursvarnar að framan sem aðskilinnar tæknieiningar

2. viðbætir:

Upplýsingaskjal um EB-gerðarviðurkenningu fyrir gerð ökutækis með tilliti
til uppsetningar á búnaði til undirakstursvarnar að framan sem hefur hlotið
gerðarviðurkenningu sem aðskilin tæknieining

3. viðbætir:

Upplýsingaskjal um EB-gerðarviðurkenningu fyrir gerð ökutækis með tilliti
til undirakstursvarnar þess að framan

4. viðbætir:

Fyrirmynd að EB-gerðarviðurkenningarvottorði (fyrir gerð búnaðar til
undirakstursvarnar að framan sem aðskilinnar tæknieiningar)

5. viðbætir:

Fyrirmynd að EB-gerðarviðurkenningarvottorði (fyrir gerð ökutækis með
tilliti til uppsetningar á búnaði til undirakstursvarnar að framan sem hefur
hlotið gerðarviðurkenningu sem aðskilin tæknieining)

6. viðbætir:

EB-gerðarviðurkenningarvottorð (fyrir gerð ökutækis með tilliti til
undirakstursvarnar þess að framan)

7. viðbætir:

Fyrirmynd að EB-gerðarviðurkenningarmerki

II. VIÐAUKI: Gildissvið og tæknilegar kröfur
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I. VIÐAUKI

SJTÓRNSÝSLUÁKVÆÐI UM EB-GERÐARVIÐURKENNINGU

1.

UMSÓKN UM GERÐARVIÐURKENNINGU

1.1.

Umsókn um EB-gerðarviðurkenningu á búnaði til undirakstursvarnar að framan sem aðskilinnar
tæknieiningar

1.1.1.

Framleiðandi undirakstursvarnarinnar skal leggja fram umsókn um EB-gerðarviðurkenningu samkvæmt
4. mgr. 3. gr. tilskipunar 70/156/EBE á búnaði til undirakstursvarnar að framan sem telst vera aðskilin
tæknieining í skilningi 2. gr. tilskipunar 70/156/EBE.

1.1.2.

Fyrirmynd að upplýsingaskjalinu er að finna í 1. viðbæti.

1.1.3.

Láta ber tækniþjónustunni, sem annast prófanir vegna gerðarviðurkenningar, í té dæmigert eintak fyrir þá
gerð búnaðar sem viðurkenna á. Ef tækniþjónustan telur það nauðsynlegt er henni heimilt að óska eftir fleiri
sýnishornum. Merkja skal sýnin greinilega og óafmáanlega með viðskiptaheiti eða vörumerki umsækjanda og
heiti gerðarinnar.

1.2.

Umsókn um EB-gerðarviðurkenningu fyrir gerð ökutækis með tilliti til uppsetningar á búnaði til
undirakstursvarnar að framan sem hefur hlotið gerðarviðurkenningu sem aðskilin tæknieining

1.2.1.

Framleiðandi ökutækisins skal leggja fram umsókn um EB-gerðarviðurkenningu í samræmi við 1. mgr. 3. gr.
tilskipunar 70/156/EBE.

1.2.2.

Fyrirmynd að upplýsingaskjalinu er að finna í 2. viðbæti.

1.2.3.

Láta ber tækniþjónustunni, sem annast prófanir vegna gerðarviðurkenningar, í té dæmigert ökutæki fyrir
gerðina sem á að viðurkenna ásamt undirakstursvörninni sem á að setja upp, og sem hlotið hefur
gerðarviðurkenningu sem aðskilin tæknieining.

1.3.

Umsókn um EB-gerðarviðurkenningu fyrir gerð ökutækis með tilliti til undirakstursvarnar þess að framan

1.3.1

Framleiðandi ökutækisins skal leggja fram umsókn um EB-gerðarviðurkenningu í samræmi við 1. mgr. 3. gr.
tilskipunar 70/156/EBE.

1.3.2

Fyrirmynd að upplýsingaskjalinu er að finna í 3. viðbæti.

1.3.3

Láta ber tækniþjónustunni, sem annast prófanir vegna gerðarviðurkenningar, í té dæmigert ökutæki fyrir
gerðina sem á að viðurkenna.

2.

VEITING EB-GERÐARVIÐURKENNINGAR

2.1.

EB-gerðarviðurkenning skal veitt samkvæmt 3. og, ef við á, 4. mgr. 4. gr. tilskipunar 70/156/EBE ef
viðeigandi kröfum er fullnægt.

2.2.

Fyrirmynd að EB-gerðarviðurkenningarvottorði er að finna:

2.2.1.

í 4. viðbæti fyrir undirakstursvarnarbúnað að framan sem aðskilinnar tæknieiningar;
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2.2.2.

í 5. viðbæti fyrir gerð ökutækis með tilliti til uppsetningar á búnaði til undirakstursvarnar að framan sem
hefur hlotið gerðarviðurkenningu sem aðskilin tæknieining;

2.2.3.

í 6. viðbæti fyrir gerð ökutækis með tilliti til undirakstursvarnar þess að framan.

2.3.

Hverri gerð undirakstursvarnarbúnaðar að framan eða gerð ökutækis, sem fær viðurkenningu, er úthlutað
viðurkenningarnúmeri í samræmi við VII. viðauka við tilskipun 70/156/EBE. Aðildarríki má ekki úthluta
sama númeri fyrir aðra gerð undirakstursvarnarbúnaðar að framan eða aðra gerð ökutækis.

3.

EB-GERÐARVIÐURKENNINGARMERKI FYRIR AÐSKILDAR TÆKNIEININGAR

3.1.

Allur undirakstursvarnarbúnaður að framan, sem samrýmist gerð sem er viðurkennd samkvæmt þessari
tilskipun sem aðskilin tæknieining, skal hafa EB-gerðarviðurkenningarmerki.

3.2.

Merkið samanstendur af rétthyrningi sem lykur um lágstafinn ,,e“ og á eftir fylgir auðkennisnúmer þess
aðildarríkis sem veitt hefur gerðarviðurkenningu:

1

fyrir Þýskaland

12

fyrir Austurríki

2

fyrir Frakkland

13

fyrir Lúxemborg

3

fyrir Ítalíu

17

fyrir Finnland

4

fyrir Holland

18

fyrir Danmörku

5

fyrir Svíþjóð

21

fyrir Portúgal

6

fyrir Belgíu

23

fyrir Grikkland

9

fyrir Spán

24

fyrir Írland

11 fyrir Breska konungsríkið
,,Grunnviðurkenningarnúmerið“, sem er í 4. þætti gerðarviðurkenningarnúmersins sem um getur í
VII. viðauka við tilskipun 70/156/EBE, er sett nálægt rétthyrningnum og þar fyrir framan tölustafirnir tveir
sem gefa til kynna raðnúmer síðustu verulegu tæknibreytingar á tilskipun 2000/40/EB þann dag sem
EB-gerðarviðurkenning var veitt. Í þessari tilskipun er raðnúmerið 00.
3.3.

EB-gerðarviðurkenningarmerkið skal fest á undirakstursvarnarbúnaðinn með þeim hætti að það sé
óafmáanlegt og auðlæsilegt jafnvel þótt búnaðurinn hafi verið festur á ökutæki.

3.4.

Sýnishorn af EB-gerðarviðurkenningarmerkinu er að finna í 7. viðbæti.

4.

BREYTINGAR Á GERÐ OG Á VIÐURKENNINGU

4.1.

Ákvæði 5. gr. tilskipunar 70/156/EBE gilda ef breyta á gerð ökutækis sem er viðurkennd samkvæmt
ákvæðum þessarar tilskipunar.

5.

SAMRÆMI FRAMLEIÐSLU

5.1.

Gera ber ráðstafanir til að tryggja samræmi framleiðslu í samræmi við ákvæði 10. gr. tilskipunar 70/156/EBE.
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1. viðbætir
UPPLÝSINGASKJAL NR. ...

um EB-gerðarviðurkenningu á búnaði til undirakstursvarnar að framan sem aðskilinnar tæknieiningar
(Tilskipun 2000/40/EB, eins og henni var síðast breytt með .../.../EB)

Eftirfarandi upplýsingar skal gefa í þríriti og með efnisyfirliti, ef við á. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu vera í
hæfilegum hlutföllum og nægilega nákvæmar, í stærðinni A4 eða brotnar saman í þá stærð. Ljósmyndir, ef einhverjar
eru, skulu einnig vera nægilega nákvæmar.
Ef kerfi, íhlutir eða aðskildar tæknieiningar eru búnar rafeindastýringu skulu fylgja upplýsingar um hvernig hún
vinnur.
0.

ALMENNT

0.1.

Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): ...........................................................................................................

0.2.

Gerð: ...............................................................................................................................................................

0.5.

Nafn og heimilisfang framleiðanda: ................................................................................................................

0.7.

Staðsetning og aðferð við að festa EB-gerðarviðurkenningarmerkið, ef um er að ræða íhluti og aðskildar
tæknieiningar: .................................................................................................................................................

0.8.

Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: ................................................................................

1.

ALMENNIR SMÍÐAEIGINLEIKAR ÖKUTÆKISINS/ÖKUTÆKJANNA

sem ætlunin er að festa búnaðinn á að svo miklu leyti sem viðkemur undiraksturvarnarbúnaði að framan
1.1.

Gerð ökutækis/ökutækja og flokkur (1) (ef þörf krefur): ................................................................................

1.2.

Tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu: ..........................................................................................

2.

ALMENNIR SMÍÐAEIGINLEIKAR BÚNAÐARINS

2.1.

Ítarleg lýsing og/eða teikning á undirakstursvarnarbúnaðinum að framan (að festingum meðtöldum):
.........................................................................................................................................................................

2.2.

Takmörkun á notkun og forskrift varðandi festingar (ef einhver): ................................................................

2.3.

Staðsetning álagspunktanna á búnaðinum sem prófunarkraftinum er beitt á: ................................................

Dagsetning, mappa

(1) Í samræmi við skilgreininguna í A-þætti II. viðauka við tilskipun 70/156/EBE.
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2. viðbætir
UPPLÝSINGASKJAL NR. ...

samkvæmt I. viðauka við tilskipun ráðsins 70/156/EBE (1) um EB-gerðarviðurkenningu fyrir gerð ökutækis
með tilliti til uppsetningar á búnaði til undirakstursvarnar að framan sem hefur hlotið gerðarviðurkenningu
sem aðskilin tæknieining
(Tilskipun 2000/40/EB, eins og henni var síðast breytt með tilskipun .../.../EB)
Eftirfarandi upplýsingar skal gefa í þríriti og með efnisyfirliti, ef við á. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu vera í
hæfilegum hlutföllum og nægilega nákvæmar, í stærðinni A4 eða brotnar saman í þá stærð. Ljósmyndir, ef einhverjar
eru, skulu einnig vera nægilega nákvæmar.
Ef kerfi, íhlutir eða aðskildar tæknieiningar eru búnar rafeindastýringu skulu fylgja upplýsingar um hvernig hún
vinnur.
0.

ALMENNT

0.1.

Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): ...........................................................................................................

0.2.

Gerð: ................................................................................................................................................................

0.2.1.

Verslunarheiti (ef þær upplýsingar liggja fyrir): ............................................................................................

0.3.

Gerðarauðkenni, ef slíkt er á ökutækinu (b): ...................................................................................................

0.3.1.

Staðsetning auðkennisins: ...............................................................................................................................

0.4.

Ökutækjaflokkur (c): .......................................................................................................................................

0.5

Nafn og heimilisfang framleiðanda: ...............................................................................................................

0.8.

Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: ................................................................................

1.

ALMENNIR SMÍÐAEIGINLEIKAR ÖKUTÆKISINS/ÖKUTÆKJANNA

1.1.

Ljósmyndir og/eða teikningar af dæmigerðu ökutæki: ...................................................................................

2.

MASSAR OG MÁL (e)
(í kg og mm) (Sjá teikningu þar sem við á)

2.3.4.

Breidd framáss (mæld við ysta hluta hjólbarðanna að frátalinni bungu á hjólbörðum nærri jörðu): .............
.........................................................................................................................................................................

2.8.

(1 )

Tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu eins og framleiðandi hefur tilkynnt hann (y) (hámark og
lágmark fyrir hvert afbrigði): .........................................................................................................................

Númer liða og neðanmálsgreina í þessu upplýsingaskjali svara til númera liða og neðanmálsgreina í I. viðauka við tilskipun
70/156/EBE. Liðum, sem varða ekki þessa tilskipun, er sleppt.

Nr. 64/83

Nr. 64/84

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

14.11.2013

9.

YFIRBYGGING

9.1.

Gerð yfirbyggingar: ........................................................................................................................................

9.2.

Efni og smíðaaðferðir: ....................................................................................................................................

9.22.

Undirakstursvörn að framan

9.22.1.

Teikningar af þeim hlutum ökutækisins sem skipta máli varðandi undirakstursvörn að framan, þ.e.
teikning af ökutækinu og/eða undirvagni ásamt staðsetningu og festingu breiðasta framáss, teikning af
festingunni og/eða festingum undirakstursvarnarinnar. Ef undirakstursvörnin er ekki sérstakur búnaður
skal sjást greinilega á teikningunni að stærðir séu í samræmi við það sem krafist er: ...................................

9.22.2.

Ef undirakstursvörnin er sérstakur búnaður skal fylgja ítarleg lýsing og/eða teikning af henni (að
festingum meðtöldum) eða gerðarviðurkenningarnúmer hafi hún fengið gerðarviðurkenningu sem
aðskilin tæknieining: .......................................................................................................................................

Dagsetning, mappa

14.11.2013

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
3. viðbætir

UPPLÝSINGASKJAL NR. ...

samkvæmt I. viðauka við tilskipun ráðsins 70/156/EBE (1) um EB-gerðarviðurkenningu fyrir gerð ökutækis
með tilliti til undirakstursvarnar þess að framan
(Tilskipun 2000/40/EB, eins og henni var síðast breytt með tilskipun .../.../EB)
Eftirfarandi upplýsingar skal gefa í þríriti og með efnisyfirliti, ef við á. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu vera í
hæfilegum hlutföllum og nægilega nákvæmar, í stærðinni A4 eða brotnar saman í þá stærð. Ljósmyndir, ef einhverjar
eru, skulu einnig vera nægilega nákvæmar.
Ef kerfi, íhlutir eða aðskildar tæknieiningar eru búnar rafeindastýringu skulu fylgja upplýsingar um hvernig hún
vinnur.
0.

ALMENNT

0.1.

Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): ............................................................................................................

0.2.

Gerð: ................................................................................................................................................................

0.2.1.

Verslunarheiti (ef þær upplýsingar liggja fyrir): .............................................................................................

0.3.

Gerðarauðkenni, ef slíkt er á ökutækinu (b): ...................................................................................................

0.3.1.

Staðsetning auðkennisins: ...............................................................................................................................

0.4.

Ökutækjaflokkur (c): ........................................................................................................................................

0.5

Nafn og heimilisfang framleiðanda: ................................................................................................................

0.8.

Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: ................................................................................

1.

ALMENNIR SMÍÐAEIGINLEIKAR ÖKUTÆKISINS

1.1.

Ljósmyndir og/eða teikningar af dæmigerðu ökutæki: ...................................................................................

2.

MASSAR OG MÁL (e)
(í kg og mm) (Sjá teikningu þar sem við á)

2.3.4.

Breidd framáss (mæld við ysta hluta hjólbarðanna að frátalinni bungu á hjólbörðum nærri jörðu): .............

2.8.

Tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu eins og framleiðandi hefur tilkynnt hann (y) (hámark og
lágmark fyrir hvert afbrigði): .........................................................................................................................

(1) Númer liða og neðanmálsgreina í þessu upplýsingarskjali svara til númera liða og neðanmálsgreina í I. viðauka við tilskipun
70/156/EBE. Liðum, sem varða ekki þessa tilskipun, er sleppt.

Nr. 64/85

Nr. 64/86

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

14.11.2013

9.

YFIRBYGGING

9.1.

Gerð yfirbyggingar: .........................................................................................................................................

9.2.

Efni og smíðaaðferðir: .....................................................................................................................................

9.22.

Undirakstursvörn að framan

9.22.1.

Teikningar af þeim hlutum ökutækisins sem skipta máli varðandi undirakstursvörn að framan, þ.e.
teikning af ökutækinu og/eða undirvagni ásamt staðsetningu og festingu breiðasta framáss, teikning af
festingunni og/eða festingum undirakstursvarnarinnar. Ef undirakstursvörnin er ekki sérstakur búnaður
skal sjást greinilega á teikningunni að stærðir séu í samræmi við það sem krafist er: ....................................

9.22.2.

Ef undirakstursvörnin er sérstakur búnaður skal fylgja ítarleg lýsing og/eða teikning af henni (að
festingum meðtöldum) eða gerðarviðurkenningarnúmer hafi hún fengið gerðarviðurkenningu sem
aðskilin tæknieining: .......................................................................................................................................

9.22.3.

Staðsetning álagspunktanna á búnaðinum sem prófunarkraftinum er beitt á: ................................................

Dagsetning, mappa

14.11.2013

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
4. viðbætir

FYRIRMYND

(hámarksstærð: A4 (210 x 297mm))

EB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ

Tilkynning um:
— gerðarviðurkenningu (1),
— rýmkun gerðarviðurkenningar (1),
— synjun gerðarviðurkenningar (1),
— afturköllun gerðarviðurkenningar (1)
á gerð ökutækis/íhlutar/aðskilinnar tæknieiningar (1) með hliðsjón af tilskipun ...../...../EB, eins og henni var síðast
breytt með tilskipun ...../...../EB.
Gerðarviðurkenningarnúmer: ..............................................................................................................................................
Ástæða fyrir rýmkun: .........................................................................................................................................................
I. HLUTI

0.1.

Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): ...................................................................................................................

0.2.

Gerð: ......................................................................................................................................................................

0.3.

Gerðarauðkenni, ef slíkt er á ökutækinu/íhlutnum/aðskildu tæknieiningunni (1) (2): ............................................

0.3.1.

Staðsetning auðkennisins: .....................................................................................................................................

0.4.

Ökutækjaflokkur (1) (3): .........................................................................................................................................

0.5.

Nafn og heimilisfang framleiðanda: ......................................................................................................................

0.7.

Staðsetning og aðferð við að festa EB-gerðarviðurkenningarmerkið, ef um er að ræða íhluti og aðskildar
tæknieiningar: .......................................................................................................................................................

0.8.

Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: ......................................................................................

(1) Strikið yfir það sem á ekki við.
(2) Ef í gerðarauðkenni eru rittákn sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar sem þetta
gerðarviðurkenningarvottorð nær til skal setja spurningarmerki í stað rittáknanna (t.d. ABC??123??).
(3) Í samræmi við skilgreininguna í A-þætti II. viðauka við tilskipun 70/156/EBE.

Nr. 64/87

Nr. 64/88

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
II. HLUTI

1.

Frekari upplýsingar (ef við á): sjá viðbót

2.

Tækniþjónusta sem annast prófanirnar: .........................................................................................................

3.

Dagsetning prófunarskýrslu: ..........................................................................................................................

4.

Númer prófunarskýrslu: .................................................................................................................................

5.

Athugasemdir (ef einhverjar eru): sjá viðbót

6.

Staður: ............................................................................................................................................................

7.

Dagsetning: .....................................................................................................................................................

8.

Undirskrift: .....................................................................................................................................................

9.

Meðfylgjandi er skrá yfir innihald upplýsingasafnsins sem viðurkenningaryfirvöld varðveita en það má fá
afhent sé þess óskað.

Viðbót
við EB-gerðarviðurkenningarvottorð nr. …, vegna gerðarviðurkenningar undirakstursvarnarbúnaðar að framan sem
aðskilinnar tæknieiningar
(Tilskipun 2000/40/EB, eins og henni var síðast breytt með tilskipun …/…/EB)
1.

Frekari upplýsingar

1.1.

Smíði

1.1.1.

Efni: ................................................................................................................................................................

1.1.2.

Aðferð við að festa á: .....................................................................................................................................

1.1.3.

Mál búnaðarins: .............................................................................................................................................

1.2.

Tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu ökutækisins/ökutækjanna sem festa á búnaðinn á:

1.3.

Takmörkun á notkun búnaðarins (ef einhver): ...............................................................................................

1.4.

Hámarksaflögun, lárétt og lóðrétt, á meðan og eftir að prófunarkraftinum hefur verið beitt á hvaða
álagspunkt sem er: ...........................................................................................................................................

5.

Athugasemdir: ...............................................................................................................................................

14.11.2013

14.11.2013

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
5. viðbætir
FYRIRMYND

(hámarksstærð: A4 (210 x 297mm))
EB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ

Tilkynning um:

— gerðarviðurkenningu (1),
— rýmkun gerðarviðurkenningar (1),
— synjun gerðarviðurkenningar (1),
— afturköllun gerðarviðurkenningar (1),

á gerð ökutækis/íhlutar/aðskilinnar tæknieiningar (1) með hliðsjón af tilskipun …/…/EB, eins og henni var síðast
breytt með tilskipun …/…/EB.

Gerðarviðurkenningarnúmer: ............................................................................................................................................

Ástæða fyrir rýmkun: .........................................................................................................................................................

I. HLUTI

0.1

Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): ...........................................................................................................

0.2.

Gerð: ...............................................................................................................................................................

0.3.

Gerðarauðkenni, ef slíkt er á ökutækinu/íhlutnum/aðskildu tæknieiningunni (1) (2): ....................................

0.3.1.

Staðsetning auðkennisins: ..............................................................................................................................

0.4.

Ökutækjaflokkur (1) (3): ..................................................................................................................................

0.5.

Nafn og heimilisfang framleiðanda: ...............................................................................................................

(1) Strikið yfir það sem á ekki við.
(2) Ef í gerðarauðkenni eru rittákn sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar sem þetta
gerðarviðurkenningarvottorð nær til skal setja spurningarmerki í stað rittáknanna (t.d. ABC??123???).
(3) Í samræmi við skilgreininguna í A-þætti II. viðauka við tilskipun 70/156/EBE.

Nr. 64/89

Nr. 64/90

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
0.7

Staðsetning og aðferð við að festa EB-gerðarviðurkenningarmerkið, ef um er að ræða íhluti og aðskildar
tæknieiningar: .................................................................................................................................................

0.8.

Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: ...............................................................................

II. HLUTI

1.

Frekari upplýsingar (ef við á): sjá viðbót .......................................................................................................

2.

Tækniþjónusta sem annast prófanirnar: .........................................................................................................

3.

Dagsetning prófunarskýrslu: ..........................................................................................................................

4.

Númer prófunarskýrslu: .................................................................................................................................

5.

Athugasemdir (ef einhverjar eru): sjá viðbót

6.

Staður: ............................................................................................................................................................

7.

Dagsetning: .....................................................................................................................................................

8.

Undirskrift: .....................................................................................................................................................

9.

Meðfylgjandi er skrá yfir innihald upplýsingasafnsins sem viðurkenningaryfirvöld varðveita en það má fá
afhent sé þess óskað.

Viðbót
við EB-gerðarviðurkenningarvottorð nr. ...vegna gerðarviðurkenningar ökutækis með tilliti til uppsetningar á
undirakstursvarnarbúnaði að framan sem hefur hlotið gerðarviðurkenningu sem aðskilin tæknieining.
(Tilskipun 2000/40/EB, eins og henni var síðast breytt með tilskipun .../.../EB)
1.

Frekari upplýsingar

1.4.

Massi ökutækisins sem er lagt fram og massi á hvern ás:

1.4.1.

Framás: ...........................................................................................................................................................

1.4.2.

Afturás: ...........................................................................................................................................................

1.4.3.

Heildarmassi: ..................................................................................................................................................

1.5.

Gerðarviðurkenningarnúmer undiraksturvarnarbúnaðarins að framan: .........................................................

5.

Athugasemdir: (t.d.: gildir jafnt um ökutæki með stýri hægra og vinstra megin)

14.11.2013

14.11.2013

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
6. viðbætir
FYRIRMYND

(hámarksstærð: A4 (210 x 297mm))
EB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ

Tilkynning um:

— gerðarviðurkenningu (1),
— rýmkun gerðarviðurkenningar (1),
— synjun gerðarviðurkenningar (1),
— afturköllun gerðarviðurkenningar (1),
á gerð ökutækis/íhlutar/aðskilinnar tæknieiningar (1) með hliðsjón af tilskipun …/…/EB, eins og henni var síðast
breytt með tilskipun …/…/EB.
Gerðarviðurkenningarnúmer: .............................................................................................................................................
Ástæða fyrir rýmkun: .........................................................................................................................................................
I. HLUTI

0.1

Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): ...........................................................................................................

0.2.

Gerð: ...............................................................................................................................................................

0.3.

Gerðarauðkenni, ef slíkt er á ökutækinu/íhlutnum/aðskildu tæknieiningunni (1) (2): ....................................

0.3.1.

Staðsetning auðkennisins: ..............................................................................................................................

0.4.

Ökutækjaflokkur (1) (3): ..................................................................................................................................

0.5.

Nafn og heimilisfang framleiðanda: ...............................................................................................................

0.7.

Staðsetning og aðferð við að festa EB-gerðarviðurkenningarmerkið, ef um er að ræða íhluti og aðskildar
tæknieiningar ...................................................................................................................................................

0.8.

Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: ...............................................................................

(1) Strikið út það sem ekki á við.
(2) Ef í gerðarauðkenni eru rittákn sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar sem þetta
gerðarviðurkenningarvottorð nær til skal setja spurningarmerki í stað rittáknanna (t.d. ABC??123??).
(3) Í samræmi við skilgreininguna í A-þætti II. viðauka við tilskipun 70/156/EBE.

Nr. 64/91

Nr. 64/92

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

14.11.2013

II. HLUTI

1.

Frekari upplýsingar (ef við á): sjá viðbót

2.

Tækniþjónusta sem annast prófanirnar: .........................................................................................................

3.

Dagsetning prófunarskýrslu: ..........................................................................................................................

4.

Númer prófunarskýrslu: .................................................................................................................................

5.

Athugasemdir (ef einhverjar eru): sjá viðbót

6.

Staður: ............................................................................................................................................................

7.

Dagsetning: .....................................................................................................................................................

8.

Undirskrift: .....................................................................................................................................................

9.

Meðfylgjandi er skrá yfir innihald upplýsingasafnsins sem viðurkenningaryfirvöld varðveita en það má fá
afhent sé þess óskað.

Viðbót
við EB-gerðarviðurkenningarvottorð nr. ... vegna gerðarviðurkenningar ökutækis með tilliti til undirakstursvarnar
þess að framan
(Tilskipun 2000/40/EB, eins og henni var síðast breytt með tilskipun …/…/EB)

1.

Frekari upplýsingar

1.1.

Stutt lýsing á gerð ökutækis með tilliti til þeirra hluta þess sem veita vörn að framan: ...............................

1.4.

Massi ökutækisins sem er lagt fram og massi á hvern ás

1.4.1.

Framás: ...........................................................................................................................................................

1.4.2.

Afturás: ...........................................................................................................................................................

1.4.3.

Heildarmassi: ..................................................................................................................................................

1.5.

Hámarksaflögun, lárétt og lóðrétt, á meðan og eftir að prófunarkraftinum hefur verið beitt á hvaða
álagspunkt sem er: ..........................................................................................................................................

5.

Athugasemdir: (t.d.: gildir jafnt um ökutæki með stýri hægra eða vinstra megin)

14.11.2013

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
7. viðbætir
FYRIRMYND AÐ EB-GERÐARVIÐURKENNINGARMERKI

Búnaðurinn til undirakstursvarnar að framan, sem ber EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar hér að ofan, er búnaður
sem hefur fengið gerðarviðurkenningu í Þýskalandi (e 1) samkvæmt þessari tilskipun með grunnviðurkenningarnúmerinu 2439.
Tölustafirnir eru aðeins til leiðbeiningar.

Nr. 64/93

Nr. 64/94

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

14.11.2013

II. VIÐAUKI
GILDISSVIÐ OG TÆKNIlLEGAR KRÖFUR

1.

GILDISSVIÐ

1.1.

Þessi tilskipun gildir um:

1.1.1.

undirakstursvarnarbúnað að framan sem aðskilda tæknieiningu sem ætlaður er til festingar á ökutæki í
flokkum N2 og N3(1);

1.1.2.

ökutæki í flokkum N2 og N3 með tilliti til uppsetningar á búnaði til undirakstursvarnar að framan sem hefur
hlotið gerðarviðurkenningu sem aðskilin tæknieining;

1.1.3.

ökutæki í flokkum N2 og N3 með tilliti til undirakstursvarnar þeirra.

1.2.

Ökutæki í flokki N2 með 7,5 tonna hámarksmassa skulu uppfylla kröfuna um 400 mm hæð yfir jörðu eins og
fram kemur í þessari tilskipun.

1.3.

Kröfur þessarar tilskipunar gilda ekki um:

1.3.1.

torfærutæki í flokkum N2 og N3;

1.3.2.

ökutæki sem vegna fyrirhugaðrar notkunar þeirra samræmast ekki ákvæðum vegna undirakstursvarnar að
framan.

2.

SKILGREININGAR

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
2.1.

„hámarksmassi“ ökutækis er tæknilega leyfilegur hámarkshleðslumassi sem skilgreindur er í lið 2.8. í
I. viðauka við tilskipun 70/156/EBE;

2.2.

„óhlaðið ökutæki“ er ökutæki tilbúið til aksturs með massann sem skilgreindur er í lið 2.6. í I. viðauka við
tilskipun 70/156/EBE;

2.3.

„gerð undirakstursvarnarbúnaðar að framan“ er búnaður til undirakstursvarnar að framan sem ekki er
frábrugðinn hvað varðar grundvallareiginleika svo sem lögun, mál, festingar, smíðaefni og merkingar sem
getið er um í lið 1.1.3 í I. viðauka;

2.4.

„undirakstursvörn að framan“ merkir að á ökutækinu að framan er annaðhvort:
sérstakur undirakstursvarnarbúnaður að framan; eða
hægt er að líta svo á að vegna lögunar sinnar og eiginleika gegni yfirbygging, hlutar undirvagns eða aðrir
íhlutir hlutverki undirakstursvarnarbúnaðar að framan;

2.5.

,,gerð ökutækis“: ökutæki sem eru eins í meginatriðum, til dæmis hvað varðar:

2.5.1.

breidd framáss, mælda við ysta hluta hjólbarðanna að frátalinni bungu á hjólbörðum nærri jörðu;

(1) Í samræmi við skilgreininguna í A-þætti II. viðauka við tilskipun 70/156/EBE.
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2.5.2.

byggingu, stærð, lögun og smíðaefni í fremri hluta ökutækisins að svo miklu leyti sem þau hafa áhrif á kröfur
viðkomandi hluta þessarar tilskipunar;

2.5.3.

viðurkennda undirakstursvarnarbúnaðinn að framan sem festur er á ökutækið;

2.5.4.

hámarksmassa gerðar ökutækis.

3.

TÆKNILEGAR KRÖFUR
Tæknilegu kröfurnar, sem verður að uppfylla til þess að fá gerðarviðurkenningu í samræmi við þessa
tilskipun, eru þær sem settar eru fram í 6., 8. og 10. mgr. ásamt 5. viðauka við reglugerð efnhagsnefndar
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 93 með eftirfarandi undantekningum:

3.1.

í lið 8.2. ber að skilja yrðinguna „tilkynningarskjal sem er í 1. viðauka“ sem „EB-gerðarviðurkenningarskjal
sem er í 1. viðauka, 5. viðbæti“;

3.2.

í lið 8.3. ber að skilja yrðinguna innan sviga „(9. liður, 1. viðauka)“ sem „(liður 1.4, viðbót, 4. viðbæti,
I. viðauka)“;

3.3.

í lið 8.6. ber að skilja yrðinguna innan sviga „(8. liður, 1. viðauka)“ sem „(liður 2.3, 1. viðbæti, I. viðauka)“;

3.4.

í lið 3.5.1 í V. viðauka ber að skilja yrðinguna „til notkunar samkvæmt III. hluta“ sem „til notkunar
samkvæmt lið 1.3 í I. viðauka“;
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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2001/56/EB

2013/EES/64/05

frá 27. september 2001
um hitakerfi fyrir vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra, breytingu á tilskipun ráðsins
70/156/EBE og niðurfellingu á tilskipun ráðsins 78/548/EBE (*)
EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
95. gr.,
með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1),
með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar (2),
í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í
251. gr. í sáttmálanum (3),
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1) Tilskipun ráðsins 78/548/EBE frá 12. júní 1978 um
samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi hitakerfi í
farþegarými vélknúinna ökutækja (4) var samþykkt
sem ein sértilskipana sem fjalla um gerðarviðurkenningaraðferðina sem mælt var fyrir um í tilskipun
ráðsins 70/156/EBE frá 6. febrúar 1970 um samræmingu laga aðildarríkjanna um gerðarviðurkenningu á
vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra (5). Af
því leiðir að ákvæðin, sem mælt er fyrir um í tilskipun
70/156/EBE, og varða kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar í ökutækjum, gilda um tilskipun 78/548/EBE.
2) Samkvæmt tilskipun 70/156/EBE, einkum 4. mgr.
3. gr. og 3. mgr. 4. gr., er nauðsynlegt að hverri sértilskipun fylgi upplýsingaskjal þar sem fram koma
þau atriði í I. viðauka við tilskipun 70/156/EBE sem
skipta máli ásamt gerðarviðurkenningarvottorði
skv. VI. viðauka við sömu tilskipun í því skyni að
koma á tölvuskráningu gerðarviðurkenninga.
3) Vegna tækniframfara eru margar gerðir ökutækja nú
búnar brennsluhiturum, sem venjulega brenna
dísilolíu, bensíni eða fljótandi jarðolíugasi, til þess að
hita upp farþegarými (t.d. hópbifreiða), hleðslurými
(t. d. vörubifreiða og eftirvagna) eða svefnrými (t.d.
vörubifreiða og húsbíla) þannig að upphitunin sé
hagkvæm og án þess hávaða og útblásturs lofttegunda
sem fylgir því þegar knúningsvélin er í gangi en
ökutækið í kyrrstöðu. Af öryggisástæðum er nauðsynlegt að víkka út gildissvið tilskipunar 78/548/EBE
þannig að hún taki til krafna um brennsluhitara og
uppsetningu þeirra. Slíkar kröfur skulu samsvara
ítrustu gæðakröfum sem gerðar verða miðað við
fyrirliggjandi tækni.

4)

Nauðsynlegt er að kveða á um gerðarviðurkenningu
fyrir brennsluhitara sem íhluti og fyrir ökutæki sem
búin eru brennsluhiturum.

5)

Nauðsynlegt verður að auka við þessa tilskipun með
viðauka sem fjallar um frekari öryggiskröfur fyrir
brennsluhitara sem brenna fljótandi jarðolíugasi.

6)

Samþykkja ber nauðsynlegar ráðstafanir þegar
tilskipun þessi kemur til framkvæmda í samræmi við
ákvörðun ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um
reglur um meðferð framkvæmdavalds sem
framkvæmdastjórninni er falið (6).

7)

Fyrir skýrleika sakir er ráðlegt að fella niður tilskipun
78/548/EBE og í hennar stað komi þessi tilskipun.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Í þessari tilskipun merkir ,,ökutæki“ öll ökutæki sem falla
undir tilskipun 70/156/EBE.

2. gr.

Aðildarríkjum er óheimilt að neita að veita EBgerðarviðurkenningu eða innlenda gerðarviðurkenningu
fyrir gerð ökutækis eða fyrir gerð hitakerfis, af ástæðum
sem varða hitakerfi fyrir farþegarými eða hleðslurými, ef
kerfið fullnægir kröfunum sem settar eru fram í
viðaukunum.

________________

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 292, 9.11.2001, bls. 21. Hennar
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 185/2013 frá
8. november 2013 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. EB C 326, 24.10.1998, bls. 4 og Stjtíð. EB C 116 E, 26.4.2000,
bls. 2.
(2) Stjtíð. EB C 101, 12.4.1999, bls. 15.
3
( ) Álit Evrópuþingsins frá 13. apríl 1999 (Stjtíð. EB C 219, 30.7.1999,
bls. 58), sameiginleg afstaða ráðsins frá 17. nóvember 2000 (Stjtíð. EB
C 36, 2.2.2001, bls. 1) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 14. mars 2001
(hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum EB). Ákvörðun ráðsins frá
26. júní 2001.
4
( ) Stjtíð. EB L 168, 26.6.1978, bls. 40.
5
( ) Stjtíð. EB L 42, 23.2.1970, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/91/EB (Stjtíð. EB L 11,
16.1.1999, bls. 25).

3. gr.

Aðildarríkjum er óheimilt að banna að ökutæki verði skráð,
seld eða tekin í notkun eða að banna að hitakerfi verði
skráð, seld eða tekin í notkun, af ástæðum sem varða
hitakerfi fyrir farþegarými eða hleðslurými, ef kerfið
fullnægir kröfunum sem settar eru fram í viðaukunum.
________________

(6) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.
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4. gr.

Þessi málsgrein gildir ekki um gerðir ökutækja sem eru búin
hitakerfum sem nota afgangsvarma þar sem vatn er
varmaberinn.

1. Frá og með 9. maí 2003 er aðildarríkjunum óheimilt, af
ástæðum er varða hitakerfi:

4. Frá og með 9. maí 2005 gilda þær kröfur þessarar
tilskipunar, sem varða brennsluhitara sem íhluti, að því er
varðar 2. mgr. 7. gr. tilskipunar 70/156/EBE.

— að synja um EB-gerðarviðurkenningu eða innlenda
gerðarviðurkenningu fyrir gerð ökutækis eða hitakerfis,
eða
— að banna að ökutæki verði seld, skráð eða tekin í notkun
eða hitakerfi seld eða tekin í notkun,

5. gr.
Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en 9. nóvember 2002,
taka til skoðunar frekari öryggiskröfur með tilliti til
brennsluhitara sem brenna fljótandi jarðolíugasi í vélknúnum ökutækjum og, ef við á, breyta þessari tilskipun í
samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 6. gr.

ef hitakerfið samræmist kröfum þessarar tilskipunar.
2. Frá og með 9. maí 2004:
— skulu aðildarríkin hætta
gerðarviðurkenningu, og

að

gefa

út
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— er aðildarríkjunum heimilt að synja um innlenda
gerðarviðurkenningu,

6. gr.

fyrir gerð ökutækis af ástæðum er varða hitakerfi eða fyrir
gerð brennsluhitara ef kröfum þessarar tilskipunar er ekki
fullnægt.

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndarinnar
um aðlögun að tækniframförum sem sett var á stofn með
13. gr. tilskipunar 70/156/EBE og nefnist hér á eftir
„nefndin“.

3. Frá og með 9. maí 2005:
— skulu aðildarríkin líta svo á að samræmisvottorð, sem
fylgja nýjum ökutækjum í samræmi við ákvæði
tilskipunar 70/156/EBE, gildi ekki lengur að því er
varðar 1. mgr. 7. gr. þeirrar tilskipunar, og

2. Þegar vísað er í þessa grein skulu ákvæði 5. og 7. gr.
ákvörðunar 1999/468/EB gilda með hliðsjón af
8. gr. hennar.

— mega aðildarríkin synja um sölu eða skráningu nýrra
ökutækja eða banna að þau séu tekin í notkun,

Tímabilið, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar
1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir.

af ástæðum er varða hitakerfi ef kröfum þessarar tilskipunar
er ekki fullnægt.

3. Nefndin setur sér starfsreglur.
7. gr.

Tilskipun 70/156/EBE er breytt sem hér segir:
1. Í stað 36. liðar í 1. hluta IV. viðauka komi eftirfarandi:
Gildissvið
Viðfangsefni

Tilskipun

Tilvísun í Stjtíð. EB
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

„36. Hitakerfi

2001/56/EB

L 292 frá 9.11.2001

X X X X X X X X X X“

2. Í XI. viðauka:
a) Í stað 36. liðar í 1. viðbæti komi eftirfarandi:
Liðir

Viðfangsefni

Tilskipun

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

„36

Hitakerfi

2001/56/EB

1

G + P“

b) Í stað 36. liðar í 2. viðbæti komi eftirfarandi:
Liðir

Viðfangsefni

Tilskipun

Brynvarin ökutæki í
flokki M1

„36

Hitakerfi

2001/56/EB

X“
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8. gr.
Tilskipun 78/548/EBE skal felld úr gildi frá og með 9. maí 2004. Líta ber á tilvísun í tilskipun
78/548/EBE sem tilvísun í þessa tilskipun.
9. gr.
1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari
fyrir 9. maí 2003 og 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 eru 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.
10. gr.
Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.
11. gr.
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.
Gjört í Brussel 27. september 2001.

Fyrir hönd Evrópuþingsins,

Fyrir hönd ráðsins,

N. FONTAINE

C. PICQUÉ

forseti.

forseti.

14.11.2013

14.11.2013

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
SKRÁ YFIR VIÐAUKA

I. viðauki:

Stjórnsýsluákvæði um EB-gerðarviðurkenningu
1. viðbætir:

Upplýsingaskjal ― EB-gerðarviðurkenning ökutækis

2. viðbætir:

EB-gerðarviðurkenningarvottorð (ökutæki)

3. viðbætir:

Upplýsingaskjal ― EB-gerðarviðurkenning íhluta

4. viðbætir:

EB-gerðarviðurkenningarvottorð (íhlutir)

5. viðbætir:

EB-gerðarviðurkenningarmerki íhluta

II. viðauki:

Gildissvið, skilgreiningar og kröfur

III. viðauki:

Kröfur um frávarmahitakerfi ― loft

IV. viðauki:

Prófunaraðferð vegna loftgæða

V. viðauki:

Prófunaraðferð vegna hitastigs

VI. viðauki:

Prófunaraðferð vegna útblásturs

VII. viðauki:

Kröfur um brennsluhitara og uppsetningu þeirra

VIII. viðauki:

Öryggiskröfur fyrir brennsluhitara sem brenna fljótandi jarðolíugasi
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I. VIÐAUKI
STJÓRNSÝSLUÁKVÆÐI UM EB-GERÐARVIÐURKENNINGU
1.

UMSÓKN UM EB-GERÐARVIÐURKENNINGU FYRIR GERÐ ÖKUTÆKIS

1.1.

Framleiðandi skal leggja fram umsókn um EB-gerðarviðurkenningu skv. 4. mgr. 3. gr. tilskipunar
70/156/EBE fyrir gerð ökutækis að því er varðar hitakerfi.

1.2.

Fyrirmynd að upplýsingaskjalinu er að finna í 1. viðbæti.

1.3.

Láta ber tækniþjónustunni, sem annast prófanir vegna gerðarviðurkenningar, eftirfarandi í té:

1.3.1.

dæmigert ökutæki fyrir gerðina sem á að viðurkenna.

2.

VEITING EB-GERÐARVIÐURKENNINGAR FYRIR GERÐ ÖKUTÆKIS

2.1.

EB-gerðarviðurkenning skal veitt skv. 3. mgr. 4. gr. tilskipunar 70/156/EBE ef viðeigandi kröfum er fullnægt.

2.2.

Fyrirmynd að EB-gerðarviðurkenningarvottorði er að finna í 2. viðbæti.

2.3.

Allar viðurkenndar gerðir ökutækis skulu fá viðurkenningarnúmer í samræmi við ákvæði VII. viðauka við
tilskipun 70/156/EBE. Aðildarríki skal ekki úthluta annarri gerð ökutækis sama númeri.

3.

UMSÓKN UM EB-GERÐARVIÐURKENNINGU FYRIR GERÐ BRENNSLUHITARA

3.1.

Framleiðandi hitakerfisins skal leggja fram umsókn um EB-gerðarviðurkenningu vegna gerðar brennsluhitara
sem íhlutar skv. 4. mgr. 3. gr. tilskipunar 70/156/EBE.

3.2.

Fyrirmynd að upplýsingaskjalinu er að finna í 3. viðbæti.

3.3.

Láta ber tækniþjónustunni, sem annast prófanir vegna gerðarviðurkenningar, eftirfarandi í té:

3.3.1.

dæmigerðan brennsluhitara fyrir gerðina sem á að viðurkenna.

4.

VEITING EB-GERÐARVIÐURKENNINGAR FYRIR GERÐ BRENNSLUHITARA

4.1.

EB-gerðarviðurkenning skal veitt skv. 3. mgr. 4. gr. og, ef við á, 4. mgr. 4. gr. tilskipunar 70/156/EBE hafi
viðeigandi kröfum verið fullnægt.

4.2.

Fyrirmynd að EB-gerðarviðurkenningarvottorði er að finna í 4. viðbæti.

4.3.

Allar viðurkenndar gerðir brennsluhitara skulu fá viðurkenningarnúmer í samræmi við ákvæði VII. viðauka
við tilskipun 70/156/EBE. Aðildarríki skal ekki úthluta annarri gerð brennsluhitara sama númeri.

4.4.

Allir brennsluhitarar, sem eru í samræmi við gerð sem er viðurkennd samkvæmt þessari tilskipun, skulu bera
EB-gerðarviðurkenningarmerki eins og tilgreint er í 5. viðbæti.

5.

BREYTINGAR Á GERÐ OG Á VIÐURKENNINGU

5.1.

Ákvæði 5. gr. tilskipunar 70/156/EBE gilda þegar gerðar eru breytingar á gerð ökutækis eða brennsluhitara
sem er viðurkennd samkvæmt þessari tilskipun.

6.

SAMRÆMI FRAMLEIÐSLU

6.1.

Gera ber ráðstafanir til að tryggja samræmi framleiðslu í samræmi við ákvæðin sem mælt er fyrir um í 10. gr.
tilskipunar 70/156/EBE.
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1. viðbætir
UPPLÝSINGASKJAL nr. …
í samræmi við I. viðauka við tilskipun ráðsins 70/156/EBE (*) um EB-gerðarviðurkenningu fyrir gerð
ökutækis að því er varðar hitakerfi þess (**) (tilskipun 2001/56/EB)

Eftirfarandi upplýsingar skal gefa í þríriti og með efnisyfirliti ef við á. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu vera í
hæfilegum hlutföllum og nægilega nákvæmar, í stærðinni A4 eða brotnar saman í þá stærð. Ljósmyndir, ef einhverjar
eru, skulu einnig vera nægilega nákvæmar.

Ef kerfi, íhlutir eða aðskildar tæknieiningar eru búnar rafeindastýringu skulu fylgja upplýsingar um hvernig hún
vinnur.
0.

ALMENNT

0.1.

Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): ...........................................................................................................

0.2.

Gerð: ...............................................................................................................................................................

0.2.1.

Almennt/almenn verslunarheiti ef þær upplýsingar liggja fyrir: ....................................................................

0.3.

Gerðarauðkenni ef slíkt er á ökutækinu (b): ...................................................................................................

0.3.1

Staðsetning auðkennisins: ..............................................................................................................................

0.4.

Ökutækjaflokkur (c): .......................................................................................................................................

0.5.

Nafn og heimilisfang framleiðanda: ...............................................................................................................

0.8.

Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: ...............................................................................

1.

ALMENNIR SMÍÐAEIGINLEIKAR ÖKUTÆKISINS

1.1.

Ljósmyndir og/eða teikningar af dæmigerðu ökutæki: ..................................................................................

3.

HREYFILL (q)

3.1.1.

Hreyfilmerki framleiðanda: ............................................................................................................................
(eins og það sem sett er á hreyfilinn eða annars konar auðkenni)

3.2.1.1.

Vinnsluháttur: rafkveikja/þrýstikveikja, fjórgengishreyfill/tvígengishreyfill (¹)

3.2.1.2.

Fjöldi og fyrirkomulag strokka: .....................................................................................................................

3.2.1.8.

Hámarksnettóafl: .......................... kW við ......................................... mín.-1 (uppgefið gildi framleiðanda)

3.2.7

Kælikerfi (vökvi/loft) (¹)

3.2.7.1.

Nafnstilling stjórnbúnaðar fyrir vélarhita: ......................................................................................................

3.2.8.1

Forþjappa: já/nei (1)

3.2.8.1.2.

Gerð (gerðir): ..................................................................................................................................................

3.2.8.1.3.

Lýsing á kerfinu (t.d. hámarksþjöppunarálagi: .............................., kPa, úttaksventli ef við á)

(*) Númer liða og neðanmálsgreina í þessu upplýsingaskjali svara til númera liða og neðanmálsgreina í I. viðauka við tilskipun
70/156/EBE. Liðum, sem varða ekki þessa tilskipun, er sleppt.
(**) Þegar um er að ræða hitakerfi, sem nýta varma frá kælivökva hreyfilsins, skulu einungis liðir 0 til 0.8, 3.2.7 og 9.10.5.1 gilda.
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9.

YFIRBYGGING

9.10.5

Hitakerfi fyrir farþegarými

9.10.5.1.

Stutt lýsing á gerð ökutækis að því er varðar hitakerfi ef varmi frá kælivökva hreyfilsins er nýttur í það: ..
.........................................................................................................................................................................

9.10.5.2.

Stutt lýsing á gerð ökutækis að því er varðar hitakerfi ef kæliloft eða útblástursloft hreyfilsins er notað
sem varmagjafi, þ.m.t.: ...................................................................................................................................

9.10.5.2.1. hönnunarteikning af hitakerfinu sem sýni staðsetningu þess í ökutækinu: ....................................................
9.10.5.2.2. hönnunarteikning af varmaskiptinum fyrir hitakerfi, sem notar útblástursloft til upphitunar, eða af þeim
hlutum þar sem varmaskipti eiga sér stað (fyrir hitakerfi sem notar kælivökva hreyfilsins til upphitunar): .
.........................................................................................................................................................................
9.10.5.2.3. sniðteikning af varmaskiptinum eða þeim hlutum þar sem varmaskipti eiga sér stað þar sem fram komi
efnisþykkt, hvaða efni er notað og yfirborðseiginleikar þess: .......................................................................
9.10.5.2.4. Birta skal forskriftir fyrir aðra mikilvæga íhluti hitakerfisins, t.d. hitaviftu, sem lúta að smíðaaðferð og
tækniatriðum.
9.10.5.3.

Hámarksnotkun á rafmagni: ......... kW
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2. viðbætir
FYRIRMYND
(hámarksstærð: A4 (210 mm × 297 mm))
EB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ
Stimpill
yfirvalds
Tilkynning um:
— gerðarviðurkenningu (1),
— rýmkun gerðarviðurkenningar (1),
— synjun gerðarviðurkenningar (1),
— afturköllun gerðarviðurkenningar (1),
vegna gerðar ökutækis/íhlutar/aðskilinnar tæknieiningar(1) með hliðsjón af tilskipun 2001/56/EB.
Gerðarviðurkenningarnúmer: .............................................................................................................................................
Ástæða fyrir rýmkun: .........................................................................................................................................................
I. HLUTI
0.1.

Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): ..................................................................................................................

0.2

Gerð: .....................................................................................................................................................................

0.2.1.

Almennt/almenn verslunarheiti, ef slíkt er fyrir hendi: ........................................................................................

0.3.

Gerðarauðkenni ef það kemur fram á ökutækinu/íhlutanum/aðskildu tæknieiningunni(¹)(²): ..............................

0.4.

Ökutækjaflokkur (¹) (³): ........................................................................................................................................

0.5.

Nafn og heimilisfang framleiðanda: .....................................................................................................................

0.7.

Staðsetning og aðferð við að festa EB-gerðarviðurkenningarmerkið á þegar um er að ræða íhluti og aðskildar
tæknieiningar: .......................................................................................................................................................

0.8.

Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: ......................................................................................

II. HLUTI
1. Frekari upplýsingar (þar sem við á): sjá viðbót
2. Tækniþjónusta sem annast prófanirnar: .......................................................................................................................
3. Dagsetning prófunarskýrslu: ........................................................................................................................................
4. Númer prófunarskýrslu: ...............................................................................................................................................
5. Athugasemdir (ef einhverjar eru) (sjá viðbót)
6. Staður: ..........................................................................................................................................................................
7. Dagsetning: ..................................................................................................................................................................
8. Undirskrift: ..................................................................................................................................................................
9. Meðfylgjandi er skrá yfir innihald upplýsingasafnsins sem viðurkenningaryfirvöld varðveita en það má fá afhent
sé þess óskað.

(1) Strikið yfir það sem á ekki við.
(2) Ef í gerðarauðkenni eru rittákn sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar, sem þetta
gerðarviðurkenningarvottorð nær til, skal setja spurningarmerki í stað rittáknanna (t.d. ABC??123??).
(3) Eins og skilgreint er í II. viðauka A við tilskipun 70/156/EBE.
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Viðbót
við EB-gerðarviðurkenningarvottorð nr. ... vegna gerðarviðurkenningar fyrir gerð ökutækis með tilliti til
tilskipunar 2001/56/EB
1.

Viðbótarupplýsingar: ............................................................................................................................................

1.1

Hitakerfi sem nýta varma frá kælivökva/útblásturslofti/kælilofti hreyfilsins (1): .................................................

1.2.

Brennsluhitarar, ef einhverjir eru: .........................................................................................................................

5.

Athugasemdir: .......................................................................................................................................................

(1) Eins og skilgreint er í II. viðauka við tilskipun 70/156/EBE.
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3. viðbætir
Upplýsingaskjal nr. …… sem fjallar um EB-gerðarviðurkenningu íhluta fyrir brennsluhitara
(tilskipun 2001/56/EB)

Eftirfarandi upplýsingar skal gefa í þríriti og með efnisyfirliti, ef við á. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu vera í
hæfilegum hlutföllum og nægilega nákvæmar, í stærðinni A4 eða brotnar saman í þá stærð. Ljósmyndir, ef einhverjar
eru, skulu einnig vera nægilega nákvæmar.
Ef kerfi, íhlutir eða aðskildar tæknieiningar eru búnar rafeindastýringu skulu fylgja upplýsingar um hvernig hún
vinnur.
0.

ALMENNT

0.1.

Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): ..................................................................................................................

0.2.

Gerð: .....................................................................................................................................................................

0.2.1.

Verslunarheiti (ef þær upplýsingar liggja fyrir): ...................................................................................................

0.5.

Nafn og heimilisfang framleiðanda: .....................................................................................................................

0.7.

Staðsetning og aðferð við að festa EB-gerðarviðurkenningarmerkið á ef um er að ræða íhluti og aðskildar
tæknieiningar: .......................................................................................................................................................

0.8.

Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: ......................................................................................

1.0.

BRENNSLUHITARI

1.1.

Prófunarþrýstingur (þegar um brennsluhitara er að ræða, sem brennir fljótandi jarðolíugasi eða svipuðu
eldsneyti, þrýstingurinn við gasinntakstengið): ....................................................................................................

1.2.

o.s.frv.
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4. viðbætir
FYRIRMYND
(hámarksstærð: A4 (210 mm x 297 mm))
EB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ
Stimpill
yfirvalds
Tilkynning um:
— gerðarviðurkenningu (1),
— rýmkun gerðarviðurkenningar (1),
— synjun gerðarviðurkenningar (1),
— afturköllun gerðarviðurkenningar (1)
vegna gerðar ökutækis/íhlutar/aðskilinnar tæknieiningar (1) með hliðsjón af tilskipun 2001/56/EB.
Gerðarviðurkenningarnúmer: .............................................................................................................................................
Ástæða fyrir rýmkun: .........................................................................................................................................................
I. HLUTI
0.1.

Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): ....................................................................................................................

0.2

Gerð og almennt/almenn verslunarheiti: .................................................................................................................

0.3.

Gerðarauðkenni ef það kemur fram á ökutækinu/íhlutanum/aðskildu tæknieiningunni(¹) (²): ...............................

0.4.

Ökutækjaflokkur (¹) (³): ...........................................................................................................................................

0.5

Nafn og heimilisfang framleiðanda: ........................................................................................................................

0.6.

Staðsetning og aðferð við að festa EB-gerðarviðurkenningarmerkið á þegar um er að ræða íhluti og aðskildar
tæknieiningar: ..........................................................................................................................................................

0.7.

Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: ........................................................................................

II. HLUTI
1. Frekari upplýsingar (þar sem við á): sjá viðbót
2. Tækniþjónusta sem annast prófanirnar: .......................................................................................................................
3. Dagsetning prófunarskýrslu: ........................................................................................................................................
4. Númer prófunarskýrslu: ...............................................................................................................................................
5. Athugasemdir (ef einhverjar eru) sjá viðbót
6. Staður: ..........................................................................................................................................................................
7. Dagsetning: ..................................................................................................................................................................
8. Undirskrift: ..................................................................................................................................................................
9. Meðfylgjandi er skrá yfir innihald upplýsingasafnsins sem viðurkenningaryfirvöld varðveita en það má fá afhent
sé þess óskað.

(1) Strikið yfir það sem á ekki við.
(2) Ef í gerðarauðkenni eru rittákn sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar, sem þetta
gerðarviðurkenningarvottorð nær til, skal setja spurningarmerki í stað rittáknanna (t.d. ABC??123??).
(3) Eins og skilgreint er í II. viðauka A við tilskipun 70/156/EBE.
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Viðbót
við EB-gerðarviðurkenningarvottorð nr. ... vegna gerðarviðurkenningar brennsluhitara með tilliti til
tilskipunar 2001/56/EB

1.

Viðbótarupplýsingar:

1.1

Lýsing á gerð brennsluhitara: ..................................................................................................................................
o.s.frv.

5.

Athugasemdir: .........................................................................................................................................................
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5. viðbætir
EB-GERÐARVIÐURKENNINGARMERKI ÍHLUTA
1.

ALMENNT

1.1.

EB-gerðarviðurkenningarmerki íhluta er samsett úr:

1.1.1.

rétthyrningi utan um lágstafinn „e“ og þar á eftir komi auðkennandi númer eða bókstafir aðildarríkisins sem
veitti EB-gerðarviðurkenninguna fyrir íhluti:
1 fyrir Þýskaland

12 fyrir Austurríki

2 fyrir Frakkland

13 fyrir Lúxemborg

3 fyrir Ítalíu

17 fyrir Finnland

4 fyrir Holland

18 fyrir Danmörk

5 fyrir Svíþjóð

21 fyrir Portúgal

6 fyrir Belgíu

23 fyrir Grikkland

9 fyrir Spán

24 fyrir Írland

11 fyrir Breska konungsríkið
1.1.2.

Nálægt rétthyrningnum er sett ,,grunnviðurkenningarnúmer“ sem er í 4. hluta gerðarviðurkenningarnúmersins
er um getur í VII. viðauka við tilskipun 70/156/EBE og þar fyrir framan tölustafirnir tveir sem gefa til kynna
raðnúmer síðustu meiri háttar tæknibreytingar á tilskipun 78/548/EBE þann dag sem EB-gerðarviðurkenning
íhlutar var veitt. Í þessari tilskipun er raðnúmerið 00.

1.2.

EB-gerðarviðurkenningarmerki íhluta skal vera auðlæsilegt og óafmáanlegt.

2.

SÝNISHORN AF EB-GERÐARVIÐURKENNINGARMERKI ÍHLUTA

2.1

EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar hér að framan sýnir að brennsluhitarinn, sem um er að ræða, hefur verið
viðurkenndur í Þýskalandi (e1) og fengið grunnviðurkenningarnúmerið 2349. Fyrstu tveir tölustafirnir (00) gefa til
kynna að íhluturinn hafi verið viðurkenndur í samræmi við þessa tilskipun.
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II. VIÐAUKI
GILDISSVIÐ, SKILGREININGAR OG KRÖFUR

1.

GILDISSVIÐ

1.1.

Þessi tilskipun gildir um öll ökutæki í flokkunum M, N og O sem búin eru hitakerfum.

2.

SKILGREININGAR
Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

2.1.

„hitakerfi“: hvers konar búnaður sem er hannaður til að hita upp ökutæki að innanverðu, þ.m.t. allt
hleðslurými;

2.2.

„brennsluhitari“: búnaður sem notar með beinum hætti fljótandi eða loftkennt eldsneyti en ekki frávarma
hreyfilsins sem notaður er til að knýja ökutækið;

2.3.

,,gerð ökutækis með tilliti til hitakerfis“: ökutæki sem eru ekki innbyrðis ólík í grundvallaratriðum að því er
varðar:
— vinnsluhátt/-hætti hitakerfisins,
— gerð brennsluhitara ef einhver er;

2.4.

,,gerð hitakerfis“: hitakerfi sem eru ekki innbyrðis ólík í grundvallaratriðum að því er varðar:
— gerð eldsneytis (t.d. hvort það er vökvi eða loftkennt),
— varmabera (t.d. loft eða vatn),
— staðsetningu innan ökutækis (t.d. í farþegarými eða hleðslurými);

2.5.

,,frávarmahitakerfi“: hvers konar búnaður sem nýtir frávarma hreyfilsins, sem notaður er til þess að knýja
ökutækið, til að hita innra rými ökutækisins en varmaberinn getur verið vatn, olía eða loft;

2.6.

,,innra rými“: sá hluti ökutækis að innanverðu sem er notaður til að hýsa ökumann, farþega og/eða farm;

2.7.

,,hitakerfi fyrir farþegarými“: hvers konar búnaður sem hannaður er til að hita upp farþegarými;

2.8.

,,hitakerfi fyrir hleðslurými“: hvers konar búnaður sem hannaður er til að hita upp hleðslurými;

2.9.

,,farþegarými“: sá hluti innra rýmis ökutækis sem hýsir ökumann og farþega ef einhverjir eru;

2.10.

,,loftkennt eldsneyti“: eldsneyti sem er loftkennt við venjulegt hitastig og þrýsting (288,2 K og 101,33 kPa),
t.d. fljótandi jarðolíugas (LPG) og þjappað jarðgas (CNG);

2.11.

,,ofhitun“: ástand sem skapast þegar inntakið fyrir hitunarloft til brennsluhitarans stíflast algerlega.

3.

KRÖFUR UM HITAKERFI

3.1.

Farþegarými allra ökutækja í flokkum M og N skal búið hitakerfum.

3.2.

Gerðar eru eftirfarandi almennar kröfur til hitakerfa:
— upphitaða loftið, sem leitt er inn í farþegarýmið, skal ekki vera mengaðra en loftið við loftinntak
ökutækisins,
— ökumaður og farþegar komist ekki, meðan á akstri stendur, í snertingu við þá hluta ökutækisins eða við
upphitað loft sem geta valdið brunasárum,
— útblástur frá brennsluhiturum sé innan viðunandi marka.
Prófunaraðferðir til að sannreyna að þessum kröfum sé fullnægt, hverri um sig, eru settar fram í IV., V. og
VI. viðauka.

3.2.1.

Eftirfarandi tafla sýnir hvaða viðaukar gilda um hverja gerð hitakerfis innan hvers ökutækjaflokks:
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Hitakerfi

Frávarmi hreyfils — vatn
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VI. viðauki
Útblástur

VIII. viðauki
Öryggi fljótandi
jarðolíugass

1

1

1

1

1

1

1

O

1

1

1

1

M

1

1

1

N

1

1

1

O

1

1

1

IV. viðauki
Loftgæði

V. viðauki
Hitastig

M

1

1

N

1

1

M

1

1

N

1

1

M

1

N

Ökutækjaflokkur

M
N
O

Frávarmi hreyfils — loft
Sjá aths. 1

O
Frávarmi hreyfils — olía

O
Hitari sem brennir loftkenndu
eldsneyti
Sjá aths. 2 og 3

Hitari sem brennir fljótandi
eldsneyti
Sjá aths. 3

3.3.

Í VII. viðauka er mælt fyrir um aðrar kröfur um brennsluhitara og uppsetningu þeirra.
Aths. 1:

Ökutæki, sem standast kröfur III. viðauka, eru undanþegin þessum prófunarkröfum.

Aths. 2:

Nýr VIII. viðauki ,,Öryggiskröfur fyrir brennsluhitara sem brenna fljótandi jarðolíugasi“ bætist
við þessa tilskipun í samræmi við 5. gr.

Aths. 3:

Litið er svo á að brennsluhitarar utan farþegarýmis, sem nota vatn sem varmabera, standist
ákvæði IV. og V. viðauka.
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III. VIÐAUKI
KRÖFUR UM FRÁVARMAHITAKERFI — LOFT

1.

Kröfurnar, sem settar eru fram í lið 3.2. í II. viðauka, teljast uppfylltar að því er varðar hitakerfi með
varmaskipti þar sem útblástursloft eða mengað loft er notað í ytri rás þess ef eftirtöldum skilyrðum er fullnægt:

2.

veggir ytri rásar varmaskiptisins skulu vera þéttir við allt að tveggja bara þrýsting;

3.

veggir ytri rásar varmaskiptisins skulu ekki hafa neina íhluti sem hægt er að losa;

4.

veggurinn í útblástursvarmaskiptinum, þar sem varmaskiptin eiga sér stað, verður að vera minnst 2 mm að
þykkt ef hann er úr óblönduðu stáli;

4.1.

ef önnur efni eru notuð (þ.m.t. samsett eða húðuð efni) skal miða þykkt veggjarins við að varmaskiptirinn hafi
sama endingartíma og um getur í 4. lið;

4.2.

ef veggur varmaskiptisins, þar sem varmaskiptin fara fram, er gljábrenndur skal veggurinn, sem er með slíkri
gljáhúð, vera minnst 1 mm að þykkt og þessi gljáhúð verður að vera endingargóð og þétt og má ekki vera
gropin;

5.

útblástursrörið skal hafa tæringarprófunarsvæði sem er minnst 30 mm að lengd; þetta svæði skal vera beint
fyrir aftan varmaskiptinn, ekkert má vera yfir því og auðvelt skal vera að komast að því;

5.1.

veggurinn á þessu tæringarprófunarsvæði skal ekki vera þykkari en veggirnir í útblástursrörunum sem eru inni í
varmaskiptinum og efni og eiginleikar yfirborðsins á þessum hluta skulu vera sambærileg við þessi rör;

5.2.

ef varmaskiptirinn myndar eina heild ásamt útblásturshljóðdeyfi ökutækisins skal líta á ytri vegg
útblásturshljóðdeyfisins sem það svæði þar sem tæring geti átt sér stað og skal hann vera í samræmi við lið
5.1.;

6.

Kröfurnar, sem settar eru fram í lið 3.2. í II. viðauka, teljast uppfylltar hvað varðar frávarmahitakerfi þar sem
kæliloft hreyfilsins er notað til upphitunar án þess að krafist sé varmaskiptis ef eftirtöldum skilyrðum er
fullnægt:
— kæliloftið, sem er notað til upphitunar, komist einungis í snertingu við yfirborð hreyfilsins þar sem engir
hlutar eru sem unnt er að losa, og
— tengingar milli veggja þessarar hringrásar kælilofts og þeirra flata, sem notaðir eru við varmatilfærsluna,
skulu vera loftþéttar og olíuþolnar.
Þessar kröfur teljast vera uppfylltar ef, t.d.:

6.1.

slíður utan um hvert kveikikerti beinir hugsanlegum gasleka frá hringrás hitunarlofts;

6.2.

tengið milli strokkloksins og útblástursgreinarinnar er utan hringrásar hitunarlofts;

6.3.

tvöföld lekavörn er milli strokkloksins og strokksins og mögulegur leki frá fyrsta tenginu er leiddur út fyrir
hringrás hitunarlofts, eða
lekavörnin milli strokkloksins og strokksins er ennþá örugg þegar rær strokkloksins eru hertar kaldar með 1/3 af
því snúningsátaki sem framleiðandinn tilgreinir, eða
svæðið þar sem strokklokið tengist strokknum er staðsett utan hringrásar hitunarlofts.
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IV. VIÐAUKI
PRÓFUNARAÐFERÐ VEGNA LOFTGÆÐA
1.

Þegar um er að ræða fullbúin ökutæki skal framkvæma eftirfarandi prófanir:

1.1.

Hafa skal hitarann í gangi í eina klukkustund við hámarksafköst, loftið skal vera kyrrt (vindhraði ≤ 2 m/s), allir
gluggar lokaðir og þegar um brennsluhitara er að ræða skal vera slökkt á knúningsvélinni. Ef hins vegar
slokknar sjálfkrafa á hitaranum eftir minna en klukkustund þegar hámarksafköst hafa verið valin má
framkvæma mælingarnar áður en slokknar á hitaranum.

1.2.

Mæla skal hlutfall CO í andrúmsloftinu með því að taka sýni:
a) á stað utan ökutækisins sem er eins nálægt inntaki hitunarlofts og við verður komið, og
b) á stað innan í ökutækinu sem er í innan við 1 m fjarlægð frá úttaki upphitaða loftsins.

1.3.

Mæla skal í 10 mínútna lotum sem teljast dæmigerðar.

1.4.

Mæligildi frá staðnum, sem um getur í b-lið, skal vera minna en sem nemur 20 milljónarhlutum CO umfram
mæligildið frá staðnum sem um getur í a-lið.

2.

Þegar um er að ræða brennsluhitara sem íhluti skal framkvæma eftirfarandi prófun á eftir prófunum þeim sem
um getur í V. og VI. viðauka og í lið 1.3 í VII. viðauka.

2.1.

Framkvæma skal lekaprófun á ytri rás varmaskiptisins þannig að tryggt sé að mengað loft komist ekki í
upphitaða loftið sem nota á til að hita upp farþegarýmið.

2.2.

Þessi krafa skal teljast uppfyllt ef leki úr varmaskipti er ≤ 30 dm3/klst. þegar mældur þrýstingur er 0,5 hPa.

V. VIÐAUKI
PRÓFUNARAÐFERÐ VEGNA HITASTIGS
1.

Hafa skal hitarann í gangi í eina klukkustund við hámarksafköst, loftið skal vera kyrrt (vindhraði ≤ 2 m/s) og
allir gluggar lokaðir. Ef hins vegar slokknar sjálfkrafa á hitaranum eftir minna en eina klukkustund þegar stillt
hefur verið á hámarksafköst má framkvæma mælingarnar fyrr. Ef upphitaða loftið er tekið fyrir utan ökutækið
skal prófunin gerð við umhverfishita sem ekki er lægri en 15 °C.

2.

Yfirborðshiti allra hluta hitakerfisins, sem ætla má að komist í snertingu við ökumann ökutækisins í
venjulegum akstri, skal mældur með snertihitamæli. Hitastig slíkra hluta má ekki verða hærra en 70 °C ef þeir
eru úr óhúðuðum málmi en annars ekki hærra en 80 °C.

2.1.

Hitastigið má ekki verða hærra en 110 °C þegar um er að ræða hluta hitakerfisins sem er (eða eru) fyrir aftan
sæti ökumanns og þegar um ofhitnun er að ræða.

3.1.

Þegar um er að ræða ökutæki í flokkunum M1 og N má enginn hluti kerfisins, sem ætla má að komist í
snertingu við sitjandi farþega meðan á venjulegum akstri stendur, að útstreymisristinni frátalinni, verða heitari
en 110 °C.

3.2.

Þegar um er að ræða ökutæki í flokkunum M2 og M3 má enginn hluti kerfisins, sem ætla má að komist í
snertingu við farþega meðan á venjulegum akstri stendur, verða heitari en 70 °C ef hann er úr óhúðuðum
málmi en annars ekki heitari en 80 °C.

4.

Upphitaða loftið, sem leitt er inn í farþegarýmið, skal ekki verða heitara en 150 °C, mælt í miðju úttakinu.
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VI. VIÐAUKI
PRÓFUNARAÐFERÐ VEGNA ÚTBLÁSTURS
1. Hafa skal hitarann í gangi í eina klukkustund við hámarksafköst, loftið skal vera kyrrt (vindhraði ≤ 2 m/s) og
umhverfishitastigið 20 ± 10oC.Ef hins vegar slokknar sjálfkrafa á hitaranum eftir minna en eina klukkustund
þegar hámarksafköst hafa verið valin má framkvæma mælingarnar áður en slokknar á hitaranum.
2. Gildi fyrir mengandi efni í þurrum og óþynntum útblæstrinum, mæld með viðeigandi mæli, mega ekki vera
hærri en þau sem fram koma í eftirfarandi töflu:
Færibreyta

Hitarar sem brenna loftkenndu eldsneyti

Hitarar sem brenna fljótandi eldsneyti

CO

≤ 0,1% af rúmmáli

≤ 0,1% af rúmmáli.

NOx

≤ 200 milljónarhlutar

≤ 200 milljónarhlutar

HC

≤ 100 milljónarhlutar

≤ 100 milljónarhlutar

≤1

≤4

Viðmiðunareiningin Bacharach (*)

(*) Notuð er viðmiðunareiningin ,,Bacharach“ ASTM D 2156.

3. Mælingin skal endurtekin við aðstæður sem svara til þess að ökutækið sé á 100 km hraða á klst. Við þessar
aðstæður má mæligildi CO ekki vera umfram 0,2 % rúmmáls. Ekki þarf að endurtaka prófunina, þegar um er
að ræða gerð ökutækis sem hitarinn hefur verið settur í, hafi hún verið framkvæmd á hitaranum sem íhlut.
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VII. VIÐAUKI
KRÖFUR UM BRENNSLUHITARA OG UPPSETNINGU ÞEIRRA
1.

ALMENNAR KRÖFUR

1.1.

Notkunar- og viðhaldsleiðbeiningar skulu fylgja hverjum hitara og uppsetningarleiðbeiningar skulu fylgja
hiturum sem ætlaðir eru sölu á markaði fyrir varahluti.

1.2.

Setja skal upp öryggisbúnað (annaðhvort sem hluta brennsluhitarans eða sem hluta ökutækisins) til þess að
stjórna öllum brennsluhiturum þegar neyðarástand skapast. Hann skal vera þannig hannaður að ef enginn logi
kviknar við gangsetningu hitarans eða ef loginn slokknar meðan hitarinn er í gangi mega kveikitíminn og
roftíminn ekki vera lengri en fjórar mínútur þegar um er að ræða hitara sem brenna fljótandi eða loftkenndu
eldsneyti, ein mínúta ef logaeftirlitsbúnaðurinn hefur rafvarmarofa eða 10 sekúndur ef hann er sjálfvirkur.

1.3.

Brunahólf og varmaskiptir hitara, sem nota vatn sem varmabera, skulu þola þrýsting sem er tvisvar sinnum
meiri en eðlilegur vinnsluþrýstingur eða tvö bör (mæld) eftir því hvor er meiri. Prófunarþrýstingur skal koma
fram í upplýsingaskjalinu.

1.4.

Á hitaranum skal vera miði frá framleiðanda þar sem fram komi nafn framleiðanda, tegundarnúmer og gerð
ásamt nafnafköstum hans í kílóvöttum. Þar skal einnig koma fram gerð eldsneytis og, þar sem við á,
vinnsluspenna og gasþrýstingur.

1.5.

Tafin stöðvun brunaloftsblásara

1.5.1. Ef brunaloftsblásari er fyrir hendi skal stöðvun hans vera tafin jafnvel þótt hann ofhitni eða eldsneyti hætti að
berast til hans.
1.5.2. Beita má öðrum aðferðum til að koma í veg fyrir tjón af völdum ákafs bruna og tæringar ef framleiðandi sýnir
samþykkisyfirvaldinu fram á að aðferðirnar hafi samsvarandi áhrif.
1.6.

Kröfur um rafbúnað

1.6.1. Allar tæknilegar kröfur, sem spennan hefur áhrif á, skulu vera innan spennusviðs sem víkur ekki meira en ±
16 % frá vinnsluspennu. Ef undirspennu- og/eða yfirspennuvörn er fyrir hendi skulu kröfurnar uppfylltar við
málspennu og í nánd við lokunarpunktana.
1.7.

Viðvörunarljós

1.7.1. Auðsýnilegt gaumljós innan sjónsviðs notanda skal gefa til kynna hvort kveikt eða slökkt sé á
brennsluhitaranum.
2.

KRÖFUR UM UPPSETNINGU BÚNAÐARINS Í ÖKUTÆKINU

2.1.

Gildissvið

2.1.1. Með fyrirvara um lið 2.1.2 skulu brennsluhitarar settir upp í samræmi við kröfur í þessum viðauka.
2.1.2. Ökutæki í flokknum O, sem búin eru hiturum sem brenna fljótandi eldsneyti, teljast fullnægja kröfunum í
þessari tilskipunum.
2.2.

Staðsetning hitara

2.2.1. Hlífa verður yfirbyggingarhlutum og öllum öðrum íhlutum nærri hitaranum við of miklum hita og hugsanlegri
óhreinkun af völdum eldsneytis eða olíu.
2.2.2. Ekki má stafa brunahætta af brennsluhitara jafnvel þótt ofhitun eigi sér stað. Þessi krafa telst uppfyllt ef
búnaðurinn er þannig uppsettur að tryggt sé að allir hlutar séu í hæfilegri fjarlægð og að loftræsting sé
viðeigandi enda séu notuð eldtraust efni og hitahlífar.
2.2.3. Þegar um er að ræða ökutæki í flokkunum M2 og M3 má hitarinn ekki vera í farþegarýminu. Hins vegar má
nota búnað sem einnig stenst skilyrðin í lið 2.2.2 ef hann er tryggilega lokaður af.
2.2.4. Merkimiðinn, sem um getur í lið 1.4, eða eftirrit af honum, skal vera þannig staðsettur að hann sé auðlæsilegur
þegar hitarinn hefur verið settur í ökutækið.
2.2.5. Við staðsetningu hitarans ber að leitast við eins og frekast er kostur að draga úr hættu á meiðslum og eignatjóni
einstaklinga.
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Eldsneytisskömmtun

2.3.1. Eldsneytisáfyllingarstúturinn má ekki vera í farþegarýminu og verður að vera með loki sem útilokar
eldsneytisleka.
2.3.2. Á hiturum, sem brenna fljótandi eldsneyti sem kemur úr öðrum eldsneytisgeymi en eldsneyti ökutækisins, skal
vera merkimiði þar sem greinilega kemur fram tegund eldsneytis og áfyllingarstaður.
2.3.3. Við áfyllingarstað skal festa tilkynningu þess efnis að slökkva skuli á hitaranum fyrir áfyllingu. Auk þess skulu
vera viðeigandi leiðbeiningar í handbók framleiðanda.
2.4.

Útblásturskerfi

2.4.1. Úttak útblástursrörs skal vera þannig staðsett að útblástur komist ekki inn í ökutækið gegnum
loftræstingarkerfið, gegnum inntak fyrir upphitað loft eða gegnum opnanlega glugga.
2.5.

Inntak fyrir brunaloft

2.5.1. Loftið, sem á að fara í brunahólf hitarans, má ekki vera leitt úr farþegarými ökutækisins.
2.5.2. Loftinntakið skal vera þannig staðsett og varið að ólíklegt sé að sorp eða farangur byrgi það.
2.6.

Inntak fyrir hitunarloft

2.6.1. Hitunarloftið getur verið hvort heldur ferskt eða í hringrás og það verður að leiða það frá svæði þar sem loftið
er hreint en ekki mengað útblástursreyk frá knúningsvélinni, brennsluhitaranum eða öðru í ökutækinu.
2.6.2. Nota skal net eða annað sem hentar til að verja loftinntakið.
2.7.

Úttak fyrir hitunarloft

2.7.1. Staðsetja skal lagnir, sem leiða heitt loft um ökutækið, eða verja þær þannig að engin hætta sé á að meiðsl eða
tjón hljótist af þótt komið sé við þær.
2.7.2. Loftúttakið skal þannig staðsett og varið að ólíklegt sé að sorp eða farangur byrgi það.
2.8.

Sjálfstýring hitakerfisins
Þegar hreyfill ökutækisins stöðvast verður að slokkna sjálfkrafa á hitakerfinu og eldsneytisstreymið að stöðvast
innan fimm sekúndna. Sé handvirkur búnaður þegar kominn í gang má hitakerfið vera áfram í gangi.

VIII. VIÐAUKI
ÖRYGGISKRÖFUR FYRIR BRENNSLUHITARA SEM BRENNA FLJÓTANDI JARÐOLÍUGASI

(Sjá aths. 2 í lið 3.3 II. viðauka)
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frá 19. mars 2013
um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er
varðar notkun á þríkalsíumfosfati (E 341 (iii)) í næringarefnablöndur sem eru ætlaðar til
notkunar í matvæli fyrir ungbörn og smábörn (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

þörf fyrir þríkalsíumfosfat (E 341 (iii)) sem
matvælaaukefni tengist því að efnið getur veitt blöndum
í duftformi þá sérstöku eiginleika að vera lausar í sér.
Varan getur tekið í sig allt að 10% eigin þyngdar af raka
úr umhverfinu án þess að kekkir myndast í blöndunni
og heldur blöndunum lausum í sér, en það telst vera
ávinningur fyrir neytendur.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
1333/2008 frá 16. desember 2008 um aukefni í matvælum (1),
einkum 3. mgr. 10. gr. og 5. mgr. 30. gr.,

6)

Í áliti sínu frá 7. júní 1996 (4) um öryggi þríkalsíumfosfats (E 341(iii)) sem matvælaaukefnis í næringarefnablöndum sem eru ætlaðar til notkunar í ungbarnablöndur og stoðblöndur komst Vísindanefndin um
matvæli að þeirri niðurstöðu að notkun þess sé ásættanleg, að því tilskildu að ekki sé farið yfir heildarmagn
kalsíums og fosfórs og hlutfallið á milli þeirra.

7)

Kalsíumsölt af ortófosfórsýru, þ.m.t. þríkalsíumfosfat,
eru steinefni sem eru leyfð til notkunar í ungbarnablöndur og stoðblöndur í samræmi við III. viðauka við
tilskipun 2006/141/EB. Leyfi fyrir notkun á þríkalsíumfosfati (E 341 (iii)) sem kekkjavarnarefni í næringarefnablöndur, sem eru ætlaðar til notkunar í ungbarnablöndur og stoðblöndur, telst því ekki öryggisvandi svo
fremi sem heildarmagn kalsíums og fosfórs er innan
marka að því er varðar þessi tvö steinefni og hlutfallið á
milli kalsíums og fosfórs sem er fastsett í þeirri
tilskipun.

8)

Samkvæmt 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr.
1331/2008 skal framkvæmdastjórnin leita álits Matvælaöryggisstofnunar Evrópu áður en hún uppfærir skrá
Evrópusambandsins yfir matvælaaukefni, sem sett er
fram í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008,
nema þegar ólíklegt er að uppfærslan, sem um er að
ræða, hafi áhrif á heilbrigði manna.

9)

Þar eð leyfi fyrir notkun á þríkalsíumfosfati (E 341 (iii))
sem kekkjavarnarefni í næringarefnablöndur, sem eru
ætlaðar til notkunar í ungbarnablöndur og stoðblöndur,
skal vera í samræmi við þau mörk fyrir kalsíum og
fosfór og það hlutfall á milli kalsíums og fosfórs sem
eru fastsett í tilskipun 2006/141/EB er ólíklegt að
uppfærsla á þeirri skrá hafi áhrif á heilbrigði manna. Af
þessum sökum er ekki nauðsynlegt að leita álits Matvælaöryggisstofnunar Evrópu.

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er sett
fram skrá Evrópusambandsins yfir matvælaaukefni sem
samþykkt hafa verið til notkunar í matvælaaukefni,
matvælaensím, matvælabragðefni og næringarefni og
skilyrði fyrir notkun þeirra.

2)

Breyta má skránni í samræmi við málsmeðferðina sem
um getur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
1331/2008 frá 16. desember 2008 um sameiginlega
málsmeðferð við leyfisveitingu fyrir aukefni í matvælum, ensím í matvælum og bragðefni í matvælum (2).

3)

Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr.
1331/2008 má uppfæra skrá Evrópusambandsins yfir
matvælaaukefni, annaðhvort að frumkvæði framkvæmdastjórnarinnar eða í kjölfar umsóknar.

4)

5)

Umsókn um leyfi fyrir notkun á þríkalsíumfosfati (E
341 (iii)) sem kekkjavarnarefni sem er bætt í
næringarefnablöndur, sem eru ætlaðar til notkunar í
ungbarnablöndur og stoðblöndur eins og skilgreint er í
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/141/EB frá 22.
desember 2006 um ungbarnablöndur og stoðblöndur og
um breytingu á tilskipun 1999/21/EB (3), var lögð fram
19. júní 2009 og hefur verið gerð aðgengileg fyrir
aðildarríkin.

Umsóknin varðar nýja færslu í B-þætti 5. hluta III.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008. Tæknileg

________________

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 77, 20.3.2013, bls. 3. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 188/2013 frá 8. november
2013 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
1
( ) Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 16.
2
( ) Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 401, 30.12.2006, bls. 1.

________________

( 4)

Skýrslur vísindanefndarinnar um matvæli, 40. ritröð, 1997.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

14.11.2013
10)

11)
12)
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

Því er rétt að leyfa notkun á þríkalsíumfosfati (E 341
(iii)) sem kekkjavarnarefni í næringarefnablöndur sem
eru ætlaðar til notkunar í ungbarnablöndur og stoðblöndur.

1. gr.
Ákvæðum III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er
breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

Því ber að breyta III. viðauka við reglugerð (EB) nr.
1333/2008 til samræmis við það.

2. gr.

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði dýra og hvorki Evrópuþingið né
ráðið hefur andmælt þeim.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

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

Gjört í Brussel 19. mars 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO

forseti.

VIÐAUKI
Í stað færslunnar fyrir matvælaaukefnið E 341 (iii) í B-þætti 5. hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 komi eftirfarandi:
„E 341 (iii)

Tríkalsíumfosfat

Hámarksyfirfærsla 150 mg/kg sem P2O5
og innan marka að því er varðar kalsíum
og fosfór og hlutfallið á milli kalsíums og
fosfórs sem er fastsett í tilskipun
2006/141/EB.

Öll næringarefni

Ungbarnablöndur og
stoðblöndur eins og
skilgreint er í tilskipun
2006/141/EB

Hámarksgildi 1000 mg/kg, gefið upp sem
P2O2, vegna allrar notkunar í endanlegum
matvælum, sem um getur í lið 13.1.3 í Ehluta II. viðauka, er virt.

Öll næringarefni

Unnin matvæli með korn
sem uppistöðu og
barnamatur fyrir ungbörn og
smábörn eins og skilgreint
er í tilskipun 2006/125/EB“
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 256/2013

2013/EES/64/07

frá 20. mars 2013
um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er
varðar notkun á natríumaskorbati (E 301) í D-vítamínblöndur sem eru ætlaðar til notkunar í
matvæli fyrir ungbörn og smábörn (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

hefur hlutlaust sýrustig. Natríumaskorbat (E 301) var
skilgreint sem það þráavarnarefni sem reynist henta til
að uppfylla þá tæknilegu þörf.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
6)

Samkvæmt 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr.
1331/2008 skal framkvæmdastjórnin leita álits Matvælaöryggisstofnunar Evrópu áður en hún uppfærir skrá
Evrópusambandsins yfir matvælaaukefni, sem sett er
fram í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008.

7)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu lagði mat á notkun á
natríumaskorbati (E 301) sem matvælaaukefni í Dvítamínblöndum sem eru ætlaðar í matvæli fyrir ungbörn og smábörn og lét í ljós álit sitt 8. desember
2010 (4). Hún komst til þeirrar niðurstöðu að tillögð
rýmkun á notkun á matvælaaukefninu natríumaskorbati
(E 301) til notkunar sem þráavarnarefni í D-vítamínblöndur til notkunar í ungbarnablöndur og stoðblöndur
sé ekki öryggisvandi.

8)

Því er rétt að leyfa notkun á natríumaskorbati (E 301)
sem þráavarnarefni í D-vítamínblöndur sem eru ætlaðar
til notkunar í matvæli fyrir ungbörn og smábörn.

9)

Því ber að breyta III. viðauka við reglugerð (EB) nr.
1333/2008 til samræmis við það.

10)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði dýra og hvorki Evrópuþingið né
ráðið hefur andmælt þeim.

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
1333/2008 frá 16. desember 2008 um aukefni í matvælum (1),
einkum 3. mgr. 10. gr. og 5. mgr. 30. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er sett
fram skrá Evrópusambandsins yfir matvælaaukefni sem
samþykkt hafa verið til notkunar í matvælaaukefni, matvælaensím, matvælabragðefni, næringarefni og skilyrði
fyrir notkun þeirra.

2)

Breyta má skránni í samræmi við málsmeðferðina sem
um getur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
1331/2008 frá 16. desember 2008 um sameiginlega
málsmeðferð við leyfisveitingu fyrir aukefni í matvælum, ensím í matvælum og bragðefni í matvælum (2).

3)

4)

5)

Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr.
1331/2008 má uppfæra skrá Evrópusambandsins yfir
matvælaaukefni annaðhvort að frumkvæði framkvæmdastjórnarinnar eða í kjölfar umsóknar.

Umsókn um leyfi fyrir notkun á natríumaskorbati (E
301) sem þráavarnarefni í D-vítamínblöndur sem eru
ætlaðar til notkunar í ungbarnablöndur og stoðblöndur í
skilningi
tilskipunar
framkvæmdastjórnarinnar
2006/141/EB frá 22. desember 2006 um ungbarnablöndur og stoðblöndur og um breytingu á tilskipun
1999/21/EB (3) var lögð fram 15. desember 2009 og
verið gerð aðgengileg fyrir aðildarríkin.

Innihaldsefni sem eru notuð í framreiðslu á ungbarnablöndum og stoðblöndum þurfa að uppfylla mun strangari örverufræðilegar kröfur en matvæli almennt, einkum
hvað varðar iðrabakteríur og Cronobacter sakazakii. Til
að ná því markmiði eru innihaldsefni eins og D-vítamínblöndur hitameðhöndluð. Slík meðhöndlun krefst
aftur á móti þráavarnarefnis sem er vatnsleysanlegt og

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA

1. gr.
Ákvæðum III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er
breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

________________

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 79, 21.3.2013, bls. 24. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 188/2013 frá
8. november 2013 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 16.
2
( ) Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 401, 30.12.2006, bls. 1.

________________

( 4)

Nefnd Matvælaöryggisstofnunar Evrópu um aukefni í matvælum og
næringarefni sem bætt er við matvæli, vísindalegt álit um notkun á
natríumaskorbati sem matvælaaukefni í D-vítamínblöndum sem eru
ætlaðar til notkunar í blöndur og afvenslunarfæðu fyrir ungbörn og
smábörn. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2010 8(12), 1942.
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 20. mars 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO

forseti.
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VIÐAUKI
Í stað færslunnar fyrir matvælaaukefnið E 301 í B-þætti 5. hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 komi eftirfarandi:
„E 301

Natríumaskorbat

100 000 mg/kg í D-vítamínblöndu
og 1 mg/l hámarksyfirfærsla í
endanlegum matvælum

D-vítamínblöndur

Ungbarnablöndur og stoðblöndur eins
og skilgreint er í tilskipun
2006/141/EB

Heildaryfirfærsla 75 mg/l

Yfirborðsmeðferð
næringarblandna sem innihalda
fjölómettaðar fitusýrur

Matvæli fyrir ungbörn og smábörn“

14.11.2013
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Nr. 64/121

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)

2013/EES/64/08

nr. 59/2013
frá 23. janúar 2013
um breytingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 um lyfjafræðilega virk efni og
flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýraríkinu í tengslum við
efnið mónensín (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
470/2009 frá 6. maí 2009 um málsmeðferð Bandalagsins við
ákvörðun viðmiðunargilda fyrir leifar lyfjafræðilega virkra
efna í matvælum úr dýraríkinu, um niðurfellingu á reglugerð
ráðsins (EBE) nr. 2377/90 og um breytingu á tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2001/82/EB og reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 726/2004, einkum 14. gr. í
tengslum við 17. gr.,
með hliðsjón af áliti Lyfjastofnunar Evrópu sem dýralyfjanefndin setur fram,

4)

Umsókn um breytingu á gildandi færslu fyrir mónensín
hefur verið lögð fyrir Lyfjastofnun Evrópu.

5)

Umsækjandinn lagði fram viðbótargögn sem dýralyfjanefndin lagði mat á. Í kjölfar þess leggur dýralyfjanefndin til breytingu á núverandi hámarksgildum leifa
fyrir mónensín.

6)

Því ber að breyta færslunni fyrir mónensín í töflu 1 í
viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 til
samræmis við það.

7)

Rétt þykir að veita viðkomandi hagsmunaaðilum hæfilegan frest til að gera ráðstafanir sem kunna að vera
nauðsynlegar til að fylgja nýjum ákvæðum um
hámarksgildi leifa.

8)

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

3)

Hámarksgildi leifa fyrir lyfjafræðilega virk efni, sem
ætluð eru til notkunar innan Evrópusambandsins í lyf
fyrir dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis eða í
sæfivörur (e. biocidal products, áður sæfiefni) sem eru
notaðar í búfjárrækt, skulu ákvörðuð í samræmi við
reglugerð (EB) nr. 470/2009.
Lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra, að því er
varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýraríkinu, eru
sett fram í viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 37/2010 frá 22. desember 2009
um lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra að því er
varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýraríkinu (2).
Mónensín er sem stendur tilgreint í töflu 1 í
viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 sem leyft
efni fyrir nautgripi, sem gildir um vöðva, fitu, lifur,
nýru og mjólk.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA

1. gr.
Viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 er breytt eins og
fram kemur í viðaukanum við þessa reglugerð.
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún kemur til framkvæmda frá og með 25. mars 2013.

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

Gjört í Brussel 23. janúar 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO

forseti.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 21, 24.1.2013, bls. 21. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 189/2013 frá
8. november 2013 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 152, 16.6.2009, bls. 11.
(2) Stjtíð. ESB L 15, 20.1.2010, bls. 1.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 64/122
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VIÐAUKI
Í stað færslunnar fyrir efnið mónensín í töflu 1 í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 komi eftirfarandi:
Lyfjafræðilega
virkt efni

„Mónensín

Leifamerki

Mónensín
A

Dýrategund

Nautgripir

Hámarksgild
i leifa

Markvefir

2 µg/kg

Vöðvi

10 µg/kg

Fita

50 µg/kg

Lifur

10 µg/kg

Nýru

2 µg/kg

Mjólk

Önnur ákvæði (skv. 7.
mgr. 14. gr. reglugerðar
(EB) nr. 470/2009)

ENGIN FÆRSLA

Meðferðarfræðileg
flokkun

Sýkingalyf/sýklalyf
“
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 348/2013

Nr. 64/123

2013/EES/64/09

frá 17. apríl 2013
um breytingu á XIV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu,
mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

3)

Krómþríoxíð uppfyllir viðmiðanir fyrir flokkun sem
krabbameinsvaldandi efni (undirflokkur 1A) og sem
stökkbreytandi efni (undirflokkur 1B) í samræmi við
reglugerð (EB) nr. 1272/2008 og uppfyllir þar af
leiðandi viðmiðanir fyrir færslu á skrá í XIV. viðauka
við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 samkvæmt a- og c-lið
57. gr. þeirrar reglugerðar.

4)

Sýrur sem myndast úr krómþríoxíði og fáliður þeirra
uppfylla viðmiðanir fyrir flokkun sem krabbameinsvaldandi efni (undirflokkur 1B) í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 og uppfylla þar af leiðandi
viðmiðanir fyrir færslu á skrá í XIV. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 1907/2006 samkvæmt a-lið 57. gr.
þeirrar reglugerðar.

5)

Natríumdíkrómat uppfyllir viðmiðanir fyrir flokkun sem
krabbameinsvaldandi efni (undirflokkur 1B), stökkbreytandi efni (undirflokkur 1B) og efni sem hafa
eiturhrif á æxlun (undirflokkur 1B) í samræmi við
reglugerð (EB) nr. 1272/2008 og uppfyllir þar af
leiðandi viðmiðanir fyrir færslu á skrá í XIV. viðauka
við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 samkvæmt a-, b- og
c-lið 57. gr. þeirrar reglugerðar.

6)

Kalíumdíkrómat uppfyllir viðmiðanir fyrir flokkun sem
krabbameinsvaldandi efni (undirflokkur 1B), stökkbreytandi efni (undirflokkur 1B) og efni sem hafa
eiturhrif á æxlun (undirflokkur 1B) í samræmi við
reglugerð (EB) nr. 1272/2008 og uppfyllir þar af
leiðandi viðmiðanir fyrir færslu á skrá í XIV. viðauka
við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 samkvæmt a-, b- og
c-lið 57. gr. þeirrar reglugerðar.

7)

Ammóníumdíkrómat uppfyllir viðmiðanir fyrir flokkun
sem krabbameinsvaldandi efni (undirflokkur 1B),
stökkbreytandi efni (undirflokkur 1B) og efni sem hafa
eiturhrif á æxlun (undirflokkur 1B) í samræmi við
reglugerð (EB) nr. 1272/2008 og uppfyllir þar af
leiðandi viðmiðanir fyrir færslu á skrá í XIV. viðauka
við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 samkvæmt a-, b- og
c-lið 57. gr. þeirrar reglugerðar.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni (efnareglurnar
(REACH)), um stofnun Efnastofnunar Evrópu, um breytingu á
tilskipun 1999/45/EB og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins
(EBE) nr. 793/93 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1488/94, sem og tilskipun ráðsins 76/769/EBE og tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 91/155/EBE, 93/67/EBE,
93/105/EB og 2000/21/EB (1), einkum 58. og 131. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

Í reglugerð (EB) nr. 1907/2006 er kveðið á um að það
geti þurft leyfi fyrir efnum sem uppfylla viðmiðun fyrir
flokkun sem krabbameinsvaldandi efni (undirflokki 1A
eða 1B), stökkbreytandi efni (undirflokki 1A eða 1B) og
sem efni sem hafi eiturhrif á æxlun (undirflokki 1A eða
1B) í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 1272/2008 frá 16. desember 2008 um flokkun,
merkingu og pökkun efna og blandna (2), efnum sem
eru þrávirk, safnast fyrir í lífverum og eru eitruð, efnum
sem eru mjög þrávirk og safnast fyrir í lífverum í
miklum mæli, og efnum þar sem niðurstöður rannsókna
liggja fyrir sem benda til að þessi efni hafi alvarleg áhrif
á heilbrigði manna og á umhverfið sem gefa tilefni til
sömu áhyggna og áhrif hinna efnanna.

Tríklóretýlen uppfyllir viðmiðanir fyrir flokkun sem
krabbameinsvaldandi efni (undirflokkur 1B) í samræmi
við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 og uppfyllir þar af
leiðandi viðmiðanir fyrir færslu á skrá í XIV. viðauka
við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 samkvæmt a-lið 57.
gr. þeirrar reglugerðar.

________________

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 108, 18.4.2013, bls. 1. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 192/2013 frá
8. november 2013 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1.
2
( ) Stjtíð. ESB L 353, 31.12.2008, bls. 1.
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8)

Kalíumkrómat uppfyllir viðmiðanir fyrir flokkun sem
krabbameinsvaldandi efni (undirflokkur 1B) og sem
stökkbreytandi efni (undirflokkur 1B) í samræmi við
reglugerð (EB) nr. 1272/2008 og uppfyllir þar af leiðandi viðmiðanir fyrir færslu á skrá í XIV. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 1907/2006 samkvæmt a- og b-lið 57.
gr. þeirrar reglugerðar.

9)

Natríumkrómat uppfyllir viðmiðanir fyrir flokkun sem
krabbameinsvaldandi efni (undirflokkur 1B), stökkbreytandi efni (undirflokkur 1B) og efni sem hafa
eiturhrif á æxlun (undirflokkur 1B) í samræmi við
reglugerð (EB) nr. 1272/2008 og uppfyllir þar af
leiðandi viðmiðanir fyrir færslu á skrá í XIV. viðauka
við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 samkvæmt a-, b- og
c-lið 57. gr. þeirrar reglugerðar.

10)

11)

12)

13)

Þessi efni hafa verið tilgreind og sett á skrá yfir
umsóknarefni í samræmi við 59. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1907/2006. Í tilmælum sínum frá 20. desember
2011 (1) hefur Efnastofnun Evrópu (heitið notað óstytt)
auk þess sett þau í forgang að því er varðar færslu á skrá
í XIV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 í
samræmi við 58. gr. þeirrar reglugerðar. Því þykir rétt
að bæta efnunum við í þann viðauka.

Kóbaltefnasamböndin kóbalt(II)súlfat, kóbaltdíklóríð,
kóbalt(II)dínítrat, kóbalt(II)karbónat og kóbalt(II)díasetat uppfylla viðmiðanir fyrir flokkun sem krabbameinsvaldandi efni (undirflokkur 1B) og efni sem hafa
eiturhrif á æxlun (undirflokkur 1B) í samræmi við
reglugerð (EB) nr. 1272/2008 og uppfylla þar af
leiðandi viðmiðanir fyrir færslu á skrá í XIV. viðauka
við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 samkvæmt a- og c-lið
57. gr. þeirrar reglugerðar. Þau hafa verið tilgreind og
sett á skrá yfir umsóknarefni í samræmi við 59. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1907/2006.

Með tilmælum Efnastofnunar Evrópu frá 20. desember
2011 hafa þessi kóbaltefnasambönd einnig verið sett í
forgang að því er varðar færslu á skrá í XIV. viðauka
við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 í samræmi við 58. gr.
þeirrar reglugerðar. Framkvæmdastjórnin álítur þó að
a.m.k. ein notkun þessara efna (þ.e. yfirborðsmeðferð)
skapi áhættu fyrir heilbrigði manna sem sé ekki haldið
nægilega vel í skefjum og þurfi að bregðast við.
Samkvæmt 1. mgr. 69. gr. reglugerðar (EB) nr.
1907/2006 skal framkvæmdastjórnin því biðja Efnastofnun Evrópu að taka saman málsskjöl í samræmi við
kröfur í XV. viðauka við þá reglugerð. Því þykir rétt að
fresta ákvörðun um að færa þessi efni á skrá í XIV.
viðauka þangað til málsmeðferðinni, sem mælt er fyrir
um í 69. til 73. gr. þeirrar reglugerðar, er lokið.

Í tilmælum Efnastofnunar Evrópu frá 20. desember
2011 eru tilgreindir síðustu skiladagar fyrir umsóknir,

________________

( 1)

http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_ 20dec2011_en.pdf
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sem um getur í ii. lið c-liðar 1. mgr. 58. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1907/2006, vegna efnanna sem eru á skrá í
viðaukanum við þessa reglugerð. Þær dagsetningar hafa
verið tilgreindar á grundvelli áætlaðs, nauðsynlegs
undirbúningstíma fyrir umsókn um leyfi, með tilliti til
þess hvaða upplýsingar eru tiltækar um hvert efni og til
þeirra upplýsinga sem bárust meðan á samráði við
almenning stóð í samræmi við 4. mgr. 58. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006. Einnig hefur verið tekið
tillit til getu Efnastofnunar Evrópu til að afgreiða
umsóknir á þeim tíma sem er veittur til þess, líkt og
kveðið er á um í reglugerð (EB) nr. 1907/2006.

14)

Að því er varðar krómefnablöndurnar sjö lagði Efnastofnun Evrópu til að síðasti skiladagur umsókna yrði
21 mánuði eftir gildistöku þessarar reglugerðar. Víðtækara mat á mikilvægi sértæks skipulags viðkomandi
markaða og aðfangakeðja sem tengjast þeim, byggt á
samræðum við aðildarríkin, leiðir þó til þeirrar
niðurstöðu að síðasti umsóknardagur skulu vera 35
mánuðum eftir gildistöku þessarar reglugerðar.

15)

Lokadagur fyrir hvert efni, sem er skráð í viðaukann við
þessa reglugerð og vísað er til í i. lið c-liðar 1. mgr. 58.
gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006, skal vera 18 mánuðum eftir síðasta skiladag umsóknar sem vísað er til í
ii. lið c-liðar 1. mgr. 58. gr. þeirrar reglugerðar.

16)

Rétt þykir að tilgreina dagsetningarnar, sem um getur í
i. og ii. lið c-liðar 1. mgr. 58. gr. reglugerðar (EB)
1907/2006, í XIV. viðauka við þá reglugerð.

17)

Í e-lið 1. mgr. 58. gr., í tengslum við 2. mgr. 58. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1907/2006, er kveðið á um þann
möguleika að undanþágur séu veittar vegna notkunar
eða notkunarflokka ef viðeigandi eftirlit með áhættu er
tryggt með lágmarkskröfum í sértækri löggjöf Sambandsins um heilsuvernd manna eða umhverfisvernd. Í
samræmi við fyrirliggjandi upplýsingar er ekki rétt að
veita undanþágur á grundvelli þessara ákvæða.

18)

Samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum er ekki rétt að
veita undanþágur fyrir rannsóknir og þróunarstarfsemi
vegna vöru og vinnslu.

19)

Samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum er ekki rétt að
ákveða
endurskoðunartímabil
vegna
tiltekinnar
notkunar.

20)

Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 1907/2006 til
samræmis við það.

21)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót
skv. 133. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006.
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Ákvæðum XIV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa
reglugerð.
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

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

Gjört í Brussel 17. apríl 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO

forseti.

Nr. 64/125

Tríklóretýlen EB-nr.: 201-167-4 CAS nr.: 79-01-6

Krómtríoxíð EB-nr.: 215-607-8 CAS nr.: 1333-82-0

Sýrur sem myndast úr krómþríoxíði og fáliður þeirra
Hópurinn inniheldur: KrómsýruEB-nr.: 231-801-5CAS
nr.: 7738-94-5TvíkrómsýruEB-nr.: 236-881-5CAS nr.:
13530-68-2Fáliður krómsýru og tvíkrómsýruEB-nr.:
hefur ekki enn verið úthlutaðCAS-nr.: hefur ekki enn
verið úthlutað

Natríumdíkrómat EB-nr.: 234-190-3 CAS nr.: 778912-0 10588-01-9

16.

17.

18.

Efni

„15.

Færslunúmer

Krabbameinsvaldandi(undirfl
okkur 1B) Stökkbreytandi
(undirflokkur 1B) Hefur
eiturhrif á æxlun
(undirflokkur 1B)

Krabbameinsvaldandi
(undirflokkur 1B)

Krabbameinsvaldandi(undirfl
okkur 1A) Stökkbreytandi
(undirflokkur 1B)

Krabbameinsvaldandi
(undirflokkur 1B)

Eðlislægir eiginleikar, eða
eiginleiki, sem um getur í 57. gr.

Í töfluna í XIV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 bætist við eftirfarandi færslur:

21. mars 2016

21. mars 2016

21. mars 2016

21. október 2014

21. september 2017

21. september 2017

21. september 2017

21. apríl 2016

Lokadagur (2)

Umbreytingarfyrirkomulag

Síðasti skiladagur fyrir
umsóknir (1)

VIÐAUKI

—

—

—

—

Undanþegin notkun
(notkunarflokkar)

—

—

—

—

Endurskoðunartímabil

Nr. 64/126
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Kalíumdíkrómat EB-nr.: 231-906-6 CAS nr.: 7778-509

Ammóníumdíkrómat EB-nr.: 232-143-1 CAS-nr.:
7789-09-5

Kalíumkrómat EB-nr.: 232-140-5 CAS nr.: 7789-00-6

Natríumkrómat EB-nr.: 231-889-5 CAS-nr.: 3.11.7775

Dagsetning sem vísað er til í ii. lið c-liðar 1. mgr. 58.
gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006.

Dagsetning sem vísað er til í i. lið c-liðar 1. mgr. 58.
gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006.

20.

21.

22.

(1 )

(2 )

Efni

19.

Færslunúmer

Krabbameinsvaldandi(undirfl
okkur
1B)Stökkbreytandi(undirflok
kur 1B)Hefur eiturhrif á
æxlun(undirflokkur 1B)

Krabbameinsvaldandi(undirfl
okkur
1B)Stökkbreytandi(undirflok
kur 1B)

Krabbameinsvaldandi(undirfl
okkur
1B)Stökkbreytandi(undirflok
kur 1B)Hefur eiturhrif á
æxlun(undirflokkur 1B)

Krabbameinsvaldandi(undirfl
okkur
1B)Stökkbreytandi(undirflok
kur 1B)Hefur eiturhrif á
æxlun(undirflokkur 1B)

Eðlislægir eiginleikar, eða
eiginleiki, sem um getur í 57. gr.

21. mars 2016

21. mars 2016

21. mars 2016

21. mars 2016

21. september 2017.“

21. september 2017

21. september 2017

21. september 2017

Umbreytingarfyrirkomulag

|

|

|

—

Undanþegin notkun
(notkunarflokkar)

—

Endurskoðunartímabil
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Nr. 64/128

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 164/2012

14.11.2013

2013/EES/64/10

frá 24. febrúar 2012
um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 110/2008
um skilgreiningu, lýsingu, kynningu, merkingu og vernd landfræðilegra merkinga á
brenndum drykkjum (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

drykkur sem er framleiddur úr brenndu víni. Enn fremur
var fullyrt að notkun á hugtakinu „brandy“ sem hluta af
landfræðilegri merkingu í tengslum við eplabrennivín
myndi blekkja neytendur að því er varðar hið sanna eðli
vörunnar.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
110/2008 frá 15. janúar 2008 um skilgreiningu, lýsingu,
kynningu, merkingu og vernd landfræðilegra merkinga á
brenndum drykkjum (1), einkum 26. gr.,

4)

„Somerset Cider Brandy“ hefur öðlast þegnrétt í Bretlandi og hefur verið þekkt meðal neytenda sem „eplasítra-brandy“ í umtalsverðan tíma. Það hefur mjög gott
orðspor og er veigamikill hluti af arfleifð Somersetsýslu. Að krefjast þess að framleiðendur breyti notkun á
hugtakinu yrði ekki í réttu hlutfalli við það markmið að
binda hugtakið „brandy“ einungis við brennt vín því
það mundi valda staðbundnum efnahag Somerset-sýslu
skaða og ekki samsvara væntingum hlutaðeigandi neytenda sem þekkja til þessarar tegundar drykkjarvöru.

5)

„Somerset Cider Brandy“ er ekki vel þekkt annars staðar í Sambandinu. Til að neytendur í öllum aðildarríkjum
geri sér ljóst hið sanna eðli vörunnar og þannig sé komist hjá hættu á ruglingi skal mæla fyrir um þá skyldu að
setja samsvarandi söluheiti „eplabrennivín“ (e. cider
spirit) á merkimiðann. Í ljósi framangreinds skal skrá
heitið „Somerset Cider Brandy“ sem landfræðilega
merkingu í III. viðauka við reglugerð (EB) nr.
110/2008.

6)

Landfræðilega merkingin „Kryddjurtavodka frá NorðurPodlasie sléttunni, bragðbætt með kjarna úr reyrgresi/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej
aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej“ er skráð í
vöruflokki 15 í III. viðauka við reglugerð (EB) nr.
110/2008, sem nær yfir „vodka“. Aftur á móti ætti viðeigandi flokkun fyrir þessa vöru, samkvæmt nákvæmu
skilgreiningunni fyrir hana, að vera „bragðbætt vodka“.
Því skal bæta nýjum vöruflokki nr. 31, “bragðbætt
vodka”, við fyrir þessa landfræðilegu merkingu í III.
viðauka við þá reglugerð.

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Bretland sótti um skráningu á „Somerset Cider Brandy“
sem landfræðilegri merkingu í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 110/2008 í samræmi við málsmeðferðina
sem kveðið er á um í 1. mgr. 17. gr. þeirrar reglugerðar.
„Somerset Cider Brandy“ er eplabrennivín sem hefð er
fyrir að sé framleitt í Somerset-sýslu í Bretlandi. Þetta
er sérstök afurð sem hefur verið látin þroskast í ámum
og er eimuð úr eplasítra sem er eingöngu unninn úr
eplum sem eru ræktuð í þeirri sýslu.

2)

Umsóknin um skráningu á heitinu „Somerset Cider
Brandy“ var birt í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins (2) í tengslum við andmælaferlið í samræmi við 6.
mgr. 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 110/2008.

3)

Spánn lagði fram andmæli gegn skráningu á „Somerset
Cider Brandy“ á þeim forsendum að í 1. mgr. 9. gr.
reglugerðar (EB) nr. 110/2008 sé kveðið á um að
brenndur drykkur, sem uppfyllir nákvæmu skilgreiningarnar fyrir vöru sem er skilgreind í 1. til 46. flokki í
II. viðauka við þá reglugerð, skuli bera söluheiti sem er
úthlutað í þeim viðauka. Einkum er „eplabrennivín“
skilgreint í 10. lið II. viðauka sem brenndur drykkur
sem er framleiddur með eimingu á eplasítra og í 5. lið
þess viðauka er „brandy“ skilgreint sem brenndur

________________

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 53, 25.2.2012, bls. 1. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 198/2013 frá 8. nóvember
2013 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
1
( ) Stjtíð. ESB L 39, 13.2.2008, bls. 16.
(2) Stjtíð. ESB C 242, 9.10.2009, bls. 22.
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7)

Landfræðilega merkingin „Irish Cream“ er skráð í
vöruflokki 32 í III. viðauka við reglugerð 110/2008 sem
upprunnin á Írlandi. Nauðsynlegt þykir að skýra að sú
landfræðilega merking nær einnig til samsvarandi vöru
sem er framleidd á Norður-Írlandi.

er á um í þessari reglugerð skal gera ráð fyrir að setja
megi fyrirliggjandi birgðir á markað þar til þær eru
uppurnar og að nota megi merkimiða, sem voru
prentaðir fyrir gildistökudag þessarar reglugerðar, fram
til 31. desember 2012.

8)

Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 110/2008 til
samræmis við það.

10) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit nefndarinnar um brennda drykki.

9)

Til að auðvelda umskiptin frá reglunum sem kveðið er á
um í reglugerð (EB) nr. 110/2008 yfir í þær sem kveðið

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Ákvæðum III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 110/2008 er breytt sem hér segir:
1) Í vöruflokki 10, „Eplabrennivín og perubrennivín“ bætist við eftirfarandi færsla:

„Somerset Cider Brandy (3)
(***)

Bretland

Landfræðilegu merkingunni „Somerset Cider Brandy“ skal fylgja söluheitið „eplabrennivín“.“

2) Í vöruflokki 15, „Vodka“ falli eftirfarandi sjötta færsla brott:
„Kryddjurtavodka frá NorðurPodlasie sléttunni, bragðbætt með
kjarna úr reyrgresi/Wódka ziołowa
z Niziny Północnopodlaskiej
aromatyzowana ekstraktem z trawy
żubrowej

Pólland“

3) Á eftir vöruflokki 30, „Beiskir, brenndir drykkir eða bitter“, bætist við eftirfarandi færsla sem tengist
vöruflokki 31, „Bragðbætt vodka“:
„31.

Bragðbætt vodka
Kryddjurtavodka frá NorðurPodlasie sléttunni, bragðbætt
með kjarna úr reyrgresi/Wódka
ziołowa z Niziny
Północnopodlaskiej
aromatyzowana ekstraktem z
trawy żubrowej

Pólland“

4) Í stað færslunnar sem tengist „Irish Cream“ í vöruflokki 32 komi eftirfarandi:
„Irish Cream (4)
(****)

Írland

Landfræðilega merkingin Irish Cream nær yfir samsvarandi líkjör sem er framleiddur á Írlandi og Norður-Írlandi.“.

2. gr.
Brennda drykki sem ekki uppfylla kröfurnar í reglugerð (EB) nr. 110/2008, eins og henni er breytt með 1. gr.
þessarar reglugerðar, má setja áfram á markað þar til birgðir eru uppurnar.
Merkimiða, sem eru prentaðir fyrir gildistökudag þessarar reglugerðar, má nota áfram til 31. desember 2012.
3. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Nr. 64/130

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 24. febrúar 2012.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO

forseti.

14.11.2013

14.11.2013

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 64/131

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 428/2013

2013/EES/64/11

frá 8. maí 2013
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1033/2006 að því er varðar ákvæði
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, sem um getur í 1. mgr. 3. gr., og um
niðurfellingu á reglugerð (ESB) nr. 929/2010 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

4)

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 1033/2006 til
samræmis við það.

5)

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
552/2004 frá 10. mars 2004 um rekstrarsamhæfi evrópska
netsins fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar (rekstrarsamhæfisreglugerðin) (1), einkum 5. mgr. 3. gr.,

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit nefndarinnar um samevrópskt
loftrými.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1033/2006 frá 4. júlí 2006 um kröfur er varða
verklagsreglur um flugáætlanir á undirbúningsstigi flugs
innan samevrópska loftrýmisins (2) er vísað til ýmissa
ákvæða sem gilda um framlagningu, samþykki og
dreifingu flugáætlana, ásamt breytingum á lykilþáttum
flugáætlunar á undirbúningsstigi flugs sem Alþjóðaflugmálastofnunin (ICAO) mælir fyrir um. Síðan reglugerð (EB) nr. 1033/2006 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 929/2010 frá 18. október 2010
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1033/2006 að því er
varðar ákvæði Alþjóðaflugmálastofnunarinnar sem um
getur í 1. mgr. 3. gr. (3) hefur Alþjóðaflugmálastofnunin
breytt þessum ákvæðum.

2)

Tilvísanirnar í reglugerð (EB) nr. 1033/2006 skulu
uppfærðar til þess að uppfylla alþjóðlegar, lagalegar
skuldbindingar aðildarríkjanna og tryggja samræmi við
alþjóðlegan lagaramma.

3)

Lokaákvæði Alþjóðaflugmálastofnunarinnar um flugáætlun 2012 voru samþykkt og átti að beita þeim frá og
með 15. nóvember 2012. Reglugerð þessari skal því
beitt frá og með 15. nóvember 2012. Þar sem fyrrnefnd
ákvæði Alþjóðaflugmálastofnunarinnar voru ekki birt
fyrr en 30. desember 2012 var ekki hægt að vísa til
þeirra á réttum tíma, fyrir 15. nóvember 2012. Þar af
leiðandi skal beita þessari reglugerð afturvirkt.

1. gr.
Í stað textans í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1033/2006
komi eftirfarandi:
„Ákvæði Alþjóðaflugmálastofnunarinnar sem um getur í 1.
mgr. 3. gr.
1. Liður 3.3 í 3. kafla (flugáætlanir) úr 2. viðauka
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar; Flugreglur (10. útg., júlí
2005, ásamt öllum breytingum til og með nr. 42).
2. Liður 4.4. í 4. kafla (flugáætlanir) og liður 11.4.2.2 í 11.
kafla (skeyti um framvindu flugs) úr PANS-ATM skjali
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar nr. 4444 (15. útg., 2007,
ásamt öllum breytingum til og með nr. 4).
3. Ákvæði 2. kafla (flugáætlanir) og liður 6.12.3 í 6. kafla
(áætlaður tími við svæðamörk) úr Svæðisbundnum
viðbótarverklagsreglum, skjali nr. 7030, Svæðisbundnum
viðbótarverklagsreglum fyrir Evrópu (5. útg., 2008, ásamt
öllum breytingum til og með nr. 7).“
2. gr.
Reglugerð (ESB) nr. 929/2010 er felld úr gildi.
3. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Henni skal beitt frá og með 15. nóvember 2012.

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

Gjört í Brussel 8. maí 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO

forseti.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 127, 9.5.2013, bls. 23. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 204/2013 frá 8. november
2013 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EESsamninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 96, 31.3.2004, bls. 26.
(2) Stjtíð. ESB L 186, 7.7.2006, bls. 46.
(3) Stjtíð. ESB L 273, 19.10.2010, bls. 4.
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 255/2013

2013/EES/64/12

frá 20. mars 2013
um breytingu á I. viðauka C og VII. og VIII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 1013/2006 um tilflutning úrgangs til að laga þá að vísindalegum og tæknilegum
framförum (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

3)

Tæknilegar viðmiðunarreglur og leiðbeiningarskjöl um
umhverfisvæna meðhöndlun voru samþykkt á tíundu
ráðstefnu aðila Basel-samningsins um eftirlit með
flutningi spilliefna milli landa og förgun þeirra sem fór
fram 17.–21. október 2011. Eftir samþykkt þeirra þarf að
uppfæra VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1013/2006
til samræmis við það.

4)

Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 1013/2006 til
samræmis við það.

5)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót
skv. 39. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins
2008/98/EB frá 19. nóvember 2008 um úrgang og um
niðurfellingu tiltekinna tilskipana (2).

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
1013/2006 frá 14. júní 2006 um tilflutning úrgangs (1), einkum
1. mgr. 58. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

Í reglugerð (EB) nr. 1013/2006 er tilgreint undir hvaða
skilyrði tilflutningur á úrgangi, sem er skráður í III.
viðauka A eða III. viðauka B við þá reglugerð, fellur
samkvæmt málsmeðferð um skriflega fyrirframtilkynningu og skriflegt fyrirframsamþykki. Framlagning tilkynningar krefst útfyllingar tilkynningar- og flutningskjala sem sett eru fram í I. viðauka A og I. viðauka B
við þá reglugerð. Hægt er að tilgreina úrgang, sem er
skráður í III. viðauka A, III. viðauka B eða IV. viðauka
A við reglugerð (EB) nr. 1013/2006, í 14. reit í I.
viðauka A eða I. viðauka B, undir undirlið vi. „Annað
(tilgreinið)“. Breyta þarf ákvæðum I. viðauka C við þá
reglugerð, en í honum eru tilgreindar sérstakar leiðbeiningar vegna útfyllingar á annaðhvort I. viðauka A
eða I. viðauka B, til að skýra hvernig sá úrgangur skal
tilgreindur í I. viðauka A eða I. viðauka B.
Í reglugerð (EB) nr. 1013/2006 er einnig tiltekið við
hvaða skilyrði skjalið, sem er í VII. viðauka við þá
reglugerð, þarf að fylgja úrgangi sem er skráður í III.
viðauka A og III. viðauka B við þá reglugerð þegar
fyrirhugað er að flytja þann úrgang. Þar eð ekki er hægt
að tilgreina úrgang, sem er skráður í III. viðauka A og
III. viðauka B, í 10. reit í VII. viðauka er ekki hægt að
tilgreina slíkan úrgang rétt í VII. viðauka. Færsla
úrgangs á skrá í III. viðauka A og III. viðauka B kallar á
að valkostunum, sem eru skráðir í 10. reit VII. viðauka,
sé fjölgað.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Reglugerð (EB) nr. 1013/2006 er breytt sem hér segir:
1) Ákvæðum I. viðauka C er breytt í samræmi við I. viðauka
við þessa reglugerð.
2) Í stað VII. viðauka komi II. viðauki við þessa reglugerð.
3) Í stað VIII. viðauka komi III. viðauki við þessa reglugerð.
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

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

Gjört í Brussel 20. mars 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO

forseti.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 79, 21.3.2013, bls. 19. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 209/2013 frá
8. november 2013 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EESsamninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 190, 12.7.2006, bls. 1.

(2 )

Stjtíð. ESB L 312, 22.11.2008, bls. 3.

14.11.2013
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I. VIÐAUKI
Ákvæðum I. viðauka C við reglugerð (EB) nr. 1013/2006 er breytt sem hér segir:
a) Annar málsliður c-liðar 25. liðar falli brott.
b) Annar málsliður d-liðar 25. liðar falli brott.
c) Í e-lið 25. liðar bætist eftirfarandi liður við:
„Slíkir kóðar geta verið tilgreindir í III. viðauka A, III. viðauka B eða IV. viðauka A við þessa reglugerð. Í
því tilviki skal númer viðaukans koma fram á undan kóðunum. Að því er varðar III. viðauka A skal nota
viðkomandi kóða sem er tilgreindur, eða sem eru tilgreindir, í III. viðauka A, í röð eins og við á. Tilteknar
Basel-færslur, s.s. B1100, B3010 og B3020, takmarkast eingöngu við tiltekna strauma úrgangs, eins og
tilgreint er í III. viðauka A.“
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II. VIÐAUKI
VII. VIÐAUKI
UPPLÝSINGAR SEM SKULU FYLGJA VIÐ TILFLUTNING ÚRGANGS EINS OG UM GETUR Í 2. OG 4. MGR. 3. GR
Upplýsingar um sendingu (1)
1. Sá sem annast tilflutninginn
Nafn:
Heimilisfang:
Tengiliður:
Sími
Tölvupóstfang:
3.

Raunmagn:

2. Innflytjandi/viðtakandi
Nafn:
Heimilisfang:
Tengiliður:
Sími
Tölvupóstfang:

Bréfasími
m3 :

Tonn (Mg):

5.(a) Fyrsti flytjandi (2)
Nafn:
Heimilisfang:
Tengiliður:
Sími
Bréfasími
Tölvupóstfang:
Flutningsmáti:
Dagsetning flutnings:
Undirskrift:

4.

Bréfasími

Raundagsetning tilflutnings:

5.(b) Annar flytjandi
Nafn:
Heimilisfang:
Tengiliður:
Sími
Bréfasími
Tölvupóstfang:
Flutningsmáti:
Dagsetning flutnings:
Undirskrift:

5.(c) Þriðji flytjandi
Nafn:
Heimilisfang:
Tengiliður:
Sími
Bréfasími
Tölvupóstfang:
Flutningsmáti:
Dagsetning flutnings:
Undirskrift:

6. Tilreiðandi úrgangs (3)
Upphaflegur framleiðandi/framleiðendur, nýr
framleiðandi/framleiðendur eða söfnunaraðili:
Nafn:
Heimilisfang:
Tengiliður:
Sími
Bréfasími
Tölvupóstfang:

8.

Endurnýtingaraðgerð (eða förgunaraðgerð, ef við á , að því er
varðar úrgang sem um getur í 4. mgr. 3. gr.):
R-kóði/D-kóði:

9.

Venjuleg lýsing á úrganginum:

7. Endurnýtingarstöð □
Nafn:
Heimilisfang:
Tengiliður:
Sími
Tölvupóstfang:

10. Auðkenning úrgangs (fyllið út með viðeigandi kóðum):
i. IX. viðauki við Basel-samninginn:
ii. OECD (ef hann er ekki sá sami og í i. lið):
iii. III. viðauki A (4):
iv. III. viðauki B (5):
v. EB-skrá yfir úrgang:
vi. Landskóði:

Rannsóknarstofa □

Bréfasími

11. Viðkomandi lönd/ríki:
Útflutningur/sending

Umflutningur

Innflutningur/viðtaka

12. Yfirlýsing frá þeim sem annast tilflutninginn: Ég staðfesti að framangreindar upplýsingar eru fullnægjandi og réttar og gefnar samkvæmt
bestu vitund. Ég staðfesti jafnframt að skriflega hefur verið gengist undir virkar samningsskuldbindingar við viðtakanda (ekki krafist ef um er
að ræða úrgang sem um getur í 4. mgr. 3. gr.):
Nafn:
Dagsetning:
Undirskrift:
13. Undirskrift viðtakanda við móttöku úrgangsins:
Nafn:
Dagsetning:

Undirskrift:

FYLLIST ÚT AF HÁLFU ENDURNÝTINGARSTÖÐVAR EÐA RANNSÓKNARSTOFU:
14. Endurnýtingarstöð tekur við tilflutningi □
Nafn:
1)
2)
3)
4)
5)

eða rannsóknarstofa □
Dagsetning:

Viðtekið magn: Tonn (Mg):
Undirskrift:

m3 :

Upplýsingar sem fylgja tilfluttum úrgangi í grænni skrá og er ætlaður til endurnýtingar eða úrgangi sem ætlaður er til greiningar á rannsóknarstofu samkvæmt reglugerð
(EB) nr. 1013/2006. Til að ljúka þessu skjali; sjá einnig samsvarandi sértækar leiðbeiningar í I. viðauka C við reglugerð (EB) nr. 1013/2006.
Ef flytjendur eru fleiri en þrír skulu þær upplýsingar, sem krafist er í 5. reit (a,b,c), fylgja.
Ef sá sem annast tilflutninginn er ekki framleiðandinn eða söfnunaraðilinn skulu upplýsingar um framleiðandann eða söfnunaraðilann koma fram.
Nota skal viðkomandi kóða sem er tilgreindur, eða sem eru tilgreindir, í III. viðauka A við reglugerð (EB) nr. 1013/2006, í röð eins og við á. Tilteknar Basel-færslur, s.s.
B1100, B3010 og B3020, takmarkast eingöngu við tiltekna strauma úrgangs, eins og tilgreint er í III. viðauka A.
Nota skal BEU-kóða sem skráðir eru í III. viðauka B við reglugerð (EB) nr. 1013/2006.“
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III. VIÐAUKI
VIII. VIÐAUKI
VIÐMIÐUNARREGLUR UM UMHVERFISVÆNA MEÐHÖNDLUN (49. gr.)
I.

Viðmiðunarreglur og leiðbeiningaskjöl sem samþykkt hafa verið samkvæmt Basel-samningnum:
1.

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of Biomedical and Health Care Wastes (Y1; Y3)
(1)

2.

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of Waste Lead Acid Batteries (1)

3.

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of the Full and Partial Dismantling of Ships (1)

4.

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Recycling/Reclamation of Metals and Metal Compounds (R4)
(2 )

5.

Updated General Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of,
Containing or Contaminated with Persistent Organic Pollutants (POPs) (3)

6.

Updated Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or
Contaminated with Polychlorinated Biphenyls (PCBs), Polychlorinated Terphenyls (PCTs) or Polybrominated
Biphenyls (PBBs) (3)

7.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or
Contaminated with the Pesticides Aldrin, Chlordane, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Hexachlorobenzene (HCB),
Mirex or Toxaphene or with HCB as an Industrial Chemical (3)

8.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or
Contaminated with 1,1,1-trichloro-2,2-bis (4 chlorophenyl)ethane (DDT) (3)

9.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Containing or Contaminated with
Unintentionally Produced Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins (PCDDs), Polychlorinated Dibenzofurans (PCDFs),
Hexachlorobenzene (HCB) or Polychlorinated Biphenyls (PCBs) (3)

10. Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Used and Waste Pneumatic Tyres (4)
11. Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of Elemental Mercury and
Wastes Containing or Contaminated with Mercury (4)
12. Technical Guidelines for the Environmentally Sound Co-processing of Hazardous Wastes in Cement Kilns (4)
13. Guidance Document on the Environmentally Sound Management of Used and End-of-life Mobile Phones (4)
14. Guidance Document on Environmentally Sound Management of Used and End-of-life Computing Equipment,
Sections 1, 2, 4 and 5 (4)
II. Viðmiðunarreglur sem Efnahags- og framfarastofnunin hefur samþykkt:
Technical guidance for the environmentally sound management of specific waste streams:
Used and scrap personal computers (5)

(1 )
2

()
(3 )
(4 )
(5 )

Samþykkt á sjöttu ráðstefnu aðila Basel-samningsins um eftirlit með flutningi spilliefna milli landa og förgun þeirra, 9.–13. desember
2002.
Samþykkt á sjöundu ráðstefnu aðila Basel-samningsins um eftirlit með flutningi spilliefna milli landa og förgun þeirra, 25.–29. október
2004.
Samþykkt á áttundu ráðstefnu aðila Basel-samningsins um eftirlit með flutningi spilliefna milli landa og förgun þeirra, 27. nóvember til 1.
desember 2006.
Samþykkt á tíundu ráðstefnu aðila Basel-samningsins um eftirlit með flutningi spilliefna milli landa og förgun þeirra, 17.–21. október
2011.
Samþykkt af hálfu umhverfismálanefndar Efnahags- og framfarastofnunarinnar í febrúar 2003 (skjal ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).
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III. Viðmiðunarreglur sem Alþjóðasiglingamálastofnunin hefur samþykkt:
Guidelines on ship recycling (1)
IV. Viðmiðunarreglur sem Alþjóðavinnumálastofnunin hefur samþykkt:
Safety and health in shipbreaking: guidelines for Asian countries and Turkey (2)“

(1 )
(2 )

Ályktun A.962 sem var samþykkt á þingi Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar á 23. reglulega fundi hennar, 24. nóvember til 5. desember
2003.
Samþykkt til birtingar af hálfu stjórnar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar á 289. fundi hennar, 11.–26. mars 2004.
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 144/2013

Nr. 64/137
2013/EES/64/13

frá 19. febrúar 2013
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 606/2009 að því er varðar tilteknar vínfræðilegar
vinnsluaðferðir og takmarkanir þar að lútandi og á reglugerð (EB) nr. 436/2009 að því er
varðar skráningu á þessum vinnsluaðferðum í fylgiskjöl með sendingum vínafurða og skrár
sem halda skal fyrir víngeirann (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

hefðbundna heitið „passito“ og vín frá Ungverjalandi
með verndaða upprunatáknun eða verndaða, landfræðilega merkingu sem heimilt er að beri heitið „jégbor“
hafa mjög mikið sykurinnihald og eru framleidd í litlu
magni. Í því skyni að tryggja geymsluþol þessara vína
hafa Ítalía og Ungverjaland farið fram á undanþágu
varðandi hámarksinnihald brennisteinsdíoxíðs. Heimila
skal hámarksgildið 350 mg/l fyrir innihald brennisteinsdíoxíðs í ítölsku vínunum og 400 mg/l í ungversku
vínunum.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 1234/2007 frá 22.
október 2007 um sameiginlegt markaðskerfi í landbúnaði og
um sértæk ákvæði varðandi tilteknar landbúnaðarvörur
(reglugerðin um eitt sameiginlegt markaðskerfi) (1), einkum
121. gr. (þriðju og fjórðu málsgrein), 185. gr. a, 185. gr. c (3.
mgr.) og 192. gr. í tengslum við 4. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í samræmi við 3. mgr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 606/2009 frá 10. júlí 2009 um tilteknar,
ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 479/2008 að því er varðar flokka vínræktarafurða, vínfræðilegar vinnsluaðferðir og takmarkanir
þar að lútandi (2) er mælt fyrir um leyfilegar vínfræðilegar vinnsluaðferðir í I. viðauka við þá reglugerð.
Alþjóðavínstofnunin hefur breytt skilyrðum fyrir notkun
tiltekinna, vínfræðilegra vinnsluaðferða sem þegar eru
leyfðar í Evrópusambandinu. Til að veita framleiðendum innan ESB sömu möguleika og standa framleiðendum í þriðju löndum til boða skal breyta skilyrðum fyrir notkun þessara vínfræðilegu vinnsluaðferða í
ESB á grundvelli þeirra notkunarskilyrða sem Alþjóðavínstofnunin skilgreinir.

2)

Alþjóðavínstofnunin hefur samþykkt nýjar vínfræðilegar vinnsluaðferðir. Til að gera framleiðendum innan
ESB kleift að nýta sér nýju möguleikana sem standa
framleiðendum í þriðju löndum til boða skulu þessar
nýju vínfræðilegu vinnsluaðferðir leyfðar í ESB
samkvæmt þeim notkunarskilyrðum sem Alþjóðavínstofnunin skilgreinir.

3)

Í 10. viðbæti við I. viðauka A við reglugerð (EB) nr.
606/2009 eru kröfur sem varða fjarlægingu vínanda að
hluta til úr víni. Hjá Alþjóðavínstofnuninni er hugtakið
„leiðrétting á alkóhólinnihaldi víns“ komið í staðinn
fyrir hugtakið „fjarlæging vínanda að hluta til úr víni“.
Því ber að breyta textanum í viðbætinum. Í viðbætinum
er einnig mælt fyrir um að aðildarríkin megi kveða á um
að fjarlæging vínanda að hluta til úr víni sé háð
tilkynningu til lögbærra yfirvalda. Til að sjá til þess að
eftirlit sé skilvirkt skal tilgreina að þetta sé fyrirframtilkynning áður en meðhöndlun til fjarlægingar á
vínanda hefst í raun.

4)

5)

Koltvísýringur, sem ekki varð til við alkóhólgerjun í
vínlöguninni, kann að vera til staðar í freyðivínum
vegna loftskipta sem eiga sér stað þegar koltvísýringur
er notaður við átöppun með mótþrýstingi. Þessi loftskipti auka ekki koltvísýringsþrýstinginn og því skal
ekki líta svo á að þessar afurðir séu loftblandaðar. Það
skal koma skýrt fram að einungis megi samþykkja
loftskipti með koltvísýringi frá alkóhólgerjun í vínlöguninni sem óhjákvæmilega fylgja átöppun með mótþrýstingi.

6)

Í samræmi við 120. gr. g í reglugerð (EB) nr. 1234/2007
er í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 606/2009 kveðið
á um tilteknar greiningaraðferðir, sem gera kleift að
staðfesta samsetningu afurða í víngeiranum, og reglur,
sem gera kleift að staðfesta hvort þessar afurðir hafi
fengið meðhöndlun sem brýtur gegn leyfilegum vínfræðilegum vinnsluaðferðum, í tilvikum þar sem
Alþjóðavínstofnunin hefur ekki mælt með né heldur birt
neinar aðferðir eða reglur. Alþjóðavínstofnunin hefur
samþykkt tilteknar sérstakar aðferðir til að greina
þrúgusykur (hreinsað þrúgumustsþykkni). Fella skal
brott samsvarandi aðferðir sem eru sem stendur skráðar
í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 606/2009.

7)

Sérstök hætta er á að tilteknar vínfræðilegar vinnsluaðferðir séu notaðar á sviksamlegan hátt og skal það
tilgreint í skránum og fylgiskjölunum í samræmi við
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 436/2009
frá 26. maí 2009 um nákvæmar reglur um beitingu
reglugerðar ráðsins (EB) nr. 479/2008 að því er varðar
skrána yfir vínekrur, lögboðnar yfirlýsingar og söfnun
upplýsinga til að vakta vínmarkaðinn, fylgiskjöl með
sendingum vínafurða og skrár sem halda skal fyrir
víngeirann (3). Í kröfum sem varða aðferðir, s.s. leiðréttingu á alkóhólinnihaldi víns, sýringarmeðhöndlun
með plúsjónaskiptum og rafhimnumeðhöndlun, er tilgreint að færa skuli þessar aðferðir í skrárnar sem um
getur hér að framan. Breyta skal reglunum um skrán

Vín frá Ítalíu af tegundinni „aleatico“ sem hafa rétt til
að bera vernduðu upprunatáknunina „Pergola“ og

________________

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 47, 20.2.2013, bls. 56. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 211/2013 frá
8. november 2013 um breytingu á bókun 47 við EES-samninginn um
afnám tæknilegra hindrana í viðskiptum með vín, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 299, 16.11.2007, bls. 1.
2
( ) Stjtíð. ESB L 193, 24.7.2009, bls. 1.

________________

( 3)

Stjtíð. ESB L 128, 27.5.2009, bls. 15.
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ingu, sem kveðið er á um í reglugerð (EB) nr. 436/2009,
til að taka tillit til breytinganna sem gerðar eru á
reglugerð (EB) nr. 606/2009 með þessari reglugerð.
8)

Því ber að breyta reglugerðum (EB) nr. 606/2009 og
(EB) nr. 436/2009 til samræmis við það.

9)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit stjórnsýslunefndarinnar sem
komið var á fót skv. 3. mgr. 195. gr. reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1234/2007 og álit
stjórnarnefndar sameiginlega markaðskerfisins fyrir
landbúnaðarafurðir.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA

1. gr.
Breytingar á reglugerð (EB) nr. 606/2009
Reglugerð (EB) nr. 606/2009 er breytt sem hér segir:
1) Ákvæðum I. viðauka A er breytt í samræmi við textann í I.
viðauka við þessa reglugerð.

14.11.2013
2. gr.

Breytingar á reglugerð (EB) nr. 436/2009
Reglugerð (EB) nr. 436/2009 er breytt sem hér segir:
1) Ákvæðum 1. mgr. 41. gr. er breytt sem hér segir:
a) Í stað p-liðar komi eftirfarandi:
„p) meðhöndlun með rafskiljun eða með plúsjónaskiptum til að tryggja stöðgun víns með tilliti til
vínsýrumagns eða sýringu með meðhöndlun með
plúsjónaskiptum,“
b) Í stað s-liðar komi eftirfarandi:
„s) leiðréttingu á alkóhólinnihaldi víns,“
c) Eftirfarandi v-liður bætist við:
„v) sýringu eða afsýringu með rafhimnumeðhöndlun.“
2) Ákvæðum VI. viðauka er breytt í samræmi við textann í
V. viðauka við þessa reglugerð.

2) Ákvæðum I. viðauka B er breytt í samræmi við textann í
II. viðauka við þessa reglugerð.
3. gr.

3) Ákvæðum II. viðauka er breytt í samræmi við textann í
III. viðauka við þessa reglugerð.

Gildistaka

4) Ákvæðum IV. viðauka er breytt í samræmi við textann í
IV. viðauka við þessa reglugerð.

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

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

Gjört í Brussel 19. febrúar 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO

forseti.

14.11.2013

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
I. VIÐAUKI
Ákvæðum I. viðauka A við reglugerð (EB) nr. 606/2009 er breytt sem hér segir:
1)

Töflunni er breytt sem hér segir:
a)

Í 10. línu:
i.

Í 1. dálki bætist við eftirfarandi undirliður:
„—

ii.

gerprótínkjarnar.“

Í 3. dálki bætist við eftirfarandi texti:
„Við meðhöndlun á musti og á hvítvíni og rósavíni skulu mörkin vegna notkunar á gerprótínkjarna vera 30
g/hl og við meðhöndlun á rauðvíni skulu þau vera 60 g/hl“,

b)

Í 40. línu komi eftirfarandi texti í staðinn fyrir vínfræðilegu vinnsluaðferðina í 1. dálki:
„Leiðrétting á alkóhólinnihaldi víns“,

c)

2)

Eftirfarandi línur bætist við:

„48

Sýring með meðhöndlun með
plúsjónaskiptum

Skilyrði og takmarkanir sem mælt er fyrir
um í C- og D-lið XV. viðauka a við
reglugerð (EB) nr. 1234/2007 og 11. og 13.
gr. þessarar reglugerðar. Samkvæmt
skilyrðunum sem er að finna í 15. viðbæti.

49

Minnkun á sykurinnihaldi musts með
himnutengingum (e. membrane
coupling)

Fyrir afurðirnar sem skilgreindar eru í 10.
lið XI. viðauka b við reglugerð (EB) nr.
1234/2007, samkvæmt skilyrðunum sem
mælt er fyrir um í 16. viðbæti.

50

Afsýring með rafhimnumeðhöndlun

Skilyrði og takmarkanir sem mælt er fyrir
um í C- og D-lið XV. viðauka a við
reglugerð (EB) nr. 1234/2007 og 11. og 13.
gr. þessarar reglugerðar. Samkvæmt
skilyrðunum sem er að finna í 17. viðbæti.“

Í stað 10. viðbætis komi eftirfarandi:

„10. viðbætir
Kröfur varðandi meðhöndlun til að leiðrétta alkóhólinnihald víns
Markmiðið með meðhöndlun til að leiðrétta alkóhólinnihald víns (meðhöndlunin) er að draga úr umframmagni etanóls
í víni til að bæta bragðjafnvægi.
Kröfur:
1)

Markmiðunum má ná með einni aðskiljunartækni eða fleiri sem beitt er aðskilið eða saman.

2)

Vínin sem eru meðhöndluð mega ekki vera með skynmatsgalla og verða að henta til beinnar neyslu.

3)

Ekki má fjarlægja allan vínanda úr víni ef einni af aðgerðunum til auðgunar, sem mælt er fyrir um í XV. viðauka
a við reglugerð (EB) nr. 1234/2007, var beitt að því er varðar eina af vínafurðunum sem notaðar voru til að
framleiða umrætt vín.
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3)

4)

Skerðing alkóhólstyrkleika má ekki vera meiri en 20% og raunverulegur alkóhólstyrkleiki lokaafurðarinnar
miðað við rúmmál verður að vera í samræmi við skilgreininguna í a-lið annarrar undirgreinar 1. liðar XI. viðauka
b við reglugerð (EB) nr. 1234/2007.

5)

Vínfræðingur eða sérhæfður tæknimaður skal hafa umsjón með meðhöndluninni.

6)

Gera skal grein fyrir meðhöndluninni í skránni sem um getur í 2. mgr. 185. gr. c í reglugerð (EB) nr. 1234/2007.

7)

Aðildarríkin geta krafist þess að þessi meðhöndlun sé tilkynnt fyrirfram til lögbærra yfirvalda.“

Í stað þriðja og fjórða undirliðar 14. viðbætis komi eftirfarandi:
„—

Vínfræðingur eða sérhæfður tæknimaður skal hafa umsjón með meðhöndluninni. Gera skal grein fyrir
meðhöndluninni í skránni sem um getur í 2. mgr. 185. gr. c í reglugerð (EB) nr. 1234/2007.

—

Himnurnar, sem eru notaðar, skulu vera í samræmi við kröfur reglugerðar (EB) nr. 1935/2004 og reglugerðar
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 10/2011 (*) og landsbundin ákvæði sem samþykkt eru til framkvæmdar
þeirra. Þær skulu vera í samræmi við kröfurnar í Alþjóðlegu, vínfræðilegu skránni sem Alþjóðavínstofnunin
gefur út.

(* )

4)

Stjtíð. ESB L 12, 15.1.2011, bls. 1.“

Eftirfarandi 15., 16. og 17. viðbætir bætist við:

„15. viðbætir
Kröfur varðandi sýringu með meðhöndlun með plúsjónaskiptum
Markmiðið með meðhöndlun með plúsjónaskiptum (meðhöndlunin) er að auka títranlegt sýruinnihald og raunverulegt
sýruinnihald (minnkun á sýrustigi) með efnislegum útdrætti á plúsjónum að hluta til, með plúsjónaskipti.
Kröfur:
1)

Meðhöndlunin skal fara fram með plúsjónaskiptaresínum sem eru endurgerð í sýruhringnum.

2)

Meðhöndlunin skal takmarkast við að fjarlægja umframmagn plúsjóna.

3)

Til að forðast að til verði must- eða vínþættir skal meðhöndlunin vera stöðug og meðhöndluðu afurðunum skal blandað
saman við upprunalegu afurðirnar í framleiðsluferlinu.

4)

Til vara er hægt að setja resínið beint út í tankinn í því magni sem þarf og það síðan skilið frá með viðeigandi
tæknilegri aðferð.

5)

Vínfræðingur eða sérhæfður tæknimaður skal hafa umsjón með öllum aðgerðum.

6)

Gera skal grein fyrir meðhöndluninni í skránni sem um getur í 2. mgr. 185. gr. c í reglugerð (EB) nr. 1234/2007.

7)

Plúsjónaresínin, sem notuð eru, verða að samræmast kröfunum í reglugerð (EB) nr. 1935/2004, ákvæðum ESB og
landsbundnum ákvæðum sem eru samþykkt á grundvelli þeirra og greiningarkröfunum sem mælt er fyrir um í 4.
viðbæti við þennan viðauka. Notkun þeirra má ekki valda verulegum breytingum á eðlis- og efnafræðilegri
samsetningu mustsins eða vínsins eða skynmatseinkennum þess og verður hún að samræmast gildunum sem sett eru
fram í 3. lið greinargerðar um plúsjónaskiptaresín (e. Cation-exchange resins) í Alþjóðlegu, vínfræðilegu skránni sem
Alþjóðavínstofnunin gaf út.

14.11.2013

14.11.2013

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
16. viðbætir

Kröfur varðandi meðhöndlun til að draga úr sykurinnihaldi musts með himnutengingu

Markmiðið með meðhöndlun til að draga úr sykurinnihaldi (meðhöndlunin) er að fjarlægja sykur úr musti með
himnutengingu sem tengir smásíun (e. microfiltration) eða örsíun (e. ultrafiltration) við nanósíun eða himnusíun.

Kröfur:

1)

Meðhöndlunin framkallar minnkun á rúmmáli sem ræðst af sykurinnihaldinu í sykurlausninni sem er fjarlægð úr
upphaflega mustinu.

2)

Í ferlinu verður innihald efnisþátta í mustinu, annarra en sykurs, að haldast óbreytt.

3)

Minnkun á sykurinnihaldi musts útilokar leiðréttingu á alkóhólinnihaldi vína sem eru fengin úr því.

4)

Ekki skal nota meðhöndlunina samhliða einni af auðgunaraðgerðunum sem kveðið er á um í XV. viðauka a við
reglugerð (EB) nr. 1234/2007.

5)

Meðhöndlunin er gerð á magni musts sem er ákvarðað sem hlutfall af því markmiði um minnkun sykurinnihalds sem
sóst er eftir.

6)

Markmiðið með fyrsta stiginu er að gera mustið tilbúið fyrir næsta stig þykkingar og til að varðveita þær stórsameindir
sem of stórar til að komast gegnum himnuna. Þetta stig má fara fram með örsíun.

7)

Síuvökvinn sem fæst á fyrsta stigi meðhöndlunarinnar er síðan þykktur með nanósíun eða himnusíun.

Blanda má upprunalega vatninu og lífrænu sýrunum sem skiljast frá, einkum við nanósíunina, aftur saman við
meðhöndlaða mustið.

8)

Vínfræðingur eða sérhæfður tæknimaður skal hafa umsjón með meðhöndluninni.

9)

Himnurnar, sem eru notaðar, skulu vera í samræmi við kröfurnar í reglugerð (EB) nr. 1935/2004 og reglugerð (ESB)
nr. 10/2011 og landsbundin ákvæði sem samþykkt eru til framkvæmdar þeirra. Þær skulu vera í samræmi við kröfurnar
í Alþjóðlegu, vínfræðilegu skránni sem Alþjóðavínstofnunin gefur út.

17. viðbætir

Kröfur varðandi sýringu með rafhimnumeðhöndlun

Rafhimnumeðhöndlun (meðhöndlunin) er eðlisræn jónaútdráttaraðferð fyrir must eða vín við rafsvið og með notkun á
mínusjónagegndræpum himnum og tvískauta himnum. Notkun á mínusjónagegndræpum himnum og tvískauta himnum gerir
kleift að stjórna minnkun á títranlegu sýruinnihaldi og raunverulegu sýruinnihaldi (aukningu á sýrustigi).

Kröfur:

1)

Koma þarf mínushlöðnu himnunum þannig fyrir einungis mínusjónir séu dregnar út og þá einkum úr lífrænum sýrum í
musti og víni.

2)

Tvískauta himnurnar skulu vera ógagndræpar mínusjónum og plúsjónum úr musti og víni.
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3)

Vín sem fæst úr musti eða sýrðu víni með þessari meðhöndlun skal innihalda a.m.k. 1 g.l-1 af vínsýru.

4)

Afsýring með himnu og sýring útiloka hvor aðra.

5)

Vínfræðingur eða sérhæfður tæknimaður skal hafa umsjón með vinnslunni.

6)

Gera skal grein fyrir meðhöndluninni í skránni sem um getur í 2. mgr. 185. gr. c í reglugerð (EB) nr. 1234/2007.

7)

Himnurnar, sem eru notaðar, skulu vera í samræmi við kröfurnar í reglugerð (EB) nr. 1935/2004 og reglugerð (ESB)
nr. 10/2011 og landsbundin ákvæði sem samþykkt eru til framkvæmdar þeirra. Þær skulu vera í samræmi við kröfurnar
í Alþjóðlegu, vínfræðilegu skránni sem Alþjóðavínstofnunin gefur út.“.

II. VIÐAUKI
Ákvæðum 2. liðar A-hluta I. viðauka B við reglugerð (EB) nr. 606/2009 er breytt sem hér segir:
1)

Eftirfarandi undirliður bætist við d-lið:
„—

2)

vínum frá Ítalíu af tegundinni „aleatico“ sem mega bera vernduðu upprunatáknunina „Pergola“ og hefðbundna
heitið „passito“,“

Í stað sjötta undirliðar í e-lið komi eftirfarandi:
„—

vínum frá Ungverjalandi sem mega bera verndaða upprunatáknun og er lýst, í samræmi við ungversk ákvæði,
sem „Tokaji máslás“, „Tokaji fordítás“, „Tokaji aszúeszencia“, „Tokaji eszencia“, „Tokaji aszú“ eða „Töppedt
szőlőből készült bor“ eða „Jégbor“,“

III. VIÐAUKI
Í stað þriðju málsgreinar 10. liðar A-hluta II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 606/2009 komi eftirfarandi:
„Heimilt er að nota koltvísýring í tengslum við átöppun með mótþrýstingi undir eftirliti og með því skilyrði að óhjákvæmileg
loftskipti með koltvísýringi frá alkóhólgerjuninni í vínlöguninni auki ekki þrýsting koltvísýrings í freyðivíni.“

14.11.2013
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IV. VIÐAUKI
Í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 606/2009 falli a- til e-liður B-hluta brott.

V. VIÐAUKI
Í stað 11. töluliðar b-liðar í lið 1.4 í B-hluta VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 436/2009 komi eftirfarandi:
„11: alkóhólinnihald afurðarinnar hefur verið leiðrétt,“.
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 172/2013

2013/EES/64/14

frá 26. febrúar 2013
um að taka tiltekin fyrirliggjandi vínheiti af skránni sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EB)
nr. 1234/2007 (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með
hliðsjón
af
Evrópusambandsins,

sáttmálanum

um

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 1234/2007 frá 22.
október 2007 um sameiginlegt markaðskerfi í landbúnaði og
um sértæk ákvæði varðandi tilteknar landbúnaðarvörur
(reglugerðin um eitt sameiginlegt markaðskerfi) (1), einkum 3.
mgr. 118. gr. s í tenglum við 4. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

3. mgr. 118. gr. s í reglugerð (EB) nr. 1234/2007 fellur
vernd fyrir vínheiti, sem til eru og njóta verndar
samkvæmt þeirri reglugerð, niður ef ekkert var sent
fyrir þann tíma. Þessi heiti skal því fjarlægja úr skránni.

starfshætti

Vínheiti sem nutu verndar í samræmi við 51. og 54. gr.
reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1493/1999 frá 17. maí
1999 um sameiginlegt markaðskerfi fyrir vín (2) og 28.
gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr.
753/2002 frá 29. apríl 2002 um tilteknar reglur við
beitingu reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1493/1999 að því
er varðar lýsingu, heiti, kynningu og vernd tiltekinna
vínafurða (3) nutu sjálfkrafa verndar samkvæmt
reglugerð (EB) nr. 1234/2007. Þessi vínheiti (hér á eftir
nefnd „vínheiti sem til eru og njóta verndar“) eru skráð í
skrána yfir verndaðar upprunatáknanir og verndaðar,
landfræðilegar merkingar fyrir vín sem komið var á fót í
samræmi við 118. gr. n í reglugerð (EB) nr. 1234/2007
(hér á eftir nefnd „skráin“).
Að því er varðar þessi vínheiti sem til eru og njóta
verndar þurftu aðildarríkin, eigi síðar en 31. desember
2011, að senda framkvæmdastjórninni tækniskjölin og
landsbundnar ákvarðanir um samþykki. Í samræmi við

3)

Fjarlæging úr skránni skal ekki hafa áhrif á vín sem sett
voru á markað eða merkt með vínheitum, sem fjarlægja
skal úr skránni, fyrir gildistökudag þessarar reglugerðar.
Setning þessara vína á markað skal því leyfð þar til
birgðir eru uppurnar.

4)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit stjórnarnefndarinnar fyrir
sameiginlega markaðskerfið fyrir landbúnaðarafurðir.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Vínheiti, sem eru skráð í viðaukann við þessa reglugerð skulu
fjarlægð úr skránni sem komið var á fót í samræmi við 118.
gr. n í reglugerð (EB) nr. 1234/2007.
2. gr.
Vín, sem sett eru á markað eða merkt fyrir gildistökudag
þessarar reglugerðar og bera vínheitin sem um getur í 1. gr.,
má áfram setja á markað þar til birgðir eru uppurnar.
3. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

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

Gjört í Brussel 26. febrúar 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO

forseti.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 55, 27.2.2013, bls. 20. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 211/2013 frá
8. november 2013 um breytingu á bókun 47 við EES-samninginn um
afnám tæknilegra hindrana í viðskiptum með vín, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 299, 16.11.2007, bls. 1.
(2) Stjtíð. EB L 179, 14.7.1999, bls. 1.
(3) Stjtíð. EB L 118, 4.5.2002, bls. 1.
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VIÐAUKI
Vínheiti sem um getur í 1. gr.

Land

Grikkland

Heiti sem skal fjarlægja

Αδριανή
Βίλιτσα
Κορωπί
Μονεµβασία
Παιανία
Πλαγιές Πετρωτού
Σύρος

Spánn
Frakkland

Abanilla
Aigues
Allier
Argens
Balmes Dauphinoises
Bénovie
Bérange
Bessan
Bigorre
Blanquette de Limoux
Blanquette méthode ancestrale
Bordeaux Côtes de Francs
Bordeaux Haut-Benauge
Bourbonnais
Cassan
Caux
Cessenon
Charente
Charentes Maritimes
Chaume — Premier Cru des coteaux du Layon
Cher
Collines de la Moure
Comté de Grignan
Coteaux de Bessilles
Coteaux de Cèze
Coteaux de Fontcaude
Coteaux de la Cabrerisse
Coteaux de l’Ardèche
Coteaux de Laurens
Coteaux de Miramont
Coteaux de Montélimar
Coteaux de Murviel
Coteaux du Grésivaudan
Coteaux du Layon Chaume
Coteaux du Littoral Audois
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Coteaux du Salagou
Coteaux du Verdon
Coteaux et Terrasses de Montauban
Coteaux Flaviens
Côtes de Castillon
Côtes de Ceressou
Côtes de Lastours
Côtes de Montestruc
Côtes de Pérignan
Côtes de Prouilhe
Côtes du Brian
Côtes du Condomois
Côtes du Vidourle
Crépy
Creuse
Cucugnan
Deux-Sèvres
Dordogne
Doubs
Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge
Haute-Garonne
Hauterive
Haute-Saône
Hautes-Pyrénées
Hauts de Badens
Indre
Indre et Loire
Languedoc Grès de Montpellier
Languedoc La Clape
Languedoc Picpoul-de-Pinet
Languedoc Terrasses du Larzac
Loir et Cher
Loire-Atlantique
Loiret Lot et Garonne
Maine et Loire
Meuse
Mont Baudile
Monts de la Grage
Néac
Nièvre
Petite Crau
Premières Côtes de Blaye
Principauté d’Orange
Pyrénées Orientales
Pyrénées-Atlantiques
Sainte Baume
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Sarthe
Seine et Marne
Tarn
Tarn et Garonne
Terroirs Landais
Touraine Amboise
Touraine Azay-le-Rideau
Touraine Mestand
Val de Cesse
Val de Dagne
Val de Montferrand
Vaunage
Vendée
Vienne
Vins du Thouarsais
Vistrenque
Volnay Santenots
Ítalía

Alto Tirino
Cagnina di Romagna
Condoleo
Dolcetto delle Langhe Monregalesi
Dolcetto di Dogliani
Dolcetto di Dogliani Superiore
Donnici
Esaro
Golfo dei Poeti La Spezia
Guardia Sanframondi
Malvasia di Cagliari
Monica di Cagliari
Moscato di Cagliari
Pagadebit di Romagna
Pietraviva
Pollino
Romagna Albana spumante
Rosso Canosa
San Vito di Luzzi
Sangiovese di Romagna
Sant’Agata de’ Goti
Solopaca
Trebbiano di Romagna
Valle del Crati
Valle Peligna
Verbicaro
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Lúxemborg
Ungverjaland

Crémant du Luxembourg
Alföldi
Dél-alföldi
Dél-dunántúli
Duna melléki
Egerszóláti Olaszrizling
Észak-dunántúli
Nyugat-dunántúli
Somlói Arany
Somlói Nászéjszakák bora
Tisza melléki
Tisza völgyi
Villányi védett eredetű classicus

Portúgal

Moscatel de Setúbal
Vinho Espumante Beiras
Vinho Regional Beiras

Rúmenía

Cernătești — Podgoria
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 1185/2012

2013/EES/64/15

frá 11. desember 2012
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 607/2009 þar sem mælt er fyrir um tilteknar, ítarlegar reglur
um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 479/2008 um verndaðar upprunatáknanir,
verndaðar, landfræðilegar merkingar, hefðbundin heiti, merkingu og framsetningu
tiltekinna vínafurða (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

nota í geiranum. Ennfremur er nauðsynlegt, til að
upplýsa neytendur um íðorðanotkun á þessu sviði, að
tilgreina þau orð sem má leyfa á hinum ýmsu
tungumálum Evrópusambandsins.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 1234/2007 frá 22.
október 2007 um sameiginlegt markaðskerfi í landbúnaði og
um sértæk ákvæði varðandi tilteknar landbúnaðarvörur
(reglugerðin um eitt sameiginlegt markaðskerfi) (1), einkum mlið fyrstu málsgreinar 121. gr. í tengslum við 4. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Merking og kynning á freyðivíni, loftblönduðu
freyðivíni, gæðafreyðivíni eða ilmríku gæðafreyðivíni
skulu, í samræmi við e-lið 1. mgr. 118. gr. y í reglugerð
(EB) nr. 1234/2007, innihalda upplýsingar um heiti
framleiðandans eða söluaðilans. Í 3. mgr. 56. gr.
reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 607/2009
(2) stendur að við þessar upplýsingar skuli bæta orðunum
„framleiðandi“ eða „framleitt af“ og „seljandi“ eða „selt
af“, eða samsvarandi hugtökum. Í því ákvæði er einnig
mælt fyrir um að aðildarríkin geti krafist þess að
tilgreindar séu upplýsingar um framleiðanda og að í
þeim tilvikum geti þau leyft að annað orð komi í staðinn
fyrir orðin „framleiðandi“ eða „framleitt af“. Ef hefð er
fyrir að viðurkenna og nota tiltekin orð til að merkja
freyðivín í aðildarríkjunum og ef aðildarríkin ákveða að
krefjast upplýsinga um framleiðanda og leyfa að önnur
orð komi í staðinn fyrir orðin „framleiðandi“ eða
„framleitt af“, skulu það vera orð sem hefð er fyrir að

2)

Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 607/2009 til
samræmis við það.

3)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit stjórnarnefndarinnar um
sameiginlegt markaðskerfi fyrir landbúnaðarafurðir.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Reglugerð (EB) nr. 607/2009 er breytt sem hér segir:
1) Í stað b-liðar annarrar undirgreinar 3. mgr. 56. gr. komi
eftirfarandi:
„b) að leyfa að í stað orðanna „framleiðandi“ eða „framleitt
af“ komi orðin sem tilgreind eru í X. viðauka a við
þessa reglugerð.“
2) X. viðauka a, en texti hans kemur fram í viðaukanum við
þessa reglugerð, er bætt við.
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

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

Gjört í Brussel 11. desember 2012.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO

forseti.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 338, 12.12.2012, bls. 18. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 212/2013 frá
8. november 2013 um breytingu á bókun 47 við EES-samninginn um
afnám tæknilegra hindrana í viðskiptum með vín, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 299, 16.11.2007, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 193, 24.07.2009, bls. 60.
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VIÐAUKI
X. viðauki a
Orð sem um getur í b-lið 3. mgr. 56. gr.
Tungumál

Orð sem eru leyfð í staðinn fyrir „framleiðandi“

Orð sem eru leyfð í staðinn fyrir „framleitt af“

BG

„преработвател“

„преработено от“

ES

„elaborador“

„elaborado por“

CS

„zpracovatel“ eða „vinař“

„zpracováno v“ eða „vyrobeno v“

DA

„forarbejdningsvirksomhed“ eða „vinproducent“

„forarbejdet af“

DE

„Verarbeiter“

„verarbeitet von“ eða „versektet durch“

ET

„töötleja“

„töödelnud“

EL

„οινοποιός“

„οινοποιήθηκε από“,

EN

„processor“ eða „winemaker“

„processed by“ eða „made by“

FR

„élaborateur“

„élaboré par“

IT

„elaboratore“ eða „spumantizzatore“

„elaborato da“ eða „spumantizzato da“

LV

„izgatavotājs“

„vīndaris“ eða „ražojis“

LT

„perdirbėjas“

„perdirbo“

HU

„feldolgozó:“

„feldolgozta:“

MT

„proċessur“

„ipproċessat minn“

NL

„verwerker“ eða „bereider“

„verwerkt door“ eða „bereid door“

PL

„przetwórca“ eða „wytwórca“

„przetworzone przez“ eða „wytworzone przez“

PT

„elaborador“ eða „preparador“

„elaborado por“ eða „preparado por“

RO

„elaborator“

„elaborat de“

SI

„pridelovalec“

„prideluje“

SK

„spracovateľ“

„spracúva“

FI

„valmistaja“

„valmistanut“

SV

„bearbetningsföretag“

„bearbetat av“
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 56/2013

Nr. 64/151

2013/EES/64/16

frá 16. janúar 2013
um breytingu á I. og IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 999/2001 frá 22. maí 2001 um setningu reglna um
forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi
heilahrörnunar (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

4)

Í 11. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
1069/2009 frá 21. október 2009 um heilbrigðisreglur að
því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir
sem ekki eru ætlaðar til manneldis og um niðurfellingu á
reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (reglugerð um aukaafurðir
úr dýrum) (2) er lagt bann við fóðrun landdýra, annarra
en loðdýra, af tilteknum tegundum með unnu dýraprótíni
sem er fengið úr skrokkum eða skrokkhlutum dýra
af sömu tegund. Í þeirri grein er einnig lagt bann við
fóðrun eldisfiska með unnu dýraprótíni úr skrokkum eða
skrokkhlutum eldisfiska af sömu tegund.

5)

Orðsending framkvæmdastjórnarinnar til Evrópuþingsins
og ráðsins — Leiðabók 2 vegna smitandi svampheilakvilla
— Áætlunarskjal um smitandi svampheilakvilla fyrir árin
2010–2015(3) var samþykkt 16. júlí 2010. Þar eru tilgreind
svið þar sem unnt væri að gera hugsanlegar breytingar
á löggjöf Sambandsins um smitandi svampheilakvilla í
framtíðinni. Þar er einnig lögð áhersla á að hvers kyns
endurskoðun á reglum um smitandi svampheilakvilla
skuli fyrst og fremst byggjast á vísindalegri ráðgjöf og
tæknilegum atriðum í tengslum við eftirlit og framfylgd
nýrra ráðstafana.

6)

Í orðsendingunni er m.a. fjallað um endurskoðun á
gildandi reglum um fóðurbann sem mælt er fyrir um í
löggjöf Sambandsins. Í orðsendingunni er viðurkennt, á
grundvelli tveggja vísindalegra álita sem Vísindanefnd
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu um líffræðilega hættu
(Biohaz) gaf annars vegar út 24. janúar 2007 (4) og hins
vegar 17. nóvember 2007 (5), að engin tilvik smitandi
svampheilakvilla hafi greinst hjá alidýrum, sem ekki eru
jórturdýr, við náttúrulegar aðstæður og að óveruleg hætta

(2)
(3)
(4)

Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.
COM/2010/0384.
Álit vísindanefndarinnar um líffræðilega hættu að beiðni Evrópuþingsins
um mat á heilbrigðisáhættu, sem fylgir því að fóðra jórturdýr á
fiskimjöli, í tengslum við hættu á smitandi svampheilakvilla, Tíðindi
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2007), 443, bls. 1–26.
Álit vísindanefndarinnar um líffræðilega hættu að beiðni Evrópuþingsins
um tiltekna þætti í tengslum við notkun dýraprótína í fóðri handa húsdýrum,
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu nr. 576, bls. 1–41.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 999/2001 frá 22. maí 2001 um setningu reglna um forvarnir
gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi
heilahrörnunar (1), einkum fyrstu málsgrein 23. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Í reglugerð (EB) nr. 999/2001 eru settar reglur um forvarnir
gegn, eftirlit með og útrýmingu smitandi svampheilakvilla
(áður smitandi heilahrörnunarsjúkdómur) í dýrum. Hún
gildir um framleiðslu lifandi dýra og afurða úr dýraríkinu
og setningu þeirra á markað og, í tilteknum sértilvikum,
um útflutning þeirra.

2)

Í 1. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001 er kveðið
á um bann við því að jórturdýr séu fóðruð á prótíni úr
dýrum. Í 2. mgr. 7. gr. reglugerðarinnar er bannið rýmkað
til að það nái til annarra dýra en jórturdýra og þrengt að
því, að því er varðar fóðrun þessara dýra með afurðum úr
dýraríkinu, í samræmi við IV. viðauka við þá reglugerð.

3)

Í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 er bannið,
sem kveðið er á um í 1. mgr. 7. gr., rýmkað til að það
nái til fóðrunar alidýra sem ekki eru jórturdýr , að
undanskilinni fóðrun loðdýra sem eru kjötætur, m.a. með
unnu dýraprótíni. Með undanþágu og við sérstök skilyrði
er heimilt skv. IV. viðauka að fóðra alidýr, sem ekki eru
jórturdýr, á tilteknu unnu dýraprótíni.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 21, 24.1.2013, bls. 3. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 179/2013 frá 8. november
2013 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EESsamninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

(5)
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sé af smiti af völdum kúariðu frá dýrum, sem ekki eru
jórturdýr, yfir í önnur dýr, sem ekki eru jórturdýr, svo lengi
sem komist er hjá endurvinnslu þegar um er að ræða eina
og sömu dýrategundina. Af þessum sökum er niðurstaðan
í álitinu sú að taka megi til athugunar að aflétta banninu
við notkun á unnu dýraprótíni úr dýrum, sem ekki eru
jórturdýr, í fóður dýra, sem ekki eru jórturdýr, en án þess
að aflétta gildandi banni við endurvinnslu þegar um er
að ræða einu og sömu dýrategundina og einungis ef fyrir
hendi eru fullgiltar greiningaraðferðir til að ákvarða úr
hvaða dýrategund dýraprótínið er og til að beina unnu
dýraprótíni úr mismunandi tegundum í réttan farveg.

7)

8)

Hinn 29. nóvember 2010 samþykkti ráðið niðurstöður
um þessa orðsendingu (6). Í þessum niðurstöðum er
viðurkennt grundvallarmikilvægi bannsins við því að
nota unnið dýraprótín í fóður fyrir alidýr til að koma í
veg fyrir dreifingu kúariðu fyrir milligöngu fóðurferlisins
sem gegnir þannig lykilhlutverki í því að draga úr
nýgengi sjúkdómsins í nautgripastofnum. Ennfremur er
í þessum niðurstöðum tekið til athugunar að forsendan
fyrir hugsanlegri endurinnleiðingu á notkun unnins
dýraprótíns, sem er ekki úr jórturdýrum, í fóður fyrir
aðrar tegundir, sem ekki eru jórturdýr, sé sú að skilvirkar
og fullgiltar prófanir séu tiltækar til að greina á milli
unnins dýraprótíns sem kemur úr mismunandi tegundum
og einnig að gerð hafi verið nákvæm greining á áhættunni
við að slaka á kröfunum í tengslum við heilbrigði dýra og
lýðheilsu.

Hinn 9. desember 2010 samþykkti vísindanefnd Matvæla
öryggisstofnunar Evrópu um líffræðilega hættu vísindalegt
álit um endurskoðun á megindlegu áhættumati á áhættu í
tengslum við kúariðu af völdum unninna dýraprótína (7).
Í álitinu er komist að þeirri niðurstöðu að „á grundvelli
eftirlitsgagna varðandi kúariðu í Sambandinu árið
2009, þar sem gengið er út frá því að mengun sé 0,1%
(greiningarmörk fyrir unnið dýraprótín í fóðri) af völdum
unnins dýraprótíns, sem er ekki úr jórturdýrum, og
samkvæmt líkani Matvælaöryggisstofnunarinnar um
megindlegt áhættumat á unnu dýraprótíni, sé áætlað að
meðaltal heildarsmitvirkni kúariðu, sem gæti borist í
nautgripafóðri í Sambandinu á hverju ári, jafngildi 0,2
smitskömmtum um munn í nautgrip (50% líkur)“. Matið
í álitinu var að „þetta þýðir að búast má við innan við
einu dýri til viðbótar, sem er smitað af kúariðu, á ári í
nautgripastofni Sambandsins með 95% efra öryggisbil.“

9)

Í ályktun Evrópuþingsins frá 8. mars 2011, um prótínskort
í ESB: Hver er lausnin á langvarandi vandamáli?(8), er
þess farið á leit við framkvæmdastjórnina að hún leggi
tillögu að nýrri löggjöf fyrir Evrópuþingið og ráðið þar
sem notkun á unnu dýraprótíni úr sláturmat verði leyfð
til framleiðslu á fóðri fyrir einmaga dýr (svín og alifugla)
að því tilskildu að innihaldsefnin komi úr kjöti sem var

(6)

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st13/st13889-ad01re01.en10.
pdf
Álit vísindanefndar Matvælaöryggisstofnunar Evrópu um líffræðilega hættu
um endurskoðun á megindlegu áhættumati á áhættu í tengslum við kúariðu
af völdum unninna dýraprótína, Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu
2011 9(1):1947.
Texti samþykktur, P7_TA(2011)0084.

(7)

(8)
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samþykkt til manneldis og að bann við endurvinnslu þegar
um er að ræða eina og sömu dýrategundina og þvinguðu
sjálfsafráni verði að fullu komið til framkvæmda og
stjórnað.

10) Í ályktun Evrópuþingsins frá 6. júlí 2011 um löggjöf
ESB varðandi smitandi svampheilakvilla og um tengt
eftirlit með fóðri og matvælum — framkvæmd og horfur
(9) eru studd, einkum í ljósi fyrirliggjandi prótínskorts í
Sambandinu, þau áform framkvæmdastjórnarinnar að
afnema ákvæði um fóðurbann í löggjöf Sambandsins
þar sem bannað er að fóðra dýr, sem ekki eru jórturdýr,
á unnu dýraprótíni, að því tilskildu að þetta gildi um
tegundir sem ekki eru grasbítar og við tiltekin skilyrði.

11) Í ályktuninni er hvatt til þess að framleiðslu- og
sæfingaraðferðir, sem eru notaðar við unnið dýraprótín, séu
í samræmi við ströngustu öryggisstaðla og við reglurnar
sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 1069/2009 og að
notuð sé nýjasta og öruggasta tækni sem er tiltæk. Í henni
er hvatt til þess að gildandi bann við endurvinnslu þegar
um er að ræða eina og sömu dýrategundina verði áfram í
gildi, að framleiðslu á unnu dýraprótíni úr mismunandi
dýrategundum verði beint í fyllilega aðskilda farvegi
og að lögbær yfirvöld aðildarríkjanna stjórni aðskilnaði
þessara farvega í framleiðslunni og framkvæmdastjórnin
annist endurskoðun. Auk þess er því haldið fram að áður
en afléttingu fóðurbannsins verði hrundið í framkvæmd
verði áreiðanleg tegundabundin aðferð fyrir hendi til
að greina tegundaruppruna prótína í dýrafóðri, sem
inniheldur unnið dýraprótín, þannig að unnt verði að
útiloka endurvinnslu þegar um er að ræða eina og sömu
dýrategundina og að unnið dýraprótín sé fyrir hendi, að
bannað verði að framleiða unnið dýraprótín úr efni í 1.
eða 2. flokki og að einungis megi nota efni í 3. flokki, sem
er hæft til manneldis, til að framleiða unnið dýraprótín.
Í ályktuninni er því hafnað að nota unnið dýraprótín úr
dýrum, sem ekki eru jórturdýr, eða úr jórturdýrum í fóður
fyrir jórturdýr.

12) Hinn 9. mars 2012 fullgilti tilvísunarrannsóknarstofa
Evrópusambandsins fyrir dýraprótín í fóðri (EURL-AP)
nýja greiningaraðferð, sem byggist á DNA-greiningu,
en með henni er unnt að greina mjög lítið magn af efni
úr jórturdýrum sem kann að vera fyrir hendi í fóðri (10).
Unnt er að nota þessa aðferð við kerfisbundið eftirlit með
unnu dýraprótíni og fóðurblöndum sem innihalda unnið
dýraprótín til að staðfesta að prótín úr jórturdýrum sé ekki
fyrir hendi.

13) Sem stendur er engin fullgilt greiningaraðferð sem unnt
er að nota til að greina hvort efni úr svínum eða alifuglum
er fyrir hendi í fóðri. Af þeim sökum er ekki unnt að hafa
eftirlit með því að banninu við endurvinnslu, þegar um er
(9) Texti samþykktur, P7_TA(2011)0328.
(10) http://eurl.craw.eu/index.php?page=24&id=10
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að ræða eina og sömu dýrategundina, sé framfylgt á réttan
hátt ef notkun á unnu dýraprótíni úr svínum í alifuglafóðri
og notkun á unnu dýraprótíni úr alifuglum í svínafóðri
verður leyfð á ný.
14) Framleiðsla lagareldisafurða veldur engum áhyggjum að
því er varðar fylgni við bannið við endurvinnslu þegar um
er að ræða eina og sömu dýrategundina þar eð gildandi
kröfur um aðskilda farvegi, þegar um er að ræða notkun
fiskimjöls í fóður fyrir lagareldisdýr, hafa þegar reynst
árangursríkar.
15) Unnið dýraprótín úr dýrum, sem ekki eru jórturdýr, og
fóður sem inniheldur slíkt unnið dýraprótín skulu því
leyfð á ný sem fóður fyrir lagareldisdýr, að undanskildu
fiskimjöli og fóðurblöndum, sem innihalda fiskimjöl,
sem þegar er heimilt að nota til þess að fóðra dýr
sem ekki eru jórturdýr. Strangar kröfur skulu gilda
meðan á söfnun, flutningi og vinnslu þessara afurða
stendur til þess að forðast alla áhættu á víxlmengun
við prótín úr jórturdýrum. Auk þess skal framkvæma
reglubundna sýnatöku og greiningu á unnu dýraprótíni og
fóðurblöndum, sem innihalda þetta unna dýraprótín, til að
staðfesta að víxlmengun við prótín úr jórturdýrum sé ekki
fyrir hendi.
16) Því skal fella niður bannið við því að fóðra lagareldisdýr
á unnu dýraprótíni úr dýrum, sem ekki eru jórturdýr, eins
og mælt er fyrir um í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr.
999/2001. Til að tryggja gagnsæi í löggjöf Sambandsins
er rétt að í staðinn fyrir allan IV. viðauka komi IV. viðauki
sem er settur fram í viðaukanum við þessa reglugerð.
17) Í 1. lið I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 er
vísað í skilgreiningar á fóðri og aukaafurðum úr dýrum,
sem ekki eru ætlaðar til manneldis, sem settar eru fram í
lagagerningum Sambandsins sem síðan hafa verið felldir
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úr gildi. Til glöggvunar á löggjöf Sambandsins skulu
tilvísanir í viðkomandi skilgreiningar, sem er að finna
í lagagerningum sem eru í gildi, koma í stað þessara
tilvísana. Því ber að breyta I. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 999/2001 til samræmis við viðaukann við þessa
reglugerð.
18) Þar eð aðildarríkin og rekstraraðilar í fóðurgeiranum
þurfa nægan tíma til að aðlaga eftirlitsaðferðir sínar að
nýju kröfunum sem eru innleiddar með þessari reglugerð
skal reglugerð þessi ekki koma til framkvæmda tafarlaust
eftir gildistöku hennar.
19) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 999/2001 til
samræmis við það.
20) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið
og heilbrigði dýra.
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Ákvæðum I. og IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 er
breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún gildir frá og með 1. júní 2013.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 16. janúar 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO
______________
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VIÐAUKI
Ákvæðum I. og IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 er breytt sem hér segir:
1) Í stað 1. liðar I. viðauka komi eftirfarandi:
„1. Í þessari reglugerð gilda eftirfarandi skilgreiningar sem settar eru fram í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr.1069/2009(*), reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011(**), reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 178/2002(***), reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 767/2009(****) og tilskipun
ráðsins 2006/88/EB(*****):
a) skilgreiningin á „alidýri“ í 6. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,
b) eftirfarandi skilgreiningar í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011:
i.

„loðdýr“ í 1. lið,

ii.

„blóðafurðir“ í 4. lið,

iii.

„unnið dýraprótín“ í 5. lið,

iv.

„fiskimjöl“ í 7. lið,

v.

„kollagen“ í 11. lið,

vi.

„gelatín“ í 12. lið,

vii. „vatnsrofin prótín“ í 14. lið,
viii. „gæludýrafóður í dós“ í 16. lið,
ix.

„gæludýrafóður“ í 19. lið,

x.

„unnið gæludýrafóður“ í 20. lið,

c) skilgreiningin á „fóðri“ í 4. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 178/2002,
d) reglugerð (EB) nr. 767/2009:
i.

„fóðurefni“ í g-lið 2. mgr. 3. gr.,

ii.

„fóðurblanda“ í h-lið 2. mgr. 3. gr.,

iii.

„heilfóður“ í i-lið 2. mgr. 3. gr.,

e) tilskipun 2006/88/EB:
i.

„lagareldisdýr“ í b-lið 1. mgr. 3. gr.,

ii.

„lagardýr“ í e-lið 1. mgr. 3. gr.

____________
(*)
Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.
(**)
Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.
(***)
Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1.
(****) Stjtíð. ESB L 229, 1.9.2009, bls. 1.
(*****) Stjtíð. ESB L 328, 24.11.2006, bls. 14.“

2) Í stað IV. viðauka komi eftirfarandi:

„IV. VIÐAUKI

FÓÐRUN DÝRA
I. KAFLI
Rýmkun bannsins sem kveðið er á um í 1. mgr. 7. gr.
Bannið, sem kveðið er á um í 1. mgr. 7. gr., skal rýmkað í samræmi við 2. mgr. 7 gr. til að ná til fóðrunar:
a) jórturdýra, með tvíkalsíumfosfati og þríkalsíumfosfati úr dýraríkinu og fóðurblöndum sem innihalda þessar
afurðir,
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b) alidýra, sem ekki eru jórturdýr, annarra en loðdýra, með:
i.

unnu dýraprótíni,

ii. kollageni og gelatíni úr jórturdýrum,
iii. blóðafurðum,
iv. vatnsrofnu prótíni úr dýraríkinu,
v.

tvíkalsíumfosfati og þríkalsíumfosfati úr dýraríkinu,

vi. fóðri sem inniheldur afurðirnar sem taldar eru upp í i. til v. lið.
II. KAFLI
Undanþágur frá banninu sem kveðið er á um í 1. mgr. 7. gr. og í I. kafla
Í samræmi við fyrstu undirgrein 3. mgr. 7. gr. skulu bönnin, sem kveðið er á um í 1. mgr. 7. gr. og í I. kafla, ekki
gilda um fóðrun:
a) jórturdýra á:
i.

mjólk, afurðum sem eru að stofni til úr mjólk, afurðum úr mjólk, broddi og afurðum úr broddi,

ii. eggjum og eggjaafurðum,
iii. kollageni og gelatíni úr dýrum sem ekki eru jórturdýr,
iv. vatnsrofnum prótínum úr:
— líkamshlutum dýra sem ekki eru jórturdýr eða
— úr jórturdýrahúðum og -skinnum,
v.

fóðurblöndum sem innihalda afurðirnar sem taldar eru upp í i. til iv. lið hér að framan,

b) alidýra, sem ekki eru jórturdýr, á eftirfarandi fóðurefnum og fóðurblöndum:
i.

vatnsrofnum prótínum úr líkamshlutum dýra sem ekki eru jórturdýr eða úr jórturdýrahúðum og -skinnum,

ii. fiskimjöli og fóðurblöndum, sem innihalda fiskimjöl, sem eru framleidd, sett á markað og notuð í samræmi
við almennu skilyrðin sem mælt er fyrir um í III. kafla og sérstöku skilyrðin sem mælt er fyrir um í A-þætti
IV. kafla,
iii. tvíkalsíumfosfati og þríkalsíumfosfati úr dýraríkinu og fóðurblöndum, sem innihalda slík fosföt, sem eru
framleidd, sett á markað og notuð í samræmi við almennu skilyrðin sem mælt er fyrir um í III. kafla og
sérstöku skilyrðin sem mælt er fyrir um í B-þætti IV. kafla,
iv. blóðafurðum úr dýrum, sem ekki eru jórturdýr, og fóðurblöndum, sem innihalda slíkar blóðafurðir, sem
eru framleiddar, settar á markað og notaðar í samræmi við almennu skilyrðin sem mælt er fyrir um í III.
kafla og sérstöku skilyrðin sem mælt er fyrir um í C-þætti IV. kafla,
c) lagareldisdýra á unnu dýraprótíni, öðru en fiskimjöli, úr dýrum, sem ekki eru jórturdýr, og fóðurblöndum, sem
innihalda slíkt unnið dýraprótín, sem eru framleidd, sett á markað og notuð í samræmi við almennu skilyrðin
sem mælt er fyrir um í III. kafla og sérstöku skilyrðin sem mælt er fyrir um í D-þætti IV. kafla,
d) jórturdýra, sem ekki hafa verið vanin undan, á staðgöngumjólk sem inniheldur fiskimjöl og sem er framleidd,
sett á markað og notuð í samræmi við sérstöku skilyrðin sem mælt er fyrir um í E-þætti IV. kafla,
e) alidýra á fóðurefnum úr jurtaríkinu og fóðurblöndum sem innihalda slík fóðurefni sem eru menguð af
óverulegu magni af beinflísum úr dýrategundum sem ekki er heimilt að nota. Aðildarríkjunum er einungis
heimilt að nýta þessa undanþágu hafi þau áður látið framkvæma áhættumat þar sem staðfest er að áhættan fyrir
heilbrigði dýra sé óveruleg. Í þessu áhættumati skal a.m.k. taka tillit til eftirfarandi:
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i.

styrks mengunarinnar,

ii. eðlis og upptaka mengunarinnar,
iii. fyrirhugaðrar notkunar á mengaða fóðrinu.
III. KAFLI
Almenn skilyrði fyrir beitingu á tilteknum undanþágum sem kveðið er á um í II. kafla
A-ÞÁTTUR
Flutningur á fóðurefnum og fóðurblöndum sem ætlunin er að nota til fóðrunar alidýra sem ekki eru jórturdýr
1.

Eftirfarandi afurðir, sem ætlunin er að nota til fóðrunar alidýra sem ekki eru jórturdýr, skulu fluttar með ökutækjum
og í ílátum sem ekki eru notuð til flutninga á fóðri sem ætlað er jórturdýrum:
a) unnið dýraprótín í lausu, þ.m.t. fiskimjöl, úr dýrum sem ekki eru jórturdýr,
b) tvíkalsíumfosfat og þríkalsíumfosfat í lausu úr dýraríkinu,
c) blóðafurðir í lausu úr dýrum sem ekki eru jórturdýr,
d) fóðurblöndur í lausu sem innihalda fóðurefnin sem talin eru upp í a-, b- og c-lið.
Lögbært yfirvald skal hafa aðgang að skrám, þar sem tilgreint er hvaða tegundir afurða voru fluttar, í a.m.k. tvö ár.

2.

Þrátt fyrir ákvæði 1. liðar má nota ökutæki og ílát, sem hafa verið notuð áður til flutninga á afurðunum sem eru
taldar upp í þeim lið, síðar til flutninga á fóðri sem ætlað er jórturdýrum að því tilskildu að þau séu hreinsuð áður
til þess að forðast víxlmengun, í samræmi við skjalfesta verklagsreglu sem lögbært yfirvald hefur áður veitt leyfi
fyrir.
Lögbært yfirvald skal hafa aðgang að skjalfestri skrá yfir slíka notkun, þegar slík tilhögun er viðhöfð, í a.m.k. tvö
ár.

3.

Unnið dýraprótín í lausu úr dýrum, sem ekki eru jórturdýr, og fóðurblöndur í lausu, sem innihalda unnið dýraprótín
úr slíkum dýrum, skulu flutt með ökutækjum og í ílátum sem ekki eru notuð til flutninga á fóðri sem ætlað er
dýrum, sem ekki eru jórturdýr, öðrum en lagareldisdýrum.

4.

Þrátt fyrir ákvæði 3. liðar má nota ökutæki og ílát, sem hafa verið notuð áður til flutninga á afurðunum sem um
getur í þeim lið, síðar til flutninga á fóðri sem ætlað er alidýrum, sem ekki eru jórturdýr, öðrum en lagareldisdýrum,
að því tilskildu að þau séu hreinsuð áður til þess að forðast víxlmengun, í samræmi við skjalfesta verklagsreglu sem
lögbært yfirvald hefur áður veitt leyfi fyrir.
Lögbært yfirvald skal hafa aðgang að skjalfestri skrá yfir slíka notkun, þegar slík tilhögun er viðhöfð, í a.m.k. tvö
ár.
B-ÞÁTTUR
Framleiðsla á fóðurblöndum sem ætlunin er að nota til fóðrunar alidýra sem ekki eru jórturdýr

1.

Fóðurblöndur, sem ætlunin er að nota til fóðrunar alidýra, sem ekki eru jórturdýr, og sem innihalda eftirtalin
fóðurefni, skal framleiða í starfsstöðvum sem framleiða ekki fóðurblöndur fyrir jórturdýr og sem hafa heimild
lögbærs yfirvalds:
a) fiskimjöl,
b) tvíkalsíumfosfat og þríkalsíumfosfat úr dýraríkinu,
c) blóðafurðir úr dýrum sem ekki eru jórturdýr.

2.

Þrátt fyrir ákvæði 1. liðar getur lögbært yfirvald heimilað framleiðslu á fóðurblöndum fyrir jórturdýr í starfsstöðvum
þar sem einnig eru framleiddar fóðurblöndur fyrir alidýr, sem ekki eru jórturdýr, sem innihalda afurðirnar sem
taldar eru upp í þeim lið, í kjölfar vettvangsskoðunar lögbæra yfirvaldsins, að því tilskildu að eftirfarandi skilyrði
séu uppfyllt:
a) fóðurblöndur sem eru ætlaðar jórturdýrum skulu framleiddar og geymdar, meðan á geymslu, flutningi og
pökkun stendur, í aðstöðu sem er algerlega aðskilin frá aðstöðu þar sem fóðurblöndur fyrir dýr, sem ekki eru
jórturdýr, eru framleiddar og geymdar,
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b) lögbært yfirvald skal hafa aðgang að skrám með upplýsingum um kaup og notkun á afurðunum sem eru taldar
upp í 1. lið og sölu á fóðurblöndum, sem innihalda slíkar afurðir, í a.m.k. fimm ár,
c) reglubundin sýnataka og greining á fóðurblöndum, sem ætlaðar eru jórturdýrum, skal fara fram til að
staðfesta að óleyfileg innihaldsefni úr dýraríkinu séu ekki fyrir hendi, með notkun greiningaraðferða til að
ákvarða innihaldsefni úr dýraríkinu vegna eftirlits með fóðri sem settar eru fram í VI. viðauka við reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 152/2009(*); tíðni sýnatökunnar skal ákveðin á grundvelli áhættumats sem
rekstraraðili framkvæmir sem hluta af aðferðum sínum sem grundvallast á meginreglunum um greiningu á
hættu og mikilvægum stýristöðum (GáHMSS); niðurstöður úr slíkri sýnatöku og greiningu skulu vera til reiðu
fyrir lögbært yfirvald í a.m.k. fimm ár.
3.

Þrátt fyrir ákvæði 1. liðar skal þess ekki krafist að þeir sem blanda fóður heima hjá sér þurfi sérstaka heimild til
framleiðslu á heilfóðri úr fóðurblöndum, sem innihalda afurðirnar sem eru taldar upp í þeim lið, með fyrirvara um
að þeir fari að eftirfarandi skilyrðum:
a) lögbært yfirvald skal skrá þá,
b) þeir skulu einungis halda dýr sem ekki eru jórturdýr,
c) þeir skulu framleiða heilfóður, sem er eingöngu ætlað til notkunar á sömu bújörð,
d) allar fóðurblöndur, sem innihalda fiskimjöl, sem eru notaðar við framleiðslu á fóðurblöndum skulu innihalda
minna en 50% af hráprótíni,
e) allar fóðurblöndur, sem innihalda tvíkalsíumfosfat og þríkalsíumfosfat úr dýraríkinu, sem eru notaðar við
framleiðslu á heilfóðrinu skulu innihalda minna en 10% heildarfosfór,
f)

allar fóðurblöndur, sem innihalda blóðafurðir úr dýrum, sem ekki eru jórturdýr, sem eru notaðar við framleiðslu
á heilfóðri skulu innihalda minna en 50% heildarprótín.
C-ÞÁTTUR

Innflutningur á fóðurefnum og fóðurblöndum sem ætlunin er að nota til fóðrunar alidýra, sem ekki eru jórturdýr,
annarra en loðdýra
Áður en sendingar af eftirfarandi fóðurefnum og fóðurblöndum, sem ætlunin er að nota til fóðrunar alidýra sem ekki
eru jórturdýr, annarra en loðdýra, í samræmi við II. kafla þessa viðauka, eru afgreiddar í frjálst flæði í Sambandinu
skulu innflytjendur tryggja að sýni úr hverri sendingu séu greind í samræmi við greiningaraðferðirnar til að ákvarða
innihaldsefni úr dýraríkinu vegna eftirlits með fóðri, sem settar eru fram í VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 152/2009,
til að staðfesta að óleyfileg innihaldsefni úr dýraríkinu séu ekki fyrir hendi:
a) unnið dýraprótín, þ.m.t. fiskimjöl, úr dýrum sem ekki eru jórturdýr,
b) blóðafurðir úr dýrum sem ekki eru jórturdýr,
c) fóðurblöndur sem innihalda fóðurefnin sem talin eru upp í a- og b-lið.
D-ÞÁTTUR
Notkun og geymsla á fóðri sem ætlunin er að nota til fóðrunar alidýra sem ekki eru jórturdýr, á býlum
1.

Notkun og geymsla á eftirfarandi fóðri skal bönnuð á býlum þar sem haldnar eru alidýrategundir sem slíkt fóður er
ekki ætlað fyrir:
a) unnu dýraprótíni, þ.m.t. fiskimjöl, úr dýrum sem ekki eru jórturdýr,
b) tvíkalsíumfosfati og þríkalsíumfosfati úr dýraríkinu,
c) blóðafurðum úr dýrum sem ekki eru jórturdýr,
d) fóðurblöndum sem innihalda fóðurefnin sem talin eru upp í a- til c-lið.

2.

Þrátt fyrir ákvæði 1. liðar getur lögbært yfirvald heimilað notkun og geymslu á fóðurblöndunum, sem um getur
í d-lið 1. liðar, á býlum þar sem haldnar eru alidýrategundir sem fóðurblöndurnar eru ekki ætlaðar fyrir, að því
tilskildu að gerðar séu ráðstafanir á býlinu til að koma í veg fyrir að slíkar fóðurblöndur séu gefnar dýrategundum
sem þær eru ekki ætlaðar fyrir.
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IV. KAFLI
Sérstök skilyrði fyrir beitingu á undanþágum sem kveðið er á um í II. kafla
A-ÞÁTTUR
Sérstök skilyrði sem gilda um framleiðslu og notkun á fiskimjöli og fóðurblöndum, sem innihalda fiskimjöl, sem
ætlunin er að nota til fóðrunar alidýra, sem ekki eru jórturdýr, annarra en loðdýra
Eftirfarandi sérstök skilyrði skulu gilda um framleiðslu og notkun á fiskimjöli og fóðurblöndum, sem innihalda
fiskimjöl, sem ætlunin er að nota til fóðrunar alidýra, sem ekki eru jórturdýr, annarra en loðdýra:
a) fiskimjölið skal framleitt í vinnslustöðvum sem eingöngu eru ætlaðar til framleiðslu á afurðum úr lagardýrum, að
undanskildum sjávarspendýrum,
b) viðskiptafylgiskjal eða heilbrigðisvottorð, eins og við á, sem fylgir fiskimjöli og fóðurblöndum, sem innihalda
fiskimjöl, og allar umbúðir sem innihalda slíkar afurðir skulu greinilega merkt með orðunum „inniheldur fiskimjöl
— má ekki gefa jórturdýrum“.
B-ÞÁTTUR
Sérstök skilyrði sem gilda um notkun á tvíkalsíumfosfati og þríkalsíumfosfati úr dýraríkinu og fóðurblöndum, sem
innihalda slík fosföt, sem ætlunin er að nota til fóðrunar alidýra, sem ekki eru jórturdýr, annarra en loðdýra
Viðskiptafylgiskjal eða heilbrigðisvottorð, eins og við á, sem fylgir tvíkalsíumfosfati eða þríkalsíumfosfati úr
dýraríkinu, fóðurblöndum, sem innihalda slík fosföt, og allar umbúðir sem innihalda slíkar afurðir skulu greinilega
merkt með orðunum „inniheldur tvíkalsíum-/þríkalsíumfosfat úr dýraríkinu — má ekki gefa jórturdýrum“.
C-ÞÁTTUR
Sérstök skilyrði sem gilda um framleiðslu og notkun á blóðafurðum úr dýrum sem ekki eru jórturdýr og
fóðurblöndum, sem innihalda þessar afurðir, sem ætlunin er að nota til fóðrunar alidýra, sem ekki eru jórturdýr,
annarra en loðdýra
Eftirfarandi sérstök skilyrði skulu gilda um framleiðslu og notkun á blóðafurðum úr dýrum, sem ekki eru jórturdýr,
og fóðurblöndum, sem innihalda slíkar blóðafurðir, sem ætlunin er að nota til fóðrunar alidýra, sem ekki eru jórturdýr,
annarra en loðdýra:
a) Blóðið, sem ætlunin er að nota til framleiðslu á blóðafurðum, skal koma frá sláturhúsum þar sem jórturdýrum er
ekki slátrað og sem lögbært yfirvald hefur skráð sem sláturhús þar sem jórturdýrum er ekki slátrað.
Þrátt fyrir þetta sérstaka skilyrði getur lögbært yfirvald heimilað að jórturdýrum sé slátrað í sláturhúsum þar sem
blóði er safnað úr dýrum, sem ekki eru jórturdýr, sem er ætlað til framleiðslu á blóðafurðum til notkunar í fóður
fyrir alidýr, sem ekki eru jórturdýr.
Einungis má veita þessa heimild ef lögbært yfirvald telur víst, í kjölfar skoðunar, að ráðstafanir, sem miða að því
að koma í veg fyrir víxlmengun milli blóðs úr jórturdýrum og dýrum sem ekki eru jórturdýr, séu fullnægjandi.
Þessar ráðstafanir skulu fela í sér eftirfarandi lágmarkskröfur:
i.

slátrun dýra, sem ekki eru jórturdýr, skal fara fram á línum sem eru algerlega aðskildar línum sem eru notaðar
við slátrun jórturdýra,

ii. aðstöðu fyrir söfnun, geymslu, flutning og pökkun á blóði sem kemur úr dýrum, sem ekki eru jórturdýr, skal
haldið algerlega aðskilinni frá aðstöðu sem er notuð fyrir blóð úr jórturdýrum,
iii. reglubundin sýnataka og greiningar á blóði, sem ekki kemur úr jórturdýrum, skulu fara fram til að greina prótín
úr jórturdýrum. Greiningaraðferðin sem notuð er skal vera vísindalega fullgilt í þessu skyni. Tíðni sýnatöku og
greiningar skal ákvörðuð á grundvelli áhættumats sem rekstraraðili framkvæmir sem hluta af aðferðum sínum
sem grundvallast á meginreglum GáHMSS.
b) Blóðið, sem ætlunin er að nota til framleiðslu á blóðafurðum fyrir dýr, sem ekki eru jórturdýr, skal flutt í vinnslustöð
með ökutækjum og í ílátum sem eingöngu eru ætluð til að flytja blóð sem ekki kemur úr jórturdýrum.
Þrátt fyrir þetta sérstaka skilyrði má nota ökutæki og ílát, sem áður hafa verið notuð til flutninga á blóði úr
jórturdýrum, til flutninga á blóði, sem ekki er úr jórturdýrum, að því tilskildu að þau hafi verið hreinsuð vandlega
áður til þess að forðast víxlmengun, í samræmi við skjalfesta verklagsreglu sem lögbært yfirvald hefur áður veitt
leyfi fyrir. Lögbært yfirvald skal hafa aðgang að skjalfestri skrá yfir slíka notkun, þegar slík tilhögun er viðhöfð, í
a.m.k. tvö ár.
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c) Blóðafurðirnar skulu framleiddar í vinnslustöðvum sem eingöngu eru ætlaðar til vinnslu á blóði úr dýrum sem ekki
eru jórturdýr.
Þrátt fyrir þetta sérstaka skilyrði getur lögbært yfirvald heimilað framleiðslu á blóðafurðum til notkunar í fóður
fyrir alidýr, sem ekki eru jórturdýr, í vinnslustöðvum þar sem blóð úr jórturdýrum er unnið.
Einungis má veita þessa heimild ef lögbært yfirvald telur víst, í kjölfar skoðunar, að ráðstafanir, sem miða að því
að koma í veg fyrir víxlmengun, séu fullnægjandi.
Þessar ráðstafanir skulu fela í sér eftirfarandi lágmarkskröfur:
i.

framleiðsla á blóðafurðum, sem koma ekki úr jórturdýrum, skal fara fram í lokuðu kerfi sem er haldið algerlega
aðskildu frá því kerfi sem er notað til að framleiða blóðafurðir úr jórturdýrum,

ii. aðstöðu fyrir söfnun, geymslu, flutning og pökkun á hráefni í lausu og fullunnum vörum í lausu, sem eru ekki
unnar úr jórturdýrum, skal haldið algerlega aðskilið frá aðstöðu fyrir hráefni í lausu og fullunnar vörur í lausu
sem koma úr jórturdýrum,
iii. beita skal viðvarandi afstemmingarferli milli innkomandi blóðs, annars vegar úr jórturdýrum og hins vegar úr
öðrum dýrum en jórturdýrum, og samsvarandi blóðafurða,
iv. reglubundin sýnataka og greining á blóðafurðum, sem ekki eru úr jórturdýrum, skal fara fram til að staðfesta
að víxlmengun við blóðafurðir úr jórturdýrum sé ekki fyrir hendi, með notkun greiningaraðferða til að
ákvarða innihaldsefni úr dýraríkinu vegna eftirlits með fóðri sem settar eru fram í VI. viðauka við reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 152/2009; tíðni sýnatökunnar og greiningarinnar skal ákveðin á grundvelli
áhættumats sem rekstraraðili framkvæmir sem hluta af aðferðum sínum sem grundvallast á meginreglum
GáHMSS; niðurstöður úr slíkri sýnatöku og greiningu skulu vera til reiðu fyrir lögbært yfirvald í a.m.k. fimm
ár.
d) Viðskiptafylgiskjal eða heilbrigðisvottorð, eins og við á, sem fylgir blóðafurðum, fóðurblöndum, sem innihalda
blóðafurðir, og allar umbúðir sem innihalda slíkar afurðir skulu greinilega merkt með orðunum „inniheldur
blóðafurðir — má ekki gefa jórturdýrum“.
D-ÞÁTTUR
Sérstök skilyrði sem gilda um framleiðslu og notkun á unnu dýraprótíni, öðru en fiskimjöli, úr dýrum, sem
ekki eru jórturdýr, og fóðurblöndum sem innihalda slíkt unnið dýraprótín sem ætlunin er að nota til fóðrunar
lagareldisdýra
Eftirfarandi sérstök skilyrði skulu gilda um framleiðslu og notkun á unnu dýraprótíni, öðru en fiskimjöli, úr dýrum,
sem ekki eru jórturdýr, og fóðurblöndum sem innihalda slíkt prótín sem ætlunin er að nota til fóðrunar lagareldisdýra:
a) Aukaafurðirnar úr dýrum, sem ætlunin er að nota til framleiðslu á unna dýraprótíninu sem um getur í þessum þætti,
skal annaðhvort koma úr sláturhúsum, þar sem jórturdýrum er ekki slátrað og sem lögbært yfirvald hefur skráð
sem sláturhús þar sem jórturdýrum er ekki slátrað, eða úr stykkjunarstöðvum sem hvorki úrbeina né skera kjöt af
jórturdýrum.
Þrátt fyrir þetta sérstaka skilyrði getur lögbært yfirvald heimilað að jórturdýrum sé slátrað í sláturhúsum þar sem
framleiddar eru aukaafurðir úr dýrum, sem ekki eru jórturdýr, sem eru ætlaðar til framleiðslu á unna dýraprótíninu
sem um getur í þessum þætti.
Einungis má veita þessa heimild ef lögbært yfirvald telur víst, í kjölfar skoðunar, að ráðstafanir, sem miða að því að
koma í veg fyrir víxlmengun milli aukaafurða úr jórturdýrum og dýrum sem ekki eru jórturdýr, séu fullnægjandi.
Þessar ráðstafanir skulu fela í sér eftirfarandi lágmarkskröfur:
i.

slátrun dýra, sem ekki eru jórturdýr, skal fara fram á línum sem eru algerlega aðskildar frá þeim línum sem eru
notaðar við slátrun jórturdýra,

ii. aðstöðu fyrir söfnun, geymslu, flutning og pökkun á aukaafurðum úr dýrum, sem ekki eru jórturdýr, skal
haldið aðskilinni frá aðstöðu sem er notuð fyrir aukaafurðir úr jórturdýrum,
iii. reglubundin sýnataka og greiningar á aukaafurðum úr dýrum, sem ekki eru jórturdýr, skulu fara fram til að
greina prótín úr jórturdýrum. Greiningaraðferðin sem notuð er skal vera vísindalega fullgilt í þessu skyni.
Tíðni sýnatöku og greiningar skal ákvörðuð á grundvelli áhættumats sem rekstraraðili framkvæmir sem hluta
af aðferðum sínum sem grundvallast á meginreglum GáHMSS.
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b) Aukaafurðirnar úr dýrum, sem ekki eru jórturdýr, sem ætlunin er að nota til framleiðslu á unna dýraprótíninu sem
um getur í þessum þætti, skulu fluttar til vinnslustöðvar með ökutækjum og í ílátum sem ekki eru notuð til flutninga
á aukaafurðum úr jórturdýrum.
Þrátt fyrir þetta sérstaka skilyrði má flytja þær með ökutækjum og í ílátum sem áður hafa verið notuð til flutninga
á aukaafurðum úr jórturdýrum, að því tilskildu að þessi ökutæki og ílát hafi verið hreinsuð áður til að forðast
víxlmengun, í samræmi við skjalfesta verklagsreglu sem lögbært yfirvald hefur áður veitt leyfi fyrir.
Lögbært yfirvald skal hafa aðgang að skjalfestri skrá yfir slíka notkun, þegar slík tilhögun er viðhöfð, í a.m.k. tvö
ár.
c) Unna dýraprótínið sem um getur í þessum þætti skal framleitt í vinnslustöðvum sem eingöngu eru ætlaðar til
vinnslu á aukaafurðum úr dýrum, sem ekki eru jórturdýr, sem koma úr sláturhúsum og stykkjunarstöðvum sem um
getur í a-lið.
Þrátt fyrir þetta sérstaka skilyrði getur lögbært yfirvald heimilað framleiðslu á unnu dýraprótíni, sem um getur í
þessum þætti, í vinnslustöðvum þar sem unnar eru aukaafurðir úr jórturdýrum.
Einungis má veita þessa heimild ef lögbært yfirvald telur víst, í kjölfar skoðunar, að ráðstafanir, sem miða að því
að koma í veg fyrir víxlmengun milli unnins dýraprótíns úr jórturdýrum og unnins dýraprótíns úr dýrum, sem ekki
eru jórturdýr, séu fullnægjandi.
Þessar forvarnarráðstafanir skulu fela í sér eftirfarandi lágmarkskröfur:
i.

framleiðsla á unnu dýraprótíni úr jórturdýrum skal fara fram í lokuðu kerfi sem er algerlega aðskilið frá því
kerfi sem er notað til að framleiða unna dýraprótínið sem um getur í þessum þætti,

ii. aukaafurðir úr jórturdýrum skulu geymdar, meðan á geymslu og flutningi stendur, í aðstöðu sem er algerlega
aðskilin frá aðstöðu fyrir aukaafurðir úr dýrum, sem ekki eru jórturdýr,
iii. unnið dýraprótín úr jórturdýrum skal geymt, meðan á geymslu og flutningi stendur, í aðstöðu sem er algerlega
aðskilin frá aðstöðu fyrir fullunnar afurðir úr dýrum, sem ekki eru jórturdýr,
iv. reglubundin sýnataka og greining á unna dýraprótíninu, sem um getur í þessum þætti, skal fara fram til að
staðfesta að víxlmengun við unnið dýraprótín úr jórturdýrum sé ekki fyrir hendi, með notkun greiningaraðferða
til að ákvarða innihaldsefni úr dýraríkinu vegna eftirlits með fóðri sem settar eru fram í VI. viðauka við
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 152/2009; tíðni sýnatökunnar og greiningarinnar skal ákveðin
á grundvelli áhættumats sem rekstraraðili framkvæmir sem hluta af aðferðum sínum sem grundvallast á
meginreglum GáHMSS; niðurstöður úr slíkri sýnatöku og greiningu skulu vera til reiðu fyrir lögbært yfirvald
í a.m.k. fimm ár.
d) Fóðurblöndur sem innihalda unnið dýraprótín sem um getur í þessum þætti skulu framleiddar í starfsstöðvum sem
hafa fengið til þess leyfi hjá lögbæru yfirvaldi og sem eru eingöngu ætlaðar til framleiðslu á fóðri fyrir lagareldisdýr.
Þrátt fyrir þetta sérstaka skilyrði:
i.

getur lögbært yfirvald heimilað framleiðslu á fóðurblöndum fyrir lagareldisdýr í starfsstöðvum þar sem einnig
eru framleiddar fóðurblöndur fyrir önnur alidýr, að undanskildum loðdýrum, í kjölfar vettvangsskoðunar að
því tilskildu að eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt:
— fóðurblöndur sem eru ætlaðar jórturdýrum skulu framleiddar og geymdar, meðan á geymslu, flutningi og
pökkun stendur, í aðstöðu sem er algerlega aðskilin frá aðstöðu þar sem fóðurblöndur fyrir dýr, sem ekki
eru jórturdýr, eru framleiddar og geymdar,
— fóðurblöndur sem eru ætlaðar lagareldisdýrum skulu framleiddar og geymdar, meðan á geymslu, flutningi
og pökkun stendur, í aðstöðu sem er algerlega aðskilin frá aðstöðu þar sem fóðurblöndur fyrir önnur dýr,
sem ekki eru jórturdýr, eru framleiddar og geymdar,
— lögbært yfirvald skal hafa aðgang að skrám með upplýsingum um kaup og notkun á unna dýraprótíninu,
sem um getur í þessum þætti, og sölu á fóðurblöndum, sem innihalda slíkt prótín, í a.m.k. fimm ár,
— reglubundin sýnataka og greining á fóðurblöndum, sem ætlaðar eru alidýrum öðrum en lagareldisdýrum,
skal fara fram til að staðfesta að óleyfileg innihaldsefni úr dýraríkinu séu ekki fyrir hendi, með notkun
greiningaraðferða til að ákvarða innihaldsefni úr dýraríkinu vegna eftirlits með fóðri sem settar eru
fram í VI. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 152/2009; tíðni sýnatökunnar
og greiningarinnar skal ákveðin á grundvelli áhættumats sem rekstraraðili framkvæmir sem hluta af
aðferðum sínum sem grundvallast á meginreglum GáHMSS; niðurstöðurnar skulu vera til reiðu fyrir
lögbært yfirvald í a.m.k. fimm ár,
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ii. skal þess ekki krafist að þeir sem blanda fóður heima hjá sér þurfi sérstaka heimild til framleiðslu á heilfóðri
úr fóðurblöndum, sem innihalda unna dýraprótínið sem um getur í þessum þætti, ef þeir fara að eftirfarandi
skilyrðum:
— lögbært yfirvald hefur skráð þá,
— þeir halda einungis lagareldisdýr,
— þeir framleiða heilfóður fyrir lagareldisdýr, sem er eingöngu ætlað til notkunar í sömu eldisstöð, og
— fóðurblandan, sem inniheldur unnið dýraprótín sem um getur í þessum þætti og er notuð í framleiðslu
þeirra, inniheldur minna en 50% heildarprótín.
e) Viðskiptafylgiskjal eða heilbrigðisvottorð, eins og við á, sem fylgir unna dýraprótíninu sem um getur í þessum
þætti, og allar umbúðir skulu greinilega merkt með eftirfarandi orðum: „unnið dýraprótín úr dýrum sem ekki eru
jórturdýr — má ekki nota til framleiðslu á fóðri fyrir alidýr nema lagareldisdýr og loðdýr“.
Viðskiptafylgiskjal eða heilbrigðisvottorð, eins og við á, sem fylgir fóðurblöndu fyrir lagareldisdýr sem inniheldur
unnið dýraprótín sem um getur í þessum þætti, og allar umbúðir skulu greinilega merkt með eftirfarandi orðum:
„inniheldur unnið dýraprótín úr dýrum sem ekki eru jórturdýr — má ekki gefa alidýrum nema lagareldisdýrum og
loðdýrum“.
E-ÞÁTTUR
Sérstök skilyrði sem gilda um framleiðslu, setningu á markað og notkun á staðgöngumjólk, sem inniheldur
fiskimjöl, til fóðrunar jórturdýra sem ekki er búið að venja undan
Eftirfarandi sérstök skilyrði skulu gilda um framleiðslu, setningu á markað og notkun á staðgöngumjólk, sem inniheldur
fiskimjöl, við fóðrun alinna jórturdýra sem ekki er búið að venja undan:
a) Fiskimjöl sem er notað í staðgöngumjólk, skal framleitt í vinnslustöðvum sem eru eingöngu ætlaðar til
framleiðslu á afurðum úr lagardýrum, að undanskildum sjávarspendýrum, og skal uppfylla almennu skilyrðin
sem sett eru fram í III. kafla.
b) Notkun á fiskimjöli fyrir alin jórturdýr, sem ekki er búið að venja undan, verður aðeins leyfð til framleiðslu á
staðgöngumjólk, sem dreift er í duftformi og gefin eftir þynningu í ákveðnu magni af vökva, til þess að fóðra
jórturdýr, sem ekki er búið að venja undan, sem viðbót við eða í staðinn fyrir móðurmjólkina eftir brodd áður
en dýrið hefur að fullu verið vanið undan.
c) Staðgöngumjólk, sem inniheldur fiskimjöl og er ætluð öldum jórturdýrum, sem ekki er búið að venja undan,
skal framleidd í starfsstöðvum þar sem ekki eru framleiddar aðrar fóðurblöndur fyrir jórturdýr og sem lögbært
yfirvald hefur viðurkennt í þessu skyni.
Þrátt fyrir þetta sérstaka skilyrði getur lögbært yfirvald heimilað framleiðslu á annarri fóðurblöndu fyrir
jórturdýr í starfsstöðvum sem einnig framleiða staðgöngumjólk, sem inniheldur fiskimjöl, og er ætluð öldum
jórturdýrum, sem ekki er búið að venja undan, í kjölfar vettvangsskoðunar að því tilskildu að eftirfarandi
skilyrði séu uppfyllt:
i.

aðrar fóðurblöndur, sem eru ætlaðar jórturdýrum, skulu geymdar í aðstöðu sem er algerlega aðskilin frá
aðstöðu sem er ætluð fyrir fiskimjöl í lausu og staðgöngumjólk í lausu, sem inniheldur fiskimjöl, meðan á
geymslu, flutningum og pökkun stendur,

ii. aðrar fóðurblöndur, sem eru ætlaðar jórturdýrum, skulu framleiddar í aðstöðu sem er algerlega aðskilin frá
aðstöðu þar sem staðgöngumjólk, sem inniheldur fiskimjöl, er framleidd,
iii. lögbært yfirvald skal hafa aðgang að skrám með upplýsingum um kaup og notkun á fiskimjöli og sölu á
staðgöngumjólk, sem inniheldur fiskimjöl, í a.m.k. fimm ár,
iv. reglubundin sýnataka og greining á öðrum fóðurblöndum, sem ætlaðar eru jórturdýrum, skal fara fram til
að staðfesta að óleyfileg innihaldsefni úr dýraríkinu séu ekki fyrir hendi, með notkun greiningaraðferða
til að ákvarða innihaldsefni úr dýraríkinu vegna eftirlits með fóðri sem settar eru fram í VI. viðauka
við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 152/2009; tíðni sýnatökunnar skal ákveðin á grundvelli
áhættumats sem rekstraraðili framkvæmir sem hluta af aðferðum sínum sem grundvallast á meginreglum
GáHMSS; niðurstöðurnar skulu vera til reiðu fyrir lögbært yfirvald í a.m.k. fimm ár.
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d) Áður en sendingar af innfluttri staðgöngumjólk, sem inniheldur fiskimjöl, eru afgreiddar í frjálst flæði í
Sambandinu skulu innflytjendur tryggja að sýni úr hverri sendingu séu greind í samræmi við greiningar
aðferðirnar til að ákvarða innihaldsefni úr dýraríkinu vegna eftirlits með fóðri, sem settar eru fram í
VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 152/2009, til að staðfesta að óleyfileg innihaldsefni úr dýraríkinu séu ekki
fyrir hendi.
e) Viðskiptafylgiskjal eða heilbrigðisvottorð, eins og við á, sem fylgir staðgöngumjólk sem inniheldur fiskimjöl
og er ætluð öldum jórturdýrum sem ekki er búið að venja undan, og allar umbúðir, sem innihalda slíka
staðgöngumjólk, skulu greinilega merkt með orðunum „inniheldur fiskimjöl – má ekki gefa jórturdýrum nema
jórturdýrum sem ekki hafa verið vanin undan“.
f)

Staðgöngumjólk í lausu, sem inniheldur fiskimjöl og er ætluð öldum jórturdýrum sem ekki er búið að venja
undan, skal flutt með ökutækjum og í ílátum sem ekki eru notuð til að flytja annað fóður sem ætlað er
jórturdýrum.
Þrátt fyrir þetta sérstaka skilyrði má nota ökutæki og ílát, sem síðar verða notuð til flutninga á öðru fóðri í lausu
sem ætlað er jórturdýrum, til flutninga á staðgöngumjólk í lausu, sem inniheldur fiskimjöl, sem ætluð er öldum
jórturdýrum sem ekki er búið að venja undan, að því tilskildu að slík ökutæki og ílát hafi verið hreinsuð áður til
þess að forðast víxlmengun, í samræmi við skjalfesta verklagsreglu sem lögbært yfirvald hefur áður veitt leyfi
fyrir. Lögbært yfirvald skal hafa aðgang að skjalfestri skrá yfir slíka notkun, þegar slík tilhögun er viðhöfð, í
a.m.k. tvö ár.

g) Á býlum þar sem jórturdýr eru haldin skulu ráðstafanir vera fyrir hendi til að koma í veg fyrir að staðgöngumjólk,
sem inniheldur fiskimjöl, sé gefin öðrum jórturdýrum en þeim sem ekki er búið að venja undan. Lögbært
yfirvald skal taka saman skrá yfir býli þar sem notuð er staðgöngumjólk, sem inniheldur fiskimjöl, með kerfi
þar sem býlin tilkynna um notkunina fyrirfram eða með öðru kerfi sem tryggir að farið sé að þessum sérstöku
skilyrðum.
V. KAFLI
Almennar kröfur
A-ÞÁTTUR
Skráningar
Aðildarríkin skulu halda skrár, sem eru uppfærðar og aðgengilegar öllum, um:
a) sláturhús þar sem hægt er að fá blóð sem er framleitt í samræmi við a-lið C-þáttar IV. kafla,
b) leyfðar vinnslustöðvar þar sem framleiddar eru blóðafurðir í samræmi við c-lið C-þáttar IV. kafla,
c) sláturhús og stykkjunarstöðvar þar sem hægt er að fá aukaafurðir úr dýrum sem ætlunin er að nota til
framleiðslu á unnu dýraprótíni í samræmi við a-lið D-þáttar IV. kafla,
d) leyfðar vinnslustöðvar þar sem framleitt er unnið dýraprótín úr dýrum, sem ekki eru jórturdýr, sem starfa í
samræmi við c-lið D-þáttar IV. kafla,
e) leyfðar starfsstöðvar sem um getur í B-þætti III. kafla, í d-lið D-þáttar IV. kafla og í c-lið E-þáttar IV. kafla,
f)

þá sem blanda fóður heima hjá sér sem hafa verið skráðir og starfa í samræmi við skilyrðin sem mælt er fyrir
um í B-þætti III. kafla og d-lið D-þáttar IV. kafla.
B-ÞÁTTUR
Flutningur á fóðurefni og fóðurblöndum sem innihalda afurðir úr jórturdýrum

1.

Fóðurefni í lausu og fóðurblöndur í lausu, sem innihalda aðrar afurðir úr jórturdýrum en þær sem taldar eru upp í
eftirtöldum a-, b- og c-liðum, skulu flutt með ökutækjum og í ílátum sem ekki eru notuð til flutninga á fóðri sem
ætlað er öðrum alidýrum en loðdýrum:
a) mjólk, afurðir sem eru að stofni til úr mjólk, afurðir úr mjólk, broddur og afurðir úr broddi,
b) tvíkalsíumfosfat og þríkalsíumfosfat úr dýraríkinu,
c) vatnsrofin prótín úr jórturdýrahúðum og -skinnum.
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2.

Þrátt fyrir ákvæði 1. liðar má nota ökutæki og ílát, sem áður hafa verið notuð til flutninga á fóðurefni í lausu
og fóðurblöndum í lausu sem eru talin upp í þeim lið, til flutninga á fóðri sem ætlað er alidýrum, öðrum en
loðdýrum, að því tilskildu að þau hafi verið hreinsuð áður til þess að forðast víxlmengun, í samræmi við skjalfesta
verklagsreglu sem lögbært yfirvald hefur áður veitt leyfi fyrir.
Lögbært yfirvald skal hafa aðgang að skjalfestri skrá yfir slíka notkun, þegar slík tilhögun er viðhöfð, í a.m.k. tvö
ár.
C-ÞÁTTUR
Framleiðsla á fóðurblöndum sem innihalda afurðir úr jórturdýrum

Fóðurblöndur, sem innihalda aðrar afurðir úr jórturdýrum en þær sem taldar eru upp í a-, b- og c-lið, skal ekki framleiða
í starfsstöðvum þar sem framleitt er fóður fyrir alidýr, önnur en loðdýr:
a) mjólk, afurðir sem eru að stofni til úr mjólk, afurðir úr mjólk, broddur og afurðir úr broddi,
b) tvíkalsíumfosfat og þríkalsíumfosfat úr dýraríkinu,
c) vatnsrofin prótín úr jórturdýrahúðum og -skinnum.
D-ÞÁTTUR
Notkun og geymsla á fóðurefnum og fóðurblöndum fyrir alidýr, sem innihalda afurðir úr jórturdýrum, á býlum
Notkun og geymsla á fóðurefnum og fóðurblöndum fyrir alidýr, sem innihalda aðrar afurðir úr jórturdýrum en þær sem
taldar eru upp í a-, b- og c-lið, skal bönnuð á býlum þar sem alidýr, önnur en loðdýr, eru haldin:
a) mjólk, afurðir sem eru að stofni til úr mjólk, afurðir úr mjólk, broddur og afurðir úr broddi,
b) tvíkalsíumfosfat og þríkalsíumfosfat úr dýraríkinu,
c) vatnsrofin prótín úr jórturdýrahúðum og -skinnum.
E-ÞÁTTUR
Útflutningur á unnu dýraprótíni og afurðum sem innihalda slík prótín
1.

Útflutningur á unnu dýraprótíni úr jórturdýrum og afurðum sem innihalda slík prótín skal bannaður.
Þrátt fyrir þetta skal bannið ekki gilda um unnið gæludýrafóður, þ.m.t. gæludýrafóður í dósum, sem inniheldur
unnið dýraprótín úr jórturdýrum, sem hefur verið meðhöndlað og er merkt í samræmi við löggjöf Sambandsins.

2.

Einungis skal heimila útflutning á unnum dýraprótínum úr dýrum sem ekki eru jórturdýr og vörum, sem innihalda
slík prótín, að því tilskildu að eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt:
a) þau eru ætluð til notkunar sem ekki er bönnuð skv. 7. gr. og þessum viðauka,
b) skriflegt samkomulag er gert fyrir útflutning milli lögbærs yfirvalds útflutningsaðildarríkisins eða
framkvæmdastjórnarinnar og lögbærs yfirvalds þriðja lands, sem er innflutningsland, sem felur í sér að þriðja
landið skuldbindur sig til að taka tillit til fyrirhugaðrar notkunar og til að endurútflytja ekki unna dýraprótínið
eða afurðirnar, sem innihalda slíkt prótín, til notkunar sem er bönnuð skv. 7. gr. og þessum viðauka.

3.

Skriflegt samkomulag, sem er gert í samræmi við b-lið 2. liðar hér að ofan, skal lagt fram innan ramma
fastanefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði dýra.

4.

Ákvæði 2. og 3. liðar gilda ekki um útflutning á eftirfarandi:
a) fiskimjöli og fóðurblöndu sem inniheldur fiskimjöl,
b) fóðurblöndu sem er ætluð fyrir lagareldisdýr,
c) gæludýrafóðri.
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F-ÞÁTTUR
Opinbert eftirlit
1.

Opinbert eftirlit, sem lögbært yfirvald framkvæmir til að staðfesta að farið sé að reglunum sem mælt er fyrir um
í þessum viðauka, skal fela í sér skoðanir og sýnatöku til greiningar á unnu dýraprótíni og fóðri í samræmi við
greiningaraðferðirnar til að ákvarða innihaldsefni úr dýraríkinu vegna eftirlits með fóðri, sem settar eru fram í VI.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 152/2009.

2.

Lögbæra yfirvaldið skal með reglulegu millibili sannprófa hæfi rannsóknarstofa, sem framkvæma greiningar
tengdar slíku opinberu eftirliti, einkum með því að meta niðurstöður fjölsetra frammistöðuprófana (e. interproficiency tests).
Ef hæfið er talið vera ófullnægjandi skulu lágmarksráðstafanir til úrbóta af hálfu rannsóknarstofunnar felast í
endurþjálfun starfsfólks rannsóknarstofanna áður en frekari greiningar eru framkvæmdar.

___________
(*)

Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2009, bls. 1.“.
________________
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
1097/2012

Nr. 64/165

2013/EES/64/17

frá 23. nóvember 2012
um breytingu, með tilliti til sendinga á aukaafurðum úr dýrum og afleiddum afurðum milli
aðildarríkjanna, á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 um heilbrigðisreglur, að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og
afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis, og um framkvæmd tilskipunar ráðsins 97/78/
EB að því er varðar tiltekin sýni og hluti sem eru undanþegin heilbrigðiseftirliti með dýrum og
dýraafurðum á landamærum samkvæmt þeirri tilskipun (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,

óþarfa raskanir á innri markaðnum ef atburðir verða
sem tengjast raunverulegri eða hugsanlegri áhættu fyrir
heilbrigði manna eða dýra.
4)

Rekstraraðilar skulu tryggja að starfsemi sem fellur undir
gildissvið löggjafar um aukaafurðir úr dýrum sé skráð eða
samþykkt. Meðferð á litlu magni efna úr 2. og 3. flokki
veldur þó óverulegri áhættu ef þau koma frá svæðum þar
sem ekki hefur verið tilkynnt um neina sjúkdóma sem geta
borist í menn eða dýr. Aðildarríkjum skal því vera heimilt
að leyfa tiltekna starfsemi án skráningar, eins og kveðið
er á um í 23. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009. Slík
undanþága skal einungis bundin við starfsemi sem varðar
beina afhendingu afurðanna til endanlegs notanda innan
svæðisins, á staðbundinn markað eða til staðbundinna
smásölufyrirtækja.

5)

Viðskiptaskjal skal fylgja hverri vörusendingu með
aukaafurðum úr dýrum eða afleiddum afurðum sem
ætlunin er að selja á milli aðildarríkja. Nauðsynlegt er þó
að breyta núverandi kröfum um viðskiptaskjalið og rýmka
þær til að tryggja að í því komi fram allar nauðsynlegar
upplýsingar um örugga meðhöndlun, meðferð og
fyrirhugaða notkun eða förgun efnisins sem um ræðir.

6)

Rekstraraðilar skulu tilgreina tilteknar upplýsingar
um sendinguna á viðskiptaskjölunum, einkum flokk
aukaafurðanna úr dýrum eða afleiddu afurðanna, tegund
vörunnar og tegund meðferðarinnar. Samkvæmt 3.
gr. reglugerðar (ESB) nr. 142/2011 er engin þörf á að
gefa út viðskiptaskjal fyrir afleiddar afurðir sem hafa
verið tilgreindar sem endapunktar í framleiðsluferlinu.
Einnig má fella út tilvísun í vinnslustaðla í reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004(3). Því ber
að breyta VIII. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011
til samræmis við það.

7)

Lögbær yfirvöld viðtökuaðildarríkisins skulu veita
fyrirframleyfi fyrir nokkrum aukaafurðum úr dýrum
og afleiddum afurðum sem um getur í 1. mgr. 48. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, sæki rekstraraðili um
það. Í XVI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011
kveðið á um staðlað snið umsóknar um leyfi til sendingar
á aukaafurðum úr dýrum og afleiddum afurðum til

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
1069/2009 frá 21. október 2009 um heilbrigðisreglur að því er
varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru
ætlaðar til manneldis og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr.
1774/2002 (1), einkum 21. gr. (a-lið 5. mgr.), 23. gr. (3. mgr.)
og 48. gr. (2. mgr.),
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

3)

Í reglugerð (EB) nr. 1069/2009 er mælt fyrir um reglur
um heilbrigði manna og dýra vegna aukaafurða úr dýrum
og afleiddra afurða í því skyni að koma í veg fyrir og
draga sem mest úr áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra
af völdum þessara afurða. Í henni er einnig kveðið á um
reglur um setningu aukaafurða úr dýrum og afleiddra
afurða á markað.
Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011
frá 25. febrúar 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópu
þingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 um heilbrigðis
reglur, að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar
afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis, og um fram
kvæmd tilskipunar ráðsins 97/78/EB að því er varðar
tiltekin sýni og hluti sem eru undanþegin heilbrigðiseftirliti
með dýrum og dýraafurðum á landamærum samkvæmt
þeirri tilskipun(2) er mælt fyrir um framkvæmdarreglur
vegna reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, þ.m.t. reglur um
skráningu rekstraraðila, innihald viðskiptaskjala sem
fylgja sendingum aukaafurða úr dýrum og afleiddra
afurða í viðskiptum milli aðildarríkja og uppsetningu
tilkynningar
eyðublaðs sem þarf að leggja fram með
tilteknum aukaafurðum úr dýrum og afleiddum afurðum
samkvæmt 1. mgr. 48. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.
Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1069/2009 skulu
rekstraraðilar sjá til þess að aukaafurðir úr dýrum og
afleiddar afurðir séu rekjanlegar á öllum stigum söfnunar,
framleiðsluferlis, notkunar og förgunar, til að forðast

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 326, 24.11.2012, bls. 3. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 182/2013 frá 8. november
2013 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EESsamninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

(3) Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55.
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annars aðildarríkis. Því sniði skal breytt þannig að á því
komi fram upplýsingar um hvenær leyfi renna út, um
rúmmál eða þyngd sendingarinnar, heiti og heimilisfang
sendandans, uppruna aukaafurðanna úr dýrum og viðtöku
stað sendingarinnar. Því ber að breyta XVI. viðauka við
reglugerð (ESB) nr. 142/2011 til samræmis við það.
8)

Því ber að breyta reglugerð (ESB) nr. 142/2011 til
samræmis við það.

9)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið
og heilbrigði dýra.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

14.11.2013

umbúðum og send beint til stöðvar sem framleiðir
afleiddar afurðir til notkunar utan fóðurferlisins eða til
stöðvar þar sem fram fer millistigsstarfsemi við skilyrði
sem koma í veg fyrir útbreiðslu sjúkdómsvalda,
d) rekstraraðila sem nota lítið magn af efnum í 2. og 3.
flokki sem um getur í 9. og 10. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009, eða afleiddum afurðum úr þeim, með það
fyrir augun að afhenda afurðirnar beint til endanlegs
notanda innan svæðisins, á staðbundinn markað eða til
staðbundinna smásölufyrirtækja, ef lögbært yfirvald
telur slíka starfsemi ekki valda áhættu á að alvarlegir
smitsjúkdómar berist í menn eða dýr en þessi liður
gildir ekki ef þessi efni eru notuð sem fóður fyrir alidýr
önnur en loðdýr.“
2) Ákvæðum VIII. og XVI. viðauka er breytt í samræmi við
viðaukann við þessa reglugerð.

1. gr.
Reglugerð (ESB) nr. 142/2011 er breytt sem hér segir:
1) Eftirfarandi komi í stað c-liðar 4. mgr. 20. gr.:

2. gr.

„c) rekstraraðila sem flytja þurra, ómeðhöndlaða ull og
hár, að því tilskildu að þau séu í tryggilega lokuðum

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 23. nóvember 2012.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Forseti.
José Manuel BARROSO
_______________
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VIÐAUKI
Viðaukunum við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 er breytt sem hér segir:
1) Í stað fyrirmyndarinnar að viðskiptaskjali í III. kafla VIII. viðauka komi eftirfarandi:
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Viðskiptaskjal
Fyrir flutninga innan Evrópusambandsins á aukaafurðum úr dýrum og afleiddum afurðum, sem ekki eru ætlaðar til
manneldis, í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1069/2002

EVRÓPUSAMBANDIÐ:									Viðskiptaskjal
I.1.

Sendandi
Heiti

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

Heimilisfang
I.5.

Póstnúmer
Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

Tilvísunarnúmer

I.3.

Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

I.9. Upprunasvæði

Kóði

Upprunastaður

I.10. Viðtökuland

I.13.

□

Fermingarstaður
Flutningatæki

□
Ökutæki □

□
Annað □
Skip

Járnbrautarvagn

Brottfarardagur

I.17.

Flutningsaðili

□

□

□

Bújörð

Heiti		Samþykkisnúmer
Heimilisfang

Auðkenning

Póstnúmer		Aðildarríki
I.19.

Vörunúmer (SN-númer)

Hitastig afurða

□

Kældar

I.23.

Nr. innsiglis/gáms

I.25.

Vörur sem eru vottaðar:
Til tæknifrjóvgunar

□

Frystar

□			

□

I.27.

□

Stýrt hitastig

Til tæknilegra nota

I.26.

I.30.
I.31.

I.15.

Lýsing á vöru

Við umhverfishita

I.28.

Ákvörðunarstaður

Póstnúmer

I.16.

I.21.

Kóði

I.11. Viðtöku
svæði

Heiti		Samþykkisnúmer
Heimilisfang

Póstnúmer

I.18.

ISO-kóði

Sæðisstöð

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Flugvél

Tilvísunarnúmer

I.7.

Starfsstöð

I.14.

I.2.a.
staðar

I.6.

Póstnúmer
I.8. Uppruna
ISO-kóði
land
I.12.

I.2.
skjals

Útflutningur			
Þriðja land			ISO-kóði
Brottfararstaður			Kóði

I.20.

Magn

I.22.

Fjöldi pakkninga

I.24.

Tegund umbúða

□

□

Umflutningur um aðildarríki		
Aðildarríki 		ISO-kóði
Aðildarríki 		ISO-kóði
Aðildarríki 		ISO-kóði

□

I.29.

Auðkenning varanna

Tegund (vísindaheiti)

Tegund
vöru

Flokkur

Tegund
meðhöndlunar

Samþykkisnúmer starfsstöðvar
Framleiðslustöð

Númer
framleiðslulotu
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II. hluti: Vottun

EVRÓPUSAMBANDIÐ:
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Aukaafurðir úr dýrum sem eru ekki ætlaðar til
manneldis

II.
II.1.

Upplýsingar um heilbrigði
II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs
Yfirlýsing sendanda
Ég, undirrituð/undirritaður lýsi því yfir að:

II.b.

II.1.1.
II.1.2.

upplýsingarnar í I. hluta eru réttar,
Allar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar til að komast hjá því að sjúkdómsvaldar mengi aukaafurðir úr
dýrum eða afleiddar afurðir og einnig til að komast hjá víxlmengun milli mismunandi flokka.

Athugasemdir
I. hluti:
—
—
—
—

Reitur I.9 og I.11: ef við á.
Reitur I.12, I.13 og I.17: samþykkisnúmer eða skráningarnúmer. Ef um er að ræða unninn húsdýraáburð, gefið upp
samþykkis- eða skráningarnúmer viðtökustöðvar eða -bújarðar í reit I.13.
Reitur I.14: fyllið út ef annað en í reit „I.1. Sendandi“.
Reitur I.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar dýra.

—

Reitur I.31:

Dýrategundir:

Fyrir efni í 3. flokki og afleiddar afurðir þess sem eru ætlaðar til notkunar sem fóðurefni. Veljið
úr eftirfarandi: Fuglar, jórturdýr, dýr sem ekki eru jórturdýr, spendýr, fiskar, lindýr, krabbadýr,
hryggleysingjar.

Tegund vöru:

Setjið inn vöru af eftirfarandi lista: „aukaafurðir úr býrækt“, „blóðafurðir“, „blóð“, „blóðmjöl“,
„meltunarleifar“, „innihald meltingarvegar“, „nagbein“, „fiskimjöl“, „bragðbætandi innyflaafurðir“,
„gelatín“, „hamsar“, „húðir og skinn“, „vatnsrofin prótín“, „lífrænn áburður“, „gæludýrafóður“,
„unnið dýraprótín“, „unnið gæludýrafóður“, „hrátt gæludýrafóður“, „brædd fita“, „molta“, „unninn
húsdýraáburður“, „fisklýsi“, „mjólkurafurðir“, „seyra úr skilvindum eða skiljum frá mjólkurvinnslu“;
„tvíkalsíumfosfat“, „þríkalsíumfosfat“, „kollagen“, „eggjaafurðir“, „sermi úr dýrum af hestaætt“,
„veiðiminjagripir“, „ull“, „hár“, „svínsburstir“, „fjaðrir“, „aukaafurðir úr dýrum, ætlaðar til vinnslu“,
„afleiddar afurðir“.
Tilgreinið efni í 1., 2. eða 3. flokki.

Flokkur:

Ef um er að ræða efni í 3. flokki, tilgreinið í hvaða lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 er getið
um aukaafurðina úr dýrum sem um er að ræða (t.d. a-lið 10. gr., b-lið 10. gr. o.s.frv.).
Ef um er að ræða efni í 3. flokki til notkunar í hrátt gæludýrafóður, gefið upp 3a eða 3b (i. eða ii. lið)
eftir því hvort getið er um aukaafurðirnar úr dýrum í 10. gr. (a-lið eða i. eða ii. lið b-liðar) reglugerðar
(EB) nr. 1069/2009.
Ef um er að ræða húðir og skinn og afurðir sem fást úr þeim, gefið upp 3b (ii. lið) eða 3n eftir því
hvort getið er um aukaafurðirnar úr dýrum eða afleiddu afurðirnar í 10. gr. (ii. lið b-liðar eða n-lið)
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.

Tegund
meðhöndlunar:

Ef fleiri en einn flokkur er í vörusendingunni, gefið upp magn og, eftir því sem við á, fjölda íláta fyrir
hvern flokk efnis.
Gefið upp meðhöndlunina á verkuðum húðum og skinnum:
„(a)“ fyrir þurrkun,
„(b)“ fyrir þurr- eða votsöltun í a.m.k. 14 daga fyrir sendingu,
„(c)“ fyrir söltun í sjö daga með sjávarsalti með 2% natríumkarbónati,
Lýsið vinnslu- eða ummyndunaraðferð fyrir efni í 1. og 2. flokki. Tilgreinið viðkomandi vinnsluaðferð
(veljið úr aðferðum 1 til 5 sem um getur í III. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011).

Númer
framleiðslulotu:
II. hluti:
—

Fyrir efni í 3. flokki og afleiddar afurðir úr efni í 3. flokki sem ætlaðar eru til notkunar í fóður: ef við á
skal lýsa eðli meðhöndlunarinnar og aðferðinni við hana. Gefið upp viðkomandi vinnsluaðferð (veljið
úr aðferðum 1 til 7 sem um getur í III. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011).
Setjið inn númer framleiðslulotu eða eyrnamerkisnúmer, ef við á.

Undirskrift skal vera í öðrum lit en prentaði textinn.

Undirskrift
Gjört í .............................................................................hinn ...........................................................................................
				(staður) 						(dagsetning)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
						(undirskrift ábyrgðaraðila/sendanda)
							(nafn með hástöfum)
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2)

Eftirfarandi komi í stað 10. þáttar III. kafla XVI. viðauka:
„10. þáttur
Staðlað snið fyrir umsóknir um tiltekin leyfi er varða viðskipti innan Sambandsins

Rekstraraðilar skulu leggja fram umsóknir til lögbærs yfirvalds í viðtökuaðildarríkinu um leyfi til að senda
aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem um getur í 1. mgr. 48. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 í samræmi
við eftirfarandi snið:

14.11.2013
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Bls. 1/2
UMSÓKN UM LEYFI TIL SENDINGAR Á AUKAAFURÐUM
ÚR DÝRUM OG AFLEIDDUM AFURÐUM TIL ANNARS AÐILDARRÍKIS
(48. GR. REGLUGERÐAR (EB) NR. 1069/2009)
Heiti og heimilisfang upprunastaðar

Samþykkis- eða skráningarnúmer, útgefið af (lögbært
yfirvald)

Heiti og heimilisfang sendanda

Samþykkis- eða skráningarnúmer, útgefið af (lögbært
yfirvald)

Heiti og heimilisfang umsækjanda

Samþykkis- eða skráningarnúmer, útgefið af (lögbært
yfirvald)

Heiti og heimilisfang viðtökustaðar

Samþykkis- eða skráningarnúmer, útgefið af (lögbært
yfirvald)

Aukaafurðir úr dýrum/afleiddar afurðir (1)

Fyrirhuguð notkun (1)

□

Efni í 1. flokki sem er:

□

Förgun

…………………………………………………………………
(tegund efnis)

□

Vinnsla

□

Brennsla

□

Til áburðar á land

□

Umbreyting í lífgas

□

Mylting

□

Gæludýrafóður (2)

□

Framleiðsla á lífdísilolíu

□

Til fóðrunar á (3)

□

Efni í 2. flokki sem er:
…………………………………………………………………
(tegund efnis)

□

Kjöt- og beinamjöl úr efni í 1. flokki

□

Dýrafita úr efni í 1. flokki

□

Kjöt- og beinamjöl úr efni í 2. flokki

□

Dýrafita úr efni í 2. flokki

…………………………………………………………………

□

Til framleiðslu á eftirfarandi afleiddum afurðum (4)
…………………………………………………………………

Gefið upp magn aukaafurða úr dýrum/afleiddra afurða (rúmmál eða þyngd) (4) (5)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Bls. 2/2
(UMSÓKN UM LEYFI TIL SENDINGAR Á AUKAAFURÐUM
ÚR DÝRUM OG AFLEIDDUM AFURÐUM TIL ANNARS AÐILDARRÍKIS
48. GR. REGLUGERÐAR (EB) NR. 1069/2009))
Upprunategund:

Ef um er að ræða kjöt- og beinamjöl og dýrafitu:
Efnin hafa verið unnin með eftirfarandi aðferð (5):
………………………………………………………………………………………….

Ég, undirrituð/undirritaður, lýsi því yfir að framangreindar upplýsingar eru réttar.

……………………………………………………………………………………………………………………………
(Undirskrift: nafn, dagsetning, samskiptaupplýsingar: sími, símbréf (ef við á), tölvupóstfang)
Ákvörðun lögbærs yfirvalds viðtökuaðildarríkis (7):
Vörusendingin:

□

hafnað

□

samþykkt

□

samþykkt með fyrirvara um beitingu þrýstisæfingar (aðferð 1) á efnin.

□

samþykkt með fyrirvara um eftirfarandi skilyrði fyrir sendingu (4):…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Þetta leyfi gildir til: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..(8)

…………………………………………………………………………………………………………..
(Dagsetning, stimpill og undirskrift lögbært yfirvalds)

Athugasemdir:
Fyllið skjalið út með HÁSTÖFUM.
(1) Krossið við eftir því sem við á.
(2) Ef um er að ræða gæludýrafóður sem er framleitt úr efni í 1. flokki sem samanstendur af aukaafurðum úr dýrum sem fengið hafa ólöglega
meðferð, eins og skilgreint er í d-lið 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 96/22/EB eða í b-lið 2. gr. tilskipunar 96/23/EB.
(3) Tilgreinið í samræmi við 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.
(4) Fyllið út, ef við á.
(5) Tilgreinið.
(6) Tilgreinið eina af vinnsluaðferðunum sem um getur í III. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011.
(7) Fyrir lögbært yfirvald: krossið við eins og við á.
(8) Setjið inn gildislok leyfis.
__________________
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 230/2013

2013/EES/64/18

frá 14. mars 2013
um töku tiltekinna fóðuraukefna í hópnum bragðefni og lystaukandi efni af markaði (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,

leyfi fyrir þann eina flokk dýrategunda sem viðkomandi
fóðuraukefni höfðu verið leyfð fyrir samkvæmt tilskipun
70/524/EBE, áður en fyrrnefndur frestur rann út.

4)

Til að tryggja gagnsæi hafa þau fóðuraukefni, sem
ekki var lögð fram nein umsókn um leyfi fyrir innan
tímabilsins sem tilgreint er í 2. mgr. 10. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1831/2003, verið skráð í sérstakan hluta af skrá
Bandalagsins yfir fóðuraukefni.

5)

Því skal taka þessi fóðuraukefni af markaði að því er
varðar notkun þeirra sem bragðefni og lystaukandi efni
nema fyrir þær dýrategundir og þá flokka dýrategunda
sem lögð hefur verið fram umsókn um leyfi fyrir. Þessi
ráðstöfun hefur engin áhrif á notkun sumra framangreindra
aukefna að því er varðar aðrar dýrategundir eða flokka
dýrategunda eða aðra virka hópa þar sem þau eru leyfð.

6)

Rétt þykir að heimila umbreytingartímabil fyrir
hagsmunaaðila en innan þess má nýta fyrirliggjandi birgðir
af viðkomandi aukefnum, forblöndum, fóðurblöndum
og fóðurefnum sem hafa verið framleidd með þessum
aukefnum, að teknu tilliti til geymsluþols tiltekins fóðurs
sem inniheldur aukefnin sem um er að ræða.

7)

Afturköllun á vörunum, sem skráðar eru í viðaukanum,
af markaði er með fyrirvara um veitingu leyfis fyrir þær
eða um samþykkt ráðstafana sem varða stöðu þeirra í
samræmi við reglugerð (EB) nr. 1831/2003.

8)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið
og heilbrigði dýra.

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri(1),
einkum 5. mgr. 10. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

3)

Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er kveðið á um veitingu
leyfa fyrir aukefnum til notkunar í fóður ásamt forsendum
og málsmeðferð við slíka leyfisveitingu. Í 10. gr. þeirrar
reglugerðar er kveðið á um endurmat á aukefnum sem eru
leyfð samkvæmt tilskipun ráðsins 70/524/EBE(2).

Fóðuraukefnin sem sett eru fram í viðaukanum voru
leyfð án tímamarka með tilskipun 70/524/EBE. Þau
fóðuraukefni voru síðan færð inn í skrá Bandalagsins yfir
fóðuraukefni sem fyrirliggjandi vörur í samræmi við 1.
mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

Að því er varðar notkun þeirra fóðuraukefna, sem tilgreind
eru í A-hluta viðaukans sem bragðefni og lystaukandi
efni, var ekki lögð fram nein umsókn um leyfi í samræmi
við 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 áður en
fresturinn, sem kveðið er á um í því ákvæði, rann út. Að því
er varðar notkun þeirra fóðuraukefna, sem tilgreind eru í
B-hluta viðaukans sem bragðefni og lystaukandi efni, var
ekki lögð fram nein umsókn um leyfi fyrir sumar þeirra
dýrategunda eða flokka dýrategunda sem viðkomandi
fóðuraukefni höfðu verið leyfð fyrir samkvæmt tilskipun
70/524/EBE, áður en fyrrnefndur frestur rann út. Að
því er varðar notkun sakkaríns og kalsíumsakkaríns,
sem tilgreind eru í B-hluta viðaukans sem bragðefni og
lystaukandi efni, var ekki lögð fram nein umsókn um

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 80, 21.3.2013, bls. 1. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 183/2013 frá 8. november
2013 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EESsamninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.
2
( ) Stjtíð. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Afturköllun
Fóðuraukefnin, sem tilgreind eru í A-hluta viðaukans og
tilheyra hópnum „bragðefni og lystaukandi efni“ skulu tekin af
markaði.
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Fóðuraukefnin, sem eru tilgreind í B-hluta viðaukans og
tilheyra hópnum „bragðefni og lystaukandi efni“ í flokknum
„tæknileg aukefni“, skulu tekin af markaði að því er varðar
tilteknar dýrategundir eða flokka dýrategunda eins og tilgreint
er í þeim hluta viðaukans.

3. Fóðurblöndur og fóðurefni, sem eru framleidd með
aukefnunum sem um getur í 1. mgr. eða með forblöndunum
sem um getur í 2. mgr. og sem hafa verið merkt í samræmi við
reglugerð (EB) nr. 767/2009 fram til 10. apríl 2015, má áfram
setja á markað og nota þar til birgðir eru uppurnar.

2. gr.

4. Að því er varðar fóðuraukefnin, sem sett eru fram í
B-hluta viðaukans, gilda 1., 2. og 3. mgr. að því er varðar þær
dýrategundir eða flokka dýrategunda sem tilgreindir eru í þeim
hluta viðaukans.

Umbreytingarráðstafanir
1. Fyrirliggjandi birgðir af fóðuraukefnum, sem sett eru
fram í A-hluta viðaukans, má áfram setja á markað og nota sem
fóðuraukefni sem tilheyra hópnum „bragðefni og lystaukandi
efni“, fram til 10. apríl 2014.
2. Forblöndur, sem eru framleiddar með aukefnunum sem
um getur í 1. mgr. má áfram setja á markað og nota fram til
10. október 2014.

3. gr.
Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 14. mars 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO
___________
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VIÐAUKI
Fóðuraukefni sem tilheyra hópnum bragðefni og lystaukandi efni og eru tekin af markaði eins og kveðið er á
um í 1. gr.

A-HLUTI
Fóðuraukefni sem tilheyra hópnum bragðefni og lystaukandi efni og eru tekin af markaði fyrir allar tegundir
og flokka dýra

Kenninúmer

Aukefni

Tegund eða flokkur
dýra

Bragðefni og lystaukandi efni
1. Náttúruleg efni og samsvarandi tilbúin efni
2-etýl-(3,5 eða 6)-metoxýpýrasín (85%) og 2-metýl-(3,5 eða 6)-metoxýpýrasín
(13%)/Flavis-nr. 14.077

Allar tegundir

hexadekanó-1,5-laktón/Flavis-nr. 10.049

Allar tegundir

2,2,6-trímetýl-1-sýklóhexen-1-karboxaldehýð/Flavis-nr. 05.121

Allar tegundir

prenýlbensóat/Flavis-nr. 09.693

Allar tegundir

CAS-nr. 100-09-4/p-aníssýra/Flavis-nr. 08.071

Allar tegundir

CAS-nr. 10024-64-3/línalýloktanóat/Flavis-nr. 09.116

Allar tegundir

CAS-nr. 10031-82-0/4-etoxýbensaldehýð/Flavis-nr. 05.056

Allar tegundir

CAS-nr. 10032-02-7/Geranýlhexanóat/Flavis-nr. 09.067

Allar tegundir

CAS-nr. 100-42-5/Vínylbensen/Flavis-nr. 01.015

Allar tegundir

CAS-nr. 100-66-3/Anísól/Flavis-nr. 04.032

Allar tegundir

CAS-nr. 10094-40-3/hex-2-enýlasetat/Flavis-nr. 09.196

Allar tegundir

CAS-nr. 10094-41-4/hex-3-enýl-2-metýlbútýrat/Flavis-nr. 09.506

Allar tegundir

CAS-nr. 101517-87-7/ísóbútýldíhýdró-4,6-dímetýl-1,3,5-díþíasín; 2(4)-ísóbútýl4-(2),6-dímetýldíhýdró(4H)1,3,5-dí þíasín)/Flavis-nr. 15.079

Allar tegundir

CAS-nr. 10236-16-5/3,7,11,15-tetrametýlhexadek-2-enýlasetat/Flavis-nr. 09.691

Allar tegundir

CAS-nr. 10276-85-4/bensýloktanóat/Flavis-nr. 09.318

Allar tegundir

CAS-nr. 10316-66-2/2-hýdroxýsýklóhex-2-en-1-ón/Flavis-nr. 07.119

Allar tegundir

CAS-nr. 103-25-3/metýl-3-fenýlprópíónat/Flavis-nr. 09.746

Allar tegundir

CAS-nr. 103-50-4/díbensýleter/Flavis-nr. 03.004

Allar tegundir

CAS-nr. 10352-87-1/própýlbút-2(trans)-enóat/Flavis-nr. 09.699

Allar tegundir

CAS-nr. 10352-88-2/2-heptensýra/Flavis-nr. 08.123

Allar tegundir

CAS-nr. 103-53-7/fenetýlsinnamat/Flavis-nr. 09.743

Allar tegundir

CAS-nr. 103-56-0/sinnamýlprópíónat/Flavis-nr. 09.133

Allar tegundir

CAS-nr. 10402-47-8/geranýlvalerat/Flavis-nr. 09.150

Allar tegundir
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Aukefni
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Tegund eða flokkur
dýra

CAS-nr. 104-09-6/p-tólýlasetaldehýð/Flavis-nr. 05.042

Allar tegundir

CAS-nr. 10415-88-0/1-metýl-3-fenýlprópýlasetat/Flavis-nr. 09.200

Allar tegundir

CAS-nr. 104228-51-5/etýl 4-(asetýlþíó)bútýrat/Flavis-nr. 12.257

Allar tegundir

CAS-nr. 104-45-0/1-metoxý-4-própýlbensen/Flavis-nr. 04.039

Allar tegundir

CAS-nr. 104-46-1/1-metoxý-4-(1-própenýl)bensen/Flavis-nr. 04.088

Allar tegundir

CAS-nr. 10458-14-7/p-mentan-3-ón/Flavis-nr. 07.059

Allar tegundir

CAS-nr. 104-65-4/sinnamýlformat/Flavis-nr. 09.085

Allar tegundir

CAS-nr. 104691-40-9/2(4)-ísóprópýl-4(2),6-dímetýldíhýdró-4H-1,3,5-díþíasín/
Flavis-nr. 15.057

Allar tegundir

CAS-nr. 10486-19-8/trídekanal/Flavis-nr. 05.181

Allar tegundir

CAS-nr. 104-90-5/5-etýl-2-metýlpýridín/Flavis-nr. 14.066

Allar tegundir

CAS-nr. 10519-33-2/Dek-3-en-2-ón/Flavis-nr. 07.121

Allar tegundir

CAS-nr. 105-43-1/3-metýlvalerínsýra/Flavis-nr. 08.056

Allar tegundir

CAS-nr. 105-66-8/própýlbútýrat/Flavis-nr. 09.040

Allar tegundir

CAS-nr. 105-79-3/ísóbútýlhexanóat/Flavis-nr. 09.064

Allar tegundir

CAS-nr. 10588-10-0/ísóbútýlvalerat/Flavis-nr. 09.250

Allar tegundir

CAS-nr. 105-89-5/ródínýlprópíónat/Flavis-nr. 09.141

Allar tegundir

CAS-nr. 106-18-3/bútýldódekanóat/Flavis-nr. 09.100

Allar tegundir

CAS-nr. 106-26-3/neral/Flavis-nr. 05.170

Allar tegundir

CAS-nr. 106-35-4/heptan-3-ón/Flavis-nr. 07.003

Allar tegundir

CAS-nr. 106-36-5/própýlprópíónat/Flavis-nr. 09.122

Allar tegundir

CAS-nr. 106-65-0/dímetýlsúksínat/Flavis-nr. 09.445

Allar tegundir

CAS-nr. 106-73-0/metýlheptanóat/Flavis-nr. 09.096

Allar tegundir

CAS-nr. 107-31-3/metýlformat/Flavis-nr. 09.642

Allar tegundir

CAS-nr. 107-74-4/3,7-dímetýloktan-1,7-díól/Flavis-nr. 02.047

Allar tegundir

CAS-nr. 107-86-8/3-metýlkrótónaldehýð/Flavis-nr. 05.124

Allar tegundir

CAS-nr. 10079-01-2/mýrtenýlasetat/Flavis-nr. 09.302

Allar tegundir

CAS-nr. 108-10-1/4-metýlpentan-2-ón/Flavis-nr. 07.017

Allar tegundir

CAS-nr. 108-21-4/ísóprópýlasetat/Flavis-nr. 09.003

Allar tegundir

CAS-nr. 108-82-7/2,6-dímetýlheptan-4-ól/Flavis-nr. 02.081

Allar tegundir

CAS-nr. 108-83-8/2,6-dímetýlheptan-4-ón/Flavis-nr. 07.122

Allar tegundir
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Tegund eða flokkur
dýra

CAS-nr. 108-94-1/sýklóhexanon/Flavis-nr. 07.148

Allar tegundir

CAS-nr. 109-15-9/oktýlísóbútýrat/Flavis-nr. 09.473

Allar tegundir

CAS-nr. 109-20-6/geranýlísóvalerat/Flavis-nr. 09.453

Allar tegundir

CAS-nr. 109-79-5/bútan-1-þíól/Flavis-nr. 12.010

Allar tegundir

CAS-nr. 109-80-8/própan-1,3-díþíól/Flavis-nr. 12.076

Allar tegundir

CAS-nr. 109-97-7/pýrról/Flavis-nr. 14.041

Allar tegundir

CAS-nr. 11031-45-1/12-α-santalen-14-ól, α-santanól/Flavis-nr. 02.217

Allar tegundir

CAS-nr. 110-58-7/pentýlamín/Flavis-nr. 11.021

Allar tegundir

CAS-nr. 110-74-7/própýlformat/Flavis-nr. 09.073

Allar tegundir

CAS-nr. 110-81-6/díetýldísúlfíð/Flavis-nr. 12.012

Allar tegundir

CAS-nr. 110-86-1/pýridín/Flavis-nr. 14.008

Allar tegundir

CAS-nr. 110-89-4/píperídín/Flavis-nr. 14.010

Allar tegundir

CAS-nr. 111-11-5/metýloktanóat/Flavis-nr. 09.117

Allar tegundir

CAS-nr. 111-15-9/2-etoxýetýlasetat/Flavis-nr. 09.359

Allar tegundir

CAS-nr. 111-28-4/hexa-2,4-díen-1-ól; sorbínalkóhól; 1-hýdroxý-2,4-hexadíen;
sorbýlalkóhól/Flavis-nr. 02.162

Allar tegundir

CAS-nr. 111-31-9/hexan-1-þíól/Flavis-nr. 12.132

Allar tegundir

CAS-nr. 1115-84-0/S-metýlmeþíónínsúlfóníumklóríð/Flavis-nr. 17.015

Allar tegundir

CAS-nr. 111-61-5/etýloktadekanóat/Flavis-nr. 09.210

Allar tegundir

CAS-nr. 1117-55-1/hexýloktanóat/Flavis-nr. 09.113

Allar tegundir

CAS-nr. 1117-59-5/hexýlvalerat/Flavis-nr. 09.583

Allar tegundir

CAS-nr. 111-82-0/metýldódekanóat/Flavis-nr. 09.101

Allar tegundir

CAS-nr. 1118-27-0/línalýlísóvalerat/Flavis-nr. 09.454

Allar tegundir

CAS-nr. 1118-39-4/mýrsenýlasetat/Flavis-nr. 09.669

Allar tegundir

CAS-nr. 1119-44-4/hept-3-en-2-ón/Flavis-nr. 07.105

Allar tegundir

CAS-nr. 112-23-2/heptýlformat/Flavis-nr. 09.074

Allar tegundir

CAS-nr. 112-32-3/oktýlformat/Flavis-nr. 09.075

Allar tegundir

CAS-nr. 112-37-8/úndekansýra/Flavis-nr. 08.042

Allar tegundir

CAS-nr. 112-38-9/úndek-10-ensýra/Flavis-nr. 08.039

Allar tegundir

CAS-nr. 112-42-5/úndekan-1-ól/Flavis-nr. 02.057

Allar tegundir
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Tegund eða flokkur
dýra

CAS-nr. 112-43-6/úndek-10-en-1-ól; úndeken-1-ól; alkóhól C-11; úndekýlen
alkóhól /Flavis-nr. 02.125

Allar tegundir

CAS-nr. 1125-88-8/α,α-dímetoxýtólúen/Flavis-nr. 06.003

Allar tegundir

CAS-nr. 112-63-0/metýllínóleat/Flavis-nr. 09.645

Allar tegundir

CAS-nr. 1135-24-6/4-hýdroxý-3-metoxýsinnamínsýra/Flavis-nr. 08.089

Allar tegundir

CAS-nr. 1135-66-6/ísólongifólen/Flavis-nr. 01.044

Allar tegundir

CAS-nr. 1139-30-6/β-karýófyllenepoxíð/Flavis-nr. 16.043

Allar tegundir

CAS-nr. 115-18-4/2-metýlbút-3-en-2-ól/Flavis-nr. 02.123

Allar tegundir

CAS-nr.
05.104

Allar tegundir

116-26-7/2,6,6-trímetýlsýklóhexa-1,3-díen-1-karbaldehýð/Flavis-nr.

CAS-nr. 118-72-9/2,6-(dímetýl)þíófenól/Flavis-nr. 12.082

Allar tegundir

CAS-nr. 118-93-4/2-hýdroxýasetófenón/Flavis-nr. 07.124

Allar tegundir

CAS-nr. 1191-04-4/2-hexensýra/Flavis-nr. 08.119

Allar tegundir

CAS-nr. 1193-11-9/2,2,4-trímetýl-1,3-díoxólan/Flavis-nr. 06.098

Allar tegundir

CAS-nr. 1193-18-6/3-metýlsýklóhex-2-en-1-ón/Flavis-nr. 07.098

Allar tegundir

CAS-nr. 1195-79-5/fenkón/Flavis-nr. 07.037

Allar tegundir

CAS-nr. 119-65-3/ísókínólín/Flavis-nr. 14.001

Allar tegundir

CAS-nr. 1200-67-5/ísóbornýlformat/Flavis-nr. 09.176

Allar tegundir

CAS-nr. 120-92-3/sýklópentanón/Flavis-nr. 07.149

Allar tegundir

CAS-nr. 121-34-6/vanillínsýra/Flavis-nr. 08.043

Allar tegundir

CAS-nr. 121-44-8/tríetýlamín/Flavis-nr. 11.023

Allar tegundir

CAS-nr. 121-98-2/metýl-4-metoxýbensóat/Flavis-nr. 09.713

Allar tegundir

CAS-nr. 122-43-0/bútýlfenýlasetat/Flavis-nr. 09.787

Allar tegundir

CAS-nr. 122-67-8/ísóbútýlsinnamat/Flavis-nr. 09.734

Allar tegundir

CAS-nr. 122-68-9/3-fenýlprópýlsinnamat/Flavis-nr. 09.745

Allar tegundir

CAS-nr. 122-69-0/sinnamýlsinnamat/Flavis-nr. 09.739

Allar tegundir

CAS-nr. 122-72-5/3-fenýlprópýlasetat/Flavis-nr. 09.032

Allar tegundir

CAS-nr. 122-79-2/fenýlasetat/Flavis-nr. 09.688

Allar tegundir

CAS-nr. 122-84-9/4-metoxýfenýlaseton/Flavis-nr. 07.087

Allar tegundir

CAS-nr. 122-91-8/p-anísýlformat/Flavis-nr. 09.087

Allar tegundir

CAS-nr. 123-08-0/4-hýdroxýbensaldehýð/Flavis-nr. 05.047

Allar tegundir

CAS-nr. 123-15-9/2-metýlpentanal/Flavis-nr. 05.069

Allar tegundir
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Tegund eða flokkur
dýra

CAS-nr. 123-19-3/heptan-4-ón/Flavis-nr. 07.058

Allar tegundir

CAS-nr. 123-31-9/kínól/Flavis-nr. 04.083

Allar tegundir

CAS-nr. 123-42-2/4-hýdroxý-4-metýlpentan-2-ón/Flavis-nr. 07.165

Allar tegundir

CAS-nr. 123-63-7/2,4,6-trímetýl-1,3,5-tríoxan/Flavis-nr. 05.053

Allar tegundir

CAS-nr. 123-95-5/bútýloktadekanóat/Flavis-nr. 09.246

Allar tegundir

CAS-nr. 124-04-9/adipínsýra/Flavis-nr. 08.026

Allar tegundir

CAS-nr. 124-10-7/metýltetradekanóat /Flavis-nr. 09.106

Allar tegundir

CAS-nr. 124-25-4/tetradekanal/Flavis-nr. 05.032

Allar tegundir

CAS-nr. 126-14-7/súkrósaoktaasetat/Flavis-nr. 16.081

Allar tegundir

CAS-nr. 126-64-7/línalýlbensóat/Flavis-nr. 09.771

Allar tegundir

CAS-nr. 127-17-3/pýruþrúgusýra/Flavis-nr. 08.019

Allar tegundir

CAS-nr. 128-50-7/2-(6,6-dímetýlbísýkló[3.1.1]hept-2-en-2-ýl)etan-1-ól/Flavisnr. 02.141

Allar tegundir

CAS-nr. 13019-20-0/2-metýlheptan-3-ón/Flavis-nr. 07.240

Allar tegundir

CAS-nr. 13049-88-2/nón-3-enýlasetat/Flavis-nr. 09.672

Allar tegundir

CAS-nr. 130-89-2/kínínhýdróklóríð/Flavis-nr. 14.011

Allar tegundir

CAS-nr. 13109-70-1/bornýlbútýrat/Flavis-nr. 09.319

Allar tegundir

CAS-nr. 13162-46-4/úndeka-2,4-díenal/Flavis-nr. 05.108

Allar tegundir

CAS-nr. 13184-86-6/etýl 4-hýdroxí-3-metoxýbensýleter/Flavis-nr. 04.094

Allar tegundir

CAS-nr. 13201-46-2/2-metýl-2-bútensýra/Flavis-nr. 08.120

Allar tegundir

CAS-nr. 13238-84-1/2,5-díetýlpýrasín/Flavis-nr. 14.097

Allar tegundir

CAS-nr. 13327-56-5/etýl 3-(metýlþíó)própíónat/Flavis-nr. 12.053

Allar tegundir

CAS-nr. 133-37-9/vínsýra/Flavis-nr. 08.018

Allar tegundir

CAS-nr.
13341-72-5/5,6,7,7a-tetrahýdró-3,6-dímetýlbensófúran-2(4H)-ón/
Flavis-nr. 10.036

Allar tegundir

CAS-nr. 1334-78-7/tólúaldehýð/Flavis-nr. 05.027

Allar tegundir

CAS-nr. 1335-46-2/metýljónón/Flavis-nr. 07.218

Allar tegundir

CAS-nr. 1335-66-6/ísósýklósítral/Flavis-nr. 05.157

Allar tegundir

CAS-nr. 13360-64-0/2-etýl-5-metýlpýrasín/Flavis-nr. 14.017

Allar tegundir

CAS-nr. 13360-65-1/3-etýl-2,5-dímetýlpýrasín/Flavis-nr. 14.111

Allar tegundir

CAS-nr. 13419-69-7/hex-2(trans)-ensýra/Flavis-nr. 08.054

Allar tegundir

Nr. 64/180

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kenninúmer

Aukefni

14.11.2013

Tegund eða flokkur
dýra

CAS-nr. 13481-87-3/metýl-nón-3-enóat/Flavis-nr. 09.298

Allar tegundir

CAS-nr. 136-60-7/bútýlbensóat/Flavis-nr. 09.779

Allar tegundir

CAS-nr. 13678-59-6/2-metýl-5-(metýlþíó)fúran/Flavis-nr. 13.065

Allar tegundir

CAS-nr. 13679-46-4/fúrfúrýlmetýleter/Flavis-nr. 13.052

Allar tegundir

CAS-nr. 13679-70-4/5-metýl-2-þíófenkarbaldehýð/Flavis-nr. 15.004

Allar tegundir

CAS-nr. 13679-85-1/4,5-díhýdró-2-metýlþíófen-3(2H)-ón/Flavis-nr. 15.023

Allar tegundir

CAS-nr. 13679-85-1/díhýdró-2-metýlþíófen-3(2H)-ón/Flavis-nr. 15.007

Allar tegundir

CAS-nr. 13679-86-2/anhýdrólínalóloxíð (5)/Flavis-nr. 13.097

Allar tegundir

CAS-nr. 136954-20-6/3-merkaptóhexýlasetat/Flavis-nr. 12.234

Allar tegundir

CAS-nr. 136954-21-7/3-merkaptóhexýlbútýrat/Flavis-nr. 12.235

Allar tegundir

CAS-nr. 136954-25-1/3-asetýlmerkaptóhexýlasetat

Allar tegundir

CAS-nr. 137-32-6/2-metýlbútan-1-ól/Flavis-nr. 02.076

Allar tegundir

CAS-nr. 13744-15-5/β-kúbeben/Flavis-nr. 01.030

Allar tegundir

CAS-nr. 138-86-3/límónen/Flavis-nr. 01.001

Allar tegundir

CAS-nr. 138-87-4/β-terpíneól/Flavis-nr. 02.097

Allar tegundir

CAS-nr. 13925-03-6/2-etýl-6-metýlpýrasín/Flavis-nr. 14.114

Allar tegundir

CAS-nr. 13925-06-9/2-ísóbútýl-3-metýlpýrasín/Flavis-nr. 14.044

Allar tegundir

CAS-nr. 13925-08-1/2-metýl-5-vínylpýrasín

Allar tegundir

CAS-nr. 139564-43-5/etýl 3-asetoxý-2-metýlbútýrat/Flavis-nr. 09.919

Allar tegundir

CAS-nr. 140-39-6/p-tólýlasetat/Flavis-nr. 09.036

Allar tegundir

CAS-nr. 1405-86-3/glýsyrrisínsýra/Flavis-nr. 16.012

Allar tegundir

CAS-nr. 14059-92-8/4-etýl-2,6-dímetoxýfenól/Flavis-nr. 04.052

Allar tegundir

CAS-nr. 140-67-0/estragól

Allar tegundir

CAS-nr. 14073-97-3/(2S-trans)-5-metýl-2-(1-metýletýl)sýklóhexanon

Allar tegundir

CAS-nr. 141-06-0/própýlvalerat/Flavis-nr. 09.202

Allar tegundir

CAS-nr. 14109-72-9/1-metýlþíó-2-própanón/Flavis-nr. 12.244

Allar tegundir

CAS-nr. 141-15-1/ródínýlbútýrat/Flavis-nr. 09.927

Allar tegundir

CAS-nr. 141-25-3/ródínól/Flavis-nr. 02.027

Allar tegundir

CAS-nr. 141-27-5/3,7-dímetýlokta-2,6-díenal/Flavis-nr. 05.188

Allar tegundir

CAS-nr. 141-79-7/4-metýlpent-3-en-2-ón/Flavis-nr. 07.101

Allar tegundir

14.11.2013

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kenninúmer

Aukefni

Nr. 64/181

Tegund eða flokkur
dýra

CAS-nr. 142-60-9/oktýlprópíónat/Flavis-nr. 09.126

Allar tegundir

CAS-nr. 142-91-6/ísóprópýlhexadekanóat/Flavis-nr. 09.606

Allar tegundir

CAS-nr. 14309-57-0/nón-3-en-2-ón/Flavis-nr. 07.188

Allar tegundir

CAS-nr. 14400-67-0/2,5-dímetýlfúran-3(2H)-ón/Flavis-nr. 13.119

Allar tegundir

CAS-nr. 14436-32-9/dek-9-ensýra/Flavis-nr. 08.065

Allar tegundir

CAS-nr. 14788-65-2/4-fenýlbút-3-en-2-ól/Flavis-nr. 02.066

Allar tegundir

CAS-nr. 150-30-1/(DL-)fenýlalanín/Flavis-nr. 17.017

Allar tegundir

CAS-nr. 1504-74-1/3-(2-metoxýfenýl)próp-2-enal/Flavis-nr. 05.048

Allar tegundir

CAS-nr. 150-60-7/díbensýldísúlfíð/Flavis-nr. 12.081

Allar tegundir

CAS-nr. 15111-96-3/p-menta-1,8-díen-7-ýlasetat/Flavis-nr. 09.278

Allar tegundir

CAS-nr. 15111-97-4/p-menta-1,8(10)-díen-9-ýlasetat/Flavis-nr. 09.809

Allar tegundir

CAS-nr. 1534-08-3/s-metýlasetóþíóat/Flavis-nr. 12.149

Allar tegundir

CAS-nr. 15469-77-9/dek-3-ensýra/Flavis-nr. 08.074

Allar tegundir

CAS-nr. 1551-44-6/sýklóhexýlbútýrat/Flavis-nr. 09.230

Allar tegundir

CAS-nr.
156324-82-2/2-ísóprópýl-5-metýlsýklóhexýloxýkarbónýloxý-2hýdroxýprópan/Flavis-nr. 09.920

Allar tegundir

CAS-nr. 1565-81-7/dekan-3-ól/Flavis-nr. 02.103

Allar tegundir

CAS-nr. 15764-16-6/2,4-dímetýlbensaldehýð/Flavis-nr. 05.110

Allar tegundir

CAS-nr. 1576-85-8/4-pentenýlasetat/Flavis-nr. 09.917

Allar tegundir

CAS-nr. 1617-25-0/hexýlkrótónat/Flavis-nr. 09.578

Allar tegundir

CAS-nr. 1629-58-9/pent-1-en-3-ón/Flavis-nr. 07.102

Allar tegundir

CAS-nr. 16356-11-9/úndeka-1,3,5-tríen/Flavis-nr. 01.061

Allar tegundir

CAS-nr. 16400-72-9/dódek-2-enó-1,5-laktón/Flavis-nr. 10.044

Allar tegundir

CAS-nr. 16409-46-4/mentýlísóvalerat/Flavis-nr. 09.455

Allar tegundir

CAS-nr. 16491-54-6/okt-1-en-3-ýlbútýrat/Flavis-nr. 09.282

Allar tegundir

CAS-nr. 16493-80-4/4-etýloktansýra/Flavis-nr. 08.079

Allar tegundir

CAS-nr. 1653-30-1/úndekan-2-ól/Flavis-nr. 02.086

Allar tegundir

CAS-nr. 16630-55-0/3-(metýlþíó)própýlasetat/Flavis-nr. 12.237

Allar tegundir

CAS-nr. 16630-66-3/metýl(metýlþíó)asetat/Flavis-nr. 12.146

Allar tegundir

CAS-nr. 1669-44-9/okt-3-en-2-ón/Flavis-nr. 07.107

Allar tegundir

CAS-nr. 169054-69-7/(Z)-8-tetradekenal/Flavis-nr. 05.208

Allar tegundir

Nr. 64/182

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kenninúmer

Aukefni

14.11.2013

Tegund eða flokkur
dýra

CAS-nr. 16930-96-4/hexýltíglat/Flavis-nr. 09.887

Allar tegundir

CAS-nr. 17092-92-1/díhýdróaktínídíólíð/Flavis-nr. 13.109

Allar tegundir

CAS-nr. 17283-81-7/díhýdró-β-jónón/Flavis-nr. 07.131

Allar tegundir

CAS-nr. 1731-84-6/metýlnónaóat/Flavis-nr. 09.108

Allar tegundir

CAS-nr. 1731-86-8/metýlúndekanóat/Flavis-nr. 09.653

Allar tegundir

CAS-nr. 1733-25-1/ísóprópýl-2-metýlkrótónat/Flavis-nr. 09.513

Allar tegundir

CAS-nr. 17373-93-2/2-metýlbensýlasetat/Flavis-nr. 09.294

Allar tegundir

CAS-nr. 17600-72-5/1-etoxý-2-metoxýbensen/Flavis-nr. 04.067

Allar tegundir

CAS-nr. 17619-36-2/metýlprópýltrísúlfíð/Flavis-nr. 12.020

Allar tegundir

CAS-nr. 17627-44-0/6-metýlsýklóhex-3enýl)hepta-2,5-díen, α-bisabólen/Flavisnr. 01.027

Allar tegundir

CAS-nr. 1786-08-9/3,6-díhýdró-4-metýl-2-(2-metýlpróp-1-en-1-ýl)-2H-pýran/
Flavis-nr. 13.088

Allar tegundir

CAS-nr. 17909-77-2/α-sínensal/Flavis-nr. 05.130

Allar tegundir

CAS-nr. 1803-39-0/1,10-díhýdrónóotkatón/Flavis-nr. 07.153

Allar tegundir

CAS-nr. 18138-05-1/3,5-díetýl-2-metýlpýrasín/Flavis-nr. 14.095

Allar tegundir

CAS-nr. 18277-27-5/2-(sek-bútýl)þíasól/Flavis-nr. 15.022

Allar tegundir

CAS-nr. 18358-53-7/ísópínókamfón/Flavis-nr. 07.171

Allar tegundir

CAS-nr. 18362-97-5/ísóprópýlvalerat/Flavis-nr. 09.609

Allar tegundir

CAS-nr. 18409-21-7/deka-2,4-díen-1-ól, (2E,4E)-2,4-dekadíen-1-ól/Flavis-nr.
02.139

Allar tegundir

CAS-nr. 18479-58-8/2,6-dímetýlokt-7-en-2-ól/Flavis-nr. 02.144

Allar tegundir

CAS-nr. 18679-18-0/dódek-6-enó-1,4-laktón/Flavis-nr. 10.009

Allar tegundir

CAS-nr. 1871-67-6/2-oktensýra/Flavis-nr. 08.114

Allar tegundir

CAS-nr. 1878-18-8/2-metýlbútan-1-þíól/Flavis-nr. 12.048

Allar tegundir

CAS-nr. 18794-84-8/β-farnesen/Flavis-nr. 01.041

Allar tegundir

CAS-nr. 1901-38-8/2-(2,2,3-trímetýlsýklópent-3-enýl)etan-1-ól/Flavis-nr. 02.114

Allar tegundir

CAS-nr. 19089-92-0/hexýl-2-bútenóat/Flavis-nr. 09.266

Allar tegundir

CAS-nr. 19317-11-4/farnesal/Flavis-nr. 05.148

Allar tegundir

CAS-nr. 19322-27-1/4-hýdroxý-5-metýlfúran-3(2H)-ón/Flavis-nr. 13.085

Allar tegundir

CAS-nr. 193299-6-8/ísópentýllaktat/Flavis-nr. 09.601

Allar tegundir

14.11.2013

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kenninúmer

Aukefni

Nr. 64/183

Tegund eða flokkur
dýra

CAS-nr. 1963-36-6/4-metoxýsinnamaldehýð/Flavis-nr. 05.118

Allar tegundir

CAS-nr. 19788-49-9/etýl-2-merkaptóprópíónat/Flavis-nr. 12.046

Allar tegundir

CAS-nr. 19872-52-7/2-metýl-4-oxópentan-2-þíól/Flavis-nr. 12.169

Allar tegundir

CAS-nr. 2021-28-5/etýl-3-fenýlprópíónat/Flavis-nr. 09.747

Allar tegundir

CAS-nr. 20307-84-0/δ-elemen/Flavis-nr. 01.039

Allar tegundir

CAS-nr. 2049-96-9/pentýlbensóat/Flavis-nr. 09.825

Allar tegundir

CAS-nr. 2050-09-1/ísópentýlvalerat/Flavis-nr. 09.198

Allar tegundir

CAS-nr. 2051-50-5/sek-oktýlasetat/Flavis-nr. 09.676

Allar tegundir

CAS-nr. 2052-14-4/bútýlsalisýlat/Flavis-nr. 09.763

Allar tegundir

CAS-nr. 20665-85-4/vanillínísóbútýrat/Flavis-nr. 09.811

Allar tegundir

CAS-nr. 20675-95-0/2,6-dímetoxý-4-próp-1-enýlfenól/Flavis-nr. 04.055

Allar tegundir

CAS-nr. 20752-34-5/neómentól/Flavis-nr. 02.220

Allar tegundir

CAS-nr. 20756-86-9/s-metýlhexanþíóat/Flavis-nr. 12.156

Allar tegundir

CAS-nr. 207983-28-6/metýl-3-(metýlþíó)bútanóat

Allar tegundir

CAS-nr. 2084-19-7/pentan-2-þíól/Flavis-nr. 12.192

Allar tegundir

CAS-nr. 2100-17-6/cis-4-pentenal/Flavis-nr. 05.174

Allar tegundir

CAS-nr. 21063-71-8/metýlokt-4(cis)-enóat/Flavis-nr. 09.268

Allar tegundir

CAS-nr. 2111-75-3/p-menta-1,8-díen-7-al/Flavis-nr. 05.117

Allar tegundir

CAS-nr. 21188-58-9/metýl-3-hýdroxýhexanóat/Flavis-nr. 09.532

Allar tegundir

CAS-nr. 21188-60-3/metýl-3-asetoxýhexanóat/Flavis-nr. 09.629

Allar tegundir

CAS-nr. 21368-68-3/kamfóra/Flavis-nr. 07.209

Allar tegundir

CAS-nr. 2153-26-6/terpínýlformat/Flavis-nr. 09.081

Allar tegundir

CAS-nr. 2153-28-8/terpínýlbútýrat/Flavis-nr. 09.052

Allar tegundir

CAS-nr. 21662-13-5/dódeka-2,6-díenal/Flavis-nr. 05.120

Allar tegundir

CAS-nr. 21662-16-8/dódeka-2,4-díenal/Flavis-nr. 05.125

Allar tegundir

CAS-nr. 21722-83-8/2-sýklóhexýletýlasetat/Flavis-nr. 09.028

Allar tegundir

CAS-nr. 2173-56-0/pentýlvalerat/Flavis-nr. 09.149

Allar tegundir

CAS-nr. 2179-59-1/allýlprópýldísúlfíð/Flavis-nr. 12.021

Allar tegundir

CAS-nr. 21964-44-3/nón-1-en-3-ól, n-hexýlvínylkarbínól/Flavis-nr. 02.187

Allar tegundir

CAS-nr.
22029-76-1/4-(2,2,6-trímetýl-1-sýklóhexenýl)bút-3-en-2-ól,
4-(2,6,6-trímetýl-1-sýklóhexen-1-ýl)-3-búten-2-ól, β-jónól/Flavis-nr. 02.106

Allar tegundir

Nr. 64/184

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kenninúmer

14.11.2013

Tegund eða flokkur
dýra

Aukefni

CAS-nr. 22094-00-4/prenýletýleter/Flavis-nr. 03.019

Allar tegundir

CAS-nr. 22104-78-5/okt-2-en-1-ól/Flavis-nr. 02.192

Allar tegundir

CAS-nr. 2216-52-6/d-neómentól/Flavis-nr. 02.063

Allar tegundir

CAS-nr. 2216-69-5/1-metoxýnaftalen/Flavis-nr. 04.075

Allar tegundir

CAS-nr. 2257-09-2/fenetýlísóþíósýanat/Flavis-nr. 12.193

Allar tegundir

CAS-nr. 22694-96-8/2,4,5-trímetýl-δ-3-oxasólín/Flavis-nr. 13.039

Allar tegundir

CAS-nr. 2270-60-2/metýlsítrónellat/Flavis-nr. 09.517

Allar tegundir

CAS-nr. 227456-27-1/3-merkaptó-2-metýlpentanól (blanda rúmhverfna)/Flavisnr. 12.249

Allar tegundir

CAS-nr. 227456-28-2/3-merkaptó-2-metýlpentanal/Flavis-nr. 12.239

Allar tegundir

CAS-nr. 2305-25-1/etýl-3-hýdroxýhexanóat/Flavis-nr. 09.535

Allar tegundir

CAS-nr. 2306-88-9/oktýloktanóat/Flavis-nr. 09.114

Allar tegundir

CAS-nr. 2306-91-4/ísópentýldekanóat/Flavis-nr. 09.598

Allar tegundir

CAS-nr. 2307-10-0/própýlþíóasetat/Flavis-nr. 12.059

Allar tegundir

CAS-nr. 2311-46-8/ísóprópýlhexanóat/Flavis-nr. 09.062

Allar tegundir

CAS-nr. 2315-68-6/própýlbensóat/Flavis-nr. 09.776

Allar tegundir

CAS-nr. 23328-62-3/2-metýlþíóasetaldehýð/Flavis-nr. 12.040

Allar tegundir

CAS-nr. 233666-01-8/hept-4-enýl-2-bútýrat/Flavis-nr. 09.880

Allar tegundir

CAS-nr. 2344-70-9/4-fenýlbútan-2-ól,
fenýletýlkarbínól/Flavis-nr. 02.036

fenýletýlmetýlkarbínól,

metýl-2-

Allar tegundir

CAS-nr. 2345-28-0/pentadekan-2-ón/Flavis-nr. 07.137

Allar tegundir

CAS-nr. 2349-13-5/heptýlísóbútýrat/Flavis-nr. 09.420

Allar tegundir

CAS-nr. 2349-14-6/metýlgeranat/Flavis-nr. 09.643

Allar tegundir

CAS-nr.
23726-94-5/cis-1-(2,6,6-trímetýl-2-sýklóhexen-1-ýl)bút-2-en-1-ón/
Flavis-nr. 07.225

Allar tegundir

CAS-nr. 23747-45-7/s-metýlísópentanþíóat/Flavis-nr. 12.157

Allar tegundir

CAS-nr. 2396-77-2/metýl-2-hexenóat/Flavis-nr. 09.181

Allar tegundir

CAS-nr. 2396-78-3/metýl-hex-3-enóat/Flavis-nr. 09.267

Allar tegundir

CAS-nr. 2396-84-1/etýlhexa-2,4-díenóat/Flavis-nr. 09.194

Allar tegundir

CAS-nr. 2396-85-2/metýlokt-2(trans)-enóat/Flavis-nr. 09.299

Allar tegundir

CAS-nr. 23986-74-5/germakra-1(10),4(14),5-tríen/Flavis-nr. 01.042

Allar tegundir

CAS-nr. 2408-37-9/2,2,6-trímetýlsýklóhexanón/Flavis-nr. 07.045

Allar tegundir

14.11.2013

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kenninúmer

Aukefni

Nr. 64/185

Tegund eða flokkur
dýra

CAS-nr. 2412-80-8/metýl-4-metýlvalerat/Flavis-nr. 09.432

Allar tegundir

CAS-nr. 2438-20-2/2-metýlbútýlprópíónat/Flavis-nr. 09.665

Allar tegundir

CAS-nr.
16.006

Allar tegundir

2444-46-4/n-nónanóýl-4-hýdroxý-3-metoxýbensýlamíð/Flavis-nr.

CAS-nr. 2445-67-2/ísóbútýl-2-metýlbútýrat/Flavis-nr. 09.585

Allar tegundir

CAS-nr. 2445-69-4/2-metýlbútýlísóbútýrat/Flavis-nr. 09.663

Allar tegundir

CAS-nr. 2445-72-9/pentýlísóbútýrat/Flavis-nr. 09.418

Allar tegundir

CAS-nr. 2445-76-3/hexýlprópíónat/Flavis-nr. 09.139

Allar tegundir

CAS-nr. 2445-78-5/2-metýlbútýl-2-metýlbútýrat/Flavis-nr. 09.516

Allar tegundir

CAS-nr. 2463-63-0/2-heptenal/Flavis-nr. 05.070

Allar tegundir

CAS-nr. 2463-77-6/2-úndekenal/Flavis-nr. 05.109

Allar tegundir

CAS-nr. 24653-75-6/1-merkaptóprópan-2-ón/Flavis-nr. 12.143

Allar tegundir

CAS-nr. 24717-85-9/sítrónellýl 2-metýlbút-2-enóat/Flavis-nr. 09.340

Allar tegundir

CAS-nr. 2497-21-4/4-hexen-3-ón/Flavis-nr. 07.048

Allar tegundir

CAS-nr. 25152-85-6/hex-3-enýlbensóat/Flavis-nr. 09.806

Allar tegundir

CAS-nr. 252736-36-0/fúrfúrýlprópýldísúlfið/Flavis-nr. 13.197

Allar tegundir

CAS-nr. 25312-34-9/4-(2,6,6-trímetýl-2-sýklóhexenýl)bút-3-en-2-ól/Flavis-nr.
02.105

Allar tegundir

CAS-nr. 2550-26-7/4-fenýlbútan-2-ón/Flavis-nr. 07.194

Allar tegundir

CAS-nr. 25524-95-2/jasmínlaktón/Flavis-nr. 10.033

Allar tegundir

CAS-nr. 25773-40-4/2-ísóprópýl-3-metoxýpýrasín/Flavis-nr. 14.057

Allar tegundir

CAS-nr. 258823-39-1/2-merkaptó-2-metýlpentan-1-ól/Flavis-nr. 12.241

Allar tegundir

CAS-nr. 2601-13-0/2-metýlbútýlhexanóat/Flavis-nr. 09.662

Allar tegundir

CAS-nr. 2628-17-3/4-vínylfenól/Flavis-nr. 04.057

Allar tegundir

CAS-nr. 26303-90-2/dek-4-ensýra/Flavis-nr. 08.075

Allar tegundir

CAS-nr. 26553-47-9/etýloktenóat-3-trans/Flavis-nr. 09.377

Allar tegundir

CAS-nr. 26643-91-4/4-metýl-2-fenýlpent-2-enal/Flavis-nr. 05.100

Allar tegundir

CAS-nr. 2679-87-0/2-bútýletýleter/Flavis-nr. 03.005

Allar tegundir

CAS-nr. 27043-05-6/2,5-dímetýl-3-etýlpýrasín/Flavis-nr. 14.016

Allar tegundir

CAS-nr. 2756-56-1/ísóbornýlprópíónat/Flavis-nr. 09.131

Allar tegundir

CAS-nr. 27593-23-3/6-pentýl-2H-pýran-2-ón/Flavis-nr. 10.031

Allar tegundir

CAS-nr. 27829-72-7/etýltrans-2-hexenóat/Flavis-nr. 09.850

Allar tegundir
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CAS-nr. 2785-87-7/2-metoxý-4-própýlfenól/Flavis-nr. 04.049

Allar tegundir

CAS-nr. 28631-86-9/2,4-díhýdroxýasetófenón/Flavis-nr. 07.135

Allar tegundir

CAS-nr. 28839-13-6/p-ment-1-en-9-ýlasetat/Flavis-nr. 09.615

Allar tegundir

CAS-nr. 288-47-1/þíasól/Flavis-nr. 15.028

Allar tegundir

CAS-nr. 29021-36-1/mýrtanýlasetat/Flavis-nr. 09.670

Allar tegundir

CAS-nr. 290-39-9/pýrasín/Flavis-nr. 14.144

Allar tegundir

CAS-nr. 29350-73-0/δ-kadínen/Flavis-nr. 01.021

Allar tegundir

CAS-nr. 29460-90-0/ísóprópýlpýrasín/Flavis-nr. 14.123

Allar tegundir

CAS-nr. 29548-14-9/p-ment-1-en-9-al/Flavis-nr. 05.098

Allar tegundir

CAS-nr.
09.818

Allar tegundir

29548-30-9/3,7,11-trímetýldódeka-2,6,10-tríenýlasetat/Flavis-nr.

CAS-nr. 29811-50-5/oktýl-2-metýlbútýrat/Flavis-nr. 09.537

Allar tegundir

CAS-nr. 29926-41-8/2-asetýl-2-þíasólín/Flavis-nr. 15.010

Allar tegundir

CAS-nr. 29957-43-5/3,7-dímetýlokta-1,5,7-tríen-3-ól/Flavis-nr. 02.146

Allar tegundir

CAS-nr. 301-00-8/metýllínóleat/Flavis-nr. 09.646

Allar tegundir

CAS-nr. 302-72-7/alanín/Flavis-nr. 17.024

Allar tegundir

CAS-nr.
3033-23-6/2S-cis-tetrahýdró-4-metýl-2-(2-metýl-1-própenýl)-2Hpýran/Flavis-nr. 13.170

Allar tegundir

CAS-nr. 30361-28-5/okta-2(trans),4(trans)-díenal/Flavis-nr. 05.127

Allar tegundir

CAS-nr. 30390-50-2/4-dekenal/Flavis-nr. 05.096

Allar tegundir

CAS-nr. 30453-31-7/etýlprópýldísúlfíð/Flavis-nr. 12.126

Allar tegundir

CAS-nr. 3054-92-0/2,3,4-trímetýl-3-pentanól

Allar tegundir

CAS-nr. 30673-60-0/própýldekanóat/Flavis-nr. 09.700

Allar tegundir

CAS-nr. 3142-66-3/3-hýdroxýpentan-2-ón/Flavis-nr. 07.125

Allar tegundir

CAS-nr. 3149-28-8/2-metoxý-1,4-díasín/Flavis-nr. 14.054

Allar tegundir

CAS-nr. 31499-70-4/etýlprópýltrísúlfíð/Flavis-nr. 12.256

Allar tegundir

CAS-nr. 31499-71-5/metýletýltrísúlfíð/Flavis-nr. 12.155

Allar tegundir

CAS-nr. 31499-72-6/Díhýdró-α-jónón/Flavis-nr. 07.132

Allar tegundir

CAS-nr. 31502-14-4/nón-2(trans)-en-1-ól/Flavis-nr. 02.090

Allar tegundir

CAS-nr. 3208-16-0/2-etýlfúran/Flavis-nr. 13.092

Allar tegundir

CAS-nr. 326-61-4/píperónýlasetat/Flavis-nr. 09.220

Allar tegundir

CAS-nr. 32665-23-9/ísóprópýlísóvalerat/Flavis-nr. 09.450

Allar tegundir
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CAS-nr. 32736-91-7/2,5-díetýl-3-metýlpýrasín/Flavis-nr. 14.096

Allar tegundir

CAS-nr. 3293-47-8/Díhýdró-β-jónól/Flavis-nr. 02.107

Allar tegundir

CAS-nr. 32951-19-2/1-búten-1-ýlmetýlsúlfíð/Flavis-nr. 12.211

Allar tegundir

CAS-nr. 33046-81-0/7-metýl-3-oktenón-2, (E)-7-metýl-3-okten-2-ón/Flavis-nr.
07.177

Allar tegundir

CAS-nr. 33049-93-3/S-prenýlþíóasetat/Flavis-nr. 12.195

Allar tegundir

CAS-nr. 33467-74-2/Hex-3(cis)-enýlprópíónat/Flavis-nr. 09.564

Allar tegundir

CAS-nr. 33855-57-1/hexýl-2-hexenóat/Flavis-nr. 09.292

Allar tegundir

CAS-nr. 33922-73-5/allýlprópýltrísúlfíð/Flavis-nr. 12.100

Allar tegundir

CAS-nr. 34047-39-7/1-(metýlþíó)bútan-2-ón/Flavis-nr. 12.057

Allar tegundir

CAS-nr. 34135-85-8/metýlallýltrísúlfíð/Flavis-nr. 12.045

Allar tegundir

CAS-nr. 34300-94-2/3-merkaptó-3-metýlbútan-1-ól/Flavis-nr. 12.137

Allar tegundir

CAS-nr. 34322-09-3/S-2-bútýl-3-metýlbút-2-enþíóat/Flavis-nr. 12.105

Allar tegundir

CAS-nr. 34495-71-1/etýlokt-4-enóat/Flavis-nr. 09.265

Allar tegundir

CAS-nr. 3452-97-9/3,5,5-trímetýlhexan-1-ól, trímetýlhexýlalkóhól, ísónónanól/
Flavis-nr. 02.055

Allar tegundir

CAS-nr. 3487-99-8/pentýlsinnamat/Flavis-nr. 09.735

Allar tegundir

CAS-nr. 35044-63-4/α-damaskenón/Flavis-nr. 07.231

Allar tegundir

CAS-nr. 35073-27-9/2-metýlbútýlformat/Flavis-nr. 09.661

Allar tegundir

CAS-nr. 35234-22-1/metýl-5-asetoxýhexanóat/Flavis-nr. 09.632

Allar tegundir

CAS-nr. 352-93-2/díetýlsúlfíð/Flavis-nr. 12.113

Allar tegundir

CAS-nr. 35448-31-8/N-ísópentýlídenísópentýlamín/Flavis-nr. 11.017

Allar tegundir

CAS-nr. 3581-91-7/4,5-dímetýlþíasól/Flavis-nr. 15.017

Allar tegundir

CAS-nr. 35852-46-1/hex-3-enýlvalerat/Flavis-nr. 09.571

Allar tegundir

CAS-nr. 3600-24-6/díetýltrísúlfíð/Flavis-nr. 12.114

Allar tegundir

CAS-nr.
36653-82-4/dekanhexan-1-ól,
ketýlalkóhól,
n-hexadekýlalkóhól, palmitýlalkóhól/Flavis-nr. 02.009

C-16

alkóhól,

Allar tegundir

CAS-nr. 36701-01-6/fúrfúrýlvalerat/Flavis-nr. 13.068

Allar tegundir

CAS-nr. 36789-59-0/α-kamfólenasetat/Flavis-nr. 09.289

Allar tegundir

CAS-nr. 3681-82-1/1-metoxý-2-metýlbensen/Flavis-nr. 04.014

Allar tegundir

CAS-nr. 37064-20-3/própýl-2-metýlbútýrat/Flavis-nr. 09.698

Allar tegundir

CAS-nr. 3724-65-0/bút-2-ensýra/Flavis-nr. 08.072

Allar tegundir

Nr. 64/188

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kenninúmer

Aukefni

14.11.2013

Tegund eða flokkur
dýra

CAS-nr. 37526-88-8/bensýl-2-metýlkrótónat/Flavis-nr. 09.494

Allar tegundir

CAS-nr. 37617-03-1/úndek-2-en-1-ól/Flavis-nr. 02.210

Allar tegundir

CAS-nr. 37674-63-8/2-metýlpent-3-ensýra/Flavis-nr. 08.058

Allar tegundir

CAS-nr. 3777-71-7/2-heptýlfúran/Flavis-nr. 13.069

Allar tegundir

CAS-nr. 3782-00-1/2,3-dímetýlbensófúran/Flavis-nr. 13.074

Allar tegundir

CAS-nr. 3796-70-1/geranýlaseton/Flavis-nr. 07.123

Allar tegundir

CAS-nr. 38433-74-8/3-metýlþíóhexanal

Allar tegundir

CAS-nr. 3848-24-6/hexan-2,3-díón/Flavis-nr. 07.018

Allar tegundir

CAS-nr. 38888-81-2/2-ísóbútýl-3,5(6)-dímetýlpýrasín

Allar tegundir

CAS-nr. 38917-61-2/5,6-dímetýldíhýdrósýklópentapýrasín/Flavis-nr. 14.102

Allar tegundir

CAS-nr. 38917-62-3/6,7-díhýdró-2,3-dímetýl-5H-sýklópentapýrasín/Flavis-nr.
14.098

Allar tegundir

CAS-nr. 39026-94-3/hept-2-ýlbútýrat/Flavis-nr. 09.923

Allar tegundir

CAS-nr. 3913-80-2/okt-2-enýlasetat/Flavis-nr. 09.276

Allar tegundir

CAS-nr. 3915-83-1/nerýlísóvalerat/Flavis-nr. 09.471

Allar tegundir

CAS-nr. 39212-23-2/3-metýloktanó-1,4-laktón/Flavis-nr. 10.053

Allar tegundir

CAS-nr. 39748-49-7/3-metýl-2-oxóvalerínsýra/Flavis-nr. 08.093

Allar tegundir

CAS-nr. 39770-05-3/dek-9-enal/Flavis-nr. 05.139

Allar tegundir

CAS-nr. 39924-52-2/metýl-3-oxó-2-pent-2-enýl-1-sýklópentýlasetat/Flavis-nr.
09.521

Allar tegundir

CAS-nr. 40348-72-9/metýl-2-hýdroxý-4-metýlvalerat/Flavis-nr. 09.548

Allar tegundir

CAS-nr.
02.232

Allar tegundir

40716-66-3/trans-3,7,11-trímetýldódeka-1,6,10-tríen-3-ól/Flavis-nr.

CAS-nr. 4077-47-8/2,5-dímetýl-4-metoxýfúran-3(2H)-ón/Flavis-nr. 13.089

Allar tegundir

CAS-nr. 40878-72-6/2-(metýlþíómetýl)bút-2-enal/Flavis-nr. 12.079

Allar tegundir

CAS-nr. 4104-45-4/3-metýlþíóprópýlamín/Flavis-nr. 12186

Allar tegundir

CAS-nr.
41199-19-3/1,2,3,4,4a,5,6,7-oktahýdró-2,5,5-trímetýlnaftalen-2-ól,
ambrínól, 2,5,5-trímetýl-2-hýdroxýoktalín/Flavis-nr. 02.197

Allar tegundir

CAS-nr. 41239-48-9/2,5-díetýltetrahýdrófúran/Flavis-nr. 13.095

Allar tegundir

CAS-nr. 4170-30-3/bút-2-enal/Flavis-nr. 05.135

Allar tegundir

CAS-nr. 4175-66-0/2,5-dímetýlþíasól/Flavis-nr. 15.063

Allar tegundir

CAS-nr. 4208-49-5/allýl-2-fúróat/Flavis-nr. 13.004

Allar tegundir
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CAS-nr. 4219-24-3/hex-3-ensýra/Flavis-nr. 08.050

Allar tegundir

CAS-nr. 42436-07-7/hex-3(cis)-enýlfenýlasetat/Flavis-nr. 09.805

Allar tegundir

CAS-nr. 42474-44-3/2,3,5-tríþíahexan/Flavis-nr. 12.198

Allar tegundir

CAS-nr. 4253-89-8/dí-ísóprópýldísúlfíð/Flavis-nr. 12.109

Allar tegundir

CAS-nr. 4265-97-8/heptýloktanóat/Flavis-nr. 09.118

Allar tegundir

CAS-nr. 43219-68-7/1-(1,4-dímetýlsýklóhex-3-en-1-ýl/Flavis-nr. 07.116

Allar tegundir

CAS-nr. 432-24-6/2,6,6-trímetýlsýklóhex-2-en-1-karbaldehýð, β-sýklósítral/
Flavis-nr. 05.182

Allar tegundir

CAS-nr. 4410-99-5/2-fenýletan-1-þíól/Flavis-nr. 12.194

Allar tegundir

CAS-nr. 4411-89-6/2-fenýlkrótónaldehýð/Flavis-nr. 05.062

Allar tegundir

CAS-nr. 4440-65-7/3-hexenal, hex-3-enal/Flavis-nr. 05.192

Allar tegundir

CAS-nr. 4455-13-4/etýl-2-(metýlþíó)asetat/Flavis-nr. 12.122

Allar tegundir

CAS-nr. 4493-42-9/metýldeka-2,4-díenóat/Flavis-nr. 09.639

Allar tegundir

CAS-nr.
05.119

Allar tegundir

4501-58-0/2,2,3-trímetýlsýklópent-3-en-1-ýlasetaldehýð/Flavis-nr.

CAS-nr. 4536-23-6/2-metýlhexansýra/Flavis-nr. 08.035

Allar tegundir

CAS-nr. 4606-15-9/própýlfenýlasetat/Flavis-nr. 09.702

Allar tegundir

CAS-nr. 4630-82-4/metýlsýklóhexankarboxýlat/Flavis-nr. 09.536

Allar tegundir

CAS-nr. 463-40-1/oktadeka-9,12,15-tríensýra/Flavis-nr. 08.106

Allar tegundir

CAS-nr. 4634-89-3/hex-4-enal/Flavis-nr. 05.113

Allar tegundir

CAS-nr. 4643-25-8/hept-2-en-4-ón/Flavis-nr. 07.104

Allar tegundir

CAS-nr. 4643-27-0/okt-2-en-4-ón/Flavis-nr. 07.082

Allar tegundir

CAS-nr. 469-61-4/α-sedren/Flavis-nr. 01.022

Allar tegundir

CAS-nr. 470-67-7/1,4-síneól/Flavis-nr. 03.007

Allar tegundir

CAS-nr.
472-66-2/2,6,6-trímetýl-1-sýklóhexen-1-asetaldehýð,
β-hómósýklósítral/Flavis-nr. 05.112

Allar tegundir

CAS-nr.
473-67-6/4,6,6-trímetýl-bísýkló[3.1.1]hept-3-en-2-ón,
4,6,6-trímetýlbísýkló[3.1.1]hept-3-en-2-ól,
verbenól,
4-hýdroxý-2,6,6trímetýlbísýkló[3.1.1]hept-2-en, d-verbenól, 2-pínenól-4, pín-2-en-4-ól/Flavisnr. 02.101

Allar tegundir

CAS-nr. 4748-78-1/4-etýlbensaldehýð/Flavis-nr. 05.068

Allar tegundir

CAS-nr. 475-20-7/longifólen/Flavis-nr. 01.047

Allar tegundir

CAS-nr. 4798-44-1/hex-1-en-3-ól/Flavis-nr. 02.104

Allar tegundir

CAS-nr. 4798-61-2/okt-2-en-4-ól/Flavis-nr. 02.193

Allar tegundir
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CAS-nr. 4864-61-3/3-oktýlasetat/Flavis-nr. 09.254

Allar tegundir

CAS-nr. 4887-30-3/oktýlhexanóat/Flavis-nr. 09.677

Allar tegundir

CAS-nr. 491-04-3/p-ment-1-en-3-ól/Flavis-nr. 02.083

Allar tegundir

CAS-nr. 491-09-8/p-menta-1,4(8)-díen-3-ón/Flavis-nr. 07.127

Allar tegundir

CAS-nr. 494-90-6/mentófúran/Flavis-nr. 13.035

Allar tegundir

CAS-nr. 495-61-4/β-bisabólen/Flavis-nr. 01.028

Allar tegundir

CAS-nr. 496-77-5/5-hýdroxýoktan-4-ón/Flavis-nr. 07.065

Allar tegundir

CAS-nr. 497-03-0/2-metýlkrótónaldehýð/Flavis-nr. 05.095

Allar tegundir

CAS-nr. 498-00-0/4-hýdroxý-3-metoxýbensýlalkóhól, vanillýlalkóhól/Flavis-nr.
02.213

Allar tegundir

CAS-nr. 498-02-2/asetóvanillón/Flavis-nr. 07.142

Allar tegundir

CAS-nr. 499-12-7/próp-1-en-1,2,3-tríkarboxýlsýra/Flavis-nr. 08.033

Allar tegundir

CAS-nr. 499-70-7/p-mentan-2-ón/Flavis-nr. 07.092

Allar tegundir

CAS-nr. 500-02-7/4-ísóprópýlsýklóhex-2-en-1-ón/Flavis-nr. 07.172

Allar tegundir

CAS-nr. 501-52-0/2-fenýlprópíónsýra/Flavis-nr. 08.032

Allar tegundir

CAS-nr. 502-61-4/α-farnesen/Flavis-nr. 01.040

Allar tegundir

CAS-nr. 505-29-3/1,4-díþían/Flavis-nr. 15.066

Allar tegundir

CAS-nr. 505-79-3/3-(metýlþíó)própýlísóþíósýanat/Flavis-nr. 12.030

Allar tegundir

CAS-nr. 5077-67-8/1-hýdroxýbútan-2-ón/Flavis-nr. 07.090

Allar tegundir

CAS-nr. 5090-41-5/9-oktadekenal/Flavis-nr. 05.203

Allar tegundir

CAS-nr. 51100-54-0/dek-1-en-3-ól/Flavis-nr. 02.136

Allar tegundir

CAS-nr. 5137-52-0/pentýlfenýlasetat/Flavis-nr. 09.761

Allar tegundir

CAS-nr. 513-85-9/bútan-2,3-díól/Flavis-nr. 02.133

Allar tegundir

CAS-nr. 515-00-4/2-hýdroxýmetýl-6,6-dímetýl-bísýkló[3.1.1]hept-2-en, (-)-pín2-en-10-ól, 6,6-dímetýl-2-oxómetýlbísýkló[1,3,3]-hept-2-en, 10-hýdroxý-2pínen, 2-pínen-10-ól, mýrtenól/Flavis-nr. 02.091

Allar tegundir

CAS-nr.
515-03-7/4,6,10,10-tetrametýl-5-(3,3-dímetýlpent-4-enýl)bísýkló[4.4.0]dekan-4-ól, viðskiptaheitið sklareól/Flavis-nr. 02.206

Allar tegundir

CAS-nr. 51534-66-8/metýl-2-(metýlþíó)bútýrat/Flavis-nr. 12.086

Allar tegundir

CAS-nr.
515-69-5/6-metýl-2-(4-metýlsýklóhex-3-enýl)hept-5-en-2-ól,
α-bísabólól,
(R*,R*)-.α.,4-dímetýl-.α.-(4-metýl-3-pentenýl)sýklóhex-3-en-1metanól, bísabóla-1,12-díen-8-ól/Flavis-nr. 02.129

Allar tegundir

CAS-nr. 5166-53-0/5-metýlhex-3-en-2-ón/Flavis-nr. 07.106

Allar tegundir

CAS-nr. 51755-83-0/3-merkaptóhexan-1-ól/Flavis-nr. 12.217

Allar tegundir
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CAS-nr. 51755-85-2/3-(metýlþíó)hexýlasetat/Flavis-nr. 12.236

Allar tegundir

CAS-nr. 5205-07-2/3-metýlbút-3-enýlasetat/Flavis-nr. 09.655

Allar tegundir

CAS-nr. 5205-12-9/3-metýlbút-3-enýlbensóat/Flavis-nr. 09.656

Allar tegundir

CAS-nr. 5271-38-5/2-(metýlþíó)etan-1-ól/Flavis-nr. 12.179

Allar tegundir

CAS-nr. 529-20-4/o-tólúaldehýð/Flavis-nr. 05.026

Allar tegundir

CAS-nr. 530-56-3/4-hýdroxý-3,5-dímetoxýbensýlalkóhól/Flavis-nr. 02.164

Allar tegundir

CAS-nr. 530-57-4/4-hýdroxý-3,5-dímetoxýbensósýra/Flavis-nr. 08.087

Allar tegundir

CAS-nr. 5320-75-2/sinnamýlbensóat/Flavis-nr. 09.780

Allar tegundir

CAS-nr.
07.118

Allar tegundir

53263-58-4/5-etýl-2-hýdroxý-3-metýlsýklópent-2-en-1-ón/Flavis-nr.

CAS-nr. 53398-80-4/Hex-2(trans)-enýlprópíónat/Flavis-nr. 09.395

Allar tegundir

CAS-nr. 53398-85-9/cis-3-hexenýl-2-metýlbútanóat/Flavis-nr. 09.854

Allar tegundir

CAS-nr. 53398-86-0/hex-2-enýlhexanóat/Flavis-nr. 09.398

Allar tegundir

CAS-nr. 53398-87-1/hex-3-enýlhex-2-enóat/Flavis-nr. 09.568

Allar tegundir

CAS-nr. 534-15-6/1,1-dímetoxýetan/Flavis-nr. 06.015

Allar tegundir

CAS-nr. 5362-56-1/4-metýlpent-2-enal/Flavis-nr. 05.114

Allar tegundir

CAS-nr.
536-50-5/1-(4-metýlfenýl)etan-1-ól,
p-α-dímetýlbensýlalkóhól,
p-tólýlmetýlkarbínól, 1-p-tólýl-1-etanól, p-tólýlmetýlkarbínól/Flavis-nr. 02.080

Allar tegundir

CAS-nr. 536-59-4/p-menta-1,8-díen-7-ól/Flavis-nr. 02.060

Allar tegundir

CAS-nr. 538-65-8/bútýlsinnamat/Flavis-nr. 09.733

Allar tegundir

CAS-nr. 539-30-0/bensýletýleter/Flavis-nr. 03.003

Allar tegundir

CAS-nr. 5396-89-4/bensýl-2-oxóbútýrat/Flavis-nr. 09.406

Allar tegundir

CAS-nr. 540-42-1/ísóbútýlprópíónat/Flavis-nr. 09.125

Allar tegundir

CAS-nr. 5405-41-4/etýl-3-hýdroxýbútýrat/Flavis-nr. 09.522

Allar tegundir

CAS-nr. 541-47-9/3-metýlkrótónsýra/Flavis-nr. 08.070

Allar tegundir

CAS-nr. 541-58-2/2,4-dímetýlþíasól/Flavis-nr. 15.062

Allar tegundir

CAS-nr. 541-85-5/5-metýlheptan-3-ón/Flavis-nr. 07.182

Allar tegundir

CAS-nr. 541-91-3/3-metýlsýklópentadekan-1-ón, muskón/Flavis-nr. 07.111

Allar tegundir

CAS-nr. 542-46-1/sýklóheptadek-9-en-1-ón/Flavis-nr. 07.110

Allar tegundir

CAS-nr. 542-55-2/ísóbútýlformat/Flavis-nr. 09.164

Allar tegundir

Nr. 64/192

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kenninúmer

Aukefni

14.11.2013

Tegund eða flokkur
dýra

CAS-nr. 543-49-7/heptan-2-ól/Flavis-nr. 02.045

Allar tegundir

CAS-nr. 544-12-7/hex-3-en-1-ól, laufalkóhól, β-γ-hexenól, cis-3-hexenól/
Flavis-nr. 02.159

Allar tegundir

CAS-nr. 5451-80-9/heptýlvalerat/Flavis-nr. 09.393

Allar tegundir

CAS-nr. 5452-75-5/etýlsýklóhexýlasetat/Flavis-nr. 09.829

Allar tegundir

CAS-nr. 5454-09-1/dekýlbútýrat/Flavis-nr. 09.047

Allar tegundir

CAS-nr. 5454-19-3/dekýlprópíónat/Flavis-nr. 09.127

Allar tegundir

CAS-nr. 5454-28-4/bútýlheptanóat/Flavis-nr. 09.091

Allar tegundir

CAS-nr. 5461-06-3/ísóbútýlkaprýlat/Flavis-nr. 09.593

Allar tegundir

CAS-nr. 54644-28-9/cis-trans-3,5-díetýl-1,2,4-tríþíólan/Flavis-nr. 15.049

Allar tegundir

CAS-nr. 54653-25-7/etýl-5-hexanóat/Flavis-nr. 09.921

Allar tegundir

CAS-nr. 5466-06-8/etýl-3-merkaptóprópíónat/Flavis-nr. 12.083

Allar tegundir

CAS-nr. 546-79-2/1-ísóprópýl-4-metýlbísýkló[3.1.0]hexan-4-ól, sabínenhýdrat,
tújan-4-ól/Flavis-nr. 02.085

Allar tegundir

CAS-nr. 54717-17-8/díhýdró-2,4,6-tríetýl-1,3,5(4H)-díþíasín/Flavis-nr. 15.054

Allar tegundir

CAS-nr. 547-63-7/metýlísóbútýrat/Flavis-nr. 09.412

Allar tegundir

CAS-nr. 54814-64-1/dek-2-enó-1,5-laktón/Flavis-nr. 10.037

Allar tegundir

CAS-nr. 551-93-9/2-amínóasetófenón/Flavis-nr. 11.008

Allar tegundir

CAS-nr. 55195-23-8/2-metýlbútýldekanóat/Flavis-nr. 09.660

Allar tegundir

CAS-nr. 55253-28-6/5-ísóprópenýl-2-metýlsýklópentankarboxaldehýð/Flavisnr. 05.123

Allar tegundir

CAS-nr. 554-14-3/2-metýlþíófen/Flavis-nr. 15.091

Allar tegundir

CAS-nr. 55418-52-5/píperónýlasetón/Flavis-nr. 07.031

Allar tegundir

CAS-nr. 555-10-2/p-menta-1,(7),2-díen, β-fellendren/Flavis-nr. 01.055

Allar tegundir

CAS-nr. 5552-30-7/6,7,8,8a-tetrahýdró-2,5,5,8a-tetrametýl-5H-1-bensópýran/
Flavis-nr. 13.165

Allar tegundir

CAS-nr. 556-82-1/3-metýlbút-2-en-1-ól, prenól/Flavis-nr. 02.109

Allar tegundir

CAS-nr. 557-00-6/própýlísóvalerat/Flavis-nr. 09.448

Allar tegundir

CAS-nr. 55719-85-2/fenetýl-2-metýlkrótónat/Flavis-nr. 09.496

Allar tegundir

CAS-nr. 5577-44-6/2,4-oktadíenal/Flavis-nr. 05.186

Allar tegundir

CAS-nr. 56001-43-5/nerólídýlasetat/Flavis-nr. 09.671

Allar tegundir

CAS-nr. 564-20-5/sklareólíð/Flavis-nr. 16.055

Allar tegundir

14.11.2013

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kenninúmer
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Nr. 64/193

Tegund eða flokkur
dýra

CAS-nr. 564-94-3/mýrtenal/Flavis-nr. 05.106

Allar tegundir

CAS-nr. 56767-18-1/okta-2(trans),6(trans)-díenal/Flavis-nr. 05.111

Allar tegundir

CAS-nr. 56-87-1/1-lýsín/Flavis-nr. 17.026

Allar tegundir

CAS-nr. 56-89-3/systín/Flavis-nr. 17.006

Allar tegundir

CAS-nr. 57-11-4/oktadekansýra/Flavis-nr. 08.015

Allar tegundir

CAS-nr. 5718-75-2/þíósíneól

Allar tegundir

CAS-nr. 5724-81-2/1-pýrrólín/Flavis-nr. 14.167

Allar tegundir

CAS-nr. 57576-09-7/ísópúlegýlasetat/Flavis-nr. 09.219

Allar tegundir

CAS-nr. 579-07-7/1-fenýlprópan-1,2-díón/Flavis-nr. 07.079

Allar tegundir

CAS-nr. 58-08-2/koffín/Flavis-nr. 16.016

Allar tegundir

CAS-nr. 583-60-8/2-metýlsýklóhexanón/Flavis-nr. 07.179

Allar tegundir

CAS-nr. 5837-78-5/etýl-2-metýlkrótónat/Flavis-nr. 09.495

Allar tegundir

CAS-nr. 585-25-1/oktan-2,3-díón/Flavis-nr. 07.248

Allar tegundir

CAS-nr. 586-82-3/4-ísóprópýl-1-metýl-3-sýklóhexen-1-ól, 1-metýl-4-ísóprópýl3-sýklóhexen-1-ól, 1-terpínenól/Flavis-nr. 02.096

Allar tegundir

CAS-nr. 5870-68-8/etýl-3-metýlvalerat/Flavis-nr. 09.541

Allar tegundir

CAS-nr. 5870-93-9/heptýlbútýrat/Flavis-nr. 09.166

Allar tegundir

CAS-nr. 589-35-5/3-metýlpentan-1-ól/Flavis-nr. 02.115

Allar tegundir

CAS-nr. 589-38-8/hexan-3-ón/Flavis-nr. 07.096

Allar tegundir

CAS-nr. 589-66-2/ísóbútýlkrótónat/Flavis-nr. 09.273

Allar tegundir

CAS-nr. 589-75-3/bútýloktanóat/Flavis-nr. 09.209

Allar tegundir

CAS-nr. 589-82-2/heptan-3-ól/Flavis-nr. 02.044

Allar tegundir

CAS-nr. 590-01-2/bútýlprópíónat/Flavis-nr. 09.124

Allar tegundir

CAS-nr. 5905-46-4/próp-1-enýlprópýldísúlfíð/Flavis-nr. 12.044

Allar tegundir

CAS-nr. 5905-47-5/metýlpróp-1-enýldísúlfíð/Flavis-nr. 12.075

Allar tegundir

CAS-nr. 591-12-8/5-metýlfúran-2(3H)-ón/Flavis-nr. 10.012

Allar tegundir

CAS-nr. 591-24-2/3-metýlsýklóhexanón/Flavis-nr. 07.180

Allar tegundir

CAS-nr. 5921-82-4/2-heptýlasetat/Flavis-nr. 09.388

Allar tegundir

CAS-nr. 5921-83-5/(+/-)-3-heptýlasetat/Flavis-nr. 09.924

Allar tegundir

CAS-nr. 592-20-1/2-oxóprópýlasetat/Flavis-nr. 09.185

Allar tegundir

CAS-nr. 592-84-7/bútýlformat/Flavis-nr. 09.163

Allar tegundir

Nr. 64/194

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kenninúmer
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Tegund eða flokkur
dýra

Aukefni

CAS-nr. 59324-17-3/trans-metýl-4-própýl-1,3-oxaþían/Flavis-nr. 16.062

Allar tegundir

CAS-nr.
5947-36-4/3-hýdroxý-6,6-dímetýl-2-metýlen-bísýkló[3.1.1]heptan,
6,6-dímetýl-2-metýlenbísýkló[3.1.1]heptan-3-ól, 2(10)-pínen-3-ól, 6,6-dímetýl3-hýdroxý-2-metýlenbísýkló[3.1.1]-heptan, 2(10)pínenól-3, pínókarveól/Flavisnr. 02.100

Allar tegundir

CAS-nr. 59-51-8/(d, 1-)meþíónín/Flavis-nr. 17.014

Allar tegundir

CAS-nr. 5953-49-1/sek-hexýlasetat/Flavis-nr. 09.576

Allar tegundir

CAS-nr. 5986-55-0/patsúlól/Flavis-nr. 02.199

Allar tegundir

CAS-nr. 598-75-4/3-metýlbútan-2-ól/Flavis-nr. 02.111

Allar tegundir

CAS-nr.
5989-33-3/5(2-hýdroxýísóprópýl)-2-metýl-2-vínyltetrahýdrófúran/
Flavis-nr. 13096

Allar tegundir

CAS-nr. 59902-01-1/2,8-díþíanón-4-en-4-karboxaldehýð/Flavis-nr. 12.065

Allar tegundir

CAS-nr. 600-18-0/2-oxósmjörsýra/Flavis-nr. 08.066

Allar tegundir

CAS-nr. 60066-88-8/β-sínensal/Flavis-nr. 05.178

Allar tegundir

CAS-nr. 60-33-3/oktadeka-9,12-díensýra/Flavis-nr. 08.041

Allar tegundir

CAS-nr. 60415-61-4/1-metýlbútýlbútýrat/Flavis-nr. 09.658

Allar tegundir

CAS-nr. 606-45-1/metýl-2-metoxýbensóat/Flavis-nr. 09.796

Allar tegundir

CAS-nr. 6066-49-5/3-bútýlþalíð/Flavis-nr. 10.025

Allar tegundir

CAS-nr. 60826-15-5/nónan-3-ýl-asetat/Flavis-nr. 09.925

Allar tegundir

CAS-nr. 61122-71-2/S-metýl-4-metýlpentanþíóat/Flavis-nr. 12.148

Allar tegundir

CAS-nr. 6119-47-7/kínínmónóhýdróklóríðdíhýdrat/Flavis-nr. 14.155

Allar tegundir

CAS-nr. 6119-70-6/kínínsúlfat/Flavis-nr. 14.152

Allar tegundir

CAS-nr. 6126-50-7/hex-4-en-1-ól/Flavis-nr. 02.074

Allar tegundir

CAS-nr. 613-70-7/2-metoxýfenýlasetat/Flavis-nr. 09.174

Allar tegundir

CAS-nr. 614-33-5/glýserýltríbensóat/Flavis-nr. 09.812

Allar tegundir

CAS-nr. 61444-38-0/hex-3-enýlhex-3-enóat/Flavis-nr. 09.291

Allar tegundir

CAS-nr. 617-35-6/etýlpýruvat/Flavis-nr. 09.442

Allar tegundir

CAS-nr. 617-50-5/ísóprópýlísóbútýrat/Flavis-nr. 09.415

Allar tegundir

CAS-nr.
619-01-2/p-ment-8-en-2-ól,
8-p-menten-2-ól,
ísóprópenýlsýklóhexanól, díhýdrókarveól/Flavis-nr. 02.061

6-metýl-3-

Allar tegundir

CAS-nr. 6191-71-5/cis-4-heptenól

Allar tegundir

CAS-nr. 620-23-5/m-tólúaldehýð/Flavis-nr. 05.028

Allar tegundir

14.11.2013
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CAS-nr. 622-39-9/2-própýlpýridín/Flavis-nr. 14.164

Allar tegundir

CAS-nr. 623-05-2/4-hýdroxýbensýlalkóhól/Flavis-nr. 02.165

Allar tegundir

CAS-nr. 623-19-8/fúrfúrýlprópíónat/Flavis-nr. 13.062

Allar tegundir

CAS-nr. 623-36-9/2-metýlpent-2-enal/Flavis-nr. 05.090

Allar tegundir

CAS-nr. 623-37-0/hexan-3-ól/Flavis-nr. 02.089

Allar tegundir

CAS-nr. 624-13-5/própýloktanóat/Flavis-nr. 09.816

Allar tegundir

CAS-nr. 624-24-8/metýlvalerat/Flavis-nr. 09.182

Allar tegundir

CAS-nr. 624-54-4/pentýlprópíónat/Flavis-nr. 09.135

Allar tegundir

CAS-nr. 62488-56-6/nóna-2,4-díen-1-ól/Flavis-nr. 02.188

Allar tegundir

CAS-nr. 624-89-5/metýletýlsúlfíð/Flavis-nr. 12.154

Allar tegundir

CAS-nr. 625-33-2/pent-3-en-2-ón/Flavis-nr. 07.044

Allar tegundir

CAS-nr. 625-55-8/ísóprópýlformat/Flavis-nr. 09.165

Allar tegundir

CAS-nr. 6258-63-5/2-þíófenmetanþíól/Flavis-nr. 15.108

Allar tegundir

CAS-nr. 6261-18-3/trans-3-metýl-2-(2-pentenýl)-2-sýklópenten-1-ón/Flavis-nr.
07.219

Allar tegundir

CAS-nr. 626-38-0/1-metýlbútýlasetat/Flavis-nr. 09.657

Allar tegundir

CAS-nr. 626-82-4/bútýlhexanóat/Flavis-nr. 09.063

Allar tegundir

CAS-nr. 628-46-6/5-metýlhexansýra/Flavis-nr. 08.061

Allar tegundir

CAS-nr. 628-63-7/pentýlasetat/Flavis-nr. 09.021

Allar tegundir

CAS-nr. 628-99-9/nónan-2-ól/Flavis-nr. 02.087

Allar tegundir

CAS-nr. 6290-37-5/2-fenetýlhexanóat/Flavis-nr. 09.261

Allar tegundir

CAS-nr. 629-33-4/hexýlformat/Flavis-nr. 09.161

Allar tegundir

CAS-nr.
63253-24-7/4-(4,5-dímetýl-1,3-díoxólan-2-ýl)-2-metoxý-fenól,
vanillín-bútan-2,3-díól-asetal (blanda rúmhverfna)/Flavis-nr. 06.132

Allar tegundir

CAS-nr. 637-78-5/ísóprópýlprópíónat/Flavis-nr. 09.123

Allar tegundir

CAS-nr. 637-84-7/2,6-dímetýlokta-2,4,6-tríen/Flavis-nr. 01.035

Allar tegundir

CAS-nr. 6379-73-3/karvakrýlmetýleter/Flavis-nr. 04.059

Allar tegundir

CAS-nr. 6380-23-0/1,2-dímetoxý-4-vínylbensen/Flavis-nr. 04.040

Allar tegundir

CAS-nr. 638-11-9/ísóprópýlbútýrat/Flavis-nr. 09.041

Allar tegundir

CAS-nr. 638-17-5/2,4,6-trímetýldíhýdró-1,3,5(4H)-díþíasín/Flavis-nr. 15.109

Allar tegundir

Nr. 64/196

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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dýra
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CAS-nr. 638-25-5/pentýloktanóat/Flavis-nr. 09.112

Allar tegundir

CAS-nr. 638-49-3/pentýlformat/Flavis-nr. 09.159

Allar tegundir

CAS-nr. 63986-03-8/bútýletýldísúlfíð/Flavis-nr. 12.254

Allar tegundir

CAS-nr. 64-04-0/fenetýlamín/Flavis-nr. 11.006

Allar tegundir

CAS-nr. 64275-73-6/okt-5(cis)-en-1-ól/Flavis-nr. 02.113

Allar tegundir

CAS-nr. 644-49-5/própýlísóbútýrat/Flavis-nr. 09.414

Allar tegundir

CAS-nr. 645-13-6/4-ísóprópýlasetófenón/Flavis-nr. 07.042

Allar tegundir

CAS-nr. 646-07-1/4-metýlvalerínsýra/Flavis-nr. 08.057

Allar tegundir

CAS-nr. 65405-70-1/dek-4(trans)-enal/Flavis-nr. 05.138

Allar tegundir

CAS-nr. 65405-77-8/hex-3-enýlsalisýlat/Flavis-nr. 09.570

Allar tegundir

CAS-nr. 65405-80-3/hex-3-enýlbút-2-enóat/Flavis-nr. 09.566

Allar tegundir

CAS-nr.
65416-59-3/6-metýlen-2,10,10-trímetýl-1-oxaspíró[4.5]dek-7-en//
Flavis-nr. 16.054

Allar tegundir

CAS-nr. 65620-50-0/6-hýdroxýdíhýdróþeaspíran/Flavis-nr. 13.076

Allar tegundir

CAS-nr.
65817-24-5/dímetýl-3,6-bensó-2(3H)-fúranón,
hýdroxýfenýl)própíónsýru-γ-laktón

Allar tegundir

2-(4-metýl-2-

CAS-nr. 65894-83-9/4,5-dímetýl-2-ísóbútýl-3-þíasólín/Flavis-nr. 15.032

Allar tegundir

CAS-nr. 6624-71-1/dódekýlísóbútýrat/Flavis-nr. 09.523

Allar tegundir

CAS-nr. 6638-05-7/4-metýl-2,6-dímetoxýfenól/Flavis-nr. 04.053

Allar tegundir

CAS-nr. 67114-38-9/γ-jasmólaktón, dek-7-enó-1,4-laktón/Flavis-nr. 10.038

Allar tegundir

CAS-nr. 67121-39-5/2-metýlbútýloktanóat/Flavis-nr. 09.664

Allar tegundir

CAS-nr. 67452-27-1/cis-4-dekenýlasetat/Flavis-nr. 09.918

Allar tegundir

CAS-nr. 6753-98-6/3,7,10-húmulatríen/Flavis-nr. 01.043

Allar tegundir

CAS-nr. 67633-97-0/3-merkaptópentan-2-ón/Flavis-nr. 12.031

Allar tegundir

CAS-nr. 67-64-1/aseton/Flavis-nr. 07.050

Allar tegundir

CAS-nr. 67663-01-8/3-metýl-γ-dekalaktón/Flavis-nr. 10.069

Allar tegundir

CAS-nr. 6766-82-1/2,6-dímetoxý-4-própýlfenól/Flavis-nr. 04.056

Allar tegundir

CAS-nr. 67860-38-2/1-(2-metýl-4-pýrimídínýl)-etanón/Flavis-nr. 14.070

Allar tegundir

14.11.2013
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CAS-nr. 6789-88-4/hexýlbensóat/Flavis-nr. 09.768

Allar tegundir

CAS-nr. 68039-26-9/pentýl-2-metýlbútýrat/Flavis-nr. 09.679

Allar tegundir

CAS-nr. 6812-78-8/(S)-3,7-dímetýl-7-okten-1-ól/Flavis-nr. 02.228

Allar tegundir

CAS-nr. 68133-76-6/hex-3-enýl-2-oxóprópíónat/Flavis-nr. 09.565

Allar tegundir

CAS-nr. 68227-51-0/2-metýl-5-oxósýklópent-1-enýlbútýrat/Flavis-nr. 09.654

Allar tegundir

CAS-nr. 68378-13-2/2-metoxý-(3,5 eða 6)-metýlpýrasín/Flavis-nr. 14.076

Allar tegundir

CAS-nr. 68480-28-4/3-metýlbút-2-enýlformat/Flavis-nr. 09.694

Allar tegundir

CAS-nr. 68698-59-9/hex-2-enýlísóvalerat/Flavis-nr. 09.399

Allar tegundir

CAS-nr. 68922-10-1/sítrónellýlísóvalerat/Flavis-nr. 09.460

Allar tegundir

CAS-nr. 689-89-4/metýlhexa-2,4-díenóat/Flavis-nr. 09.300

Allar tegundir

CAS-nr. 6915-15-7/l-eplasýra/Flavis-nr. 08.017

Allar tegundir

CAS-nr. 693-95-8/4-metýlþíasól/Flavis-nr. 15.035

Allar tegundir

CAS-nr. 6963-56-0/p-anísýlbútýrat/Flavis-nr. 09.058

Allar tegundir

CAS-nr. 69-72-7/salisýlsýra/Flavis-nr. 08.112

Allar tegundir

CAS-nr. 6975-60-6/1-(2-fúrýl)-própan-2-ón/Flavis-nr. 13.045

Allar tegundir

CAS-nr. 698-27-1/2-hýdroxý-4-metýlbensaldehýð/Flavis-nr. 05.091

Allar tegundir

CAS-nr. 69925-33-3/etýlokta-4,7-díenóat/Flavis-nr. 09.290

Allar tegundir

CAS-nr. 7011-83-8/5-hexýl-5-metýldíhýdrófúran-2(3H)-ón/Flavis-nr. 10.051

Allar tegundir

CAS-nr. 70-54-2/(d,l-)lýsín/Flavis-nr. 17.013

Allar tegundir

CAS-nr. 7069-41-2/2-trídekenal/Flavis-nr. 05.195

Allar tegundir

CAS-nr. 71-23-8/própan-1-ól/Flavis-nr. 02.002

Allar tegundir

CAS-nr. 72437-68-4/amýlmetýldísúlfíð/Flavis-nr. 12.253

Allar tegundir

CAS-nr. 72869-75-1/díallýlfjölsúlfíð/Flavis-nr. 12.074

Allar tegundir

CAS-nr. 72928-52-0/mýrtenýlformat/Flavis-nr. 09.272

Allar tegundir

CAS-nr. 7341-17-5/2-etýlhexan-1-þíól/Flavis-nr. 12.128

Allar tegundir

CAS-nr. 7367-82-0/etýlokt-2(trans)-enóat/Flavis-nr. 09.285

Allar tegundir

CAS-nr. 7370-92-5/6-oktýl-tetrahýdró-pýran-2-ón/Flavis-nr. 10.058

Allar tegundir

Nr. 64/198

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kenninúmer

14.11.2013

Tegund eða flokkur
dýra

Aukefni

CAS-nr. 7392-19-0/2,6,6-trímetýl-2-vínyltetrahýdrópýran/Flavis-nr. 13.094

Allar tegundir

CAS-nr. 7402-29-1/3-fenýlprópýlbútýrat/Flavis-nr. 09.690

Allar tegundir

CAS-nr. 7416-35-5/2,2-dímetýl-5-(1-metýlpróp-1-enýl)tetrahýdrófúran/Flavisnr. 13.090

Allar tegundir

CAS-nr. 7460-74-4/fenetýlvalerat/Flavis-nr. 09.201

Allar tegundir

CAS-nr. 7492-41-3/bornýlformat/Flavis-nr. 09.082

Allar tegundir

CAS-nr. 7493-58-5/4-metýlpentan-2,3-díón/Flavis-nr. 07.063

Allar tegundir

CAS-nr. 7493-82-5/pentýlheptanóat/Flavis-nr. 09.098

Allar tegundir

CAS-nr. 75-08-1/etanþíól/Flavis-nr. 12.017

Allar tegundir

CAS-nr. 7540-53-6/sítrónellýlvalerat/Flavis-nr. 09.151

Allar tegundir

CAS-nr. 7549-33-9/p-anísýlprópíónat/Flavis-nr. 09.145

Allar tegundir

CAS-nr. 7549-41-9/bornýlvalerat/Flavis-nr. 09.153

Allar tegundir

CAS-nr. 7554-12-3/díetýlmalat/Flavis-nr. 09.439

Allar tegundir

CAS-nr. 759-05-7/3-metýl-2-oxósmjörsýra/Flavis-nr. 08.051

Allar tegundir

CAS-nr. 762-29-8/6,10,14-trímetýlpentadeka-5,9,13-tríen-2-ón (farnesýlaseton)/
Flavis-nr. 07.114

Allar tegundir

CAS-nr. 76238-22-7/nón-6-enýlasetat/Flavis-nr. 09.673

Allar tegundir

CAS-nr. 764-39-6/pent-2-enal/Flavis-nr. 05.102

Allar tegundir

CAS-nr. 764-40-9/penta-2,4-díenal/Flavis-nr. 05.101

Allar tegundir

CAS-nr. 76-50-6/bornýlísóvalerat/Flavis-nr. 09.456

Allar tegundir

CAS-nr. 76649-23-5/3-metýlbút-2-enýl 2-metýlprópanóat/Flavis-nr. 09.695

Allar tegundir

CAS-nr. 76649-25-7/nóna-3,6-díen-1-ól/Flavis-nr. 02.189

Allar tegundir

CAS-nr. 76649-26-8/nóna-3,6-díenýlasetat/Flavis-nr. 09.674

Allar tegundir

CAS-nr. 7681-88-1/2,3-díhýdrófarnesen/Flavis-nr. 01.032

Allar tegundir

CAS-nr. 77-42-9/12-β-santalen-14-ól/Flavis-nr. 02.216

Allar tegundir

CAS-nr.
10.042

774-64-1/4-hýdroxý-2,3-dímetýl-5-hexensýru-γ-laktón

/Flavis-nr.

Allar tegundir

CAS-nr. 77-53-2/sedról/Flavis-nr. 02.120

Allar tegundir

CAS-nr. 77-54-3/sedrýlasetat/Flavis-nr. 09.171

Allar tegundir
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CAS-nr. 7764-50-3/díhýdrókarvón/Flavis-nr. 07.128

Allar tegundir

CAS-nr. 7774-65-4/terpínýl-2-metýlprópíónat/Flavis-nr. 09.425

Allar tegundir

CAS-nr. 7778-83-8/própýlsinnamat/Flavis-nr. 09.731

Allar tegundir

CAS-nr. 7778-87-2/própýlheptanóat/Flavis-nr. 09.095

Allar tegundir

CAS-nr. 7778-96-3/ródínýlísóvalerat/Flavis-nr. 09.465

Allar tegundir

CAS-nr. 7779-23-9/línalýlhexanóat/Flavis-nr. 09.068

Allar tegundir

CAS-nr. 7779-50-2/hexadek-6-enó-1,16-laktón/Flavis-nr. 10.003

Allar tegundir

CAS-nr. 7779-70-6/3-metýlbútýlnónanóat/Flavis-nr. 09.110

Allar tegundir

CAS-nr. 7779-73-9/ísóbornýlísóvalerat/Flavis-nr. 09.457

Allar tegundir

CAS-nr. 7779-80-8/ísóbútýlheptanóat/Flavis-nr. 09.092

Allar tegundir

CAS-nr. 7779-81-9/ísóbútýl-2-metýlbút-2(cis)-enóat/Flavis-nr. 09.408

Allar tegundir

CAS-nr. 7783-06-4 /brennisteinsvetni/Flavis-nr. 16.007

Allar tegundir

CAS-nr. 7785-33-3/geranýl-2-metýlkrótónat/Flavis-nr. 09.383

Allar tegundir

CAS-nr. 7785-63-9/pentýl-2-metýlísókrótónat/Flavis-nr. 09.680

Allar tegundir

CAS-nr. 7786-47-2/nónýlísóvalerat/Flavis-nr. 09.452

Allar tegundir

CAS-nr. 7786-48-3/nónýloktanóat/Flavis-nr. 09.115

Allar tegundir

CAS-nr. 7786-58-5/oktýlísóvalerat/Flavis-nr. 09.451

Allar tegundir

CAS-nr. 78417-28-4/etýldeka-2,4,7-tríenóat/Flavis-nr. 09.371

Allar tegundir

CAS-nr. 78-92-2/bútan-2-ól/Flavis-nr. 02.121

Allar tegundir

CAS-nr. 79-41-4/2-metýlprópensýra

Allar tegundir

CAS-nr. 79-69-3/3,7-dímetýloktan-3-ól/Flavis-nr. 02.028

Allar tegundir

CAS-nr. 79-70-9/4-(2,5,6,6-tetrametýl-1-sýklóhexenýl)bút-3-en-2-ón/Flavis-nr.
07.200

Allar tegundir

CAS-nr. 79-76-5/γ-jónón/Flavis-nr. 07.091

Allar tegundir

CAS-nr. 80-26-2/α-terpínýlasetat/Flavis-nr. 09.015

Allar tegundir

CAS-nr. 80-27-3/terpínýlprópíónat/Flavis-nr. 09.142

Allar tegundir

CAS-nr.
10.034

Allar tegundir

80417-97-6/5,6-díhýdró-3,6-dímetýlbensófúran-2(4H)-ón/Flavis-nr.

Nr. 64/200

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kenninúmer
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14.11.2013

Tegund eða flokkur
dýra

CAS-nr. 80-62-6/metýl-2-metýl-2-própenóat/Flavis-nr. 09.647

Allar tegundir

CAS-nr. 80-68-2/þreónín/Flavis-nr. 17.021

Allar tegundir

CAS-nr. 816-66-0/4-metýl-2-oxóvalerínsýra/Flavis-nr. 08.052

Allar tegundir

CAS-nr. 821-09-0/pent-4-en-1-ól/Flavis-nr. 02.201

Allar tegundir

CAS-nr. 823-22-3/hexanó-1,5-laktón/Flavis-nr. 10.010

Allar tegundir

CAS-nr. 83-88-5/ríbóflavín

Allar tegundir

CAS-nr. 84060-80-0/(Z,Z)-3-hexenýl-2-metýl-2-bútenóat

Allar tegundir

CAS-nr. 84434-65-1/(+/-)oktan-3-ýl-format/Flavis-nr. 09.926

Allar tegundir

CAS-nr. 84642-60-4/oktenýl-2-bútýrattrans/Flavis-nr. 09.277

Allar tegundir

CAS-nr. 84642-61-5/sek-bútan-3-ónýlbútýrat/Flavis-nr. 09.264

Allar tegundir

CAS-nr. 84788-08-9/própýl-2,4-dekadíenóat/Flavis-nr. 09.840

Allar tegundir

CAS-nr. 85409-36-5/2-metýlbútýrasítrónellýl/Flavis-nr.

Allar tegundir

CAS-nr. 87-22-9/fenetýlsalisýlat/Flavis-nr. 09.753

Allar tegundir

CAS-nr. 87-25-2/etýlantranílat/Flavis-nr. 09.716

Allar tegundir

CAS-nr. 873-94-9/3,3,5-trímetýlsýklóhexan-1-ón/Flavis-nr. 07.203

Allar tegundir

CAS-nr. 874-66-8/3-(2-fúrýl)-2-metýlpróp-2-enal/Flavis-nr. 13.046

Allar tegundir

CAS-nr. 881-68-5/vanillýlasetat/Flavis-nr. 09.035

Allar tegundir

CAS-nr. 89-74-7/2,4-dímetýlasetófenón/Flavis-nr. 07.023

Allar tegundir

CAS-nr. 89-81-6/p-ment-1-en-3-ón/Flavis-nr. 07.175

Allar tegundir

CAS-nr. 89-88-3/vetíveról/Flavis-nr. 02.214

Allar tegundir

CAS-nr. 90-00-6/2-etýlfenól

Allar tegundir

CAS-nr. 91-16-7/1,2-dímetoxýbensen/Flavis-nr. 04.062

Allar tegundir

CAS-nr. 91-20-3/naftalín, naften/Flavis-nr. 01.053

Allar tegundir

CAS-nr. 91-22-5/kínólín/Flavis-nr. 14.063

Allar tegundir

CAS-nr. 92-52-4/bífenýl/Flavis-nr. 01.013

Allar tegundir

CAS-nr. 927-49-1/6-úndekanón/Flavis-nr. 07.249

Allar tegundir

CAS-nr. 928-80-3/dekan-3-ón/Flavis-nr. 07.151

Allar tegundir
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CAS-nr. 928-94-9/hex-2(cis)-en-1-ól/Flavis-nr. 02.156

Allar tegundir

CAS-nr. 92900-67-9/dí-ísóbútýl-1,2,4-tríþíólan/Flavis-nr. 15.047

Allar tegundir

CAS-nr. 929-22-6/trans-4-heptenal/Flavis-nr. 05.086

Allar tegundir

CAS-nr. 932-16-1/2-asetýl-1-metýlpýrról/Flavis-nr. 14.046

Allar tegundir

CAS-nr. 93-54-9/1-fenýlprópan-1-ól, fenýletýlkarbínól, 1-fenýlprópýlalkóhól,
α-etýlbensýlalkóhól, etýlfenýlkarbínól/Flavis-nr. 02.033

Allar tegundir

CAS-nr. 93-60-7/metýlnikótínat/Flavis-nr. 14.071

Allar tegundir

CAS-nr. 93905-03-4/2-metoxý-3 eða 5 eða 6-ísóprópýlpýrasín, 2-ísóprópýl-(5
eða 6)-metoxýpýrasín/Flavis-nr. 14.078

Allar tegundir

CAS-nr. 939-48-0/ísóprópýlbensóat/Flavis-nr. 09.770

Allar tegundir

CAS-nr. 94087-83-9/4-metoxý-2-metýlbútan-2-þíól/Flavis-nr. 12.145

Allar tegundir

CAS-nr. 94-26-8/bútýl-4-hýdroxýbensóat/Flavis-nr. 09.754

Allar tegundir

CAS-nr. 94293-57-9/8-asetýlþíó-p-mentanón-3/Flavis-nr. 12.201

Allar tegundir

CAS-nr. 94-30-4/etýl-4-metoxýbensóat/Flavis-nr. 09.714

Allar tegundir

CAS-nr. 94-48-4/3,7,dímetýlokta-2(trans),6-díenýlbensóat,
trans-3,7-dímetýl-2,6-oktadíen-1-ýl-bensóat/Flavis-nr. 09.767

geranýlbensóat,

Allar tegundir

CAS-nr. 96-04-8/heptan-2,3-díón/Flavis-nr. 07.064

Allar tegundir

CAS-nr. 96-22-0/3-pentanón, pentan-3-ón/Flavis-nr. 07.084

Allar tegundir

CAS-nr.
14.023

Allar tegundir

96-54-8/1-metýlpýrról,

1-metýl-1H-pýrról,

metýlpýrról/Flavis-nr.

CAS-nr. 96-54-8/metýlpýrról/Flavis-nr. 14.023

Allar tegundir

CAS-nr. 97-87-0/bútýlísóbútýrat/Flavis-nr. 09.416

Allar tegundir

CAS-nr. 97-89-2/sítrónellýlísóbútýrat/Flavis-nr. 09.421

Allar tegundir

CAS-nr. 97-95-0/2-etýlbútanól/Flavis-nr. 02.043

Allar tegundir

CAS-nr. 97-96-1/2-etýlbútanal/Flavis-nr. 05.007

Allar tegundir

CAS-nr. 97-99-4/tetrahýdrófúrfúrýlalkóhól/Flavis-nr. 13.020

Allar tegundir

CAS-nr. 98-54-4/4-(1,1-dímetýletýl)fenól/Flavis-nr. 04.064

Allar tegundir

Nr. 64/202
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CAS-nr. 99-48-9/karveól/Flavis-nr. 02.062

Allar tegundir

CAS-nr. 99-49-0/karvón/Flavis-nr. 07.012

Allar tegundir

CAS-nr. 99-72-9/2-(4-metýlfenýl)própanal, p-metýl-α-metýlfenýlasetaldehýð,
p-metýlhýdratrópaldehýð, 2-(p-tólýl)próprónaldehýð/Flavis-nr. 05.043

Allar tegundir

CAS-nr. 999-40-6/nerýlbútýrat/Flavis-nr. 09.167

Allar tegundir

CAS-nr. 99-96-7/4-hýdroxýbensósýra/Flavis-nr. 08.040

Allar tegundir

Abelmoschus moschatus Moench., Hibiscus abelmoschus L.: Hreint ambrettfræ
(e. ambrette seed absolute), CAS-nr. 8015-62-1, FEMA-nr. 2050, CoE-nr.
228, Einecs-nr. 282-891-8/olía úr ambrettfræjum, CAS-nr. 8015-62-1, FEMAnr. 2051, CoE-nr. 1, Einecs-nr. 282-891-8/tinktúra úr ambrettfræjum, CAS-nr.
84455-19-6, FEMA-nr. 2052, CoE-nr. 228

Allar tegundir

Abies alba Mill., A. sibirica Ledeb.: Abies alba, olía úr könglum, CAS-nr. 802127-0, CoE-nr. 2, Einecs-nr. 289-870-2/Abies alba, olía úr nálum, CAS-nr. 802127-0, CoE-nr. 2, Einecs-nr. 289-870-2/hrein furunál (e. pine needle absolute),
CAS-nr 8021-29-2, FEMA-nr. 2905, CoE-nr. 5, Einecs-nr. 294-351-9/Abies
alba/furutinktúra, CoE-nr. 2/5

Allar tegundir

Abies balsamica (L.) Mill.: Hreinn balsamþinur, CAS-nr. 8024-15-5, CoE-nr.
3, Einecs-nr. 285-364-0/olía úr balsamþin, CAS-nr. 8016-42-0, FEMA-nr. 2114,
CoE-nr. 3/óleóresín úr balsamþin, CAS-nr. 8016-42-0, FEMA-nr. 2115, CoE-nr.
3

Allar tegundir

Abrus precatorius L.: Hreinar óskabaunir/útdráttur úr óskabaunum/olía úr
óskabaunum/tinktúra úr óskabaunum

Allar tegundir

Acacia catechu Willd.: Útdráttur úr betelpálma, CAS-nr. 8001-76-1, FEMA-nr.
2264, CoE-nr. 6

Allar tegundir

Acacia farnesiana (L.) Willd.: Hrein ilmakasía, CAS-nr. 8023-82-3, FEMA-nr.
2260, CoE-nr. 8, Einecs-nr. 289-655-3

Allar tegundir

Acacia nilotica (L.) Del. = A. arabica L.: Útdráttur úr akasíu/tinktúra úr akasíu

Allar tegundir

Acanthea virilis Pharm. ex Wehmer: Acanthea virilis, hreint/Acanthea virilis,
útdráttur/Acanthea virilis, olía/Acanthea virilis, tinktúra

Allar tegundir

Acer spicatum Lam.: Útdráttur úr fjallahlyn, CAS-nr. 91770-23-9, FEMA-nr.
2757, CoE-nr. 11, Einecs-nr. 294-808-2/eimi úr berki fjallahlyns CoE-nr. 11

Allar tegundir

Acer spp.: Eimi úr hlyni/kreósót úr hlyni/útdráttur

Allar tegundir

Achillea millefolium L.: Hreinn vallhumall, CoE-nr. 12/vallhumalsolía, CoE-nr.
12/vallhumalstinktúra, CoE-nr. 12

Allar tegundir

Achyrocline satureioides L. = Lorenta s. (Less.) DC.: Reskigull, hreint/útdráttur
úr reskigulli/olía úr reskigulli/reskigullstinktúra

Allar tegundir

Acorus calamus L.: Hrein sverðblaðka, CoE-nr. 13/útdráttur úr sverðblöðku,
CoE-nr. 13/sverðblöðkuolía, CoE-nr. 13/sverðblöðkutinktúra, CoE-nr. 13

Allar tegundir

Adhatoda vasica, tinktúra

Allar tegundir

Adiantum capillus-veneris L.: Hreint freyjuhár, CoE-nr. 14/útdráttur úr freyjuhári,
CoE-nr. 14/olía úr freyjuhári, CoE-nr. 14/tinktúra úr freyjuhári, CoE-nr. 14

Allar tegundir
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Aegle marmelos (L.) Correa: Þykkni úr gullkveði/eimi úr gullkveði
Aesculus hippocastanum
kastaníuhnetum

Allar tegundir
úr

Allar tegundir

Aframomum melegueta (Rosc.) K. Schum.: Olía úr paradísarkornum, CoE-nr. 15

Allar tegundir

Agaricus bisporus L.: Útdráttur úr ætisveppum, CoE-nr. 543

Allar tegundir

Ageratum conyzoides L.: Ageratum conyzoides L., hreint/Ageratum conyzoides
L., útdráttur/Ageratum conyzoides L., tinktúra

Allar tegundir

Agothosma betulina, samheiti Barosma betulina Bartl. et Wendl.: Barosma
betulina, hreint, CoE-nr. 85/Barosma betulina, útdráttur, CoE-nr. 85/Barosma
betulina, tinktúra, CoE-nr. 85

Allar tegundir

Agrimonia eupatoria L.: útdráttur

Allar tegundir

Agrimonia europaea L.: Hreinn akurmáni, CoE-nr. 18/útdráttur úr akurmána,
CoE-nr. 18/akurmánaolía, CoE-nr. 18/tinktúra úr akurmána, CoE-nr. 18

Allar tegundir

Agropyron repens (L.) Beauv.: Húsapuntur, CoE-nr. 19/útdráttur úr húsapunti,
CAS-nr. 84649-79-6, FEMA-nr. 2403, CoE-nr. 19, Einecs-nr. 283-459-1/tinktúra
úr húsapunti, CoE-nr. 19

Allar tegundir

Ajuga reptans L.: Hrein dvergavör/útdráttur úr dvergavör/tinktúra úr dvergavör

Allar tegundir

Alchemilla vulgaris L.: Olía úr maríustakk, CoE-nr. 21/útdráttur úr maríustakk,
CoE-nr. 21/tinktúra úr maríustakk, CoE-nr. 21

Allar tegundir

Alchornea castaneifolia (Humb. & Bonpl. ex Willd.) A. Juss.: Alchornea
castaneifolia, hreint/Alchornea castaneifolia, útdráttur/Alchornea castaneifolia,
tinktúra

Allar tegundir

Allium aflatunense B. Fedtsch: Hreint/útdráttur/olía/tinktúra

Allar tegundir

Allium ascalonicum L.: Útdráttur úr skalottlauk, CoE-nr. 23/olía úr skalottlauk,
CoE-nr. 23/tinktúra úr skalottlauk, CoE-nr. 23

Allar tegundir

Allium porrum L.: Úðaþurrkaður blaðlaukur, CoE-nr. 25/útdráttur úr blaðlauk,
CoE-nr. 25/olía úr blaðlauk, CoE-nr. 25/tinktúra úr blaðlauk, CoE-nr. 25

Allar tegundir

Allium schoenoprasum L.: Olía úr graslauk, CoE-nr. 27/útdráttur úr graslauk,
CoE-nr. 27/tinktúra úr graslauk, CoE-nr. 27

Allar tegundir

Aloe vera L., A. barbadensis L., A. capensis L. og A. ferox Mill.: Útdráttur úr
alveru, CAS-nr. 8001-97-6, FEMA-nr. 2047, CoE-nr. 28/tinktúra úr alveru, CoEnr. 28

Allar tegundir

Alpinia officinarum Hance: Útdráttur úr galanga, CoE-nr. 30/olía úr galanga,
CoE-nr. 30/tinktúra úr galanga, CoE-nr. 30

Allar tegundir

Alsidium helminthochorton (de la Tour.) Kuetz.: Alsidium helminthochorton,
útdráttur/Alsidium helminthochorton, tinktúra

Allar tegundir

Althaea officinalis L.: Hrein læknastokkrós, CoE-nr. 31/útdráttur úr
læknastokkrós, CoE-nr. 31

Allar tegundir

Amorphophallus konjac K. Koch: Amorphophallus konjac,
Amorphophallus konjac, olía/Amorphophallus konjac, tinktúra

útdráttur/

Allar tegundir

Amyris balsamifera L.: Amyris balsamifera L., hreint, CoE-nr. 33/Amyris
balsamifera L., tinktúra, CoE-nr. 33

Allar tegundir

L.:

Útdráttur

úr

kastaníuhnetum/tinktúra
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Anacardium occidentale L.: Hrein kasúhneta, CoE-nr. 34/útdráttur úr kasúhnetu,
CoE-nr. 34/tinktúra úr kasúhnetu, CoE-nr. 34

Allar tegundir

Ananas comosus (L.) Merril.: Þykkni úr ananas, CoE-nr. 36/eimi úr ananas, CoEnr. 36/útdráttur úr ananas, CoE-nr. 36

Allar tegundir

Andira inermis (Swartz) H.B.K.: Andira inermis, hreint/Andira inermis,
útdráttur/Andira inermis, olía/Andira inermis, tinktúra

Allar tegundir

Andrographis paniculata Nees: Andrographis paniculata, CoE-nr. 37

Allar tegundir

Anethum graveolens L.: Óleóresín úr dilli, CAS-nr. 8006-75-5, FEMA-nr. 2382,
CoE-nr. 42

Allar tegundir

Angelica archangelica L.: Útdráttur úr hvannarfræi, CAS-nr. 84775-41-7,
FEMA-nr. 2089, CoE-nr. 56, Einecs-nr. 283-871-1/olía úr hvannarfræi, CASnr. 8015-64-3, FEMA-nr. 2090, CoE-nr. 56, Einecs 283-871-1/útdráttur úr
hvannarót, CAS-nr. 84775-41-7, FEMA-nr. 2087, CoE-nr. 56, Einecs-nr. 283871-1/olía úr hvannarót, CAS-nr. 8015-64-3, FEMA-nr. 2088, CoE-nr. 56,
Einecs-nr. 283-871-1/olía úr stofni hvannar, CAS-nr. 8015-64-3, FEMA-nr.
2091, CoE-nr. 56, Einecs-nr. 283-871-1/hvannartinktúra, CoE-nr. 56

Allar tegundir

Angelica sylvestris L.: Útdráttur úr villtri geithvannarrót, CoE-nr. 43/tinktúra úr
villtri geithvannarrót, CoE-nr. 43

Allar tegundir

Angelica sinensis (Oliv.) Diels: Hrein kínahvönn/útdráttur úr kínahvönn/olía úr
kínahvönn

Allar tegundir

Aniba rosaeodora Ducke: Hreinn rósaviður, CoE-nr. 44/olía úr rósaviði, CASnr. 8015-77-8, FEMA-nr. 2156, CoE-nr. 44, Einecs-nr. 281-093-7/tinktúra úr
rósaviði, CoE-nr. 44

Allar tegundir

Annona muricata L.: Útdráttur úr nónberkju, CoE-nr. 45/olía úr nónberkju, CoEnr. 45

Allar tegundir

Annona squamosa L.: Þykkni úr sólberkju, CoE-nr. 46/útdráttur úr sólberkju,
CoE-nr. 46/olía úr sólberkju, CoE-nr. 46

Allar tegundir

Anogeissus latifolia Wall.: Hreint ghattigúmmí, CoE-nr. 9/útdráttur úr
ghattigúmmíi, CoE-nr. 9/tinktúra úr ghattigúmmíi, CoE-nr. 9

Allar tegundir

Antennaria dioica (L.) Gaertn. = Gnaphalium dioicum L.: Hrein garðalójurt,
CoE-nr. 219/útdráttur úr garðalójurt, CoE-nr. 219/olía úr garðalójurt, CoE-nr.
219/tinktúra úr garðalójurt, CoE-nr. 219

Allar tegundir

Anthemis nobilis L.: Olía úr blómi enskrar gæsajurtar, CAS-nr. 8015-92-7,
FEMA-nr. 2272, CoE-nr. 48, Einecs-nr. 283-467-5/olía úr blómi rómverskrar
gæsajurtar, CAS-nr. 8015-92-7, FEMA-nr. 2275, CoE-nr. 48, Einecs-nr. 283467-5/útdráttur úr blómi rómverskrar gæsajurtar, CAS-nr. 8015-92-7, FEMA-nr.
2274, CoE-nr. 48, Einecs-nr. 283-467-5

Allar tegundir

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.: Hreinn garðakerfill, CoE-nr. 50/útdráttur úr
garðakerfli, CoE-nr. 50/tinktúra úr garðakerfli, CoE-nr. 50

Allar tegundir

Anthurium crassinervium Hort. ex Engl.: Anthurium crassinervium, hreint/
Anthurium crassinervium, útdráttur/Anthurium crassinervium, olía/Anthurium
crassinervium, tinktúra

Allar tegundir

Apis mellifera L. (hreint bývax)

Allar tegundir

Apium graveolens L.: Útdráttur úr sellerífræi í föstu formi, CAS-nr. 8015-90-5,
FEMA-nr. 2269, CoE-nr. 52, Einecs-nr. 289-668-4/olía úr sellerílaufum, CAS-nr.
8015-90-5, CoE-nr. 52, Einecs-nr. 289-668-4

Allar tegundir
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Aquilaria agallocha Roxb.: Hreinn arnarviður/útdráttur úr arnarviði/olía úr
arnarviði/tinktúra úr arnarviði

Allar tegundir

Arachis hypogaea L.: Útdráttur úr jarðhnetum, CAS-nr. 8002-03-7, CoE-nr. 54/
tinktúra úr jarðhnetum, CoE-nr. 54

Allar tegundir

Arctium majus Bernh. = A. lappa L.: Olía úr krókalöppu, CoE-nr. 57

Allar tegundir

Arctostaphylos uva ursi (L.) Spreng.: Útdráttur úr sortulyngi/tinktúra úr
sortulyngi

Allar tegundir

Areca catechu L.: Hreinn betelpálmi/útdráttur úr betelpálma/olía úr betelpálma/
tinktúra úr betelpálma

Allar tegundir

Arenaria rubra L.: Útdráttur úr flæðarbúa/tinktúra úr flæðarbúa

Allar tegundir

Armoracia lapathifolia Gilib. = A. rusticana (Gaertner) B. Meyer et Scherbius:
Hrein piparrót, CoE-nr. 145/útdráttur úr piparrót, CoE-nr. 145/olía úr piparrót,
CAS-nr. 84775-62-2, CoE-nr. 145, Einecs-nr. 283-891-0

Allar tegundir

Arnica montana L.: Hreint fjallagullblóm, CAS-nr. 68990-11-4, CoE-nr. 59,
Einecs-nr. 273-579-2/tinktúra úr fjallagullblómi, CoE-nr. 59

Allar tegundir

Aronia arbutifolia (L.) Pers.: Eimi úr blossalaufi/þykkni úr blossalaufi/útdráttur
úr blossalaufi/tinktúra úr blossalaufi

Allar tegundir

Arrabidaea chica (Humb.& Bonpl.) B. Verl.: Arrabidaea chica, hreint/
Arrabidaea chica, útdráttur/Arrabidaea chica, olía/Arrabidaea chica, tinktúra

Allar tegundir

Artemisia abrotanum L.: Olía úr ambrajurt, CoE-nr. 60/tinktúra úr ambrajurt,
CoE-nr. 60

Allar tegundir

Artemisia absinthium L.: Hrein malurt, CoE-nr. 61/útdráttur úr malurt, CAS-nr.
8008-93-3, FEMA-nr. 3115, CoE-nr. 61, Einecs-nr. 284-503-2

Allar tegundir

Artemisia annua L.: Tinktúra úr sumarmalurt

Allar tegundir

Artemisia cina Berg.: Artemisia cina, olía, CoE-nr. 63/Artemisia cina, útdráttur,
CoE-nr. 63

Allar tegundir

Artemisia dracunculus L.: Hreint fáfnisgras (e. estragon absolute), CoE-nr. 64/
olía úr fáfnisgrasi (e. estragon oil), CAS-nr. 8016-88-4, FEMA-nr. 2412, CoEnr. 64, Einecs-nr. 290-356-5/óleóresín úr fáfnisgrasi (e. tarragon oleoresin)/
útdráttur, CAS-nr. 8016-88-4, FEMA-nr. 3043, CoE-nr. 64, Einecs-nr. 290-3565/tinktúra úr fáfnisgrasi (e. tarragon tincture), CoE-nr. 64

Allar tegundir

Artemisia maritima L.: Olía úr flæðamalurt, CoE-nr. 67/útdráttur úr flæðamalurt,
CoE-nr. 67

Allar tegundir

Artemisia pallens Wall.: Artemisia pallens, tinktúra, CoE-nr. 69

Allar tegundir

Artemisia pontica L.: Olía úr rómarmalurt, CoE-nr. 70/útdráttur úr rómarmalurt,
CoE-nr. 70

Allar tegundir

Artemisia vulgaris L.: Hrein búrót, CoE-nr. 72/tinktúra úr búrót, CoE-nr. 72

Allar tegundir

Asarum canadense L.: Hrein dúnheslijurt, CoE-nr. 74/útdráttur úr dúnheslijurt,
CoE-nr. 74/olía úr dúnheslijurt, CAS-nr. 8016-69-1, FEMA-nr. 3023, CoE-nr. 74,
Einecs-nr. 289-592-1/tinktúra úr dúnheslijurt, CoE-nr. 74

Allar tegundir
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Asarum europaeum L.: Asarum europaeum L., olía, CoE-nr. 76/Asarum
europaeum L., tinktúra, CoE-nr. 76

Allar tegundir

Asclepias curassavica L.: Hrein silkijurt/útdráttur úr silkijurt/olía úr silkijurt/
tinktúra úr silkijurt

Allar tegundir

Ascophyllum nodosum (L.) Le Jolis: Hreint klóþang/útdráttur úr klóþangi/
tinktúra úr klóþangi

Allar tegundir

Asparagus officinalis L.: Hreinn spergill, CoE-nr. 530/útdráttur úr spergilfræi og
-rót, CoE-nr. 530/tinktúra úr spergli, CoE-nr. 530

Allar tegundir

Asperula odorata L.: Olía úr anganmöðru, CoE-nr. 77/útdráttur úr anganmöðru,
CoE-nr. 77

Allar tegundir

Aspidium filix-mas (L.) Sw.: Hreinn stóriburkni/útdráttur úr stóraburkna/tinktúra
úr stóraburkna

Allar tegundir

Aspidosperma quebracho-blanco Schlechtend.: Aspidosperma quebrachoblanco, útdráttur úr berki í fljótandi formi, FEMA-nr. 2972, CoE-nr. 78

Allar tegundir

Asplenium ruta-muraria L.: Hreinn múrburkni/útdráttur úr múrburkna/olía úr
múrburkna/tinktúra úr múrburkna

Allar tegundir

Astragalus gummifer Labill.: Útdráttur úr tragakant, CoE-nr.79/tinktúra úr
tragakant, CoE-nr. 79

Allar tegundir

Astragalus membranaceus L. = A. pycnocladus Boiss.et Haussk. ex Boiss.:
Græðihnúta/útdráttur úr græðihnútu

Allar tegundir

Atractylodes lancea (Thunb.) DC.: Atractylodes lancea, hreint/Atractylodes
lancea, útdráttur/Atractylodes lancea, olía/Atractylodes lancea, tinktúra

Allar tegundir

Avena sativa L.: Hreinir hafrar/útdráttur úr höfrum/tinktúra úr höfrum

Allar tegundir

Azadirachta indica A. Juss.: Hreint dísartré/útdráttur úr dísartré/olía úr dísartré/
tinktúra úr dísartré

Allar tegundir

Baccharis genistelloides Pers.: Baccharis genistelloides, hreint, CoE-nr. 495/
Baccharis genistelloides, útdráttur, CoE-nr. 495/Baccharis genistelloides, olía,
CoE-nr. 495/Baccharis genistelloides, tinktúra, CoE-nr. 495

Allar tegundir

Bacopa monnieri (L.) Pennell: Bacopa monnieri, olía

Allar tegundir

Ballota nigra L. = B. foetida L.: Hrein hundarót, CoE-nr. 84/útdráttur úr hundarót,
CoE-nr. 84/olía úr hundarót, CoE-nr. 84/tinktúra úr hundarót, CoE-nr. 84

Allar tegundir

Bauhinia forticata Link: Bauhinia forticata, hreint/Bauhinia forticata, útdráttur/
Bauhinia forticata, olía/Bauhinia forticata, tinktúra

Allar tegundir

Bellis perennis L.: Hreinn fagurfífill/útdráttur úr fagurfífli/olía úr fagurfífli/
tinktúra úr fagurfífli

Allar tegundir

Berberis aristata DC.: Hreinn stjörnubroddur/útdráttur úr stjörnubroddi/olía úr
stjörnubroddi/tinktúra úr stjörnubroddi

Allar tegundir

Berberis vulgaris L.: Hrein roðaber, CoE-nr. 86

Allar tegundir

Bertholletia excelsa Humb. et Bonpl.: Hrein parahneta/útdráttur úr parahnetu/
olía úr parahnetu/tinktúra úr parahnetu

Allar tegundir

Beta vulgaris L. var. altissima Döll: Útdráttur úr sykurrófu/brenndur útdráttur úr
sykurrófu/tinktúra úr sykurrófu

Allar tegundir
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Beta vulgaris L.: Útdráttur úr rauðrófu, CoE-nr. 496/tinktúra úr rauðrófu, CoEnr. 496

Allar tegundir

Betonica officinalis L.: Hreint hulduljós, CoE-nr. 87/útdráttur úr hulduljósi, CoEnr. 87/tinktúra úr hulduljósi, CoE-nr. 87

Allar tegundir

Betula lenta L.: Olía úr sætbjörk, CAS-nr. 68917-50-0, FEMA-nr. 2154, CoE-nr.
89, Einecs-nr. 286-478-3/tinktúra úr sætbjörk, CoE-nr. 89

Allar tegundir

Betula pendula Roth = B. alba L.: Útdráttur úr vörtubirki, CoE-nr. 88

Allar tegundir

Bidens pilosa L.: Bidens pilosa L, hreint/Bidens pilosa L, útdráttur/Bidens pilosa
L, tinktúra

Allar tegundir

Bixa orellana L.: Útdráttur úr annattó, CAS-nr. 8015-67-6, FEMA-nr. 2103,
CoE-nr. 90/tinktúra úr annattó, CoE-nr. 90

Allar tegundir

Boerhaavia diffusa L.: Boerhaavia diffusa L., útdráttur/Boerhaavia diffusa L.,
tinktúra

Allar tegundir

Boerhaavia hirsuta L., B. diffusa L.: Boerhaavia hirsuta, hreint/Boerhaavia
hirsuta, útdráttur/Boerhaavia hirsuta, olía/Boerhaavia hirsuta, tinktúra

Allar tegundir

Borago officinalis L.: Útdráttur úr hjólkrónu, CoE-nr. 92/olía úr hjólkrónu, CoEnr. 92/tinktúra úr hjólkrónu, CoE-nr. 92

Allar tegundir

Boronia megastigma Nees: Boronia megastigma, hreint, CoE-nr. 91/Boronia
megastigma, í föstu formi, CoE-nr. 91/Boronia megastigma, tinktúra, CoE-nr. 91

Allar tegundir

Bos taurus (fitulaus og albúmínlaus útdráttur úr nýju nautakjöti)

Allar tegundir

Boswellia carterii Birdw., B. sacra Flueckiger: Resinóíð/útdráttur úr reykelsistré,
CAS-nr. 8016-36-2, CoE-nr. 93, Einecs-nr. 289-620-2/olía úr reykelsistré,
CAS-nr. 8016-36-36, FEMA-nr. 2816, CoE-nr. 93, Einecs-nr. 232-474-1/hreint
reykelsistré, CAS-nr. 8016-36-2, CoE-nr. 93, Einecs-nr. 232-474-1

Allar tegundir

Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.: Boswellia serrata, hreint/ Boswellia serrata,
olía

Allar tegundir

Brassica napus L.: Tinktúra, CoE-nr. 94

Allar tegundir

Brunfelsia uniflora (Pohl) D. Don: Brunfelsia uniflora, hreint/Brunfelsia uniflora,
útdráttur/Brunfelsia uniflora, olía/Brunfelsia uniflora, tinktúra

Allar tegundir

Bupleurum rotundifolium L.: Hrein hérabudda/útdráttur úr hérabuddu/olía úr
hérabuddu

Allar tegundir

Bursera glabrifolia (H.B.K.) Engl., B. delpechiana Poiss.: Bursera glabrifolia,
hreint, CoE-nr. 236/Bursera glabrifolia, olía, CAS-nr. 8006-86-8, FEMA-nr.
2634, CoE-nr. 236, Einecs-nr. 296-611-7

Allar tegundir

Bursera penicillata Sessé et Mocino ex DC.: Bursera penicillata, hreint/Bursera
penicillata, útdráttur/Bursera penicillata, olía, CAS-nr. 8006-86-8, FEMA-nr.
2634, Einecs-nr. 296-611-7/Bursera penicillata, tinktúra

Allar tegundir

Butea frondosa Roxb. = B. monosperma L.: Butea frondosa, útdráttur/Butea
frondosa, tinktúra

Allar tegundir
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Cajanus cajan (L.) Millsp.: Hreinar dúfnabaunir/útdráttur úr dúfnabaunum/olía
úr dúfnabaunum/tinktúra úr dúfnabaunum

Allar tegundir

Calamintha officinalis Moench: Calamintha officinalis, hreintCoE-nr. 99/
Calamintha officinalis, útdráttur, CoE-nr. 99/Calamintha officinalis, olía, CoEnr. 99/Calamintha officinalis, tinktúra, CoE-nr. 99

Allar tegundir

Calendula officinalis L.: Hrein morgunfrú, CoE-nr. 101/útdráttur úr morgunfrú,
CAS-nr. 70892-20-5, FEMA-nr. 2658, CoE-nr. 101/tinktúra úr morgunfrú, CoE
nr. 101

Allar tegundir

Calluna vulgaris (L.) Hull.: Olía úr beitilyngi, CoE-nr. 102/útdráttur úr beitilyngi,
CoE-nr. 102

Allar tegundir

Calycophyllum spruceanum (Benth.) Hook.f. ex K. Schum.: Calycophyllum
spruceanum, hreint/Calycophyllum spruceanum, útdráttur/Calycophyllum
spruceanum, olía/Calycophyllum spruceanum, tinktúra

Allar tegundir

Camellia japonica, tinktúra

Allar tegundir

Cananga odorata (Lam.) Hook. et Thoms.: Hrein ilmberkja, CAS-nr. 8006-81-3,
CoE-nr. 103, Einecs-nr. 297-681-1

Allar tegundir

Canarium luzonicum A. Gray, C. commune = C. indicum L.: Canarium luzonicum,
resinóíð, CAS-nr. 8023-89-0, FEMA-nr. 2407, CoE-nr. 104, Einecs-nr. 232557-2/Canarium luzonicum hreint, CAS-nr. 8023-89-0 CoE-nr. 104 Einecs-nr.
232-557-2/Canarium luzonicum, útdráttur, CAS-nr. 8023-89-0, FEMA-nr. 2407,
CoE-nr. 104, Einecs 232-557-2/Canarium luzonicum, olía, CAS-nr. 8023-890, FEMA-nr. 2407, CoE-nr. 104, Einecs-nr. 232-557-2/Canarium luzonicum,
tinktúra, CoE-nr. 104

Allar tegundir

Capsicum annuum L., C. frutescens L.: Paprika, CAS-nr. 84625-29-6, FEMAnr. 2833, CoE-nr. 107, Einecs-nr. 283-403-6/græn paprika, CAS-nr. 84603-554, CoE-nr. 107/rauð paprika, CAS-nr. 85940-30-3, FEMA-nr. 2849, CoE-nr.
107/108

Allar tegundir

Capsicum minimum Roxb.: Útdráttur úr eldpapriku/óleóresín/tinktúra úr
eldpapriku

Allar tegundir

Carapa guineensis Aubl.: Carapa guineensis, hreint/Carapa guineensis,
útdráttur/Carapa guineensis, olía/Carapa guineensis, tinktúra

Allar tegundir

Carduus pycnocephalus L.: Carduus pycnocephalus, hreint/Carduus
pycnocephalus, útdráttur/Carduus pycnocephalus, olía/Carduus pycnocephalus,
tinktúra

Allar tegundir

Carica papaya L.: Þykkni úr papaja-aldini, CoE-nr. 109/eimi úr papaja-aldini,
CoE-nr. 109/útdráttur úr papaja-aldini, CoE-nr. 109/tinktúra úr papaja-aldini,
CoE-nr. 109

Allar tegundir

Carlina acaulis L.: Eimi úr veðurþistli/útdráttur úr veðurþistli/olía úr veðurþistli

Allar tegundir

Carthamus tinctorius L.: Hreinn litunarþistill, CoE-nr. 110/útdráttur úr
litunarþistli, CoE-nr. 110/safflúrolía, CoE-nr. 110/tinktúra úr safflúr, CoE-nr. 110

Allar tegundir

Carum carvi L. = Apium carvi L.: Tinktúra úr kúmeni, CoE-nr. 112

Allar tegundir

Carya spp.: Útdráttur úr harðhnotuberki, CAS-nr. 91723-46-5, FEMA-nr. 2577,
CoE-nr. 113, Einecs-nr. 294-553-7

Allar tegundir

Casearia sylvestris Sw.: Casearia sylvestris, hreint/Casearia sylvestris, útdráttur/
Casearia sylvestris, olía/Casearia sylvestris, tinktúra

Allar tegundir

Cassia acutifolia Del.: Olía úr senna, CoE-nr. 114/útdráttur úr senna, CoE-nr.
114/tinktúra úr senna, CoE-nr. 114

Allar tegundir
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Cassia alata L.: Cassia alata, hreint/Cassia alata, útdráttur/Cassia alata, olía/
Cassia alata, tinktúra

Allar tegundir

Cassia angustifolia Vahl, C. fistula L.: Hreint, CoE-nr. 115/524/útdráttur, CoEnr. 115/524/tinktúra, CoE-nr. 115/524

Allar tegundir

Cassia occidentalis L.: Cassia occidentalis, hreint/Cassia occidentalis, útdráttur/
Cassia occidentalis, olía/Cassia occidentalis, tinktúra

Allar tegundir

Castanea sativa Mill.: Hrein kastaníuhneta/tinktúra úr kastaníuhnetu

Allar tegundir

Cayaponia tayuya (Vell.) Cogn.: Cayaponia tayuya, hreint/Cayaponia tayuya,
útdráttur/Cayaponia tayuya, olía/Cayaponia tayuya, tinktúra

Allar tegundir

Cecropia peltata L., C. palmata Willd.: Cecropia peltata, hreint/Cecropia
peltata, útdráttur/Cecropia peltata, olía/Cecropia peltata, tinktúra

Allar tegundir

Cedrela odorata L.: Cedrela odorata, hreint/Cedrela odorata, olía

Allar tegundir

Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carr.: Olía úr atlassedrus/tinktúra úr
atlassedrus

Allar tegundir

Centaurea centaurium L., Centaurium umbellatum Gilib. = Centaurium Erythrea

Allar tegundir

Rafn. / Erythrea centaurium auct. Non (L.) Pers.: Olía úr dvalinsblómskúf, CoEnr. 183/tinktúra úr dvalinsblómskúf/útdráttur í fljótandi formi, CoE-nr. 183
Centaurea cyanus L.: Hreint garðakornblóm, CoE-nr. 119/tinktúra úr
garðakornblómi, CoE-nr. 119

Allar tegundir

Centella asiatica (L.) Urb.: Centella asiatica, útdráttur/Centella asiatica, tinktúra

Allar tegundir

Ceratonia siliqua L.: Olía úr karóbbaunum, CAS-nr. 9000.40-2-0, FEMA-nr.
2243, CoE-nr. 120, Einecs-nr. 232-541-5/tinktúra úr karóbbaunum, CoE-nr. 120

Allar tegundir

Cetraria islandica (L.) Arch.: Útdráttur úr fjallagrösum, CoE-nr. 121/tinktúra úr
fjallagrösum, CoE-nr. 121

Allar tegundir

Chamaemelum nobile: útdráttur

Allar tegundir

Chamomilla recutita (L.) Rauschert.: Hrein kryddbaldursbrá, CAS-nr. 8022-66-2,
FEMA-nr. 2273, CoE-nr. 273, Einecs-nr. 282-006-5/tinktúra úr kryddbaldursbrá,
CoE-nr. 273

Allar tegundir

Chasmanthera columba Baill.: Chasmanthera columba, hreint/Chasmanthera
columba, útdráttur/Chasmanthera columba, olía/Chasmanthera columba,
tinktúra

Allar tegundir

Cheiranthus cheiri L.: Útdráttur úr roðagylli/olía úr roðagylli/tinktúra úr
roðagylli

Allar tegundir

Chelidonium majus L.: Hrein svölujurt, CoE-nr. 122/útdráttur úr svölujurt, CoEnr. 122/olía úr svölujurt, CoE-nr. 122/tinktúra úr svölujurt, CoE-nr. 122

Allar tegundir

Chenopodium album L.: Hreinn hélunjóli/útdráttur úr hélunjóla/tinktúra úr
hélunjóla

Allar tegundir

Chenopodium ambrosioides L.: Hreinn ilmnjóli, CoE-nr. 123/útdráttur úr
ilmnjóla, CoE-nr. 123/tinktúra úr ilmnjóla, CoE-nr. 123

Allar tegundir
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Chenopodium botrys L.: Chenopodium botrys, hreint/Chenopodium botrys,
útdráttur/Chenopodium botrys, tinktúra

Allar tegundir

Chimaphila umbellata (L.) Nutt.: Hrein sveiplilja, CoE-nr. 124/útdráttur úr
sveiplilju, CoE-nr. 124/olía úr sveiplilju, CoE-nr. 124/tinktúra úr sveiplilju, CoEnr. 124

Allar tegundir

Chondrodendron tomentosum Ruiz et Pav.: Chondrodendron tomentosum, eimi/
Chondrodendron tomentosum, útdráttur/Chondrodendron tomentosum, olía/
Chondrodendron tomentosum, tinktúra

Allar tegundir

Chondrus crispus Lyngb.: Útdráttur úr fjörugrösum, CAS-nr. 9000-07-1, FEMAnr. 2596, CoE-nr. 125/tinktúra úr fjörugrösum, CoE-nr. 125

Allar tegundir

Chrysanthemum americanum (L.) Vatke ex Weberl. & Lagos: Chrysanthemum
americanum, hreint/Chrysanthemum americanum, útdráttur/Chrysanthemum
americanum, tinktúra

Allar tegundir

Chrysanthemum indicum L. = Dendranthema i. L.: Hrein sunnubrá/útdráttur úr
sunnubrá/olía úr sunnubrá/tinktúra úr sunnubrá

Allar tegundir

Cichorium intybus L.: Hreinn kaffifífill, CoE-nr. 127/útdráttur úr kaffifífli, CASnr. 68650-43-1, FEMA-nr. 2280, CoE-nr. 127, Einecs-nr. 272-045-6/tinktúra úr
kaffifífli, CoE-nr. 27

Allar tegundir

Cimicifuga simplex (Wormsk. ex DC.) Ledeb. = C. racemosa (L.) Nutt.: Hreint
sprotakerti.

Allar tegundir

Cinchona officinalis L.: Útdráttur úr kíníntré, CAS-nr. 68990-12-5, FEMA-nr.
2284, CoE-nr. 2027/tinktúra úr kíníntré, CoE-nr. 2027

Allar tegundir

Cinchona succirubra Pav. ex Klotzsch, C. pubescens L.: Cinchona succirubra,
útdráttur úr berki, CAS-nr. 68990-12-5, FEMA-nr. 2282, CoE-nr. 128/Cinchona
succirubra, tinktúra úr berki, CoE-nr. 128

Allar tegundir

Cinnamomum aromaticum Nees, C. cassia Nees ex Blume: Í föstu formi, CoEnr. 131, óleóresín, CAS-nr. 84961-46-6, CoE-nr. 131, Einecs-nr. 284-635-0/
tinktúra, CoE-nr. 131

Allar tegundir

Cinnamomum camphora L.: Hrein kamfóra, CoE-nr. 130/tinktúra úr kamfóru

Allar tegundir

Cinnamomum zeylanicum Bl., C. verum J.S. Presl: Kanill, CAS-nr. 84961-466, FEMA-nr. 2289, CoE-nr. 133, Einecs-nr. 284-635-0/útdráttur úr kanilberki,
CAS-nr. 84961-46-6, FEMA-nr. 2290, CoE-nr. 133

Allar tegundir

Cissampelos pareira L.: Cissampelos pareira, hreint/Cissampelos pareira,
útdráttur/Cissampelos pareira, olía/Cissampelos pareira, tinktúra

Allar tegundir

Cistus ladanifer L.: Cistus ladanifer, hreint, CAS-nr. 8016-26-0, FEMA-nr.
2608, CoE-nr. 134, Einecs-nr. 283-893-1/Cistus ladanifer, olía, CAS-nr. 801626-0, FEMA-nr. 2609, CoE-nr. 134, Einecs-nr. 283-893-1/Cistus ladanifer,
útdráttur/resinóíð, CAS-nr. 8016-26-0, FEMA-nr. 2610, CoE-nr. 134, Einecs-nr.
283-893-1

Allar tegundir

Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle: Límónuþykkni, CoE-nr. 141/eimi úr
límónu, CoE-nr. 141/tinktúra úr límónu, CoE-nr. 141

Allar tegundir

Citrus aurantium L.: Citrus aurantium L., í föstu formi

Allar tegundir
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Citrus aurantium L. spp. Bergamia (Risso & Poit.): Hrein bergamía, CoE-nr.
137/olía úr bergamíu, CAS-nr. 8007-75-8, FEMA-nr. 2153, CoE-nr. 137, Einecsnr. 289-612-9/terpensnauð olía úr bergamíu, CAS-nr. 8007-75-8, CoE-nr. 137,
Einecs-nr. 289-612-9/tinktúra úr bergamíu, CoE-nr. 137

Allar tegundir

Citrus aurantium L. var myrtifolia Ker-Gawl. = C. aurantium L. spp. Amara
var. pumilia: Eimi úr beiskjuappelsínu, CoE-nr. 138/útdráttur úr berki
beiskjuappelsínu, CoE-nr. 138/útdráttur úr sítrusberki, CAS-nr. 94266-474, FEMA-nr. 2318, CoE-nr. 138, Einecs-nr. 304-454-3/kaldpressuð olía úr
beiskjuappelsínu, CoE-nr. 138/tinktúra úr beiskjuappelsínu, CoE-nr. 138

Allar tegundir

Citrus limon (L.) Burm.: Sítrónuþykkni, CoE-nr. 139/eimi úr sítrónu, CoE-nr.
139/óleóresín úr sítrónuberki, CoE-nr. 139/terpensnauð olía úr sítrónu, CAS-nr.
68648-39-5, FEMA-nr. 2626, CoE-nr. 139/sítrónuterpen, CAS-nr. 68917-339, CoE-nr. 139/útdráttur úr sítrusberki, CAS-nr. 94266-47-4, FEMA-nr. 2318,
Einecs-nr. 304-454-3

Allar tegundir

Citrus limonimedica Lush. C. bushukan: Eimi/olía, CAS-nr. 85085-28-5,
FEMA-nr. 3899

Allar tegundir

Citrus reticulata Blanco: Terpensnauð olía úr mandarínu, CAS-nr. 68917-20-4,
CoE-nr. 142, Einecs-nr. 284-521-0/eimi úr tangarínu, CoE-nr. 142/útdráttur úr
tangarínu, CoE-nr. 142/olía úr tangarínu, CAS-nr. 8008-31-9, FEMA-nr. 3041,
CoE-nr. 142/tinktúra úr mandarínu og tangarínu, CoE-nr. 142

Allar tegundir

Citrus sinensis (L.) Pers. = C. aurantium L. var. dulcis: Appelsínubörkur, CoEnr. 143/útdráttur úr appelsínuberki, CAS-nr. 8028-48-6, FEMA-nr. 2824, CoE-nr.
143, Einecs-nr. 232-433-8/útdráttur úr sítrusberki, CAS-nr. 94266-47-4, FEMAnr. 2318. Einecs-nr. 304-454-3

Allar tegundir

Citrus x paradisi Macfad.: Greipaldinþykkni, CoE-nr. 140/útdráttur úr sítrusberki,
CAS-nr. 94266-47-4, FEMA-nr. 2318, Einecs-nr. 304-454-3/terpensnauð olía úr
greipaldini, CAS-nr. 90045-43-5, CoE-nr. 140/olía úr greipaldinkjarna, CoE-nr.
140/tinktúra úr greipaldini, CoE-nr. 140/terpen úr greipaldini, CoE-nr. 140

Allar tegundir

Cnicus benedictus L.: Heilagur þistill (e. Blessed thistle), útdráttur í föstu formi,
CoE-nr. 144/heilagur þistill, olía, CoE-nr. 144/heilagur þistill, tinktúra, CoE-nr.
144

Allar tegundir

Cocos nucifera L.: Tinktúra úr kókospálma, CoE-nr. 147

Allar tegundir

Coffea arabica L.: Eimi úr kaffi/útdráttur úr kaffi/olía úr kaffi/tinktúra úr kaffi

Allar tegundir

Cola acuminata (P. Beauv.) Schott & Endl.: Hrein kólahneta, CoE-nr. 149/
útdráttur úr kólahnetu, CAS-nr. 68916-19-8, FEMA-nr. 2607, CoE-nr. 149,
Einecs-nr. 272-824-0/tinktúra úr kólahnetu, CoE-nr. 149

Allar tegundir

Coleus forskohlii (Poir.) Briq.: Coleus forskohlii, útdráttur/Coleus forskohlii,
tinktúra

Allar tegundir

Combretum micranthum G. Don: Combretum micranthum, hreint/Combretum
micranthum, útdráttur/Combretum micranthum, olía/Combretum micranthum,
tinktúra

Allar tegundir

Commiphora molmol Engl., C. abyssinica Engl., C. myrrha (Nees) Engler:
Hrein mirra, CAS-nr. 8016-37-3, CoE-nr. 150, Einecs-nr. 232-543-6/útdráttur úr
mirru/resinóíð, CAS-nr. 8016-37-3, CoE-nr. 150, Einecs-nr. 232-543-6/olía úr
mirru, CAS-nr 8016-37-3, FEMA-nr. 2766, CoE-nr. 150, Einecs-nr. 232-543-6/
tinktúra úr mirru, CoE-nr. 150

Allar tegundir
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Commiphora mukul Engl.: Commiphora mukul, tinktúra

Allar tegundir

Cordia salicifolia Cham., C. ecalyculata Vell.: Cordia salicifolia, hreint/Cordia
salicifolia, útdráttur/Cordia salicifolia, olía/Cordia salicifolia, tinktúra

Allar tegundir

Cordia verbenacea DC.: Cordia verbenacea, hreint/Cordia verbenacea,
útdráttur/Cordia verbenacea, olía/Cordia verbenacea, tinktúra

Allar tegundir

Coriandrum sativum L.: Hreinn kóríander, CAS-nr. 8008-52-4, CoE-nr. 154,
Einecs-nr. 283-880-0/óleóresín úr kóríander/útdráttur úr kóríander, CAS-nr.
84775-50-8, CoE-nr. 154, Einecs-nr. 283- 880-0/óleóresín úr kóríanderlaufum,
CAS-nr. 8008-52-4, CoE-nr. 154/tinktúra úr kóríander, CoE-nr. 154

Allar tegundir

Corylus avellana L.: Hreint hesli, CAS-nr. 84012-21-5, CoE-nr. 155, Einecs-nr.
281-667-7/útdráttur úr hesli, CAS-nr. 84012-21-5, CoE-nr. 155, Einecs-nr. 281667-7/tinktúra úr hesli, CoE-nr. 155

Allar tegundir

Crataegus oxyacantha L.p.p. et auct.: Hreinn snæþyrnir, CoE-nr. 156/útdráttur úr
snæþyrni, CoE-nr. 156/olía úr snæþyrni, CoE-nr. 156

Allar tegundir

Crocus sativus L.: Útdráttur úr saffrani, CAS-nr. 84604-17-1, FEMA-nr. 2999,
CoE-nr. 157, Einecs-nr. 283-295-0/tinktúra úr saffrani, CoE-nr. 157

Allar tegundir

Croton eluteria Benn.: Croton eluteria, hreint, CoE-nr. 158/Croton eluteria,
útdráttur, CoE-nr. 158/Croton eluteria, olía, CoE-nr. 158/Croton eluteria,
tinktúra, CoE-nr. 158

Allar tegundir

Croton lechleri Muell. Arg.: Croton lechleri, hreint/Croton lechleri, útdráttur/
Croton lechleri, olía/Croton lechleri, tinktúra

Allar tegundir

Cryptocarya massoia L.: Útdráttur úr berki Cryptocarya massoia/olía úr berki
Cryptocarya massoia, CAS-nr. 85085-26-3, FEMA-nr. 3747, Einecs-nr. 285357-2/tinktúra úr berki Cryptocarya massoia

Allar tegundir

Cucurbita maxima Duch.: Eimi úr tröllagraskeri/útdráttur úr tröllagraskeri/olía
úr tröllagraskeri/tinktúra úr tröllagraskeri

Allar tegundir

Cuminum cyminum L.: Hreint kúmín, CAS-nr. 8014-13-9, CoE-nr. 161, Einecsnr. 283-881-6/óleóresín úr kúmíni, CAS-nr. 8014-13-9, CoE-nr. 161, Einecs-nr.
283-881-6/olía úr kúmínfræi, CAS-nr 8014-13-9, FEMA-nr. 2343, CoE-nr. 161,
Einecs-nr. 283-881-6/tinktúra úr kúmíni, CoE-nr. 161

Allar tegundir

Cupressus sempervirens L.: Hreinn sýprusviður, CAS-nr. 8013-86-3, CoE-nr.
162, Einecs-nr. 283-626-9/olía úr sýprusviði, CAS-nr. 8013-86-3, CoE-nr. 162,
Einecs-nr. 283-626-9

Allar tegundir

Curcuma amada Roxb.: Curcuma amada, hreint/Curcuma amada, útdráttur/
Curcuma amada, olía/Curcuma amada, tinktúra

Allar tegundir

Curcuma zanthorrhiza Roxb.: Curcuma zanthorrhiza, hreint/Curcuma
zanthorrhiza, útdráttur/Curcuma zanthorrhiza, olía/Curcuma zanthorrhiza,
tinktúra

Allar tegundir

Curcuma zedoaria (Christm.) Rosc.: Útdráttur úr berki skjannarótar, CAS-nr.
84961-49-9, FEMA-nr. 3123, CoE-nr. 164, Einecs-nr. 284-637-1/tinktúra úr
skjannarót, CoE-nr. 164

Allar tegundir

Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.: Hreint gúargúmmí, CoE-nr. 166/útdráttur
úr gúargúmmíi, CoE-nr. 166/tinktúra úr gúargúmmíi, CoE-nr. 166

Allar tegundir
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Cydonia vulgaris Pers., Choenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, C.
speciosa (Sweet) Nakai: Þykkni úr kveði, CoE-nr. 167/eimi úr kveði, CoE-nr.
167/útdráttur úr kveðifræi, CAS-nr. 85117-13-1, FEMA-nr. 2974, CoE-nr. 167

Allar tegundir

Cymbopogon citratus (DC.) Staph = C. flexuosus L.: Útdráttur úr sítrónugrasi,
CAS-nr. 8007-02-1, CoE-nr. 38/tinktúra úr sítrónugrasi, CoE-nr. 38

Allar tegundir

Cymbopogon martini (Roxb.) W. Wats.: Cymbopogon martini, hreint, CoE-nr.
40/Cymbopogon martini, olía, CAS-nr. 8014-19-5, FEMA-nr. 2831, CoE-nr. 40,
Einecs-nr. 283-503-2

Allar tegundir

Cymbopogon nardus (L.) W. Wats.: Hrein sítrónella, CoE-nr. 39/tinktúra úr
sítrónellu, CoE-nr. 39

Allar tegundir

Cymbopogon winterianus Jowitt = C. nardus (L.) W. Wats.: Sítrónella, CoE-nr.
39/hrein sítrónella, CoE-nr. 39/tinktúra úr sítrónellu, CoE-nr. 39

Allar tegundir

Cynara cardunculus L.: Útdráttur úr salatþistli, CoE-nr. 168/tinktúra úr
salatþistli, CoE-nr. 168

Allar tegundir

Cyperus rotundus L.: Cyperus rotundus, hreint/Cyperus rotundus, útdráttur/
Cyperus rotundus, olía/Cyperus rotundus, tinktúra

Allar tegundir

Cyperus scariosus R. Br.: Cyperus scariosus, hreint/Cyperus scariosus, útdráttur/
Cyperus scariosus, olía/Cyperus scariosus, tinktúra

Allar tegundir

Cytisus scoparius (L.) Link: Útdráttur úr gífli, CoE-nr. 170

Allar tegundir

Daemonorops draco Bl.: Daemonorops draco, útdráttur, CAS-nr. 9000-195, FEMA-nr. 2404, CoE-nr. 100, Einecs-nr. 232-530-5/Daemonorops draco,
tinktúra, CoE-nr. 100

Allar tegundir

Dalbergia odorifera T. C. Chen: Dalbergia odorifera, hreint/Dalbergia odorifera,
útdráttur/Dalbergia odorifera, olía/Dalbergia odorifera, tinktúra

Allar tegundir

Darmera peltata (Torr. ex Benth.) Voss = Peltiphyllum peltatum L.: Hreint
regnhlífarblóm/útdráttur úr regnhlífarblómi/olía úr regnhlífarblómi/tinktúra úr
regnhlífarblómi

Allar tegundir

Daucus carota L.: Hreint gulrótarfræ, CAS-nr. 8015-88-1, CoE-nr. 173, Einecsnr. 284-545-1/útdráttur úr gulrótarfræi/óleóresín, CAS-nr. 8015-88-1, CoE-nr.
173, Einecs-nr. 284-545-1/olía úr gulrótarfræi, CAS-nr 8015-88-1, FEMA-nr.
2244, CoE-nr. 173, Einecs-nr. 284-545-1/terpensnauð olía úr gulrótarfræi, CASnr. 8015-88-1, CoE-nr. 173, Einecs-nr. 284-545-1/tinktúra úr gulrót, CoE-nr. 173

Allar tegundir

Desmodium ovafolium Guiell. & Perr. = D. adscendens (Sw.) DC.: Desmodium
ovafolium, hreint/Desmodium ovafolium, útdráttur/Desmodium ovafolium, olía/
Desmodium ovafolium, tinktúra

Allar tegundir

Dichroa febrifuga Lour.: Dichroa febrifuga, útdráttur/Dichroa febrifuga, tinktúra

Allar tegundir

Dictamnus albus L.: Hreinn kveldlogi/útdráttur úr kveldloga/tinktúra úr
kveldloga

Allar tegundir

Dicypellium caryophyllatum Nees: Hreint, CoE-nr. 176/útdráttur, CoE-nr. 176/
olía, CoE-nr. 176/tinktúra, CoE-nr. 176

Allar tegundir

Dioscorea opposita Thunb.: Hreint mjölrótarhnýði/útdráttur úr mjölrótarhnýði/
olía úr mjölrótarhnýði/tinktúra úr mjölrótarhnýði

Allar tegundir
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Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.: Tonkabaunatré, hreint, CAS-nr. 8046-22-8,
CoE-nr. 178, Einecs-nr. 232-460-5/tonkabaunatré, tinktúra , CoE-nr. 178

Allar tegundir

Dorstenia brasiliensis Lam.: Dorstenia brasiliensis, hreint/Dorstenia brasiliensis,
útdráttur/Dorstenia brasiliensis, olía/Dorstenia brasiliensis, tinktúra

Allar tegundir

Dracaena draco (L.): Eimi/þykkni/útdráttur/resín

Allar tegundir

Dracontium loretense K. Krause: Dracontium loretense, hreint/Dracontium
loretense, útdráttur/Dracontium loretense, olía/Dracontium loretense, tinktúra

Allar tegundir

Drimys winteri J.R. et G. Forst.: Hreinn drimur/útdráttur úr drimi/olía úr drimi/
tinktúra úr drimi

Allar tegundir

Drosera rotundifolia L.: Hrein sóldögg/útdráttur úr sóldögg/olía úr sóldögg/
tinktúra úr sóldögg

Allar tegundir

Dryopteris filix-mas (L.) Schott: Hreinn stóriburkni, CoE-nr. 179/útdráttur
úr stóraburkna, CoE-nr. 179/olía úr stóraburkna, CoE-nr. 179/tinktúra úr
stóraburkna, CoE-nr. 179

Allar tegundir

Echinacea angustifolia DC.: Hreinn roðasólhattur/olía úr roðasólhatti

Allar tegundir

Echinacea purpurea (L.) Moench.: Hreinn purpurasólhattur

Allar tegundir

Eleutherococcus senticosus Rupr. et Maxim. = Acanthopanax s. Harms: Hreinn
þyrnibergrunni

Allar tegundir

Elettaria cardamomum (L.) Maton: Óleóresín úr kardimommu/útdráttur úr
kardimommu, CAS-nr. 8000-66-6/CoE-nr. 180, Einecs-nr. 288-922-1/olía úr
kardimommufræi, CAS-nr. 8000-66-6, FEMA-nr. 2241, CoE-nr. 180, Einecs-nr.
288-922-1/tinktúra úr kardimommu, CoE-nr. 180

Allar tegundir

Emblica officinalis Gaertn. = Phyllanthus emblica L.: Emblica officinalis,
þykkni/Emblica officinalis, eimi/Emblica officinalis, útdráttur

Allar tegundir

Ephedra vulgaris: tinktúra

Allar tegundir

Epilobium montanum L.: Hrein runnadúnurt/útdráttur úr runnadúnurt/tinktúra úr
runnadúnurt

Allar tegundir

Equisetum arvense L.: Útdráttur úr klóelftingu

Allar tegundir

Erica cinerea L.: Hreint roðalyng, CAS-nr. 90028-38-9, CoE-nr. 559/útdráttur
úr roðalyngi, CoE-nr. 559/olía úr roðalyngi, CoE-nr. 559/tinktúra úr roðalyngi,
CoE-nr. 559

Allar tegundir

Erigeron canadensis L.: Útdráttur úr labansfífli, CoE-nr. 181/olía úr labansfífli,
CAS-nr. 8007-27-0, FEMA-nr. 2409, CoE-nr. 181/tinktúra úr labansfífil, CoE-nr.
181

Allar tegundir

Eriodictyon glutinosum Benth. = E. californicum (Hook and Arn) Torr:
Eriodictyon glutinosum, hreint, CoE-nr. 182/Eriodictyon glutinosum, útdráttur,
CoE-nr. 182/Eriodictyon glutinosum, olía, CoE-nr. 182/Eriodictyon glutinosum,
tinktúra/útdráttur í fljótandi formi, FEMA-nr. 3118, CoE-nr. 182

Allar tegundir

Erythrina mulungu Mart. ex Benth. = E. verna Vell.: Erythrina mulungu, hreint/
Erythrina mulungu, útdráttur/Erythrina mulungu, olía/Erythrina mulungu,
tinktúra

Allar tegundir
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Erythroxylon coca Lam.: Útdráttur úr kókalaufum (þar sem kókaínið hefur verið
fjarlægt) CAS-nr. 84775-48-4, FEMA-nr. 2329, CoE-nr. 184, Einecs-nr. 283877-4/tinktúra úr kókalaufum (þar sem kókaínið hefur verið fjarlægt), CoE-nr.
184

Allar tegundir

Erythroxylum catuaba A. J. Silva ex Raym.-Hamet: Erythroxylum catuaba,
hreint/Erythroxylum catuaba, útdráttur/Erythroxylum catuaba, olía/Erythroxylum
catuaba, tinktúra

Allar tegundir

Eschscholzia californica Cham.: Hreinn
kaliforníuvalmúa/olía úr kaliforníuvalmúa

úr

Allar tegundir

Eucalyptus citriodora Hook.: Eucalyptus citriodora, hreint, CoE-nr. 186/
Eucalyptus citriodora, útdráttur, CoE-nr. 186/Eucalyptus citriodora, olía, CoEnr. 186/Eucalyptus citriodora, tinktúra, CoE-nr. 186

Allar tegundir

Eucalyptus fruticetorum F. v. Muell. ex Miq.: Eucalyptus fruticetorum, olía/
Eucalyptus fruticetorum, tinktúra

Allar tegundir

Eucalyptus globulus Labill.: Hreinn fenjagúmviður, CAS-nr. 8000-48-4, CoEnr. 185, Einecs-nr. 283-406-2/fenjagúmviður í föstu formi, CAS-nr. 8000-48-4,
CoE-nr. 185, Einecs-nr. 283-406-2

Allar tegundir

Eucalyptus smithii R. T. Bak.: Eucalyptus smithii, hreinsuð olía, CAS-nr. 9177168-5, Einecs-nr. 294-962-0/Eucalyptus smithii, tinktúra

Allar tegundir

Eugenia caryophyllus (C. Sprengn.) Bull. = Caryophyllus aromaticum L. =
Syzygium aromaticum L.: Hreint brum af negultré, CAS-nr. 8000-34-8, CoEnr. 188, Einecs-nr. 284-638-7/útdráttur úr brumi af negultré, CAS-nr. 8496150-2, FEMA-nr. 2322, CoE-nr. 188, Einecs-nr. 284-638-7/óleóresín úr brumi af
negultré, CAS-nr. 84961-50-2, FEMA-nr. 2324, CoE-nr. 188, Einecs-nr. 284638-7

Allar tegundir

Eupatorium perfoliatum L.: Hreinn greipþrymill/útdráttur úr greipþrymli/olía úr
greipþrymli

Allar tegundir

Euphorbia cerifera Alcocer: Euphorbia cerifera, hreint/Euphorbia cerifera,
tinktúra

Allar tegundir

Euphorbia tirucalli L.: Hrein fingramylkja/útdráttur úr fingramylkju/olía úr
fingramylkju/tinktúra úr fingramylkju

Allar tegundir

Euphrasia officinalis: tinktúra

Allar tegundir

Evernia prunastri (L.) Ach.: Hrein flathyrna, CAS-nr. 9000.50-4, FEMA-nr.
2795, CoE-nr. 194, Einecs-nr. 289-861-3/flathyrna í föstu formi, CAS-nr. 900050-4, CoE-nr. 194, Einecs-nr. 289-861-3

Allar tegundir

Fagopyrum esculentum Moench: Útdráttur úr bókhveiti/tinktúra úr bókhveiti

Allar tegundir

Fagus sylvatica L.: Kreósót úr beyki, CAS-nr. 8021-39-4, CoE-nr. 195, Einecsnr. 232-419-1

Allar tegundir

Ferula assa-foetida L.: Útdráttur í fljótandi formi úr púkataði, CAS-nr. 9000-048, FEMA-nr. 2106, CoE-nr. 196/tinktúra úr púkataði, CoE-nr. 196

Allar tegundir

Ferula galbaniflua Boiss. & Buhse: Ferula galbaniflua, hreint, CAS-nr. 802391-4, CoE-nr. 197, Einecs-nr. 232-532-6/Ferula galbaniflua, óleóresín/resinóíð,
CAS-nr. 8023-91-4, FEMA-nr. 2502, CoE-nr. 197, Einecs-nr. 232-532-6/Ferula
galbaniflua, olía, CAS-nr 8023-91-4, FEMA-nr. 2501, CoE-nr. 197, Einecs-nr.
232-532-6/Ferula galbaniflua, terpensnauð olía, CAS-nr. 8023-91-4, FEMA-nr.
2502, CoE-nr. 197

Allar tegundir
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Ficus carica L.: Fíkjuþykkni, CoE-nr. 198/eimi úr fíkjum, CoE-nr. 198/útdráttur
úr fíkjum, CoE-nr. 198

Allar tegundir

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.: Hrein mjaðjurt, CoE-nr. 199/útdráttur úr
mjaðjurt, CoE-nr. 199/olía úr mjaðjurt, CoE-nr. 199

Allar tegundir

Foeniculum vulgare Mill.: Óleóresín úr fenniku, CAS-nr. 92623-75-1, CoE-nr.
200/201

Allar tegundir

Fragaria virginiana Mill., F. chiloensis (L.) Mill. and F. vesca L.: Úðaþurrkað,
CoE-nr. 202/203/eimi, CoE-nr. 202/203/útdráttur, CoE-nr. 202/203/þykkni,
CoE-nr. 202/203/

Allar tegundir

Fraxinus excelsior L.: Hreinn evrópuaskur, CoE-nr. 204/útdráttur úr evrópuaski,
CoE-nr. 204/olía úr evrópuaski, CoE-nr. 204/tinktúra úr evrópuaski, CoE-nr. 204

Allar tegundir

Fucus crispus L.: útdráttur

Allar tegundir

Fucus vesiculosus L.: Tinktúra úr bóluþangi, CoE-nr. 206

Allar tegundir

Fumaria officinalis L.: Hrein reykjurt, CoE-nr. 207/útdráttur úr reykjurt, CoE-nr.
207/olía úr reykjurt, CoE-nr. 207/tinktúra úr reykjurt, CoE-nr. 207

Allar tegundir

Galega officinalis L.: Hreinn læknastrábelgur/útdráttur úr læknastrábelg/olía úr
læknastrábelg/tinktúra úr læknastrábelg

Allar tegundir

Galipea officinalis Hancock: Útdráttur úr angústúru/tinktúra úr angústúru

Allar tegundir

Galium aparine L.: Eimi úr krókamöðru/útdráttur úr krókamöðru/tinktúra úr
krókamöðru

Allar tegundir

Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fr.) P. Karst.: Útdráttur úr blanksvepp/tinktúra
úr blanksvepp

Allar tegundir

Garcinia cambogia Desrouss.: Garcinia cambogia, eimi/Garcinia cambogia,
þykkni/Garcinia cambogia, tinktúra

Allar tegundir

Gaultheria procumbens L.: Hreint klukkudeslyng, CoE-nr. 211/útdráttur úr
klukkudeslyngi, CAS-nr. 90045-28-6, FEMA-nr. 3112, CoE-nr. 211, Einecs-nr.
289-888-0/tinktúra úr klukkudeslyngi, CoE-nr. 211

Allar tegundir

Gentiana asclepiadea L.: Hreinn haustvöndur/útdráttur úr haustvendi/tinktúra úr
haustvendi

Allar tegundir

Gentiana barbata Froel.: Gentiana barbata, hreint/Gentiana barbata, útdráttur/
Gentiana barbata, olía

Allar tegundir

Gentiana lutea L. = G. purpurea L.: Útdráttur úr rót gulvandar, CAS-nr. 7296842-4, FEMA-nr. 2506, CoE-nr. 214, Einecs-nr. 277-139-0/olía úr gulvendi, CoEnr. 214

Allar tegundir

Gentiana macrophylla Pallas: Hreint/útdráttur/olía

Allar tegundir

Geranium robertianum L.: Hreint rauðgresi/útdráttur úr rauðgresi/olía úr
rauðgresi

Allar tegundir

Geum urbanum L.: Útdráttur úr sóldalafífli, CoE-nr. 215/olía úr sóldalafífli, CoEnr. 215/tinktúra úr sóldalafífli, CoE-nr. 215

Allar tegundir
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Ginkgo biloba L.: Hrein musterishneta/olía úr musterishnetu

Allar tegundir

Glechoma hederacea L.: Útdráttur úr krosshnappi, CoE-nr. 216/tinktúra úr
krosshnappi, CoE-nr. 216

Allar tegundir

Gleditsia japonica Miq.: Gleditsia japonica, hreint/Gleditsia japonica, útdráttur/
Gleditsia japonica, olía/Gleditsia japonica, tinktúra

Allar tegundir

Grifola frondosa (Fr.) S.F. Gray: Grifola frondosa, þykkni/Grifola frondosa,
útdráttur/Grifola frondosa, tinktúra

Allar tegundir

Grindelia robusta Nutt.: Grindelia robusta, hreint/Grindelia robusta, útdráttur/
Grindelia robusta, olía/Grindelia robusta, tinktúra

Allar tegundir

Guajacum officinale L. = Bulnesia sarmienti Lor.: Útdráttur úr blakkavið, CASnr. 8052-39-9, FEMA-nr. 2531, CoE-nr. 220/tinktúra úr blakkavið, CoE-nr. 220

Allar tegundir

Guazuma ulmifolia Lam.: Guazuma ulmifolia, þykkni/Guazuma ulmifolia, eimi/
Guazuma ulmifolia, útdráttur/Guazuma ulmifolia, olía/Guazuma ulmifolia,
tinktúra

Allar tegundir

Gymnema sylvestre (Retz.) R.Br. ex Schult.: Gymnema sylvestre, eimi/Gymnema
sylvestre, útdráttur/Gymnema sylvestre, olía/Gymnema sylvestre, tinktúra

Allar tegundir

Gymnostemma pentaphyllum Makino:
Gymnostemma pentaphyllum, útdráttur

Allar tegundir

Gymnostemma

pentaphyllum/

Gypsophila struthium L.: Hreint/útdráttur/tinktúra

Allar tegundir

Haematoxylum campechianum L.: Hreinn litviður/útdráttur úr litvið/olía úr
litvið/tinktúra úr litvið

Allar tegundir

Lýsingur, þorskur, hákarl, ýsa (útdráttur, gerjunarefni (e. fermentolysate) úr
brjóski fiska)

Allar tegundir

Hamamelis virginiana L.: Hreint haustnornahesli, CoE-nr. 222/tinktúra úr
haustnornahesli, CoE-nr. 222

Allar tegundir

Hamelia patens Jacq.: Hamelia patens, þykkni/Hamelia patens, eimi/Hamelia
patens, útdráttur/Hamelia patens, tinktúra

Allar tegundir

Harungana madagascariensis Lam. ex Poir.: Harungana madagascariensis,
hreint/Harungana madagascariensis, útdráttur/Harungana madagascariensis,
olía/Harungana madagascariensis, tinktúra

Allar tegundir

Hedeoma pulegioides (L.) Pers.: Hedeoma pulegioides, hreint, CoE-nr. 223/
Hedeoma pulegioides, útdráttur, CoE-nr. 223/Hedeoma pulegioides, olía, CoEnr. 223/Hedeoma pulegioides, tinktúra, CoE-nr. 223

Allar tegundir

Hedera helix L.: Hrein bergflétta/tinktúra úr bergfléttu

Allar tegundir

Helianthemum canadense (L.) Michx.: Hreint klappaauga/útdráttur úr
klappaauga/olía úr klappaauga/tinktúra úr klappaauga

Allar tegundir

Helianthus annuus L.: Hreint sólblóm/sólblómaolía/tinktúra úr sólblómi

Allar tegundir

Helichrysum angustifolium DC.: Helichrysum angustifolium, hreint, CASnr. 8023-95-8, CoE-nr. 225, Einecs-nr. 289-918-2/hrein lauf af Helichrysum
angustifolium CAS-nr. 8023-95-8, CoE-nr. 225, Einecs-nr. 289-918-2/þykkni úr
blómum Helichrysum angustifolium CAS-nr. 91845-22-6, CoE-nr. 225, Einecsnr. 295-193-3/Helichrysum angustifolium, útdráttur, CAS 8023-95-8 FEMA 2592
CoE 225 Einecs 289-918-2 /olía úr blómum Helichrysum angustifolium, CASnr. 90045-56-0, CoE-nr. 225, Einecs-nr. 289-918-2/olía úr laufum Helichrysum
angustifolium, CAS-nr. 8023-95-8, CoE-nr. 225, Einecs-nr. 289-918-2

Allar tegundir
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Hevea brasiliensis (H.B.K.) Muell. Arg.: Hreint paragúmmítré/útdráttur úr
paragúmmítré/olía úr paragúmmítré/tinktúra úr paragúmmítré

Allar tegundir

Hibiscus sabdariffa L.: Hibiscus sabdariffa, hreint, CoE-nr. 229/Hibiscus
sabdariffa, útdráttur, CoE-nr. 229/Hibiscus sabdariffa, olía, CoE-nr. 229/
Hibiscus sabdariffa, tinktúra, CoE-nr. 229

Allar tegundir

Hieracium pilosella L.: Útdráttur úr tágafífli/olía úr tágafífli/tinktúra úr tágafífli

Allar tegundir

Hippophae rhamnoides L.: Þykkni úr hafþyrni, CoE-nr. 231/eimi úr hafþyrni,
CoE-nr. 231/útdráttur úr hafþyrni, CoE-nr. 231

Allar tegundir

Holarrhena antidysenterica Wall. ex DC.: Holarrhena antidysenterica, hreint/
Holarrhena antidysenterica, tinktúra

Allar tegundir

Hordeum vulgare L.: Útdráttur úr byggi, CoE-nr. 232/útdráttur úr malti, CoE-nr.
232/eimi úr malti, CoE-nr. 232

Allar tegundir

Humulus lupulus L.: Hreinn humall, CAS-nr. 8060-46-5, CoE-nr. 233, Einecsnr. 232-504-3/útdráttur úr humli, CAS-nr. 8060-46-5, FEMA-nr. 2578, CoE-nr.
233, Einecs-nr. 232-504-3/útdráttur í föstu formi úr humli, CAS-nr 8060-465, FEMA-nr. 2579, CoE-nr. 233, Einecs-nr. 232-504-3/olía úr humli, CAS-nr.
8007-04-3, FEMA-nr. 2580, CoE-nr. 233, Einecs-nr. 232-504-3

Allar tegundir

Hydrastis canadensis L.: Hydrastis canadensis, útdráttur/Hydrastis canadensis,
tinktúra

Allar tegundir

Hymenaea courbaril L.: Hreint jatoba/útdráttur úr jatoba/olía úr jatoba/tinktúra
úr jatoba

Allar tegundir

Hypericum perforatum L.: Hrein jóhannesarjurt, CoE-nr. 234/útdráttur úr
jóhannesarjurt, CoE-nr. 234

Allar tegundir

Hyssopus officinalis L. = H. decumbens Jord. & Fourr.: Útdráttur úr ísóp, CASnr. 84603-66-7, FEMA-nr. 2590, CoE-nr. 235, Einecs-nr. 283-266-3/tinktúra úr
ísóp, CoE-nr. 235

Allar tegundir

Iberis amara: útdráttur

Allar tegundir

Ilex paraguariensis St. Hil.: Hreinn sléttukristþyrnir, CAS-nr. 68916-96-1, CoEnr. 237, Einecs-nr. 277-364-4/útdráttur úr sléttukristþyrni, CAS-nr. 68916-96-1,
CoE-nr. 237, Einecs-nr. 277-364-4/tinktúra úr sléttukristþyrni, CoE-nr. 237

Allar tegundir

Illicium verum Hook, Anisum stellatum: Hreinn stjörnuanís, CAS-nr. 8007-703, FEMA-nr. 2095, CoE-nr. 238, Einecs-nr. 283-518-1/útdráttur úr stjörnuanís,
CAS-nr. 8007-70-3, FEMA-nr. 2096, CoE-nr. 238

Allar tegundir

Impatiens balsamina L.: Hrein garðalísa/útdráttur úr garðalísu/tinktúra úr
garðalísu

Allar tegundir

Inula helenium L.: Útdráttur úr rót iðunnarsunnu, CoE-nr. 240/olía úr rót
iðunnarsunnu, CAS-nr. 1397-82-7, CoE-nr. 240

Allar tegundir

Iris florentina L.: Iris florentina, útdráttur úr rót/resinóíð, CAS-nr. 8002-73-1,
FEMA-nr. 2830, CoE-nr. 241, Einecs-nr. 289-955-4/Iris florentina, tinktúra úr
rót, CoE-nr. 241

Allar tegundir
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Jasminum grandiflorum L.: Jasminum grandiflorum, hreint, CAS-nr. 8022-96-6,
FEMA-nr. 2598, CoE-nr. 245, Einecs-nr. 289-960-1/Jasminum grandiflorum, í
föstu formi, CAS-nr. 8022-96-6, FEMA-nr. 2599, CoE-nr. 245, Einecs-nr. 289960-1/Jasminum grandiflorum, olía, CAS-nr. 8022-96-6, FEMA-nr. 2600, CoEnr. 245, Einecs-nr. 289-960-1/Jasminum grandiflorum, spíritus, CAS-nr. 802296-6, FEMA-nr. 2601, CoE-nr. 245, Einecs-nr. 289-960-1

Allar tegundir

Jateorhiza palmata (Lam.) Miers: Jateorhiza palmata, hreint, CoE-nr. 247/
Jateorhiza palmata, útdráttur, CoE-nr. 247/Jateorhiza palmata, olía, CoE-nr.
247/Jateorhiza palmata, tinktúra, CoE-nr. 247

Allar tegundir

Juglans regia L.: Eimi úr valhnetu, CoE-nr. 248/útdráttur úr valhnetuhýði, CASnr. 84012-43-1, FEMA-nr. 3111, CoE-nr. 248, Einecs-nr. 281-688-1/útdráttur úr
valhnetulaufum, CoE-nr. 248/tinktúra úr valhnetu, CoE-nr. 248

Allar tegundir

Juniperus communis L.: Hreinn einir, CAS-nr. 8012-91-7, CoE-nr. 249/útdráttur
úr einiberjum, CAS-nr. 84603-69-0, FEMA-nr. 2603, CoE-nr. 249, Einecs-nr.
283-268-3

Allar tegundir

Juniperus mexicana Schiede: Hreinn næfureinir

Allar tegundir

Juniperus oxycedrus L.: Juniperus oxycedrus, útdráttur, CoE-nr. 250/Juniperus
oxycedrus, olía, CAS-nr. 8013-10-3, CoE-nr. 250/Juniperus oxycedrus, tinktúra,
CoE-nr. 250

Allar tegundir

Juniperus virginiana L.: Hreinn blýantseinir, CoE-nr. 252/útdráttur úr blýantseini,
CoE-nr. 252/olía úr blýantseini, CAS-nr. 8000-27-9, CoE-nr. 252, Einecs-nr.
285-370-3/tinktúra úr blýantseini, CoE-nr. 252

Allar tegundir

Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.: Kalanchoe pinnata, hreint/Kalanchoe pinnata,
útdráttur/Kalanchoe pinnata, olía/Kalanchoe pinnata, tinktúra

Allar tegundir

Knautia arvensis (L.) Coult.: Hreinn rauðkollur/útdráttur úr rauðkolli/olía úr
rauðkolli/tinktúra úr rauðkolli

Allar tegundir

Krameria triandra Ruiz et Pav.: Krameria triandra, útdráttur, CAS-nr. 8477595-1, FEMA-nr. 2979, CoE-nr. 253/Krameria triandra, tinktúra, CoE-nr. 253

Allar tegundir

Kunzea ericoides (A. Rich.) J. Thomps.: Kunzea ericoides, hreint/Kunzea
ericoides, útdráttur/Kunzea ericoides, olía/Kunzea ericoides, tinktúra

Allar tegundir

Lactuca sativa L.: Útdráttur úr salati/tinktúra úr salati

Allar tegundir

Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.: Eimi úr flöskugraskeri/útdráttur úr
flöskugraskeri/tinktúra úr flöskugraskeri

Allar tegundir

Laminaria spp.: Hreinn þari, CoE-nr. 533/útdráttur úr þara, CoE-nr. 533/tinktúra
úr þara, CoE-nr. 533

Allar tegundir

Lamium album L.: Hrein ljósatvítönn/útdráttur úr ljósatvítönn/tinktúra úr
ljósatvítönn

Allar tegundir

Larrea mexicana Moric.: Larrea mexicana, hreint, CoE-nr. 254/Larrea mexicana,
útdráttur, CoE-nr. 254/Larrea mexicana, olía, CoE-nr. 254/Larrea mexicana,
tinktúra, CoE-nr. 254

Allar tegundir

Lavandula angustifolia Mill., L. angustifolia x L. latifolia: Hreint lofnarblóm,
CAS-nr. 97660-01-0, FEMA-nr. 2620, CoE-nr. 257, Einecs-nr. 307-508-4/
lofnarblóm í föstu formi, CAS-nr. 97660-01-0, FEMA-nr. 2621, CoE-nr. 257,
Einecs-nr. 307-508-4

Allar tegundir
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Lavandula latifolia Medik.: Hreinn grávendill, CoE-nr. 256/útdráttur úr
grávendli, CoE-nr. 256

Allar tegundir

Lavandula stoechas L.: Hreinn toppvendill, CoE-nr. 258/útdráttur úr toppvendli,
CoE-nr. 258/olía úr toppvendli, CoE-nr. 258/tinktúra úr toppvendli, CoE-nr. 258

Allar tegundir

Ledum palustre: tinktúra

Allar tegundir

Lentinus edodes s.l. (Berk.) Sing.: Hreinn shiitake-sveppur/útdráttur úr shiitakesvepp/olía úr shiitake-svepp/tinktúra úr shiitake-svepp

Allar tegundir

Leonurus cardiaca: útdráttur

Allar tegundir

Lepidium meyenii Walp.: Lepidium meyenii, hreint/Lepidium meyenii, olía/
Lepidium meyenii, tinktúra

Allar tegundir

Leptospermum citratum Forst.: Leptospermum citratum, hreint, CoE-nr. 260/
Leptospermum citratum, olía, CoE-nr. 260/Leptospermum citratum, tinktúra,
CoE-nr. 260

Allar tegundir

Leptospermum scoparium J. R. et G. Forst.: Hrein rósamyrta/eimi úr rósamyrtu/
útdráttur úr rósamyrtu/tinktúra úr rósamyrtu

Allar tegundir

Lespedeza cyrtobotrya Miq.: Lespedeza cyrtobotrya, hreint/Lespedeza
cyrtobotrya, útdráttur/Lespedeza cyrtobotrya, olía/Lespedeza cyrtobotrya,
tinktúra

Allar tegundir

Levisticum officinale Koch: Útdráttur úr skessujurt, CAS-nr. 8016-31-7, FEMAnr. 2650, CoE-nr. 261, Einecs-nr. 284-292-7/olía úr laufi skessujurtar, CAS-nr.
8016-31-7, CoE-nr. 261, Einecs-nr. 284-292-7/tinktúra úr skessujurt, CoE-nr.
261

Allar tegundir

Linaria vulgaris (L.) Mill. / Hill: Hreinn gullspori/útdráttur úr gullspora/tinktúra
úr gullspora

Allar tegundir

Linum usitatissimum L.: Hreint spunalín, CAS-nr. 8001-26-1, CoE-nr. 263,
Einecs-nr. 232-278-6/útdráttur úr spunalíni, CoE-nr. 263

Allar tegundir

Lippia citriodora Kundt.: Hreint, CAS-nr. 8024-12-2, CoE-nr. 264, Einecs-nr.
285-515-0/olía, CAS-nr. 8024-12-2, CoE-nr. 264, Einecs-nr. 285-515-0/útdráttur,
CAS-nr. 8024-12-2, CoE-nr. 264/tinktúra, CoE-nr. 264

Allar tegundir

Liquidambar orientalis Mill.: Olía úr balsamömbruvið, CAS-nr. 8024-01-9,
CoE-nr. 265/útdráttur úr balsamömbruvið, CAS-nr. 8046-19-3, FEMA-nr. 3037,
CoE-nr. 265, Einecs-nr. 232-523-7

Allar tegundir

Litsea cubeba Pers.: Litsea cubeba, hreint, CoE-nr. 491/Litsea cubeba, útdráttur,
CoE-nr. 491

Allar tegundir

Lonicera japonica Thunb.: Hreinn tildurtoppur/útdráttur úr tildurtoppi/olía úr
tildurtoppi/tinktúra úr tildurtoppi

Allar tegundir

Lycopodium clavatum L.: Hreinn burstajafni/útdráttur úr burstajafna/tinktúra úr
burstajafna

Allar tegundir

Lythrum salicaria L.: Hreint mararljós/útdráttur úr mararljósi/olía úr mararljósi

Allar tegundir
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Macrobrachium rosenbergii, Panadalus borealis, Penaeus aztecus, P. japonicus
e.a., Scylla serrata, S. tranquebarica e.a., Panulirus homarus, P. ornatus e.a.:
útdráttur úr skel

Allar tegundir

Mangifera indica L.: Mangóþykkni, CoE-nr. 270/úðaþurrkað mangó, CoE-nr.
270/eimi úr mangó, CoE-nr. 270/útdráttur úr mangó, CoE-nr. 270/olía úr mangó,
CoE-nr. 270

Allar tegundir

Magnolia spp., t.d. Magnolia officinalis Rehd & Wils.: Útdráttur úr magnólíu

Allar tegundir

Mallotus philippinensis (Lam.) Muell. Arg.: Mallotus philippinensis, hreint,
CoE-nr. 535/Mallotus philippinensis, tinktúra, CoE-nr. 535

Allar tegundir

Malpighia glabra L.: Malpighia glabra, hreint/Malpighia glabra, þykkni/
Malpighia glabra, tinktúra

Allar tegundir

Malus sylvestris Mill.: Úðaþurrkað, CoE-nr. 386/eimi, CoE-nr. 386/kjarnaolía,
CoE-nr. 386/útdráttur, CoE-nr. 386

Allar tegundir

Malva sylvestris L.: Hrein skógarstokkrós, CoE-nr. 268/útdráttur úr
skógarstokkrós, CoE-nr. 268/olía úr skógarstokkrós, CoE-nr. 268/tinktúra úr
skógarstokkrós, CoE-nr. 268

Allar tegundir

Marrubium vulgare L.: Hreinn vallarhélukrans, CoE-nr. 271/útdráttur úr
vallarhélukransi, CAS-nr. 84696-20-8, FEMA-nr. 2581, CoE-nr. 271, Einecsnr. 283-638-4/olía úr vallarhélukransi, CoE nr. 271/tinktúra úr vallarhélukransi,
CoE-nr. 271

Allar tegundir

Marsdenia cundurango Rchb.: Marsdenia cundurango, útdráttur, CoE-nr. 272/
Marsdenia cundurango, tinktúra, CoE-nr. 272

Allar tegundir

Matricaria suaveolens (Pursh.) Buchenau: Hrein hlaðkolla/útdráttur úr hlaðkollu/
olía úr hlaðkollu/tinktúra úr hlaðkollu

Allar tegundir

Maytenus ilicifolia Mart.: Maytenus ilicifolia, hreint/Maytenus ilicifolia,
útdráttur/Maytenus ilicifolia, olía/Maytenus ilicifolia, tinktúra

Allar tegundir

Maytenus krukovii A. C. Sm.: Maytenus krukovii, hreint/Maytenus krukovii,
útdráttur/Maytenus krukovii, olía/Maytenus krukovii, tinktúra

Allar tegundir

Medicago sativa L.: Útdráttur úr refasmára, CAS-nr. 84082-36-0, FEMA-nr.
2013, CoE-nr. 274, Einecs-nr. 281-984-0/olía úr refasmára, CoE-nr. 274

Allar tegundir

Melaleuca alternifolia Cheel.: Hreinn teviður, CoE-nr. 275

Allar tegundir

Melaleuca cajuputi Powell = M. leucadendron L.: Melaleuca cajuputi, hreint,
CoE-nr. 276/Melaleuca cajuputi, útdráttur, CoE-nr. 276/Melaleuca cajuputi,
tinktúra, CoE-nr. 276

Allar tegundir

Melaleuca quinquenervia (Cav.) Blake: Melaleuca quinquenervia, hreint/
Melaleuca quinquenervia, útdráttur/Melaleuca quinquenervia, olía/Melaleuca
quinquenervia, tinktúra

Allar tegundir

Melaleuca viridiflora Soland ex Gaertn.: Melaleuca viridiflora, hreint/Melaleuca
viridiflora, útdráttur/Melaleuca viridiflora, tinktúra

Allar tegundir

Melia toosendan Siebold & Zucc.: Melia toosendan, eimi/Melia toosendan,
þykkni/Melia toosendan, útdráttur/Melia toosendan, tinktúra

Allar tegundir

Melilotus officinalis (L.) Pall.: Hreinn mánasteinsmári, CoE-nr. 279/olía úr
mánasteinsmára, CoE-nr. 279/útdráttur úr mánasteinsmára, CoE-nr. 279/tinktúra
úr mánasteinsmára, CoE-nr. 279

Allar tegundir
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Mentha arvensis L.: Útdráttur úr akurmintu, CAS-nr. 68917-18-0, CoE-nr. 492/
olía úr akurmintu án mentóls, CoE-nr. 482/( = akurmintuterpen)/tinktúra úr
akurmintu, CoE-nr. 492

Allar tegundir

Mentha pulegium L.: Hrein hagamynta, CoE-nr. 283/tinktúra úr hagamyntu,
CoE-nr. 283

Allar tegundir

Mentha spicata L.: Útdráttur úr hrokkinmyntu, CAS-nr. 84696-51-5, FEMA-nr.
3031, CoE-nr. 286 (= CoE-nr. 284b, 285a, 285c), Einecs-nr. 283-656-2/tinktúra
úr hrokkinmyntu, CoE-nr. 286

Allar tegundir

Mentha viridis L.: Hreint, CoE-nr. 286

Allar tegundir

Mentha x piperita L. = M. aquatica x M. spicata L.: Útdráttur/óleóresín úr
piparmintu, CAS-nr. 8006-90-4, FEMA-nr. 2848, CoE-nr. 282, Einecs-nr. 308770-2/olía úr piparmintu án mentóls, CoE-nr. 282/( = piparmintuolíuterpen)

Allar tegundir

Menyanthes trifoliata L.: Hrein horblaðka, CoE-nr. 287/útdráttur úr horblöðku,
CoE-nr. 287/tinktúra úr horblöðku, CoE-nr. 287

Allar tegundir

Merluccius capensis, Galeorhinus australis e.a.,/brjósk

Allar tegundir

Michelia alba DC.: Michelia alba, hreint/Michelia alba, tinktúra

Allar tegundir

Michelia champaca L.: Michelia champaca, hreint, CoE-nr. 289/Michelia
champaca í föstu formi, CoE-nr. 289

Allar tegundir

Mikania cordifolia (L. f.) Willd.: Mikania cordifolia, hreint/Mikania cordifolia,
útdráttur/Mikania cordifolia, olía/Mikania cordifolia, tinktúra

Allar tegundir

Mikania hirsutissima DC.: Mikania hirsutissima, hreint/Mikania hirsutissima,
útdráttur/Mikania hirsutissima , olía/Mikania hirsutissima, tinktúra

Allar tegundir

Mimosa pudica L.: Hrein mímósa/útdráttur úr mímósu/olía úr mímósu/tinktúra
úr mímósu

Allar tegundir

Mirabilis jalapa L.: Hreint undrablóm/útdráttur úr undrablómi/olía úr
undrablómi/tinktúra úr undrablómi

Allar tegundir

Momordica charantia L.: Hrein beiskjugúrka/útdráttur úr beiskjugúrku

Allar tegundir

Monarda didyma L.: Hreinn indíánakrans/útdráttur úr indíánakransi, CAS-nr.
8006-85-7, FEMA-nr. 2582/olía úr indíánakransi/tinktúra úr indíánakransi

Allar tegundir

Morinda citrifolia L.: Morinda citrifolia, útdráttur/Morinda citrifolia, tinktúra

Allar tegundir

Mucuna pruriens (L.) DC.: Mucuna pruriens, hreint/Mucuna pruriens, útdráttur/
Mucuna pruriens, olía/Mucuna pruriens, tinktúra

Allar tegundir

Musa spp.: Úðaþurrkaður banani, CoE-nr. 294/eimi úr banana, CoE-nr. 294/
útdráttur úr banana, CoE-nr. 294

Allar tegundir

Myrcia salicifolia DC.: Myrcia salicifolia, hreint/Myrcia salicifolia, útdráttur/
Myrcia salicifolia, olía/Myrcia salicifolia, tinktúra

Allar tegundir
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Myrciaria dubia (H. B. K.) McVaugh: Myrciaria dubia, hreint/Myrciaria dubia,
útdráttur/Myrciaria dubia, olía/Myrciaria dubia, tinktúra

Allar tegundir

Myristica fragrans Houtt.: Útdráttur úr múskati, CAS-nr. 84082-68-8, CoE-nr.
296, Einecs-nr. 282-013-3/óleóresín/útdráttur úr múskatblómi, CAS-nr. 8007-123, FEMA-nr. 2654, CoE-nr. 296, Einecs-nr. 282-013-3/tinktúra úr múskatblómi/
múskati, CoE-nr. 296

Allar tegundir

Myroxylon balsamum (L.) Harms var. pereirae: Tinktúra úr perubalsamvið

Allar tegundir

Myroxylon balsamum (L.) Harms: Hreint tólubalsam, CAS-nr. 9000-64-0, CoEnr. 297, Einecs-nr. 232-550-4

Allar tegundir

Myrtus communis L.: Hreint brúðarlauf, CoE-nr. 300/olía úr brúðarlaufi, CAS-nr.
8008-46-6, CoE-nr. 300, Einecs-nr. 282-012-8/tinktúra úr brúðarlaufi, CoE-nr.
300

Allar tegundir

Nardostachys jatamansi (D. Don) DC. = Valeriana j. L.: Nardostachys jatamansi,
útdráttur, CoE-nr. 536/Nardostachys jatamansi, olía, CoE-nr. 536/Nardostachys
jatamansi, tinktúra, CoE-nr. 536

Allar tegundir

Neolitsea cassia (L.) Klosterm.: Neolitsea cassia, hreint/Neolitsea cassia,
útdráttur/Neolitsea cassia, olía/Neolitsea cassia, tinktúra

Allar tegundir

Nepeta cataria L.: Hrein kattarnípa, CoE-nr. 302/útdráttur úr kattarnípu, CoE-nr.
302/olía úr kattarnípu, CoE-nr. 302/tinktúra úr kattarnípu, CoE-nr. 302

Allar tegundir

Nigella sativa L.: Hrein ilmfrú, CoE-nr. 307/útdráttur úr ilmfrú, CoE-nr. 307/olía
úr ilmfrú, CAS-nr. 8000-42-8, FEMA-nr. 2237, CoE-nr. 307, Einecs-nr. 288-9216/tinktúra úr ilmfrú, CoE-nr. 307

Allar tegundir

Ocimum basilicum L.: Hrein basilíka, CAS-nr. 8015-73-4, CoE-nr. 308, Einecsnr. 283-900-8/útdráttur úr basilíku, CAS-nr. 8015-73-4, FEMA-nr. 2120, CoEnr. 308, Einecs-nr. 283-900-8/óleóresín úr basilíku, CAS-nr. 8015-73-4, CoE-nr.
308, Einecs-nr. 283-900-8

Allar tegundir

Ocimum sanctum L.: Olía úr helgibasilíku/tinktúra úr helgibasilíku

Allar tegundir

Olea europaea L.: Hrein ólífa, CAS-nr. 8001-25-0, CoE-nr. 309, Einecs-nr. 232277-0/ólífa í föstu formi, CAS-nr. 8001-25-0, CoE-nr. 309, Einecs-nr. 232-277-0/
tinktúra úr ólífu, CoE-nr. 309

Allar tegundir

Ononis spinosa L.: Hrein þyrnikló, CoE-nr. 312/útdráttur úr þyrnikló, CoE-nr.
312/tinktúra úr þyrnikló, CoE-nr. 312

Allar tegundir

Opopanax chironium (L.) Koch, Commiphora erythrea Engler: Opopanax
chironium, hreint, CAS-nr. 8021-36-1, CoE-nr. 313, Einecs-nr. 232-558-8/
Opopanax chironium, útdráttur/resinóíð, CAS-nr. 8021-36-1, CoE-nr. 313,
Einecs-nr. 232-558-8

Allar tegundir

Origanum dictamnus L.: Hrein rósamæra, CoE-nr. 315/útdráttur úr rósamæru,
CoE-nr. 315/olía úr rósamæru, CoE-nr. 315/tinktúra úr rósamæru, CoE-nr. 315

Allar tegundir

Origanum majorana L. = Majorana hortensis Moench.: Kryddmæra, CAS-nr.
8015-01-8, FEMA-nr. 2662, CoE-nr. 316/óleóresín úr kryddmæru, CAS-nr.
84082-58-6, FEMA-nr. 2659, CoE-nr. 316, Einecs-nr. 282-004-4/tinktúra úr
kryddmæru, CoE-nr. 316

Allar tegundir

Origanum vulgare L., Lippia ssp.: Óleóresín/útdráttur úr kjarrmintu, CAS-nr.
8007-11-2, FEMA-nr. 2827, CoE-nr. 317

Allar tegundir
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Orthosiphon stamineus Benth.: Orthosiphon stamineus, útdráttur/Orthosiphon
stamineus, tinktúra

Allar tegundir

Osmanthus fragrans Lour.: Osmanthus fragrans, hreint, CAS-nr. 92347-212, FEMA-nr. 3750, CoE-nr. 513, Einecs-nr. 296-209-1/Osmanthus fragrans,
útdráttur, CoE-nr. 513/Osmanthus fragrans, tinktúra, CoE-nr. 513

Allar tegundir

Paeonia lactiflora Pall. = P. albiflora Pall.: Hrein silkibóndarós/útdráttur úr
silkibóndarós/olía úr silkibóndarós

Allar tegundir

Pandanus fascicularis Lam.: Pandanus fascicularis, hreint/Pandanus
fascicularis, útdráttur/Pandanus fascicularis, olía/Pandanus fascicularis,
tinktúra

Allar tegundir

Papaver rhoeas L.: Hrein deplasól, CoE-nr. 319/útdráttur úr deplasól, CoE-nr.
319/olía úr deplasól, CoE-nr. 319/tinktúra úr deplasól, CoE-nr. 319

Allar tegundir

Papaver somniferum L.: Olía úr valmúafræi, CoE-nr. 320/útdráttur úr valmúafræi,
CoE-nr. 320

Allar tegundir

Parietaria officinalis L.: Hrein hnoðnetla/útdráttur úr hnoðnetlu/olía úr
hnoðnetlu/tinktúra úr hnoðnetlu

Allar tegundir

Passiflora edulis Sims. = P. incarnata L.: Úðaþurrkað ætipíslarblóm, CoE-nr.
321/þykkni úr ætipíslarblómi, CoE-nr. 321/eimi úr ætipíslarblómi, CoE-nr. 321/
kjarnaolía úr ætipíslarblómi, CoE-nr. 321

Allar tegundir

Pastinaca sativa L.: Hrein nípa, CoE-nr. 322/olía úr nípu, CoE-nr. 322/tinktúra
úr nípu, CoE-nr. 322

Allar tegundir

Paliurus spina-christi P. Mill.: Paliurus spina-christi, hreint/Paliurus spinachristi, útdráttur/Paliurus spina-christi, olía/Paliurus spina-christi, tinktúra

Allar tegundir

Paullinia cupana H.B.K.: Paullinia cupana, hreint, CoE-nr. 323/Paullinia
cupana, útdráttur, CoE-nr. 323/Paullinia cupana, tinktúra, CoE-nr. 323

Allar tegundir

Pausinystalia yohimbe Pierre: Pausinystalia yohimbe, hreint/Pausinystalia
yohimbe, útdráttur/Pausinystalia yohimbe, tinktúra

Allar tegundir

Pelargonium asperum Her. ex Spreng.: Pelargonium asperum, hreint/
Pelargonium asperum, útdráttur/Pelargonium asperum, tinktúra

Allar tegundir

Pelargonium graveolens L’Herit. ex Ait.: Útdráttur úr ilmpelargóníu, CAS-nr.
8000-46-2, CoE-nr. 324, Einecs-nr. 290-140-0/tinktúra úr ilmpelargóníu, CoEnr. 324

Allar tegundir

Pelargonium reniforme (sh. Pelargonium sidoides): útdráttur

Allar tegundir

Perilla frutescens (L.) Britt.: Olía úr blaðmyntu, CoE-nr. 514/olía úr laufi
blaðmyntu, FEMA-nr. 4013, CoE-nr. 514/útdráttur úr blaðmyntu, CoE-nr. 514

Allar tegundir

Persea americana Mill. = P. gratissima Gaernt.: Hrein lárpera, CoE-nr. 325/
útdráttur úr lárperu, CoE-nr. 325/tinktúra úr lárperu, CoE-nr. 325

Allar tegundir

Petiveria alliacea L.: Petiveria alliacea, hreint/Petiveria alliacea, útdráttur/
Petiveria alliacea, olía/Petiveria alliacea, tinktúra

Allar tegundir

Petroselinum sativum Hoffm. = P. crispum Mill. = P. hortense L.: Óleóresín úr
steinselju, CAS-nr. 8000-68-6, FEMA-nr. 2837, CoE-nr. 326, Einecs-nr. 281677-1/útdráttur úr steinseljufræi, CAS-nr. 8000-68-6, CoE-nr. 326, Einecs-nr.
281-677-1

Allar tegundir
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Peucedanum ostruthium (L.) Koch = Imperatoria o. L.: Hrein undrarót/útdráttur
úr undrarót/olía úr undrarót/tinktúra úr undrarót

Allar tegundir

Pfaffia paniculata (Mart.) Kuntze: Pfaffia paniculata, hreint/Pfaffia paniculata,
útdráttur/Pfaffia paniculata, olía/Pfaffia paniculata, tinktúra

Allar tegundir

Phaseolus vulgaris: tinktúra

Allar tegundir

Phlebodium decumanum (Willd.) J. Sm. = Polypodium d. Willd.: Phlebodium
decumanum, hreint/Phlebodium decumanum, útdráttur/Phlebodium decumanum,
tinktúra

Allar tegundir

Phoenix dactylifera L.: Eimi úr döðlum, CoE-nr. 329/útdráttur úr döðlum, CoEnr. 329/tinktúra úr döðlum, CoE-nr. 329

Allar tegundir

Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn.: Phyllanthus amarus, útdráttur/
Phyllanthus amarus, tinktúra

Allar tegundir

Phyllanthus niruri L.: Phyllanthus niruri, hreint/Phyllanthus niruri, útdráttur/
Phyllanthus niruri, olía/Phyllanthus niruri, tinktúra

Allar tegundir

Physalis angulata L.: Physalis angulata, hreint/Physalis angulata, útdráttur/
Physalis angulata, olía/Physalis angulata, tinktúra

Allar tegundir

Physalis peruviana L.: Þykkni úr blæjuberi/eimi úr blæjuberi/útdráttur úr
blæjuberi/tinktúra úr blæjuberi

Allar tegundir

Phytolacca americana L.: Hreint gljáber/útdráttur úr gljáberi/olía úr gljáberi/
tinktúra úr gljáberi

Allar tegundir

Picea excelsa (Lam.) Link = P. abies L.: Hreint rauðgreni, CoE-nr. 331/olía úr
rauðgreni, CAS-nr. 8008-80-8, FEMA-nr. 3034, CoE-nr. 331, Einecs-nr. 294420-3/resín úr rauðgreni, CoE-nr. 331/tinktúra úr rauðgreni, CoE-nr. 331

Allar tegundir

Picrasma excelsa (Sw.) Planch. = Quassia excelsa Sw., Quassia amara L.:
Útdráttur úr beiskjuvið, CAS-nr. 68915-32-2, FEMA-nr. 2971, CoE-nr. 332,
Einecs-nr. 272-809-9/tinktúra úr beiskjuvið, CoE-nr. 332

Allar tegundir

Pilocarpus pennatifolius Lem. = P. jaborandi Holmes: Pilocarpus pennatifolius,
hreint/Pilocarpus pennatifolius, útdráttur/Pilocarpus pennatifolius, olía/
Pilocarpus pennatifolius, tinktúra

Allar tegundir

Pimenta dioica L. Merr. = P. officinalis Lind L.: Hreint allrahanda, CoE-nr.
335/útdráttur úr allrahanda, CAS-nr. 8006-77-7, FEMA-nr. 2019, CoE-nr. 335,
Einecs-nr. 284-540-4/tinktúra úr allrahanda, CoE-nr. 335

Allar tegundir

Pimenta racemosa (Mill.) J.W.Moore: Útdráttur úr remmuvið, CoE-nr. 334/
tinktúra úr remmuvið, CoE-nr. 334

Allar tegundir

Pimpinella anisum L.: Hreint anís, CoE-nr. 336/óleóresín úr anís, CAS-nr.
84775-42-8, CoE-nr. 336, Einecs-nr. 283-872-7

Allar tegundir

Pinus mugo Turra: Olía úr fjallafurunálum (e. Pine needle oil, dwarf), CASnr. 800026-8, FEMA-nr. 2904, CoE-nr. 339, Einecs-nr. 290-163-6/tinktúra úr
fjallafurunálum , CoE-nr. 339

Allar tegundir

Pinus palustris Mill.: Olía úr fenjafuru, CoE-nr. 340/tinktúra úr fenjafuru, CoEnr. 340/olía úr furutjöru, CAS-nr. 97435-14-8, FEMA-nr. 2907, CoE-nr. 340

Allar tegundir
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Pinus pinaster Soland.: Hrein miðjarðarhafsfura

Allar tegundir

Pinus spp., t.d. P. sylvestris L.: Olía úr furutjöru, CAS-nr. 97435-14-8, FEMA-nr.
2907, CoE-nr. 340

Allar tegundir

Piper cubeba L.: Olía úr kúbepipar, CAS-nr. 8007-87-2, FEMA-nr. 2339, CoEnr. 345, Einecs-nr. 290-148-4/óleóresín/útdráttur úr kúbepipar, CAS-nr. 8007-872, FEMA-nr. 2339, CoE-nr. 345, Einecs-nr. 290-148-4

Allar tegundir

Piper methysticum G. Forst.: Hreinn kava-pipar/útdráttur úr kava-pipar/olía úr
kava-pipar

Allar tegundir

Piper nigrum L.: Tinktúra úr pipar, CoE-nr. 347

Allar tegundir

Pistacia lentiscus L.: Mastixolía, CAS-nr. 61789-92-2, CoE-nr. 349, Einecs-nr.
263-098-6/hreint mastix, CAS-nr. 61789-92-2, CoE-nr. 349, Einecs-nr. 263-0986/resinóíð/útdráttur úr mastix, CoE-nr. 349

Allar tegundir

Plantago afra L.: Plantago afra, hreint/Plantago afra, útdráttur/Plantago afra,
tinktúra

Allar tegundir

Plantago asiatica L., P. major L.: Plantago asiatica, hreint/Plantago asiatica,
útdráttur/Plantago asiatica, tinktúra

Allar tegundir

Plantago lanceolata L.: Plantago lanceolata, útdráttur, CoE-nr. 352/Plantago
lanceolata, olía, CoE-nr. 352/Plantago lanceolata, tinktúra, CoE-nr. 352

Allar tegundir

Plantago ovata L.: Plantago ovata, útdráttur/Plantago ovata, olía/Plantago
ovata, tinktúra

Allar tegundir

Pogostemon cablin (Blanco) Benth.: Hrein ilmstjörnuolía (e. Patchouli), CASnr. 8014-09-3, CoE-nr. 353, Einecs-nr. 282-493-4/tinktúra úr ilmstjörnu, CoE-nr.
353

Allar tegundir

Polianthes tuberosa L.: Olía úr rósahnúði, CAS-nr. 8024-05-3, FEMA-nr. 3084,
CoE-nr. 354/rósahnúður í föstu formi/útdráttur, CAS-nr. 8024-05-3, CoE-nr. 354

Allar tegundir

Polygala senega L.: Polygala senega, hreint, CoE-nr. 355/Polygala senega,
útdráttur, CoE-nr. 355/Polygala senega, olía CoE-nr. 355/Polygala senega,
tinktúra, CoE-nr. 355

Allar tegundir

Polygonum aviculare L.: Hreinn blóðarfi, CoE-nr. 515/útdráttur úr blóðarfa,
CoE-nr. 515/tinktúra úr blóðarfa, CoE-nr. 515

Allar tegundir

Polygonum bistorta L.: Hrein slöngusúra, CoE-nr. 356/útdráttur úr slöngusúru,
CoE-nr. 356/olía úr slöngusúru, CoE-nr. 356/tinktúra úr slöngusúru, CoE-nr. 356

Allar tegundir

Populus nigra L.: Olía úr svartösp, CoE-nr. 361/svartösp í föstu formi/óleóresín,
CoE-nr. 361/tinktúra úr svartösp, CoE-nr. 361

Allar tegundir

Populus tremula L.: Hrein blæösp/útdráttur úr blæösp/tinktúra úr blæösp

Allar tegundir

Potentilla anserina L.: Hrein tágamura, CoE-nr. 362/útdráttur úr tágamuru, CoEnr. 362/olía úr tágamuru, CoE-nr. 362/tinktúra úr tágamuru, CoE-nr. 362

Allar tegundir

Potentilla erecta L.; sh. Potentilla tormentilla Stokes: Útdráttur úr engjamuru,
CoE-nr. 493

Allar tegundir
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Potentilla fruticosa L.: Hrein runnamura/útdráttur/óleóresín úr runnamuru/olía
úr runnamuru

Allar tegundir

Potentilla reptans L.: Hrein skriðmura/útdráttur/óleóresín úr skriðmuru/olía úr
skriðmuru

Allar tegundir

Primula veris L.: Hreinn sifjarlykill/útdráttur úr sifjarlykli/tinktúra úr sifjarlykli

Allar tegundir

Primula vulgaris Huds. = P. acaulis L.: Hreinn laufeyjarlykill/útdráttur úr
laufeyjarlykli/tinktúra úr laufeyjarlykli

Allar tegundir

Prunella vulgaris L.: Hrein blákolla, CoE-nr. 365/útdráttur úr blákollu, CoE-nr.
365/olía úr blákollu, CoE-nr. 365/tinktúra úr blákollu, CoE-nr. 365

Allar tegundir

Prunus avium L.: Úðaþurrkað fuglakirsi, CoE-nr. 369/þykkni úr fuglakirsi, CoEnr. 369/eimi úr fuglakirsi, CoE-nr. 369/útdráttur úr fuglakirsisteinum, CoE-nr.
369

Allar tegundir

Prunus cerasus L.: Úðaþurrkuð kirsiber, CoE-nr 370/þykkni úr kirsiberjum,
CoE-nr. 370/eimi úr kirsiberjum CoE-nr. 370/útdráttur úr kirsiberjasteinum
CAS-nr. 8997-54-6, FEMA-nr. 2278, CoE-nr. 370, Einecs-nr. 289-689-9

Allar tegundir

Prunus domestica L.: Plómuþykkni, CoE-nr. 371/útdráttur úr plómu, CoE-nr.
371/olía úr plómufræi, CoE-nr. 371/tinktúra úr plómu, CoE-nr. 371

Allar tegundir

Prunus laurocerasus L.: Olía úr lárhegg, CoE-nr. 372/tinktúra úr lárhegg, CoEnr. 372

Allar tegundir

Prunus serotina Ehrh.: Útdráttur úr berki gljáheggs, CAS-nr. 84604-07-9,
FEMA-nr. 2276, CoE-nr. 375, Einecs-nr. 283-284-0/tinktúra úr berki gljáheggs,
CoE-nr. 375

Allar tegundir

Prunus spinosa L.: Olía úr þyrniplómu, CoE-nr. 376/útdráttur úr þyrniplómu,
CAS-nr. 90105-94-5, FEMA-nr. 3021, CoE-nr. 376, Einecs-nr. 290-213-7/
útdráttur úr þyrniplómu í föstu formi, CAS-nr. 90105-94-5, FEMA-nr. 3022,
CoE-nr. 376, Einecs-nr. 290-213-7

Allar tegundir

Psidium guajava L.: Úðaþurrkað gvava, CoE-nr. 377/þykkni úr gvava, CoE-nr.
377/eimi úr gvava, CoE-nr. 377/útdráttur úr gvava, CoE-nr. 377

Allar tegundir

Ptychopetalum olacoides Benth.: Ptychopetalum olacoides, hreint/Ptychopetalum
olacoides, útdráttur/Ptychopetalum olacoides, olía/Ptychopetalum olacoides,
tinktúra

Allar tegundir

Pulmonaria officinalis L.: Hrein læknalyfjurt/útdráttur úr læknalyfjurt/tinktúra
úr læknalyfjurt

Allar tegundir

Punica granatum L.: Þykkni úr granatepli, CoE-nr. 381/eimi úr granatepli, CoEnr. 381/tinktúra úr granatepli, CoE-nr. 381

Allar tegundir

Pyrus aucuparia L. = Sorbus a. L.: Þykkni, CoE-nr. 383/útdráttur, CoE-nr. 383/
tinktúra, CoE-nr. 383

Allar tegundir

Quercus alba L.: Útdráttur úr hvíteikarspæni, CAS-nr. 68917-11-3, FEMA-nr.
2794, CoE-nr. 388, Einecs-nr. 272-838-7/útdráttur úr hvíteikarberki, CoE-nr.
388/tinktúra úr hvíteik, CoE-nr. 388

Allar tegundir
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Quercus ilex L.: Útdráttur úr járneikarspæni, CoE-nr. 389/útdráttur úr
járneikarberki, CoE-nr. 389/tinktúra úr járneik, CoE-nr. 389

Allar tegundir

Quercus robur L., Q. pedunculata Ehrh.: Tinktúra úr sumareik, CoE-nr. 390/eimi
úr sumareik, CoE-390

Allar tegundir

Quillaja saponaria Molina: Tinktúra úr sáputré, CoE-nr. 391

Allar tegundir

Raphanus sativus L.: Olía úr hreðku, CoE-nr. 392/útdráttur úr hreðku, CoE-nr.
392/tinktúra úr hreðku, CoE-nr. 392

Allar tegundir

Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch.: Rehmannia glutinosa, hreint/
Rehmannia glutinosa, útdráttur/Rehmannia glutinosa, olía/Rehmannia glutinosa,
tinktúra

Allar tegundir

Rhamnus frangula L.: Hreinn hrökkviður, CoE-nr. 394/útdráttur úr hrökkvið,
CoE-nr. 394/tinktúra úr hrökkvið, CoE-nr. 394

Allar tegundir

Rhamnus purshianus DC.: Rhamnus purshianus, hreint, CoE-nr. 395/Rhamnus
purshianus, útdráttur (ekki beiskur), CAS-nr. 8007-06-5, FEMA-nr. 2253, CoEnr. 395/Rhamnus purshianus, tinktúra, CoE-nr. 395

Allar tegundir

Rheum nobile Hook. F. et Thoms.: Hrein eðalsúra/útdráttur úr eðalsúru/olía úr
eðalsúru/tinktúra úr eðalsúru

Allar tegundir

Rheum officinale Baill.: Rheum officinale, jarðstöngull, CoE-nr. 569/Rheum
officinale, hreint, CoE-nr. 569/Rheum officinale, útdráttur, CoE-nr. 569/Rheum
officinale, tinktúra, CoE-nr. 569

Allar tegundir

Rhodymenia palmata Grev.: Útdráttur úr sölvum/tinktúra úr sölvum

Allar tegundir

Rhus aromatica (sh. Rhus canadensis): útdráttur

Allar tegundir

Ribes nigrum L.: Hreint sólberjabrum, CAS-nr. 68606-81-5, FEMA-nr. 2346,
CoE-nr. 399, Einecs-nr. 271-749-0/sólberjabrum í föstu formi, CAS-nr. 6860681-5, FEMA-nr. 2346, CoE-nr. 399, Einecs-nr. 271-749-0/sólberjaþykkni, CoEnr. 399/eimi úr sólberjum, CoE-nr. 399/olía úr sólberjafræi, CAS-nr. 68606-81-5,
FEMA-nr. 2346, CoE-nr. 399, Einecs-nr. 271-749-0

Allar tegundir

Ribes rubrum L.: Úðaþurrkað garðarifs, CoE-nr. 400/þykkni úr garðarifsi, CoEnr. 400/eimi úr garðarifsi, CoE-nr. 400/útdráttur úr garðarifsi, CoE-nr. 400

Allar tegundir

Ricinus communis: útdráttur

Allar tegundir

Rosa canina L.: Hrein hundarós, CAS-nr. 8007-01-0, FEMA-nr. 2988, CoE-nr.
403, Einecs-nr. 283-289-8/olía úr hundarós, CAS-nr. 8007-01-0, CoE-nr. 403,
Einecs 283-289-8/heil aldin af hundarós, CoE-nr. 403/þykkni úr aldinum af
hundarós, CoE-nr. 403/eimi úr aldinum af hundarós, CoE-nr. 403/útdráttur úr
aldinum af hundarós, CAS-nr. 8007-01-0, FEMA-nr. 2990, CoE-nr. 403, Einecsnr. 283-289-8/ olía úr aldinum af hundarós, CoE nr. 403

Allar tegundir

Rosa laevigata Mich.: Útdráttur úr indíánarós/tinktúra úr indíánarós

Allar tegundir
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Rosa spp., t.d. Rosa centifolia L., R. gallica L, Rosa x damascena Mill.: Hrein
rós, CoE-nr. 404/405/olía úr rós, CAS-nr. 8007-01-0, FEMA-nr. 2989, CoE-nr.
404/405, Einecs-nr. 283-289-8/rósavatn, kjarni, CAS-nr. 84604-12-6, FEMA-nr.
2993, CoE-nr. 404, Einecs-nr. 283-289-8/tinktúra úr rós, CoE-nr. 404/405

Allar tegundir

Rosmarinus officinalis L.: Hreint rósmarín, CAS-nr. 8000-25-7, FEMA-nr. 2992,
CoE-nr. 406, Einecs-nr. 283-291-9/terpensnauð olía úr rósmarín, CAS-nr. 6891754-4, CoE-nr. 406, Einecs-nr. 283-291-9

Allar tegundir

Rubus idaeus L.: Úðaþurrkuð hindber, CoE-nr. 409/hindberjaþykkni, CoE-nr.
409/eimi úr hindberjum, CoE-nr. 409/útdráttur úr hindberjum, CoE-nr. 409/
tinktúra úr hindberjum, CoE-nr. 409

Allar tegundir

Rubus spp., (t.d. Rubus fructicosus L.): Úðaþurrkuð brómber, CoE-nr 408/
þykkni úr brómberjum, CoE-nr. 408/eimi úr brjómberjum, CoE-nr. 408/útdráttur
úr brómberjum, CoE-nr. 408/útdráttur úr brómberjaberki CAS-nr. 84787-69-9,
FEMA-nr. 2155, CoE-nr. 408, Einecs-nr. 284-110-6

Allar tegundir

Rumex acetosa: útdráttur

Allar tegundir

Rumex patientia L.: Hrein garðsúra/útdráttur úr garðsúru/olía úr garðsúru/
tinktúra úr garðsúru

Allar tegundir

Ruscus aculeatus L.: Hreint músaþorn/útdráttur úr músaþorni/olía úr músaþorni/
tinktúra úr músaþorni

Allar tegundir

Ruta graveolens L.: Olía úr rúðujurt, CAS-nr. 8014-29-7, FEMA-nr. 2995, CoEnr. 412, Einecs-nr. 284-531-5/tinktúra úr rúðujurt, CoE-nr. 412

Allar tegundir

Saccharomyces cerevisiae Hansen: Útdráttur úr geri/olía úr geri

Allar tegundir

Saccharum officinarum L.: Eimi úr sykurreyr/útdráttur úr sykurreyr

Allar tegundir

Salacia reticulata Wight: Salacia reticulata, útdráttur/Salacia reticulata, tinktúra

Allar tegundir

Salix caprea L.: Hrein selja/útdráttur úr selju/tinktúra úr selju

Allar tegundir

Salvia lavandulifolia Vahl: Hrein spánarsalvía, CAS-nr. 8016-65-7, CoE-nr. 413/
óleóresín úr spánarsalvíu, CoE-nr. 413/tinktúra úr spánarsalvíu, CoE-nr. 413

Allar tegundir

Salvia officinalis L.: Olía úr lyfjasalvíu, CAS-nr. 8016-64-6, CoE-nr. 414/
óleóresín/útdráttur úr lyfjasalvíu, CAS-nr. 8022-56-6, FEMA-nr. 3002, CoE-nr.
414, Einecs-nr. 308-365-0

Allar tegundir

Salvia sclarea L.: Hrein ljómasalvía, CAS-nr. 8016-63-5, CoE-nr. 415, Einecs-nr.
283-911-8/ljómasalvía í föstu formi, CAS-nr. 8016-63-5, CoE-nr. 415, Einecs-nr.
283-911-8

Allar tegundir

Sambucus canadensis L., S. nigra L.: Útdráttur úr blómum af kanadaylli, CASnr. 68916-55-2, CoE-nr. 417, Einecs-nr. 283-259-4/olía úr blómum af kanadaylli,
CAS-nr. 91722-58-36, FEMA-nr. 2408, CoE-nr. 416, Einecs-nr. 294-458-0/
útdráttur úr blómum af kanadaylli, CoE-nr. 417/útdráttur úr ylliberjum, CoE-nr.
417/ylliberjaþykkni CoE-nr. 417

Allar tegundir

Sanguinaria canadensis L.: Hreinn jarðlogi, CoE-nr. 418/útdráttur úr jarðloga,
CoE-nr. 418/tinktúra úr jarðloga, CoE-nr. 418

Allar tegundir
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Sanguisorba officinalis L.: Hreinn blóðkollur/útdráttur úr blóðkolli/tinktúra úr
blóðkolli

Allar tegundir

Santalum album L.: Hreinn sandelviður, CoE-nr. 420/útdráttur úr sandelvið,
CoE-nr. 420/olía úr sandelvið, CAS-nr. 8006-87-9, FEMA-nr. 3005, CoE-nr.
420, Einecs-nr. 284-111-1/tinktúra úr sandelvið, CoE-nr. 420

Allar tegundir

Santolina chamaecyparissus L.: Hreinn grábuski, CoE-nr. 421/olía úr grábuska,
CoE-nr. 421/tinktúra úr grábuska, CoE-nr. 421

Allar tegundir

Sapindus saponaria L.: Sapindus saponaria, eimi/Sapindus saponaria, útdráttur/
Sapindus saponaria, tinktúra

Allar tegundir

Saponaria officinalis L.: Hreinn laugafreyðir, CoE-nr. 422/olía úr laugafreyði,
CoE-nr. 422/útdráttur úr laugafreyði, CoE-nr. 422/tinktúra úr laugafreyði, CoEnr. 422

Allar tegundir

Sassafras albidum (Nutt.) Nees: Útdráttur úr tælitrésberki (án safróls), CAS-nr.
84787-72-4, FEMA-nr. 3010, CoE-nr. 424, Einecs-nr. 284-113-2/olía úr tælitré,
CAS-nr. 84787-72-4, CoE-nr. 424, Einecs-nr. 284-113-2

Allar tegundir

Satureja arvensis (L.) Scheele = Acinos a. (Lam.) Dandy: Hreinn bergbursti/
útdráttur úr bergbursta/olía úr bergbursta/tinktúra úr bergbursta

Allar tegundir

Satureja hortensis L.: Óleóresín úr sumarsar, CAS-nr. 8016-68-0, FEMA-nr.
3014, CoE-nr. 425, Einecs-nr. 283-922-8

Allar tegundir

Satureja montana L.: Óleóresín úr vetrarsar, CAS-nr. 90106-57-3, FEMA-nr.
3017, CoE-nr. 426/olía úr vetrarsar, CAS-nr. 8016-68-0, FEMA-nr. 3016, CoEnr. 426, Einecs-nr. 290-280-2/tinktúra úr vetrarsar, CoE-nr. 426

Allar tegundir

Saussurea lappa C. B. Clarke: Saussurea lappa, CoE-nr. 53/Saussurea lappa,
útdráttur, CoE-nr. 53/olía úr rót Saussurea lappa, CAS-nr. 8023-88-9, FEMA-nr.
2336, CoE-nr. 53, Einecs-nr. 290-278-1/Saussurea lappa, tinktúra, CoE-nr. 53

Allar tegundir

Schinus molle L.: Hreint perúpipartré, CoE-nr. 427/olía úr perúpipartré, CASnr. 68917-52-2, FEMA-nr. 3018, CoE-nr. 427, Einecs-nr. 305-104-2/tinktúra úr
perúpipartré, CoE-nr. 427

Allar tegundir

Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.: Schisandra chinensis, eimi/Schisandra
chinensis, útdráttur/Schisandra chinensis, olía

Allar tegundir

Schizophyllum commune Fries: Hreint klaufblað/útdráttur úr klaufblaði/tinktúra
úr klaufblaði

Allar tegundir

Scoparia dulcis L.: Scoparia dulcis, hreint/Scoparia dulcis, útdráttur/Scoparia
dulcis, olía/Scoparia dulcis, tinktúra

Allar tegundir

Serenoa repens (Bartr.) Small = Sabal serrulata L.: Eimi úr freyspálma/þykkni
úr freyspálma/tinktúra úr freyspálma

Allar tegundir

Sesamum indicum L.: Hrein sesamjurt, CoE-nr. 429/olía úr sesamjurt, CoE-nr.
429/útdráttur úr sesamjurt, CoE-nr. 429

Allar tegundir

Silybium marianum (L.) Gaertn. = Carduus marianus L.: Hreinn maríuþistill,
CoE-nr. 551/olía úr maríuþistli, CoE-nr. 551

Allar tegundir

Simaruba amara Aubl.: Simaruba amara, hreint/CoE-nr. 430/Simaruba amara,
útdráttur, CoE-nr. 430/Simaruba amara, tinktúra, CoE-nr. 430

Allar tegundir
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Sinapis alba L., S. arvensis L.: Hvítmustarðsfræ, CoE-nr. 431/432/útdráttur úr
hvítmustarði, CoE-nr. 431/432/olía úr hvítmustarði, CoE-nr. 431/432/tinktúra úr
hvítmustarði, CoE-nr. 431/432

Allar tegundir

Sisymbrium officinale (L.) Scop.: Götudesurt, jurt/hrein götudesurt/útdráttur úr
götudesurt/olía úr götudesurt/tinktúra úr götudesurt

Allar tegundir

Smilax sarsaparilla L.: Smilax sarsaparilla, útdráttur, CAS-nr. 91770-660, FEMA-nr. 3009, CoE-nr. 434, Einecs-nr. 294-852-2/Smilax sarsaparilla,
tinktúra, CoE-nr. 434

Allar tegundir

Solanum dulcamara: tinktúra

Allar tegundir

Solanum lycopersicum L. = Lycopersicon esculentum Mill.: Eimi úr tómatjurt,
CoE-nr. 267/útdráttur úr tómatjurt, CoE-nr. 267/þykkni úr tómatjurt, CoE-nr. 267

Allar tegundir

Solanum paniculatum L.: Hreint/útdráttur/olía/tinktúra

Allar tegundir

Solidago canadensis: útdráttur

Allar tegundir

Solidago virgaurea L.: Hreinn gullhrís/útdráttur úr gullhrís

Allar tegundir

Sophora japonica L.: Hreint pagóðutré/útdráttur úr pagóðutré/tinktúra úr
pagóðutré

Allar tegundir

Sorbus torminalis (L.) Crantz = Pyrus torminalis Ehrh.: Þykkni úr flipareyni,
CoE-nr. 387/eimi úr flipareyni, CoE-nr. 387/útdráttur úr flipareyni, CoE-nr. 387/
tinktúra úr flipareyni, CoE-nr. 387

Allar tegundir

Spartium junceum L.: Hreinn spánargífill, CAS-nr. 8023-80-1, FEMA-nr. 2504,
CoE-nr. 431, Einecs-nr. 290-331-9/útdráttur úr spánargífli, CAS-nr. 90131-218, FEMA-nr. 2505, CoE-nr. 431, Einecs-nr. 290-331-9/tinktúra úr spánargífli,
CoE-nr. 431

Allar tegundir

Spilanthes acmella L., S. oleracea L.: Hreint/útdráttur/óleóresín, CAS-nr. 9013124-1, FEMA-nr. 3783/olía/tinktúra

Allar tegundir

Stachytarpheta jamaicensis Vahl: Stachytarpheta jamaicensis, hreint/
Stachytarpheta jamaicensis, útdráttur/Stachytarpheta jamaicensis, olía/
Stachytarpheta jamaicensis, tinktúra

Allar tegundir

Stellaria media (L.) Vill.: Útdráttur úr haugarfa/tinktúra úr haugarfa

Allar tegundir

Sterculia urens Roxb.: Hreint karajagúmmí/útdráttur úr karajagúmmí/tinktúra úr
karajagúmmí

Allar tegundir

Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsl.: Tinktúra úr sykurlaufi, CoE-nr. 552

Allar tegundir

Styrax benzoin Dryand., S. tonkinensis (Pierre) Craib ex Hartwich: Gúmmí úr
stýraxrunna, CAS-nr. 9000-72-0, CoE-nr. 439, Einecs-nr. 232-556-7/hreinn
stýraxrunni, CAS-nr. 9000-05-9, CoE-nr. 439, Einecs-nr. 232-523-7/tinktúra úr
stýraxrunna, CoE-nr. 439

Allar tegundir

Swertia chirata Buch.-Ham. ex Wall.: Útdráttur, CoE-nr. 440/tinktúra, CoE-nr.
440

Allar tegundir
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Symphytum officinale L.: Hrein valurt, CoE-nr. 441/útdráttur úr valurt, CoE-nr.
441/olía úr valurt, CoE-nr. 441/tinktúra úr valurt, CoE-nr. 441

Allar tegundir

Symplocos racemosa Roxb.: Symplocos racemosa, hreint/Symplocos racemosa,
útdráttur/Symplocos racemosa, olía/Symplocos racemosa, tinktúra

Allar tegundir

Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Toledo: Hreint/útdráttur/olía

Allar tegundir

Tagetes erecta L., T. glandulifera Schrank., T. minuta L. e.a.: Klæðisblóm, hreint,
CAS-nr. 8016-84-0, FEMA-nr. 3040, CoE-nr. 443/494, Einecs-nr. 294-862-7

Allar tegundir

Tamarindus indica (sh. Tamarindus officinalis): útdráttur

Allar tegundir

Tamarix gallica L.: Hreinn gallalyngviður/útdráttur úr gallalyngvið/tinktúra úr
gallalyngvið

Allar tegundir

Tanacetum vulgare L.: Hreint regnfang, CoE-nr. 446/olía úr regnfangi, CAS-nr.
8016-87-3, CoE-nr. 446, Einecs-nr. 284-653-9

Allar tegundir

Taraxacum officinale Wiggers: Hreinn túnfífill, CoE-nr. 447

Allar tegundir

Tarchonanthus camphoratus L.: Tarchonanthus camphoratus, hreint/
Tarchonanthus camphoratus, útdráttur/Tarchonanthus camphoratus, olía/
Tarchonanthus camphoratus, tinktúra

Allar tegundir

Terminalia chebula Retz.: Terminalia chebula, þykkni, CoE-nr. 448/Terminalia
chebula, eimi, CoE-nr. 448/Terminalia chebula, útdráttur, CoE-nr. 448/
Terminalia chebula, tinktúra, CoE-nr. 448

Allar tegundir

Teucrium chamaedrys: útdráttur

Allar tegundir

Thea sinensis L. = Camellia thea Link. = Camellia sinensis (L.) O. Kuntze:
Hreint te, CAS-nr. 84650-60-2, CoE-nr. 451, Einecs-nr. 283-519-7/eimi úr tei,
CAS-nr. 84650-60-2, CoE-nr. 451

Allar tegundir

Theobroma cacao L.: Tinktúra úr kakótré, CoE-nr. 452

Allar tegundir

Theobroma grandiflorum Schum.: Theobroma grandiflorum, hreint/Theobroma
grandiflorum, útdráttur/Theobroma grandiflorum, olía/Theobroma grandiflorum,
tinktúra

Allar tegundir

Thuja occidentalis L.: Hreinn kanadalífviður, CoE-nr. 453/olía úr
kanadalífviðarlaufi, CAS-nr. 8007-20-3, FEMA-nr. 2267, CoE-nr. 453, Einecsnr. 290-370-1/tinktúra úr kanadalífvið, CoE-nr. 453

Allar tegundir

Thymus capitatus Hoffm. & Link. = Coridothymus capitatus L.: Thymus
capitatus, útdráttur, CAS-nr. 8007-11-2, FEMA-nr. 2828, CoE-nr. 454, Einecsnr. 290-371-1/Thymus capitatus, tinktúra, CoE-nr. 454

Allar tegundir

Thymus mastichina L.: Hreint spánarblóðberg, CAS-nr. 8016-33-9, Einecs-nr.
284-294-8/óleóresín úr spánarblóðbergi, CAS-nr. 8016-33-9 Einecs-nr. 284-2948

Allar tegundir

Thymus serpyllum L.: Hreint villiblóðberg, CoE-nr. 455/útdráttur úr
villiblóðbergi, CoE-nr. 455/olía úr villiblóðbergi, CoE-nr. 455

Allar tegundir

Thymus vulgaris L., T. zygis L.: Hreint garðablóðberg, CAS-nr. 8007-46-3,
FEMA-nr. 3064, CoE-nr. 456, Einecs-nr. 284-535-7/tinktúra úr garðablóðbergi,
CoE-nr. 456/457

Allar tegundir
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Tilia cordata Mill. = T. europaea L., T. glabra Vent = T. americana L.: Hrein
hjartalind, CoE-nr. 458/útdráttur úr hjartalind, CoE-nr. 458/tinktúra úr hjartalind,
CoE-nr. 458

Allar tegundir

Tinospora cordifolia (Willd.) Hook f. & Thomson: Tinospora cordifolia, hreint/
Tinospora cordifolia, tinktúra

Allar tegundir

Trachyspermum ammi (L.) Sprag. et Turr.: Hreint karúm/útdráttur úr karúmi/
tinktúra úr karúmi

Allar tegundir

Tribulus terrestris L.: Tribulus terrestris, þykkni/Tribulus terrestris, eimi/
Tribulus terrestris, útdráttur/Tribulus terrestris, tinktúra

Allar tegundir

Trichosanthes kirilowii Maxim.: Trichosanthes kirilowii, hreint/Trichosanthes
kirilowii, útdráttur/Trichosanthes kirilowii, olía/Trichosanthes kirilowii, tinktúra

Allar tegundir

Trifolium pratense L.: Hreinn rauðsmári, CoE-nr. 459/útdráttur úr rauðsmára í
föstu formi, CAS-nr. 85085-25-2, FEMA-nr. 2326, CoE-nr. 459, Einecs-nr. 285356-7/olía úr rauðsmára, CoE-nr. 459/tinktúra úr rauðsmára, CoE-nr. 459

Allar tegundir

Tropaeolum majus L.: Hrein skjaldfrétta, CAS-nr. 68917-41-9/útdráttur úr
skjaldfléttu/tinktúra úr skjaldfléttu

Allar tegundir

Tropaeolum minus L.: Tropaeolum minus, hreint/Tropaeolum minus, útdráttur/
Tropaeolum minus, tinktúra

Allar tegundir

Tsuga canadensis (L.) Carr.: Olía, CAS-nr. 8008-80-8, FEMA-nr. 3034, CoE-nr.
461, Einecs-nr. 294-420-3/tinktúra, CoE-nr. 461

Allar tegundir

Turnera aphrodisiaca Ward. = T. diffusa Willd.: Turnera aphrodisiaca, hreint,
CoE-nr. 462/Turnera aphrodisiaca, útdráttur, CoE-nr. 462/Turnera aphrodisiaca,
olía, CoE-nr. 462/Turnera aphrodisiaca, tinktúra, CoE-nr. 462

Allar tegundir

Tussilago farfara L.: Olía úr hóffífli, CoE-nr. 463/útdráttur úr hóffífli, CoE-nr.
463/tinktúra úr hóffífli, CoE-nr. 463

Allar tegundir

Tynanthus panurensis (Bureau) Sandwith: Tynanthus panurensis, hreint/
Tynanthus panurensis, útdráttur/Tynanthus panurensis, olía/Tynanthus
panurensis, tinktúra

Allar tegundir

Uncaria gambir (Hunter) Roxb.: Uncaria gambir, hreint, CoE-nr. 465/Uncaria
gambir, útdráttur, CoE-nr. 465/Uncaria gambir, olía, CoE-nr. 465/Uncaria
gambir, tinktúra, CoE-nr. 465

Allar tegundir

Uncaria tomentosa L. = Ourouparia guianensis Aubl.: Þykkni úr kattarkló/eimi
úr kattarkló/tinktúra úr kattarkló

Allar tegundir

Urtica dioica L.: Tinktúra úr brenninetlu, CoE-nr. 468

Allar tegundir

Urtica urens L.: Hrein smánetla/útdráttur úr smánetlu

Allar tegundir

Usnea barbata: útdráttur

Allar tegundir

Vaccinium macrocarpon Ait.: Úðaþurrkað, CoE-nr. 470/hreint, CoE-nr. 470/
þykkni, CoE-nr. 470/eimi, CoE-nr. 470/útdráttur CoE-nr. 470

Allar tegundir

Vaccinium myrtillus L.: Þykkni úr aðalbláberjum, CoE-nr. 469/eimi úr
aðalbláberjum, CoE-nr. 469/útdráttur úr aðalbláberjum, CoE-nr. 469

Allar tegundir

Vaccinium uliginosum L.: Þykkni úr bláberjum, CoE-nr. 471/eimi úr bláberjum,
CoE-nr. 471/tinktúra úr bláberjum, CoE-nr. 471

Allar tegundir
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Valeriana officinalis L.: Olía úr garðabrúðurót, CAS-nr. 8008-88-6, FEMA-nr.
3100, CoE-nr. 473, Einecs-nr. 308-322-6

Allar tegundir

Vanilla planifolia G.Jacks. = V. fragrans Salisb.: Hrein vanillujurt, CAS-nr.
8024-06-4, CoE 474, Einecs 283-521-8/óleóresín úr vanillujurt, CAS-nr. 802406-4, FEMA-nr. 3106, CoE-nr. 474, Einecs-nr. 283-521-8

Allar tegundir

Verbascum thapsiforme Schrad. = V. thapsus L.: Hreint, CoE-nr. 475/útdráttur,
CoE-nr. 475/tinktúra, CoE-nr. 475

Allar tegundir

Verbena officinalis L.: Hrein lyfjárnurt, CoE-nr. 476/útdráttur úr lyfjárnurt, CoEnr. 476/olía úr lyfjárnurt, CoE-nr. 476/tinktúra úr lyfjárnurt, CoE-nr. 476

Allar tegundir

Veronica officinalis L.: Útdráttur úr hárdeplu, CoE-nr. 478/olía úr hárdeplu, CoEnr. 478/tinktúra úr hárdeplu, CoE-nr. 478

Allar tegundir

Vetiveria zizanioides (L.) Nash.: Vetiveria zizanioides, hreint, CoE-nr. 479

Allar tegundir

Viburnum prunifolium L.: Viburnum prunifolium, hreint, CoE-nr. 480/Viburnum
prunifolium, útdráttur, CoE-nr. 480

Allar tegundir

Vinca minor L.: Hreint hörpulauf/útdráttur úr hörpulaufi/tinktúra úr hörpulaufi

Allar tegundir

Viola odorata L.: Lauf af ilmfjólu, hrein, CAS-nr. 8024-08-6, FEMA-nr. 3110,
CoE-nr. 482, Einecs-nr. 290-427-0/ilmfjóla í föstu formi CoE-nr. 482/tinktúra úr
ilmfjólu, CoE-nr. 482

Allar tegundir

Viola tricolor L.: Hrein þrenningarfjóla/útdráttur úr þrenningarfjólu/tinktúra úr
þrenningarfjólu

Allar tegundir

Viscum album L.: Hreinn mistilteinn, CoE-nr. 484/útdráttur úr mistilteini, CoEnr. 484/tinktúra úr mistilteini, CoE-nr. 484

Allar tegundir

Vitex agnus-castus L.: Vitex agnus-castus, hreint/Vitex agnus-castus, olía

Allar tegundir

Vitex negundo L.: Vitex negundo/Vitex negundo, útdráttur/Vitex negundo, tinktúra

Allar tegundir

Vitis vinifera L.: Þykkni úr þrúgusafa, CoE-nr. 485

Allar tegundir

Withania somnifera (L.) Dunal. = Physalis somnifera Link: Hreint/útdráttur/olía

Allar tegundir

Xanthoxylum americanum Mill.: útdráttur

Allar tegundir

Yucca brevifolia Engelm. = Y. arborescens Trel.: Hreint/útdráttur/olía/tinktúra

Allar tegundir

Yucca filamentosa L.: Hrein adamsjúkka/útdráttur úr adamsjúkku/tinktúra úr
adamsjúkku

Allar tegundir

Yucca mohavensis Sarg. = Y. schidigera Roezl ex Ortgies: Yucca mohavensis,
hrein

Allar tegundir
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Zanthoxylum acanthopodium DC.: Zanthoxylum acanthopodium, eimi/
Zanthoxylum acanthopodium, þykkni/Zanthoxylum acanthopodium, útdráttur/
Zanthoxylum acanthopodium, tinktúra

Allar tegundir

Zanthoxylum fraxineum Willd. = Z. americanum L.: Zanthoxylum fraxineum,
útdráttur/Zanthoxylum fraxineum, olía/Zanthoxylum fraxineum, tinktúra

Allar tegundir

Zea mays L.: Maís, FEMA-nr. 2335, CoE-nr. 488/útdráttur úr maís, CoE-nr. 488/
olía úr maís, CoE-nr. 488/tinktúra úr maís, CoE-nr. 488

Allar tegundir

Zizyphus japonica Mart.: Hreint/útdráttur/olía/tinktúra

Allar tegundir

B-HLUTI
Fóðuraukefni sem tilheyra hópnum bragðefni og lystaukandi efni og eru tekin af markaði fyrir tilteknar
tegundir eða flokka dýra
Kenninúmer

Aukefni

Tegund eða flokkur dýra

Bragðefni og lystaukandi efni
1. Náttúruleg efni og samsvarandi tilbúin efni
CAS-nr. 100-53-8/fenýlmetanþíól/Flavis-nr. 12.005

Allar
tegundir
að
undanskildum köttum og
hundum

CAS-nr. 108-99-6/pikólín-β(3-metýlpýridín)/Flavis-nr. 14.135

Allar
tegundir
að
undanskildum köttum og
hundum

CAS-nr. 109-73-9/bútýlamín/Flavis-nr. 11.003

Allar
tegundir
að
undanskildum köttum og
hundum

CAS-nr. 110-42-9/metýldekanóat/Flavis-nr. 09.251

Allar
tegundir
að
undanskildum köttum og
hundum

CAS-nr. 1193-79-9/2-asetýl-5-metýlfúran/Flavis-nr. 13.083

Allar
tegundir
að
undanskildum köttum og
hundum

CAS-nr. 122-70-3/fenetýlprópíónat/Flavis-nr. 09.137

Allar
tegundir
að
undanskildum köttum og
hundum

CAS-nr. 142-83-6/hexa-2(trans),4(trans)-díenal/Flavis-nr. 05.057

Allar
tegundir
að
undanskildum köttum og
hundum

CAS-nr. 2363-89-5/okt-2-enal/Flavis-nr. 05.060

Allar
tegundir
að
undanskildum köttum og
hundum

CAS-nr. 23787-80-6/2-asetýl-3-metýlpýrasín/Flavis-nr. 14.082

Allar
tegundir
að
undanskildum köttum og
hundum

CAS-nr.
13.084

27538-09-6/2-etýl-4-hýdroxý-5-metýl-3(2H)-fúranón/Flavis-nr. Allar
tegundir
að
undanskildum köttum og
hundum
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CAS-nr. 30086-02-3/3,5-oktadíen-2-ón/Flavis-nr. 07.247

Allar
tegundir
að
undanskildum köttum og
hundum

CAS-nr. 3913-71-1/dek-2-enal/Flavis-nr. 05.076

Allar
tegundir
að
undanskildum köttum og
hundum

CAS-nr. 3913-85-7/dek-2-ensýra/Flavis-nr. 08.073

Allar
tegundir
að
undanskildum köttum og
hundum

CAS-nr. 4861-58-9/sek-pentýlþíófen/Flavis-nr. 15.096

Allar
tegundir
að
undanskildum köttum og
hundum

CAS-nr. 505-57-7/2-hexenal, hex-2-enal/Flavis-nr. 05.189

Allar
tegundir
að
undanskildum köttum og
hundum

CAS-nr. 534-22-5/2-metýlfúran/Flavis-nr. 13.030

Allar
tegundir
að
undanskildum köttum og
hundum

CAS-nr. 541-31-1/3-metýlbútan-1-þíól/Flavis-nr. 12.171

Allar
tegundir
að
undanskildum köttum og
hundum

CAS-nr. 7367-88-6/etýldek-2-enóat/Flavis-nr. 09.283

Allar
tegundir
að
undanskildum köttum og
hundum

CAS-nr. 75853-49-5/12-metýltrídekanal/Flavis-nr. 05.169

Allar
tegundir
að
undanskildum köttum og
hundum

CAS-nr. 76649-16-6/etýldek-4-enóat/Flavis-nr. 09.284

Allar
tegundir
að
undanskildum köttum og
hundum

CAS-nr. 766-92-7/bensýlmetýlsúlfíð/Flavis-nr. 12.077

Allar
tegundir
að
undanskildum köttum og
hundum

CAS-nr. 7774-82-5/trídek-2-enal/Flavis-nr. 05.078

Allar
tegundir
að
undanskildum köttum og
hundum

CAS-nr. 95-87-4/2,5-dímetýlfenól/Flavis-nr. 04.019

Allar
tegundir
að
undanskildum köttum og
hundum

Arctium majus Bernh. = A. lappa L.: Útdráttur úr krókalöppu, CoE-nr. 57

Allar
tegundir
að
undanskildum köttum og
hundum

Echinacea angustifolia DC.: Útdráttur úr roðasólhatti

Allar
tegundir
að
undanskildum köttum og
hundum

Echinacea purpurea (L.) Moench.: Útdráttur úr purpurasólhatti

Allar
tegundir
að
undanskildum köttum og
hundum

Garcinia cambogia Desrouss.: Garcinia cambogia, útdráttur

Allar
tegundir
að
undanskildum köttum og
hundum

Helianthus annuus L.: Útdráttur úr sólblómi

Allar
tegundir
að
undanskildum köttum og
hundum
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tegundir
að
Hyssopus officinalis L. = H. decumbens Jord. & Fourr.: Olía úr ísóp, CAS- Allar
undanskildum köttum og
nr. 8006-83-5, FEMA-nr. 2591, CoE-nr. 235, Einecs-nr. 283-266-3
hundum
tegundir
að
Levisticum officinale Koch: Olía úr skessujurtarrót, CAS-nr. 8016-31-7, Allar
undanskildum köttum og
FEMA-nr. 2651, CoE-nr. 261, Einecs-nr. 284-292-7
hundum
Panax ginseng C. A. Mey.: Útdráttur úr ginseng, CoE-nr. 318

Allar
tegundir
að
undanskildum köttum og
hundum

Plantago ovata L.: Plantago ovata, hreint

Allar
tegundir
að
undanskildum köttum og
hundum

Sus scrofa (útdráttur úr fituhreinsuðum briskirtlum úr svínum)

Allar
tegundir
að
undanskildum
köttum
og hundum og öðrum
gæludýrum
sem
eru
kjötætur og alætur, svo
sem frettum

2. Gerviefni
E 954 (i)

Sakkarín (C7H5NO3S)

Smágrísir

E 954(ii)

Kalsíumsakkarín(C7H3NCaO3S)

Smágrísir
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 413/2013

2013/EES/64/19

frá 6. maí 2013
um leyfi fyrir blöndu með Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M sem fóðuraukefni til
notkunar í drykkjarvatn handa fráfærugrísum, eldissvínum, varphænum og eldiskjúklingum
(leyfishafi er Lallemand SAS) (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

fráfærugrísi með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) nr. 1120/2010(5), fyrir varphænur með reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 212/2011(6) og fyrir
alla fiska aðra en laxfiska með framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 95/2013(7).

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri(1),
einkum 2. mgr. 9. gr.,

5)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd
„Matvælaöryggisstofnunin“) komst að þeirri niðurstöðu í
áliti sínu frá 12. júní 2012 (8) að við tillögð notkunarskilyrði
hafi blanda með Pediococcus acidilactici CNCM MA
18/5M ekki skaðleg áhrif á heilbrigði dýra eða manna
eða á umhverfið og að hún geti bætt afurðasemi hjá
marktegundunum.

6)

Mat á blöndu með Pediococcus acidilactici CNCM MA
18/5M sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á
um í 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, eru uppfyllt.
Til samræmis við það ber að leyfa notkun þessarar blöndu
eins og tilgreint er í viðaukanum við þessa reglugerð.

7)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið
og heilbrigði dýra.

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er kveðið á um veitingu
leyfa fyrir aukefnum til notkunar í fóður ásamt forsendum
og málsmeðferð við slíka leyfisveitingu.

2)

Í samræmi við 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003
var lögð fram umsókn um nýja notkun á blöndu með
Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M. Umsókninni
fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er skv. 3. mgr. 7.
gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

3)

Umsóknin varðar beiðni um nýja notkun á blöndu
með Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M sem
fóðuraukefni í aukefnaflokknum „dýraræktaraukefni“
til notkunar í drykkjarvatn handa fráfærugrísum,
eldissvínum, varphænum og eldiskjúklingum.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
4)

Notkun á þessari blöndu með Pediococcus acidilactici
CNCM MA 18/5M var leyfð án tímamarka fyrir
eldiskjúklinga með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1200/2005(2) og fyrir eldissvín með reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2036/2005(3),
til 10 ára fyrir laxfiska og rækjur með reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 911/2009(4), fyrir

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 125, 7.5.2013, bls. 1. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 183/2013 frá 8. november
2013 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EESsamninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.
(2) Stjtíð. ESB L 195, 27.7.2005, bls. 6.
(3) Stjtíð. ESB L 328, 15.12.2005, bls. 13.
(4) Stjtíð. ESB L 257, 30.9.2009, bls. 10.

Blandan, sem tilheyrir aukefnaflokknum „dýraræktaraukefni“
og virka hópnum „þarmaflórustöðgarar“ og er tilgreind í
viðaukanum, er leyfð sem aukefni í fóður með þeim skilyrðum
sem mælt er fyrir um í þeim viðauka.

2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
(5)
(6)
(7)
(8)

Stjtíð. ESB L 317, 31.12.2010, bls. 12.
Stjtíð. ESB L 59, 4.3.2011, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 33, 2.2.2013, bls. 19.
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(7), 2776.
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 6. maí 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

__________

Nr. 64/239

Nafn leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Lallemand
SAS

Pediococcus
acidilactici
CNCM MA
18/5M

Auðkenning: Rafdráttur á geli í púlssviði
(PFGE)

þar sem notaður er MRS-agar
(EN 15786:2009)

Ákvörðun á heildarfjölda örvera:
dreifingaraðferð

Greiningaraðferðir(1)

Lífvænlegar frumur Pediococcus
acidilactici CNCM MA 18/5M

Lýsing á eiginleikum virka efnisins

Blanda með Pediococcus acidilactici
CNCM MA 18/5M sem inniheldur að
lágmarki 1 × 1010 CFU/g aukefnis

Samsetning aukefnis

Hámarks
innihald

Nota má drykkjarvatn, sem inniheldur auk
efnið, samtímis fóðri fyrir eldiskjúklinga sem
inniheldur eftirfarandi hníslalyf: dekókínat,
halófúgínón, narasín, natríumsalínómýsín,
madúramísínammóníum, díklasúríl.
Blanda skal aukefninu saman við önnur
fóðuraukefni eða fóðurefni til þess að tryggja
dreifingu þess og einsleitni í drykkjarvatninu.

3.
4.

5.

Eldis
kjúklingar

Varðandi öryggi: við meðhöndlun skal nota
öndunarvörn, gleraugu og hlífðarhanska.

Fyrir smágrísi (fráfæru-) allt að 35 kg.

2.

Eldissvín

—

Önnur ákvæði

Varphænur

5 × 108

CFU/l drykkjarvatns

Lágmarks
innihald

Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu skal
tilgreina geymsluhita og geymsluþol.

—

Hámarksaldur

1.

Fráfæru
grísir

Tegund eða
flokkur dýra

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

4d1712

Flokkur dýraræktaraukefna. Virkur hópur: þarmaflórustöðgarar

Kenninúmer
aukefnisins
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Leyfi rennur út
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 403/2013

Nr. 64/241

2013/EES/64/20

frá 2. maí 2013
um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa, endó-1,3(4)-betaglúkanasa og endó-1,4betaglúkanasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei (ATCC 74444), sem fóðuraukefni
fyrir alifugla sem eru aldir til slátrunar og alifugla sem eru aldir til að verpa og fyrir fráfærugrísi
og um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 1259/2004, (EB) nr. 1206/2005 og (EB) nr. 1876/2006
(leyfishafi er DSM Nutritional Products) (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

reglugerðar, um nýja notkun fyrir allar tegundir alifugla
til eldis og varps og óskað eftir að aukefnið yrði sett í
aukefnaflokkinn
„dýraræktaraukefni“.
Umsókninni
fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er skv. 3. mgr. 7.
gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri(1),
einkum 2. mgr. 9. gr.,

4)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd
„Matvælaöryggisstofnunin“) komst að þeirri niðurstöðu
í áliti sínu frá 17. október 2012(6) að við tillögð
notkunarskilyrði hafi blanda með endó-1,4-betaxýlanasa,
endó-1,3(4)-betaglúkanasa og endó-1,4-betaglúkanasa,
sem er framleiddur með Trichoderma reesei (ATCC
74444), ekki skaðleg áhrif á heilbrigði dýra eða manna
eða á umhverfið og að blandan geti bætt afurðasemi
hjá marktegundunum. Matvælaöryggisstofnunin hafði
þó ekki forsendur til að tilgreina lágmarksensímvirkni
á grundvelli þeirra ófullnægjandi upplýsinga sem
umsækjandi lét í té. Matvælaöryggisstofnunin telur að
ekki sé þörf á sértækum kröfum um vöktun að lokinni
setningu á markað. Í álitinu er einnig staðfest skýrsla
um aðferðir til að greina fóðuraukefnið í fóðri sem
tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á stofn með
reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram.

5)

Mat á blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa, endó-1,3(4)betaglúkanasa og endó-1,4-betaglúkanasa, sem er
framleiddur með Trichoderma reesei (ATCC 74444),
sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í 5.
gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, eru uppfyllt. Til
samræmis við það ber að leyfa notkun þessarar blöndu
eins og tilgreint er í viðaukanum við þessa reglugerð.

6)

Þar eð nýtt leyfi er veitt í samræmi við reglugerð (EB) nr.
1831/2003 ber að breyta reglugerðum (EB) nr. 1259/2004,
(EB) nr. 1206/2005 og (EB) nr. 1876/2006 til samræmis
við það.

7)

Þar eð er ekki gerð krafa um tafarlausa beitingu á
breytingum á skilyrðunum fyrir leyfinu af öryggisástæðum
þykir rétt að heimila umbreytingartímabil fyrir hagsmuna
aðila svo þeir geti búið sig undir að uppfylla nýjar kröfur
sem fylgja leyfinu.

8)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið
og heilbrigði dýra.

og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er kveðið á um veitingu
leyfa fyrir aukefnum til notkunar í fóður ásamt forsendum
og málsmeðferð við slíka leyfisveitingu. Í 10. gr. þeirrar
reglugerðar er kveðið á um endurmat á aukefnum sem eru
leyfð samkvæmt tilskipun ráðsins 70/524/EBE(2).

2)

Blanda með endó-1,4-betaxýlanasa, endó-1,3(4)-beta
glúkanasa og endó-1,4-betaglúkanasa, sem er framleiddur
með Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74252), var
leyfð án tímamarka í samræmi við tilskipun 70/524/EBE sem
fóðuraukefni til notkunar fyrir eldiskjúklinga með reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1259/2004(3), fyrir
eldiskalkúna með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1206/2005(4) og fyrir varphænur og fráfærugrísi
með
reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar
(EB)
nr. 1876/2006(5). Blandan var síðan færð inn í skrána yfir
fóðuraukefni sem fyrirliggjandi vara í samræmi við 1.
mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

3)

Í samræmi við 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr.
1831/2003, í tengslum við 7. gr. þeirrar reglugerðar,
var lögð fram umsókn um endurmat á þessari blöndu
með endó-1,4-betaxýlanasa, endó-1,3(4)-betaglúkanasa
og endó-1,4-betaglúkanasa, sem er framleiddur með
Trichoderma reesei (ATCC 74444) (áður ATCC 74252),
sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, eldiskalkúna,
varphænur og smágrísi og, í samræmi við 7. gr. þeirrar

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 121, 3.5.2013, bls. 26. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 183/2013 frá 8. november
2013 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EESsamninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.
(2) Stjtíð. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 239, 9.7.2004, bls. 8.
(4) Stjtíð. ESB L 197, 28.7.2005, bls. 12.
(5) Stjtíð. ESB L 360, 19.12.2006, bls. 126.

(6)

Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(11), 2930.
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3. gr.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

Breyting á reglugerð (EB) nr. 1206/2005

1. gr.

Í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1206/2005 falli allar
upplýsingar í færslu E1602 brott.

Leyfi
Blandan, sem tilheyrir aukefnaflokknum „dýraræktaraukefni“
og virka hópnum „meltingarbætandi efni“ og er tilgreind í
viðaukanum, er leyfð sem aukefni í fóður með þeim skilyrðum
sem mælt er fyrir um í þeim viðauka.

4. gr.
Breytingar á reglugerð (EB) nr. 1876/2006
Reglugerð (EB) nr. 1876/2006 er breytt sem hér segir:
1. Ákvæði 3. gr. falli brott.

2. gr.

2. Ákvæði III. viðauka falli brott.

Breytingar á reglugerð (EB) nr. 1259/2004

5. gr.

Reglugerð (EB) nr. 1259/2004 er breytt sem hér segir:

Umbreytingarráðstafanir

1. Í stað 2. gr. komi eftirfarandi:
„2. gr.
Heimilt er að leyfa án tímamarka blöndurnar, sem tilheyra
flokknum „ensím“ og tilgreindar eru í III., IV., V. og VI.
viðauka, sem aukefni í fóður með þeim skilyrðum sem
mælt er fyrir um í þeim viðaukum.“
2. Ákvæði II. viðauka falli brott.

14.11.2013

Blandan, sem er tilgreind í viðaukanum, og fóður sem inniheldur
blönduna, sem eru framleidd og merkt fyrir 23. nóvember 2013
í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 23. maí 2013, má
áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru uppurnar.
6. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

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

Gjört í Brussel 2. maí 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

___________

Nafn leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

4a1602i

DSM Nutritional
Products

EC 3.2.1.4

Endó-1,4betaglúkanasi

EC 3.2.1.6

Endó-1,3(4)betaglúkanasi

EC 3.2.1.8

Endó-1,4betaxýlanasi

—

Litmæling sem mælir
vatnsleysanlegan leysilit sem endó1,4-betaxýlanasi leysir úr hvarfefni úr
víxltengdu asóxýlani úr birkivið

Lýsing á eiginleikum virku efnanna í
fóðrinu:

4

Greiningaraðferð( )

endó-1,4-betaxýlanasi, endó-1,4betaglúkanasi og endó-1,3(4)betaglúkanasi, framleiddur með
Trichoderma reesei (ATCC 74444)

Lýsing á eiginleikum virka efnisins

(Fljótandi og fast form)

endó-1,4-betaglúkanasi 800 U(3)/ml eða
g aukefnis

endó-1,3(4)-betaglúkanasi 700 U(2)/ml
eða g aukefnis

endó-1,4-betaxýlanasi 2700 U(1)/ml eða
g aukefnis

Blanda með endó-1,4-betaxýlanasa,
endó-1,3(4)-betaglúkanasa og endó-1,4betaglúkanasa, sem er framleiddur með
Trichoderma reesei (ATCC 74444), með
virkni að lágmarki:

Samsetning aukefnis

Flokkur dýraræktaraukefna. Virkur hópur: meltingarbætandi efni

Kenninúmer
aukefnisins

endó-1,4betaglúkanasi:
80 U

endó-1,3(4)betaglúkanasi:
70 U

endó-1,4betaglúkanasi:
64 U

endó-1,3(4)betaglúkanasi:
56 U

endó-1,4betaxýlanasi:
216 U

endó-1,4betaglúkanasi:
40 U

endó-1,3(4)betaglúkanasi:
35 U

endó-1,4betaxýlanasi:
135 U

(fráfæru-)

Smágrísir

Hámarks
innihald

—

Virknieiningar/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Lágmarksinnihald

endó-1,4betaxýlanasi:
270 U

—

Hámarks
aldur

Eldiskalkúnar

Alifuglar sem
eru aldir til að
verpa:

Alifuglar
sem eru aldir
til slátrunar,
aðrir en
eldiskalkúnar

Tegund eða
flokkur dýra

VIÐAUKI

Til notkunar í fóður, auðugt af
öðrum fjölsykrum en sterkju
(einkum betaglúkönum og
arabínoxýlönum).
Til notkunar fyrir fráfærugrísi,
þar til þeir eru allt að 35 kg.
Varðandi öryggi: við
meðhöndlun skal nota
öndunarvörn og hlífðarhanska.

3.
4.

Í notkunarleiðbeiningum með
aukefninu og forblöndunni
skal tilgreina geymsluhita,
geymsluþol og kögglafestu.

2.

1.

Önnur ákvæði

23. maí 2023

Leyfi rennur út

14.11.2013
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 64/243

(1)
(2)
(3)
(4)

Nafn leyfishafa

Aukefni

Litmæling sem mælir vatnsleysan
legan leysilit sem endó-1,3(4)betaglúkanasi leysir úr hvarfefni
glúkans úr víxltengdu asóbyggi
Litmæling sem mælir vatns
leysanlegan leysilit sem
endó-1,4-betaglúkanasi leysir
úr hvarfefni úr víxltengdum
asókarboxýmetýlsellulósa

—

—

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarks
aldur

Hámarks
innihald

Virknieiningar/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Lágmarksinnihald

1 U er það magn ensíms sem leysir 1 míkrómól glúkósa á mínútu úr beta-glúkani úr byggi við pH-gildið 5,0 og 40 °C.
1 U er það magn ensíms sem leysir 1 míkrómól glúkósa á mínútu úr beta-glúkani úr byggi við pH-gildið 5,0 og 40 °C.
1 U er það magn ensíms sem leysir 1 míkrómól glúkósa á mínútu úr karboxýmetýlsellulósa við pH-gildið 5,0 og 40 °C.
Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

Kenninúmer
aukefnisins
Önnur ákvæði

Leyfi rennur út

Nr. 64/244
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
14.11.2013

14.11.2013

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 64/245

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 357/2013

2013/EES/64/21

frá 18. apríl 2013
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 903/2009 og framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 373/2011
að því er varðar lágmarksinnihald blöndu með Clostridium butyricum (FERM BP-2789) sem
fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga og aukafuglategundir (að undanskildum varpfuglum) (leyfishafi
er Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, fulltrúi er Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

og auka
fugla
tegundir (að undanskildum varpfuglum).
Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum
kröfum um vöktun að lokinni setningu á markað. Í álitinu
er einnig staðfest skýrsla um aðferðir til að greina fóður
aukefnið í fóðri sem tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett
var á stofn með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri(1),
einkum 3. mgr. 13. gr.,

4)

Skilyrðin, sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1831/2003, eru uppfyllt.

5)

Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 903/2009 og fram
kvæmdarreglugerð (ESB) nr. 373/2011 til samræmis við
það.

6)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið
og heilbrigði dýra.

og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

3)

Notkun á blöndu með Clostridium butyricum (FERM BP2789), sem tilheyrir virka hópnum „dýraræktaraukefni“,
var leyfð til 10 ára sem fóðuraukefni til notkunar fyrir
eldiskjúklinga með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 903/2009(2) og fyrir aukafuglategundir (að
undanskildum varpfuglum) og fyrir fráfærugrísi og auka
tegundir svína (eftir fráfærur) með framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 373/2011(3).
Í samræmi við 3. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1831/2003 hefur leyfishafinn lagt fram tillögu um
breytingu á skilmálum leyfisins fyrir blöndunni sem um
er að ræða með því að minnka lágmarksinnihald hennar úr
5 × 108 CFU/kg í 2,5 × 108 CFU/kg heilfóðurs, að því er
varðar notkun fyrir eldiskjúklinga og aukafuglategundir
(að undanskildum varpfuglum). Umsókninni fylgdu
viðeigandi gögn henni til stuðnings. Framkvæmdastjórnin
framsendi umsóknina til Matvælaöryggisstofnunar
Evrópu (hér á eftir nefnd „Matvælaöryggisstofnunin“).
Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu
í áliti sínu frá 11. desember 2012(4) að við ný, tillögð
notkunarskilyrði geti blandan, sem um er að ræða, mögu
lega bætt afurðasemi í þeim lágmarksskammti sem óskað
er eftir sem er 2,5 × 108 CFU/kg fyrir eldiskjúklinga

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 903/2009, í dálkinum
„Lágmarksinnihald“, komi „2,5 × 108“ í stað „5 × 108 CFU“.
2. gr.
Í viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 373/2011,
í dálkinum „Lágmarksinnihald“ fyrir aukafuglategundir (að
undanskildum varpfuglum), komi „2,5 × 108“ í stað „5 × 108
CFU“ og fyrir fráfærugrísi og aukategundir svína (eftir frá
færur) komi „2,5 × 108“ í stað „2,5 × 108 CFU“.
3. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 18. apríl 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO
____________
(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 109, 19.4.2013, bls. 22. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 183/2013 frá 8. november
2013 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EESsamninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.
(2) Stjtíð. ESB L 256, 29.9.2009, bls. 26.
(3) Stjtíð. ESB L 102, 16.4.2011, bls. 10.
(4) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(1), 3040.

Nr. 64/246

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 308/2013

14.11.2013

2013/EES/64/22

frá 3. apríl 2013
um leyfi fyrir blöndu með Lactobacillus plantarum NCIMB 30083 og blöndu með Lactobacillus
plantarum NCIMB 30084 sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

að aukefnin yrðu sett í flokkinn „tæknileg aukefni“ og í
virka hópinn „aukefni í votfóður“. Umsóknunum fylgdu
upplýsingar og skjöl sem krafist er skv. 3. mgr. 7. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
4)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd
„Matvælaöryggisstofnunin“) komst að þeirri niðurstöðu
í áliti sínu frá 13. desember 2012(2) að við tillögð
notkunarskilyrði teljist viðkomandi blöndur öruggar
fyrir marktegundirnar, fyrir neytendur afurða af dýrum
sem fá meðhöndlað votfóður og fyrir umhverfið.
Matvælaöryggisstofnunin komst ennfremur að þeirri
niðurstöðu að báðar blöndurnar geti bætt framleiðslu
votfóðurs með því að auka geymsluþol þurrefna og draga
úr niðurbroti prótíns í fóðurjurtategundum sem er auðvelt
og meðalerfitt að votverka. Matvælaöryggisstofnunin
telur að ekki sé þörf á sértækum kröfum um vöktun að
lokinni setningu á markað. Í álitinu er einnig staðfest
skýrsla um aðferðir til að greina fóðuraukefnin í fóðri
sem tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á stofn með
reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram.

5)

Mat á blöndunum sem um er að ræða sýnir að skilyrðin
fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1831/2003, eru uppfyllt. Til samræmis við það
ber að leyfa notkun þessara blandna eins og tilgreint er í
viðaukanum við þessa reglugerð.

6)

Þar eð er ekki gerð krafa um tafarlausa beitingu á
breytingum á skilyrðunum fyrir leyfinu af öryggisástæðum
þykir rétt að heimila umbreytingartímabil fyrir
hagsmunaaðila svo þeir geti búið sig undir að uppfylla
nýjar kröfur sem fylgja leyfinu.

7)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið
og heilbrigði dýra.

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri(1),
einkum 2. mgr. 9. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

3)

Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er kveðið á um veitingu
leyfa fyrir aukefnum til notkunar í fóður ásamt forsendum
og málsmeðferð við slíka leyfisveitingu. Í 7. mgr. 10. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, í tengslum við 1.–4. mgr.
10. gr. hennar, eru sett fram sértæk ákvæði varðandi mat
á vörum sem notaðar eru í Sambandinu sem aukefni í
votfóður á þeim degi sem sú reglugerð tók gildi.

Í samræmi við 1. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1831/2003 voru blanda með Lactobacillus plantarum
NCIMB 30083 og blanda með Lactobacillus plantarum
NCIMB 30084 færðar inn í skrá Evrópusambandsins yfir
fóðuraukefni, sem fyrirliggjandi vörur sem tilheyra virka
hópnum aukefni í votfóður, fyrir allar dýrategundir.

Í samræmi við 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1831/2003, í tengslum við 7. gr. þeirrar reglugerðar,
voru lagðar fram umsóknir um leyfi fyrir blöndunum sem
fóðuraukefnum fyrir allar dýrategundir og óskað eftir

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 94, 4.4.2013, bls. 1. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 183/2013 frá 8. november
2013 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EESsamninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.

(2)

Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(1), 3041.

14.11.2013

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Leyfi
Blöndurnar, sem tilheyra aukefnaflokknum „tæknileg aukefni“ og virka hópnum „aukefni í votfóður“ og
eru tilgreindar í viðaukanum, eru leyfðar sem aukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um
í þeim viðauka.
2. gr.
Umbreytingarráðstafanir
Blöndurnar, sem eru tilgreindar í viðaukanum, og fóður sem inniheldur blöndurnar, sem eru framleidd og
merkt fyrir 24. október 2013 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 24. apríl 2013, má áfram setja á
markað og nota þar til birgðir eru uppurnar.
3. gr.
Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

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

Gjört í Brussel 3. apríl 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

____________

Nr. 64/247

Nafn leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð

(1)
(2)

—

(NCIMB
30084)

Lactobacillus
plantarum

(NCIMB
30083)

Lactobacillus
plantarum

Auðkenning: með rafdrætti á geli í púlssviði
(PFGE)

Ákvörðun á heildarfjölda örvera í fóður
aukefninu: dreifingaraðferð (EN 15787)

Greiningaraðferð(1)

Lactobacillus plantarum (NCIMB 30084)

Lýsing á eiginleikum virka efnisins

Blanda með Lactoballicus plantarum
(NCIMB 30084) sem inniheldur að lágmarki
5 × 1010 CFU/g aukefnis

Samsetning aukefnis

Auðkenning: með rafdrætti á geli í púlssviði
(PFGE)

Ákvörðun á heildarfjölda örvera í fóður
aukefninu: dreifingaraðferð (EN 15787)

Greiningaraðferð(1)

Lactobacillus plantarum (NCIMB 30083)

Lýsing á eiginleikum virka efnisins

Blanda með Lactoballicus plantarum
(NCIMB 30083) sem inniheldur að lágmarki
5 × 1010 CFU/g aukefnis

Samsetning aukefnis

Allar dýra
tegundir

Allar dýra
tegundir

Tegund eða
flokkur dýra

—

Hámarksaldur

Hámarks
innihald

—

—

Þyrpingamyndandi einingar
(CFU)/kg fersks efnis

Lágmarks
innihald

Nota skal aukefnið í efni sem er
auðvelt eða meðalerfitt að votfóðurs
verka(2).

3.

Varðandi öryggi: Mælt er með að
nota öndunarvörn og hlífðarhanska
við meðhöndlun.

Nota skal aukefnið í efni sem er auð
velt eða meðalerfitt að votfóðurs
verka(2).

3.

4.

Lágmarksskammtur aukefnisins ef
það er ekki notað í samsetningum
með öðrum örverum sem aukefni
í votfóður: 1 × 108 CFU/kg fersks
efnis.

2.

1. Í notkunarleiðbeiningum með auk
efninu og forblöndunni skal tilgreina
geymsluhita og geymsluþol.

Varðandi öryggi: Mælt er með að
nota öndunarvörn og hlífðarhanska
við meðhöndlun.

Lágmarksskammtur aukefnisins ef
það er ekki notað í samsetningum
með öðrum örverum sem aukefni
í votfóður: 1 × 108 CFU/kg fersks
efnis.

2.

4.

Í notkunarleiðbeiningum með auk
efninu og forblöndunni skal tilgreina
geymsluhita og geymsluþol.

1.

Önnur ákvæði

24. apríl
2023

24. apríl
2023

Leyfi rennur út

Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
Fóðurjurtir sem er auðvelt að votfóðursverka: > 3% leysanleg kolvetni í fersku efni. Fóðurjurtir sem er meðalerfitt að votfóðursverka: 1,5–3,0% leysanleg kolvetni í fersku efni. Eins og skilgreint er með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 429/2008 (Stjtíð. ESB L 133, 22.5.2008, bls. 1).

1k20737

1k20736

Flokkur tæknilegra aukefna. Virkur hópur: aukefni í votfóður

Kenninúmer
aukefnisins

VIÐAUKI

Nr. 64/248
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
14.11.2013

14.11.2013

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 64/249

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 306/2013

2013/EES/64/23

frá 2. apríl 2013
um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) fyrir fráfærugrísi og dýr af svínaætt
sem hafa verið vanin undan, þó ekki af tegundinni Sus scrofa domesticus (leyfishafi er
Kemin Europa N.V.) (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

notkunar
skilyrði teljist blanda með Bacillus subtilis
(ATCC PTA-6737) örugg fyrir allar dýrategundir, fyrir
neytendur sem neyta afurða af dýrum sem fá aukefnið
og fyrir umhverfið. Þó að þrjár prófanir, sem umsækjandi
framkvæmdi, hafi sýnt a.m.k. einn mæliþátt sem sýndi
umtalsverðan ávinning í samanburði við samanburðar
hópa gat Matvælaöryggisstofnunin ekki fastsett lág
marks verkunarskammt eins og umsækjandi lagði til
vegna þess að niðurstöður voru ósamkvæmar eftir mis
munandi skammtastærðum sem voru prófaðar. Tvær
prófanir sýndu umtalsverðan ávinning með skammti af
1 × 107CFU/kg en ekki með 5 × 107CFU/kg af fóðri.
Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum
kröfum um vöktun að lokinni setningu á markað. Í
álitinu er einnig staðfest skýrsla um aðferðir til að greina
fóðuraukefnið í fóðri sem tilvísunarrannsóknarstofan,
sem sett var á stofn með reglugerð (EB) nr. 1831/2003,
lagði fram.

EVRÓPUSAMBANDSINS

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri(1),
einkum 2. mgr. 9. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er kveðið á um veitingu
leyfa fyrir aukefnum til notkunar í fóður ásamt forsendum
og málsmeðferð við slíka leyfisveitingu.

2)

Í samræmi við 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003
var lögð fram umsókn um nýja notkun á blöndu með
Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737). Umsókninni fylgdu
upplýsingar og skjöl sem krafist er skv. 3. mgr. 7. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

3)

4)

5)

Umsóknin varðar leyfi fyrir nýrri notkun Bacillus subtilis
(ATCC PTA-6737), í aukefnaflokknum dýraræktaraukefni,
sem fóðuraukefnis fyrir fráfærugrísi og dýr af svínaætt
sem hafa verið vanin undan, þó ekki af tegundinni Sus
scrofa domesticus.

6)

Mat á blöndu með Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)
sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í
5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, eru uppfyllt. Til
samræmis við það ber að leyfa notkun þessarar blöndu
eins og tilgreint er í viðaukanum við þessa reglugerð.

7)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið
og heilbrigði dýra.

Notkun blöndu með Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)
var leyfð til 10 ára fyrir eldiskjúklinga með reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 107/2010(2) og
fyrir kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur,
aliendur, kornhænur, fasana, akurhænur, perluhænsn,
dúfur, eldisgæsir og strúta með framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 885/2011(3).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd
„Mat
væla
öryggisstofnunin“) staðfesti í áliti sínu
25. apríl 2012(4) fyrri niðurstöður sínar um að við tillögð

Blandan, sem tilheyrir aukefnaflokknum „dýraræktaraukefni“
og virka hópnum „þarmaflórustöðgarar“ og er tilgreind í
viðaukanum, er leyfð sem aukefni í fóður með þeim skilyrðum
sem mælt er fyrir um í þeim viðauka.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 91, 3.4.2013, bls. 5. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 183/2013 frá 8. november
2013 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EESsamninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.
(2) Stjtíð. ESB L 36, 9.2.2010, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 229, 6.9.2011, bls. 3.
(4) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(5), 2671.

1. gr.

2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 2. apríl 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

____________

14.11.2013

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð

(1)

Kemin
Europa
NV

Blanda með Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)
sem inniheldur að lágmarki 1 × 1010 CFU/g
aukefnis

(ATCC PTA6737)

Sanngreining: með rafdrætti á geli í púlssviði
(PFGE-aðferð).

Ákvörðun á heildarfjölda örvera í forhituðum
fóðursýnum með yfirborðsræktun á
trýptónsojaagar.

Greiningaraðferð(1)

Lífvænleg gró Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)

Lýsing á eiginleikum virka efnisins

Samsetning aukefnis

Bacillus subtilis
(Fráfæru)
grísir og
dýr af
svínaætt
sem hafa
verið vanin
undan, þó
ekki af
tegundinni
Sus scrofa
domesticus

Tegund eða
flokkur dýra

—

Hámarks
aldur

Hámarks
innihald

1 × 107
—

Þyrpingafjöldi (CFU)/
kg heilfóðurs með 12%
rakainnihaldi

Lágmarks
innihald
Leyfi rennur út

2) Handa (fráfæru)grísum þar til þeir eru
u.þ.b. allt að 35 kg.

1) Í notkunarleiðbeiningum með auk 23. apríl 2023
efninu og forblöndunni skal tilgreina
geymsluhita, geymsluþol og köggla
festu.

Önnur ákvæði

Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

4b1823

Flokkur dýraræktaraukefna. Virkur hópur: þarmaflórustöðgarar

Kenninúmer
aukefnisins

VIÐAUKI

14.11.2013
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 25/2013

14.11.2013

2013/EES/64/24

frá 16. janúar 2013
um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008
og á viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 að því er varðar
fóðuraukefnið kalíumdíasetat (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

6)

Umsókn um leyfi fyrir notkun á kalíumdíasetati sem
rotvarnarefni var lögð fram 27. september 2010 og hefur
verið gerð aðgengileg fyrir aðildarríkin.

7)

Óskað er eftir að nota megi kalíumdíasetat í staðinn
fyrir matvælaaukefnið natríumdíasetat E 262 (ii), sem
er notað sem vaxtarhemill fyrir örverur. Það að skipta
út natríumdíasetati E262 (ii) fyrir kalíumdíasetat getur
stuðlað að minnkaðri natríuminntöku með fæðu.

8)

Samkvæmt 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1331/2008 skal framkvæmdastjórnin leita álits Mat
væla
öryggisstofnunarinnar áður en hún uppfærir skrá
Evrópusambandsins yfir matvælaaukefni, sem sett er
fram í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008,
nema uppfærslan, sem um er að ræða, sé ekki líkleg
til að hafa áhrif á heilbrigði manna. Kalíumdíasetat er
efnasamband með jöfnum mólekúlhlutföllum tveggja
heimilaðra matvælaaukefna (kalíumasetats E 261 og
ediksýru E 260). Árið 1990 lagði vísindanefndin um
matvæli mat á matvælaaukefni til ýmissa tæknilegra nota.
Að því er varðar sýrur, basa og sölt þeirra byggðist matið
á mínusjónum og plúsjónum sem eru skráðar. Matið náði
einnig til ediksýru (E 260) og salta hennar, ammóníum-,
natríum-, kalíum- og kalsíumasetata og -díasetata.
Nefndin fastsetti ásættanlega, daglega inntöku fyrir flokk
allra efnanna en ekki fyrir hvert efni. Það bendir til þess að
notkun efnanna skapi ekki hættu fyrir heilbrigði til að ná
fram tilætluðum tæknilegum áhrifum. Leyfi fyrir notkun á
kalíumdíasetati á svipaðan hátt og á kalíumasetati er ekki
líklegt til að hafa áhrif á heilbrigði manna og því er ekki
nauðsynlegt að leita álits Matvælaöryggisstofnunarinnar.

9)

Kalíumdíasetat skal leyft til notkunar á sama hátt
og kalíumasetat. Í viðaukunum við reglugerð (EB)
nr. 1333/2008 skal því í staðinn fyrir núverandi heiti
aukefnisins E 261, þ.e. „kalíumasetat“, koma orðið
„kalíumasetöt“ þar eð það nær yfir bæði kalíumasetat og
kalíumdíasetat.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1333/2008 frá 16. desember 2008 um aukefni í mat
vælum (1), einkum 10. gr. (3. mgr.), 14. gr. og 30. gr. (5. mgr.),
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1331/2008 frá 16. desember 2008 um sameiginlega
málsmeðferð við leyfisveitingu fyrir aukefni í matvælum,
ensím í matvælum og bragðefni í matvælum(2), einkum 5. mgr.
7. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er sett
fram skrá Evrópusambandsins yfir matvælaaukefni sem
samþykkt hafa verið til notkunar í matvæli og skilyrði
fyrir notkun þeirra.

2)

Í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er sett
fram skrá Evrópusambandsins yfir matvælaaukefni sem
samþykkt hafa verið til notkunar í matvælaaukefni,
matvælaensím, bragðefni, næringarefni og skilyrði fyrir
notkun þeirra.

3)

Í
reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar
(ESB)
nr. 231/2012(3) er mælt fyrir um nákvæmar skilgreiningar
fyrir matvælaaukefni sem eru tilgreind í II. og III. viðauka
við reglugerð (EB) nr. 1333/2008.

4)

Þessum skrám má breyta í samræmi við málsmeðferðina
sem um getur í reglugerð (EB) nr. 1331/2008.

5)

Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1331/2008
má uppfæra skrá Evrópusambandsins yfir matvælaaukefni
annaðhvort að frumkvæði framkvæmdastjórnarinnar eða
í kjölfar umsóknar.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 13, 17.1.2013, bls. 1. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 187/2013 frá 8. november
2013 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 16.
(2) Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 83, 22.3.2012, bls. 1.
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10) Reglugerð (ESB) nr. 231/2012 skal innihalda nákvæmar
skilgreiningar á kalíumdíasetati. Í viðaukanum við
þá reglugerð skal kalíumdíasetati úthlutað númerinu
E 261 (ii), og númerinu fyrir kalíumasetat, sem er sem
stendur auðkennt með E 261, skal breytt í E 261 (i). Þessi
númerabreyting hefur engin áhrif á kröfur um merkingar
sem settar eru fram í 22. og 23. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1333/2008.

13) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið
og heilbrigði dýra og hvorki Evrópuþingið né ráðið hefur
andmælt þeim.

11) Samkvæmt umbreytingarákvæðum reglugerðar fram
kvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1129/2011 frá 11. nóv
ember 2011 um breytingu á II. viðauka við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 með því
að koma á fót skrá Evrópusambandsins yfir aukefni í
matvælum (4) gildir II. viðauki, þar sem komið er á fót
skrá Sambandsins yfir matvælaaukefni sem samþykkt eru
til notkunar í matvæli og skilyrði fyrir notkun þeirra, frá
1. júní 2013. Til að unnt sé að leyfa notkun kalíumdíasetats
fyrir þessa dagsetningu er nauðsynlegt að tilgreina fyrri
gildistökudag að því er varðar þetta matvælaaukefni.

1. gr.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

Ákvæðum II. og III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008
er breytt í samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð.
2. gr.
Viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 231/2012 er breytt í
samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð.
3. gr.

12) Því ber að breyta reglugerðum (EB) nr. 1333/2008 og
(ESB) nr. 231/2012 til samræmis við það.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 16. janúar 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Forseti.
José Manuel BARROSO
______

(4)

Stjtíð. ESB L 295, 12.11.2011, bls. 1.
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I. VIÐAUKI
A. Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er breytt sem hér segir:
1) Í stað færslunnar fyrir aukefnið E 261 í 3. lið B-hluta „Matvælaaukefni önnur en litarefni og sætuefni“ komi
eftirfarandi:

„E 261

Kalíumasetöt“ (*)

(*) Gildistími: Frá 6. febrúar 2013.

2) Í stað færslunnar fyrir aukefnið E 261 í I. flokki C-hluta komi eftirfarandi:

„E 261

Kalíumasetöt(*)

eftir þörfum“

(*) Gildistími: Frá 6. febrúar 2013.

3) Í E-hluta:
a) Í stað færslunnar fyrir aukefnið E 261 í matvælaflokki 04.2.3 „Aldin og grænmeti, niðursoðin í dósir eða
krukkur“ komi eftirfarandi:

„E 261

Kalíumasetöt

eftir þörfum

Gildistími:
Frá 6. febrúar 2013.“

b) Í stað færslunnar fyrir aukefnið E 261 í matvælaflokki 07.1.1 „Brauð framleitt eingöngu með eftirfarandi
innihaldsefnum: hveitimjöli, vatni, geri eða súrdeigi, salti“ komi eftirfarandi:

„E 261

Kalíumasetöt

eftir þörfum

Gildistími:
Frá 6. febrúar 2013.“

c) Í stað færslunnar fyrir aukefnið E 261 í matvælaflokki 07.1.2 „Pain courant français; Friss búzakenyér,
fehér és félbarna kenyerek“ komi eftirfarandi:

„E 261

Kalíumasetöt

eftir þörfum

Einungis Friss búzakenyér, fehér
és félbarna kenyerek
Gildistími:
Frá 6. febrúar 2013.“

d) Í stað færslunnar fyrir aukefnið E 261 í matvælaflokki 08.1.2 „Unnin kjötvara eins og skilgreint er í
reglugerð (EB) nr. 853/2004“ komi eftirfarandi:

„E 261

Kalíumasetöt

eftir þörfum

Einungis pakkað, tilreitt,
nýhakkað kjöt
Gildistími:
Frá 6. febrúar 2013.“

e) Í stað færslunnar fyrir aukefnið E 261 í matvælaflokki 13.1.3 „Unnin matvæli með korn sem uppistöðu og
barnamatur fyrir ungbörn og smábörn eins og skilgreint er í tilskipun 2006/125/EB“ komi eftirfarandi:

„E 261

Kalíumasetöt

eftir þörfum

Einungis unnin matvæli með korn
sem uppistöðu og barnamatur,
einungis til sýrustigsstillingar
Gildistími:
Frá 6. febrúar 2013.“
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B. Ákvæðum III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er breytt sem hér segir:
a) Í stað færslunnar fyrir aukefnið E 261 í 3. hluta komi eftirfarandi:
„E 261

Kalíumasetöt

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum“

b) Í stað færslunnar fyrir aukefnið E 261 í A-þætti 5. hluta komi eftirfarandi:
„E 261

Kalíumasetöt

eftir þörfum

Öll næringarefni“

c) Í stað færslunnar fyrir aukefnið E 261 í töflu 1 í 6. hluta komi eftirfarandi:
„E 261

Kalíumasetöt“
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II. VIÐAUKI
Viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 231/2012 er breytt sem hér segir:
a) Í stað fyrirsagnarinnar í færslunni um aukefnið E 261 komi eftirfarandi:
„E 261 (i) KALÍUMASETAT“
b) Eftirfarandi færsla bætist við á eftir færslunni um aukefnið E 261 (i):
„E 261 (ii) KALÍUMDÍASETAT

Samheiti
Skilgreining

Kalíumdíasetat er efnasamband kalíumasetats og
ediksýru

EINECS-númer

224-217-7

Efnaheiti

Kalíumvetnisdíasetat

Efnaformúla

C4H7KO4

Mólþyngd

158,2

Magngreining

Inniheldur 36 til 38% af óbundinni ediksýru og 61 til
64% af kalíumasetati

Lýsing

Hvítir kristallar

Sanngreining
Sýrustig

4,5–5 (10% vatnslausn)

Prófun fyrir asetat

Stenst prófunina

Prófun fyrir kalíum

Stenst prófunina

Hreinleiki
Vatnsinnihald

Ekki meira en 1% (aðferð Karls Fischers)

Maurasýra, formöt og önnur efni sem oxast
auðveldlega

Ekki meira en 1 000 mg/kg gefið upp sem maurasýra

Arsen

Ekki meira en 3 mg/kg

Blý

Ekki meira en 2 mg/kg

Kvikasilfur

Ekki meira en 1 mg/kg“

____________

14.11.2013
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Nr. 64/257

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 115/2013

2013/EES/64/25

frá 8. febrúar 2013
um breytingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 um lyfjafræðilega virk efni
og flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýraríkinu í tengslum
við efnið díklasúríl (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

5)

Samkvæmt 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009 skal
Lyfjastofnun Evrópu íhuga að nota hámarksgildi leifa,
sem hafa verið ákvörðuð fyrir lyfjafræðilega virkt efni
í tilteknum matvælum, fyrir önnur matvæli, sem unnin
eru úr sömu dýrategund, eða hámarksgildi leifa, sem
hafa verið ákvörðuð fyrir lyfjafræðilega virkt efni í
einni eða fleiri dýrategundum, fyrir aðrar tegundir dýra.
Dýralyfjanefndin mælti með því að ákvarða hámarksgildi
leifa fyrir díklasúríl fyrir kjúklinga og fasana, sem gildir
um vöðva, húð og fitu, lifur og nýru, að undanskildum
dýrum sem gefa af sér egg til manneldis, og yfirfæra
hámarksgildi leifa fyrir díklasúríl af kjúklingum og
fasönum yfir á alifugla, sem gildir um vöðva, húð og fitu,
lifur og nýru, að undanskildum dýrum sem gefa af sér egg
til manneldis.

6)

Því ber að breyta færslunni fyrir díklasúríl í töflu 1 í
viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 svo hún nái
yfir hámarksgildi leifa fyrir alifugla.

7)

Rétt þykir að veita viðkomandi hagsmunaaðilum hæfi
legan frest til að gera ráðstafanir sem kunna að vera
nauðsynlegar til að fylgja nýjum ákvæðum um hámarks
gildi leifa.

8)

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

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 470/2009 frá 6. maí 2009 um málsmeðferð Bandalagsins við
ákvörðun viðmiðunargilda fyrir leifar lyfjafræðilega virkra efna
í matvælum úr dýraríkinu, um niðurfellingu á reglugerð ráðsins
(EBE) nr. 2377/90 og um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins
og ráðsins nr. 2001/82/EB og reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 726/2004 (1), einkum 14. gr. í tengslum við
17. gr.,
með hliðsjón af áliti Lyfjastofnunar Evrópu sem dýralyfja
nefndin setur fram,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

3)

4)

Hámarksgildi leifa fyrir lyfjafræðilega virk efni, sem
ætluð eru til notkunar innan Evrópusambandsins í lyf fyrir
dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis eða í sæfivörur
(e. biocidal products, áður sæfiefni) sem eru notaðar í
búfjárrækt, skulu ákvörðuð í samræmi við reglugerð (EB)
nr. 470/2009.
Lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra, að því er varðar
hámarksgildi leifa í matvælum úr dýraríkinu, eru sett fram
í viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) nr. 37/2010 frá 22. desember 2009 um lyfjafræðilega
virk efni og flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi
leifa í matvælum úr dýraríkinu (2).
Díklasúríl er sem stendur tilgreint í töflu 1 í viðaukanum
við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 sem leyft efni fyrir allar
tegundir nautgripa og svína, einungis til inntöku.
Umsókn um rýmkun á gildandi færslu fyrir díklasúríl, sem
gildir fyrir alifugla, hefur verið lögð fyrir Lyfjastofnun
Evrópu.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 38, 9.2.2013, bls. 11. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 189/2013 frá 8. november
2013 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 152, 16.6.2009, bls. 11.
2
( ) Stjtíð. ESB L 15, 20.1.2010, bls. 1.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA

1. gr.
Viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 er breytt eins og
fram kemur í viðaukanum við þessa reglugerð.

2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún kemur til framkvæmda frá og með 10. apríl 2013.

Nr. 64/258

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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

Gjört í Brussel 8. febrúar 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Forseti.
José Manuel BARROSO

___________

14.11.2013

„Díklasúríl

Lyfjafræðilega virkt efni

Á EKKI VIÐ

Leifamerki

Vöðvi
Húð og fita í eðlilegum
hlutföllum

Lifur
Nýru

500 μg/kg
500 μg/kg

1500 μg/kg
1000 μg/kg

Alifuglar

Á EKKI VIÐ

Markvefir

Hámarksgildis leifa ekki
krafist

Hámarksgildi leifa

Öll jórturdýr, svín

Dýrategund

Í stað færslunnar sem varðar díklasúríl í töflu 1 í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 komi eftirfarandi:

VIÐAUKI

ENGIN FÆRSLA

Meðferðarfræðileg flokkun

Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér Sníklalyf/frumdýralyf“
egg til manneldis

Einungis til inntöku

Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr.
reglugerðar (EB) nr. 470/2009)

14.11.2013
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 64/259

Nr. 64/260

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

14.11.2013

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 116/2013

2013/EES/64/26

frá 8. febrúar 2013
um breytingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 um lyfjafræðilega virk efni og
flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýraríkinu í tengslum við efnið
eprínómektín (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

tilteknum matvælum, fyrir önnur matvæli, sem unnin eru
úr sömu dýrategund, eða hámarksgildi leifa, sem hafa verið
ákvörðuð fyrir lyfjafræðilega virkt efni í einni eða fleiri
dýrategundum, fyrir aðrar tegundir dýra. Dýralyfjanefndin
mælti með því að ákvarða bráðabirgðahámarksgildi leifa
fyrir eprínómektín fyrir sauðfé, sem gildir um vöðva, fitu,
lifur nýru og mjólk, og yfirfæra hámarksgildi leifa fyrir
eprínómektín af sauðfé og nautgripum, sem gildir um
vöðva, fitu, lifur, nýru og mjólk, yfir á geitur og ákvarða
bráðabirgðahámarksgildi leifa sem gildir um vöðva, fitu,
lifur, nýru og mjólk.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 470/2009 frá 6. maí 2009 um málsmeðferð Bandalagsins við
ákvörðun viðmiðunargilda fyrir leifar lyfjafræðilega virkra efna
í matvælum úr dýraríkinu, um niðurfellingu á reglugerð ráðsins
(EBE) nr. 2377/90 og um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins
og ráðsins nr. 2001/82/EB og reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 726/2004(1), einkum 14. gr. í tengslum við
17. gr.,

6)

Dýralyfjanefndin mælti með því að ákvarða bráðabirgða
hámarksgildi leifa fyrir sauðfé og geitur þar eð vísinda
gögn fyrir tillagða greiningaraðferð vegna vöktunar á
efnaleifum í sauðfé og geitum eru ófullkomin.

7)

Því ber að breyta færslunni fyrir eprínómektín í töflu 1
í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 svo hún
nái yfir bráðabirgðahámarksgildi leifa fyrir sauðfé og
geitur, sem gildir fyrir vöðva, fitu, lifur, nýru og mjólk.
Bráðabirgðahámarksgildi leifa, sem eru sett fram í þeirri
töflu fyrir sauðfé og geitur, falla úr gildi 1. júlí 2014.

8)

Rétt þykir að veita viðkomandi hagsmunaaðilum
hæfilegan frest til að gera ráðstafanir sem kunna að
vera nauðsynlegar til að fylgja nýjum ákvæðum um
hámarksgildi leifa.

9)

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

með hliðsjón af áliti Lyfjastofnunar Evrópu sem dýralyfja
nefndin setur fram,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Hámarksgildi leifa fyrir lyfjafræðilega virk efni, sem
ætluð eru til notkunar innan Evrópusambandsins í lyf fyrir
dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis eða í sæfivörur
(e. biocidal products, áður sæfiefni) sem eru notaðar í
búfjárrækt, skulu ákvörðuð í samræmi við reglugerð (EB)
nr. 470/2009.

2)

Lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra, að því er varðar
hámarksgildi leifa í matvælum úr dýraríkinu, eru sett fram
í viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) nr. 37/2010 frá 22. desember 2009 um lyfjafræðilega
virk efni og flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi
leifa í matvælum úr dýraríkinu (2).

3)

Eprínómektín er sem stendur tilgreint í töflu 1 í
viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 sem leyft
efni fyrir nautgripi, sem gildir um vöðva, fitu, lifur, nýru
og mjólk.

4)

5)

Umsókn um rýmkun á gildandi færslu fyrir eprínómektín,
sem gildir fyrir sauðfé, hefur verið lögð fyrir Lyfjastofnun
Evrópu.
Samkvæmt 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009 skal
Lyfjastofnun Evrópu íhuga að nota hámarksgildi leifa,
sem hafa verið ákvörðuð fyrir lyfjafræðilega virkt efni í

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 38, 9.2.2013, bls. 14. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 189/2013 frá 8. november
2013 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 152, 16.6.2009, bls. 11.
2
( ) Stjtíð. ESB L 15, 20.1.2010, bls. 1.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA

1. gr.
Viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 er breytt eins og
fram kemur í viðaukanum við þessa reglugerð.
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún kemur til framkvæmda frá og með 10. apríl 2013.

14.11.2013

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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

Gjört í Brussel 8. febrúar 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Forseti.
José Manuel BARROSO

___________

Nr. 64/261

„Eprínómektín

Lyfjafræðilega virkt efni

Eprínómektín B1a

Leifamerki

50 μg/kg
250 μg/kg
1500 μg/kg
300 μg/kg
20 μg/kg
50 μg/kg
250 μg/kg
1500 μg/kg
300 μg/kg
20 μg/kg

Sauðfé, geitur

Hámarksgildi leifa

Nautgripir

Dýrategund

ENGIN FÆRSLA

Hámarksgildi leifa, sem mælt er fyrir um fyrir
þessar dýrategundir, eru bráðabirgðahámarks
gildi leifa. Þau falla úr gildi 1. júlí 2014.

Vöðvi
Fita
Lifur
Nýru
Mjólk

Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB)
nr. 470/2009)

Vöðvi
Fita
Lifur
Nýru
Mjólk

Markvefir

Í stað færslunnar sem varðar eprínómektín í töflu 1 í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 komi eftirfarandi:

VIÐAUKI

Sníklalyf/Inn- og útsníklalyf“

Meðferðarfræðileg flokkun

Nr. 64/262
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
14.11.2013

14.11.2013

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 64/263

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 406/2013

2013/EES/64/27

frá 2. maí 2013
um breytingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 um lyfjafræðilega virk efni og
flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýraríkinu í tengslum við
efnið prednisólón (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

4)

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,

Umsókn um rýmkun á gildandi færslu fyrir prednisólón,
sem gildir fyrir dýr af hestaætt, hefur verið lögð fyrir
Lyfjastofnun Evrópu.

5)

Dýralyfjanefndin mælti með því að ákvarða hámarksgildi
leifa fyrir prednisólón fyrir dýr af hestaætt, sem gildir um
vöðva, fitu, lifur og nýru.

6)

Því ber að breyta færslunni fyrir prednisólón í töflu 1 í
viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 svo hún nái
yfir hámarksgildi leifa fyrir dýr af hestaætt.

7)

Rétt þykir að veita viðkomandi hagsmunaaðilum
hæfilegan frest til að gera ráðstafanir sem kunna að
vera nauðsynlegar til að fylgja nýjum ákvæðum um
hámarksgildi leifa.

8)

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

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 470/2009 frá 6. maí 2009 um málsmeðferð Bandalagsins við
ákvörðun viðmiðunargilda fyrir leifar lyfjafræðilega virkra efna
í matvælum úr dýraríkinu, um niðurfellingu á reglugerð ráðsins
(EBE) nr. 2377/90 og um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins
og ráðsins nr. 2001/82/EB og reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 726/2004(1), einkum 14. gr. í tengslum við
17. gr.,
með hliðsjón af áliti Lyfjastofnunar Evrópu sem dýralyfjanefndin
setur fram,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

3)

Hámarksgildi leifa fyrir lyfjafræðilega virk efni, sem
ætluð eru til notkunar innan Evrópusambandsins í lyf fyrir
dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis eða í sæfivörur
sem eru notaðar í búfjárrækt, skulu ákvörðuð í samræmi
við reglugerð (EB) nr. 470/2009.
Lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra, að því er varðar
hámarksgildi leifa í matvælum úr dýraríkinu, eru sett fram
í viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) nr. 37/2010(2).
Prednisólón er sem stendur tilgreint í töflu 1 í viðaukanum
við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 sem leyft efni fyrir
nautgripi, sem gildir um vöðva, fitu, lifur, nýru og mjólk.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 er breytt eins og
fram kemur í viðaukanum við þessa reglugerð.
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún kemur til framkvæmda frá og með 3. júlí 2013.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 2. maí 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

___________
(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 121, 3.5.2013, bls. 42. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 190/2013 frá 8. november
2013 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 152, 16.6.2009, bls. 11.
2
( ) Stjtíð. ESB L 15, 20.1.2010, bls. 1.

Nr. 64/264

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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VIÐAUKI
Í stað færslunnar fyrir prednisólón í töflu 1 í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 komi eftirfarandi:

Lyfjafræðilega virkt
efni

„Prednisólón

Leifamerki

Prednisólón

Dýrategund

Nautgripir

Dýr af
hestaætt

Hámarks
gildi leifa

Markvefir

4 μg/kg

Vöðvi

4 μg/kg

Fita

10 μg/kg

Lifur

10 μg/kg

Nýru

6 μg/kg

Mjólk

4 μg/kg

Vöðvi

8 μg/kg

Fita

6 μg/kg

Lifur

15 μg/kg

Nýru“

Önnur ákvæði
(skv. 7. mgr. 14.
gr. reglugerðar
(EB) nr. 470/2009)

Meðferðarfræðileg
flokkun

ENGIN
FÆRSLA

Barksterar/
sykursterar“

14.11.2013

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 64/265

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 394/2013

2013/EES/64/28

frá 29. apríl 2013
um breytingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 um lyfjafræðilega virk efni og
flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýraríkinu í tengslum við
efnið mónepantel (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

4)

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,

Umsókn um rýmkun á gildandi færslu fyrir mónepantel,
sem gildir fyrir sauðamjólk, hefur verið lögð fyrir
Lyfjastofnun Evrópu.

5)

Samkvæmt 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009 skal
Lyfjastofnun Evrópu íhuga að nota hámarksgildi leifa,
sem hafa verið ákvörðuð fyrir lyfjafræðilega virkt efni í
tilteknum matvælum, fyrir önnur matvæli, sem unnin eru
úr sömu dýrategund, eða hámarksgildi leifa, sem hafa verið
ákvörðuð fyrir lyfjafræðilega virkt efni í einni eða fleiri
dýrategundum, fyrir aðrar tegundir dýra. Dýralyfjanefndin
mælti með því að ákvarða bráðabirgðahámarksgildi
leifa fyrir mónepantel fyrir sauðamjólk og yfirfæra
hámarksgildi leifa fyrir mónepantel í sauðfé, sem gildir
um mjólk, yfir á geitur, sem gildir um mjólk.

6)

Því ber að breyta færslunni fyrir mónepantel í töflu 1 í
viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 svo hún nái
yfir hámarksgildi leifa fyrir sauðfé og geitur, sem gildir
fyrir mjólk.

7)

Rétt þykir að veita viðkomandi hagsmunaaðilum
hæfilegan frest til að gera ráðstafanir sem kunna að
vera nauðsynlegar til að fylgja nýjum ákvæðum um
hámarksgildi leifa.

8)

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

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 470/2009 frá 6. maí 2009 um málsmeðferð Bandalagsins við
ákvörðun viðmiðunargilda fyrir leifar lyfjafræðilega virkra efna
í matvælum úr dýraríkinu, um niðurfellingu á reglugerð ráðsins
(EBE) nr. 2377/90 og um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins
og ráðsins nr. 2001/82/EB og reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 726/2004(1), einkum 14. gr. í tengslum við
17. gr.,
með hliðsjón af áliti Lyfjastofnunar Evrópu sem dýralyfja
nefndin setur fram,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

3)

Hámarksgildi leifa fyrir lyfjafræðilega virk efni, sem
ætluð eru til notkunar innan Evrópusambandsins í lyf fyrir
dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis eða í sæfivörur
sem eru notaðar í búfjárrækt, skulu ákvörðuð í samræmi
við reglugerð (EB) nr. 470/2009.
Lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra, að því er varðar
hámarksgildi leifa í matvælum úr dýraríkinu, eru sett fram
í viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) nr. 37/2010 frá 22. desember 2009 um lyfjafræðilega
virk efni og flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi
leifa í matvælum úr dýraríkinu (2).
Mónepantel er sem stendur tilgreint í töflu 1 í viðaukanum
við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 sem leyft efni fyrir sauðfé
og geitur, sem gildir um vöðva, fitu, lifur og nýru, þó ekki
fyrir dýr sem gefa af sér mjólk til manneldis.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 er breytt eins og
fram kemur í viðaukanum við þessa reglugerð.
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún kemur til framkvæmda frá og með 29. júní 2013.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 29. apríl 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO
____________
(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 118, 30.4.2013, bls. 17. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 190/2013 frá 8. november
2013 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 152, 16.6.2009, bls. 11.
2
( ) Stjtíð. ESB L 15, 20.1.2010, bls. 1.

„Mónepantel

Lyfjafræðilega virkt efni

Mónepantelsúlfón

Leifamerki

Sauðfé, geitur

Dýrategund

Vöðvi
Fita
Lifur
Nýru
Mjólk

700 μg/kg
7 000 μg/kg
5 000 μg/kg
2 000 μg/kg
170 μg/kg

Hámarksgildi leifa

Í stað færslunnar fyrir mónepantel í töflu 1 í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 komi eftirfarandi:

VIÐAUKI

Markvefir

Önnur ákvæði (skv. 7. mgr.
14. gr. reglugerðar (EB) nr.
470/2009)

Sníklalyf/innsníklalyf“

Meðferðarfræðileg flokkun
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Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 847/2012

Nr. 64/267

2013/EES/64/29

frá 19. september 2012
um breytingu á XVII. viðauka (viðvíkjandi kvikasilfri) við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni
(efnareglurnar (REACH)) (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

vegna tiltekinna mælitækja sem innihalda kvikasilfur
svo þær nái að auki yfir tæki sem eru notuð á sviði
heilbrigðisþjónustu, einkum blóðþrýstingsmæla, og til
annarra faglegra og iðnaðarlegra nota.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat,
leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni (efnareglurnar
(REACH)), um stofnun Efnastofnunar Evrópu, um breytingu á
tilskipun 1999/45/EB og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins
(EBE) nr. 793/93 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1488/94, sem og tilskipun ráðsins 76/769/EBE og
tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 91/155/EBE, 93/67/
EBE, 93/105/EB og 2000/21/EB(1), einkum 1. mgr. 68. gr.,

3)

Ráðið hefur nokkrum sinnum áréttað skuldbindingu sína
gagnvart heildarmarkmiðinu um verndun heilbrigðis
manna og umhverfisins fyrir losun kvikasilfurs og
kvikasilfurssambanda með því að lágmarka og, ef
mögulegt er, koma að lokum á heimsvísu í veg fyrir
kvikasilfurslosun af mannavöldum í lofti, vatni og á
landi. Í því samhengi lagði ráðið áherslu á að vörum sem
kvikasilfri væri bætt í skyldi skipt út í áföngum og eins
hratt og fullkomlega og kostur væri, ef raunhæfir valkostir
eru fyrir hendi, og lokatakmarkið væri að skipta ætti út í
áföngum öllum vörum sem kvikasilfri er bætt í, að teknu
tilhlýðilegu tilliti til tæknilegra og efnahagslegra aðstæðna
og þarfa á vísindalegum rannsóknum og þróun(4).

4)

Kvikasilfur og efnasambönd þess eru mjög eitruð
mönnum, vistkerfum og villtum lífverum. Stórir
skammtar geta verið banvænir mönnum en jafnvel
hlutfallslega litlir skammtar geta haft alvarleg,
taugaþroskunarfræðileg áhrif og hafa einnig verið tengdir
mögulega skaðlegum áhrifum á hjarta- og æðakerfi,
ónæmiskerfi og æxlunarfæri. Litið er á kvikasilfur sem
þrávirkt mengunarefni á hnattræna vísu sem dreifist
milli vatns, setlaga, jarðvegs og lífríkis í mismunandi
formum. Í umhverfinu getur það breyst í metýlkvikasilfur
sem er eitraðasta form þess. Metýlkvikasilfur lífmagnast
sérstaklega í fæðukeðju vatns og það gerir hópa manna og
villtar lífverur sem nærast mikið á fiski og sjávarafurðum
sérlega berskjölduð. Metýlkvikasilfur flæðir auðveldlega
yfir bæði fylgjutálmann og blóðheilatálmann og getur
hamlað andlegum þroska þegar fyrir fæðingu og váhrif

(4)

Niðurstaða ráðsins frá 15. mars 2011 um endurskoðun á áætlun Banda
lagsins um kvikasilfur, frá 4. desember 2008 um að bregðast við kvika
silfursvandanum á hnattrænum vettvangi og frá 24. júní 2005 um áætlun
Bandalagsins um kvikasilfur.

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

Í orðsendingu sinni til ráðsins og Evrópuþingsins
um áætlun Bandalagsins um kvikasilfur(2) tilgreindi
framkvæmdastjórnin nauðsyn þess að draga úr magni
kvikasilfurs í umhverfinu og váhrifum þess á menn og
lagði til þau markmið, meðal annarra, að draga úr því að
kvikasilfur komist í dreifingu í samfélaginu með því að
minnka framboð á kvikasilfri og eftirspurn eftir því, draga
úr kvikasilfurslosun og verjast kvikasilfurslosun.

Áætlunin var endurskoðuð 2010 með orðsendingu
framkvæmdastjórnarinnar til Evrópuþingsins og ráðsins
um endurskoðun á áætlun Bandalagsins um kvikasilfur(3)
en í henni staðfesti framkvæmdastjórnin áframhaldandi
vinnu við að gera víðtækari gildandi markaðshindranir

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 253, 20.9.2012, bls. 1. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 193/2013 frá 8. november
2013 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1.
(2) COM(2005) 20, lokagerð.
(3) COM(2010) 723, lokagerð.
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á konur á barnseignaraldri og á börn valda því miklum
áhyggjum. Kvikasilfur og niðurbrotsefni þess, einkum
metýlkvikasilfur, valda jafn miklum áhyggjum og þrávirk
efni sem safnast fyrir í lífverum og eru eitruð og berast
langar leiðir.
5)

Mælibúnaður með kvikasilfri er víða notaður í Evrópu
og hefur í för með sér mögulega losun á kvikasilfri út
í umhverfið á öllum stigum vistferils síns og aukna
heildarlosun kvikasilfurs og þar með einnig aukin váhrif
frá umhverfinu fyrir hópa manna og aðrar tegundir.

6)

Í a-lið 18. færslu XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr.
1907/2006 er kveðið á um bann við setningu sótthitamæla
sem innihalda kvikasilfur á markað, sem og önnur
mælitæki sem innihalda kvikasilfur og eru ætluð til sölu
til almennings, og farið fram á að framkvæmastjórnin
endur
skoði hvort aðrir valkostir eru tiltækir, sem eru
áreiðan
legir og öruggir, og jafnframt tæknilega og
fjárhags
lega hagkvæmir, í stað blóðþrýstingsmæla
og annarra mælitækja fyrir heilsugæslu og til annarra
faglegra og iðnaðarlegra nota sem innihalda kvikasilfur. Á
grundvelli þessarar endurskoðunar, eða um leið og nýjar
upplýsingar liggja fyrir um áreiðanlega, öruggari valkosti
en blóðþrýstingsmæla og önnur mælitæki sem innihalda
kvikasilfur, skal framkvæmdastjórnin, ef við á, leggja
fram tillögu að nýrri löggjöf til að gera takmarkanirnar,
sem þegar er kveðið á um í þeirri færslu, víðtækari svo
þær nái yfir blóðþrýstingsmæla og önnur mælitæki fyrir
heilsugæslu ,og til annarra faglegra og iðnaðarlegra nota,
þannig að horfið sé frá notkun kvikasilfurs í mælitækjum
í áföngum þegar það er tæknilega og fjárhagslega
hagkvæmt.

7)

Framkvæmdastjórnin sendi Efnastofnun Evrópu (hér
á eftir nefnd „Efnastofnunin“) endurskoðunarskýrslu
sína, byggða á umtalsverðu magni nýrra upplýsinga sem
söfnuðust, og fór fram á við Efnastofnunina að hún tæki
saman málsskjöl samkvæmt kröfunum í XV. viðauka
við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 í samræmi við 69. gr.
þeirrar reglugerðar.

8)

Efnastofnunin hefur tekið saman málsskjöl þar sem
lagt er til að kvikasilfur verði takmarkað í eftirfarandi
mælitækjum til faglegra og iðnaðarlegra nota (þ.m.t.
heilsugæsla) sem innihalda kvikasilfur: Loftvogum,
rakamælum, þrýstimælum, blóðþrýstingsmælum, þan
nemum sem eru notaðir með rúmtaksritum, spennu
mælum, hitamælum og öðrum hitamælibúnaði sem er
ekki rafknúinn, mælitækjum með kvikasilfri, sem eru
notuð til ákvörðunar á mýkingarmarki, og kvikasilfurs
vökvavogum. Með málsskjölunum er sýnt fram á að
nauðsynlegt er að bregðast við áhættunni fyrir heilbrigði
manna og umhverfisins vegna notkunar kvikasilfurs
í þessum mælitækjum með aðgerðum á vettvangi
Sambandsins.

9)

Önnur mælitæki, án kvikasilfurs, eru nú til og þeim fylgir
umtalsvert minni áhætta fyrir heilbrigði og umhverfi en
mælitækjum með kvikasilfri.

14.11.2013

10) Ekki skal breyta aðferð við mælingar í yfirstandandi
faraldsfræðilegum rannsóknum þar sem notaðir eru blóð
þrýstingsmælar með kvikasilfri og því skal veitt undan
þága fyrir þeim þar til rannsóknunum lýkur. Undan
þágan vegna blóðþrýstingsmæla sem eru notaðir sem
viðmiðunarstaðall fyrir fullgildingu á kvikasilfurslausum
tækjum skal vera án tímamarka þar sem ekki var mögulegt
að ákvarða hve langan tíma þarf til að þróa og viðurkenna
kvikasilfurslausa valkosti sem viðmiðunarstaðla.

11) Veita skal fimm ára undanþágu vegna hitamæla sem eru
eingöngu ætlaðir til að gera prófanir samkvæmt stöðlum
sem krefjast notkunar á hitamælum með kvikasilfri þar
sem frestur er nauðsynlegur til aðlögunar á þeim stöðlum.
Þar sem kvikasilfur er notað sem viðmiðunarpunktur
í alþjóðlega hitakvarðanum frá 1990 skal einnig veita
undanþágu án tímamarka vegna hylkja fyrir þrípunkts
ástand kvikasilfurs sem eru notuð við kvörðun á platínu
viðnámshitamælum.

12) Ekki eru enn tiltækir hagkvæmir valkostir fyrir holrýmdar
mæla, kvikasilfursrafskaut notuð við spennustraum
mælingar og kvikasilfursnema notaða við ákvörðun á
rafrýmd sem falli af spennu og því eru engar takmarkanir
lagðar til fyrir þau mælitæki.

13) Veita skal undanþágu til að heimila almenna sölu og kaup
á gömlum, sögulega verðmætum kvikasilfursmælitækjum
sem hægt er að líta á sem forngripi eða vörur sem tengjast
menningu. Með a-lið 18. færslu í XVII. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 1907/2006 er heimilað að setja á
markað kvikasilfursmælitæki sem eru ætluð til sölu til
almennings, önnur en sótthitamæla, ef þau eru eldri
en 50 ára þann 3. október 2007. Til glöggvunar skulu
sömu aldursákvarðanir gilda fyrir undantekningar
varðandi gömlu mælitækin sem eru notuð til faglegra og
iðnaðarlegra nota (þ.m.t. heilsugæsla).

14) Einnig skal veita undanþágu vegna mælitækja sem eru
sýnd á sýningum af menningar- og sögulegum ástæðum,
þ.m.t. þau sem voru yngri en 50 ára þann 3. október 2007
en hafa engu að síður sögulegt og menningarlegt gildi.

15) Hinn 8. júní 2011 samþykkti áhættumatsnefnd Efna
stofnunarinnar álit sitt á fyrirhuguðu takmörkuninni
sem það áleit heppilegustu ráðstöfunina á vettvangi
Sambandsins til að bregðast við greindri áhættu með
hliðsjón af þeim árangri sem hún skilar við að draga úr
áhættu.

16) Hinn 15. september 2011 samþykkti nefnd Efna
stofnunarinnar um félagshagfræðilega greiningu álit sitt
á fyrirhuguðu takmörkuninni sem það áleit heppilegustu
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ráðstöfunina á vettvangi Sambandsins til að bregðast
við greindri áhættu, með hliðsjón af því að félagslegur
og hagrænn ávinningur hennar sé í réttu hlutfalli við
félagslegan og hagrænan kostnað hennar.
17) Efnastofnunin hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina
álit áhættumatsnefndarinnar og nefndarinnar um félags
hagfræðilega greiningu.
18) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 1907/2006 til
samræmis við það.
19) Rétt þykir að veita viðkomandi hagsmunaaðilum hæfi
legan frest til að gera ráðstafanir sem kunna að vera
nauðsynlegar til að fylgja ákvæðunum sem sett eru fram í
þessari reglugerð.

Nr. 64/269

20) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót
skv. 133. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006.
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Ákvæðum XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 er
breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún kemur til framkvæmda frá og með 10. apríl 2014.

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

Gjört í Brussel 19. september 2012.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

___________
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VIÐAUKI
Í XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 er a-lið 18. færslu breytt sem hér segir:
1) Ákvæði 4. liðar falli brott.
2) Eftirfarandi 5. og 8. liður bætast við:
„5. Eftirfarandi mælitæki sem innihalda kvikasilfur og eru ætluð til faglegra og
iðnaðarlegra nota skulu ekki sett á markað eftir 10. apríl 2014:
a) loftvogir,
b) rakamælar,
c) þrýstimælar,
d) blóðþrýstingsmælar,
e) þannemar sem eru notaðir með rúmtaksritum,
f)

spennumælar,

g) hitamælar og annar hitamælibúnaður sem er ekki rafknúinn.
Takmarkanirnar skulu einnig gilda um mælitæki undir a-lið til g-liðar sem eru sett tóm
á markað ef fyrirhugað er að fylla þau af kvikasilfri.
6.

Takmörkunin í 5. lið gildir ekki um:

a) blóðþrýstingsmæla sem á að nota:
i.

við faraldsfræðilegar rannsóknir sem standa yfir 10. október 2012,

ii. sem viðmiðunarstaðla í klínískum fullgildingarrannsóknum á kvikasilfurs
lausum blóðþrýstingsmælum,
b) hitamæla sem eru eingöngu ætlaðir til að gera prófanir samkvæmt stöðlum sem
krefjast notkunar á hitamælum með kvikasilfri, til 10. október 2017,
c) hylki fyrir þrípunktsástand kvikasilfurs sem eru notuð við kvörðun á platínu
viðnámshitamælum.
Eftirfarandi mælitæki með kvikasilfri sem eru ætluð til faglegra og iðnaðarlegra
7.
nota skulu ekki sett á markað eftir 10. apríl 2014:
a) kvikasilfursvökvavogir,
b) mælitæki með kvikasilfri til ákvörðunar á mýkingarmarki.
8.

Takmarkanirnar í 5. og 7. lið skulu ekki gilda um:

a) mælitæki sem voru orðin eldri en 50 ára þann 3. október 2007,
b) mælitæki sem eru sýnd á opinberum sýningum af menningar- og sögulegum
ástæðum.“
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Nr. 64/271

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 344/2013

2013/EES/64/30

frá 4. apríl 2013
um breytingu á II., III., V. og VI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1223/2009 um snyrtivörur (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

gefinn er kostur á að fara að reglugerð (EB) nr. 1223/2009
fyrir 11. júlí 2013 í stað tilskipunar 76/768/EBE er því
nauðsynlegt að breyta einnig viðaukunum við reglugerð
(EB) nr. 1223/2009 í því skyni að tryggja öfluga vernd
fyrir heilbrigði almennings.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
4)

Með sumum breytinganna á viðaukunum við tilskipun
76/768/EBE voru þessir viðaukar einnig lagaðir að
tæknilegum og vísindalegum framförum jafnframt því að
veita vernd fyrir heilbrigði almennings. Þar af leiðandi
eru viðaukarnir við tilskipun 76/768/EBE nú betur lagaðir
að tækni- og vísindaframförum en þeir við reglugerð
(EB) nr. 1223/2009. Því er nauðsynlegt að innleiða
þessar breytingar einnig í viðaukana við reglugerð (EB)
nr. 1223/2009.

5)

Í sumum tilvikum hafa efnin ekki verið færð inn í
alþjóðlega viðurkennt flokkunarkerfi, t.d. alþjóðlega
nafnakerfið fyrir innihaldsefni snyrtivara. Þau eru þó
auðkennd með ilmefnaheiti sínu. Því er nauðsynlegt að
tilgreina ilmefnaheitin í c-dálki III. viðauka (heiti í skrá
yfir almenn heiti innihaldsefna)

6)

Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 1223/2009 til
samræmis við það.

7)

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

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1223/2009 frá 30. nóvember 2009 um snyrtivörur (1),
einkum 1. og 2. mgr. 31. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

3)

Reglugerð (EB) nr. 1223/2009 gildir frá 11. júlí 2013
og kemur í stað tilskipunar ráðsins 76/768/EBE frá
27. júlí 1976 um samræmingu laga aðildarríkjanna um
snyrtivörur (2). Til að tryggja snurðulausa umbreytingu
skal atvinnurekendum þó heimilt að setja snyrtivörur á
markað sem eru í samræmi við ákvæði reglugerðar (EB)
nr. 1223/2009 fyrir gildistökudag þeirrar reglugerðar.

Í viðaukum við reglugerð (EB) nr. 1223/2009
endurspeglast framfarir á svíði vísinda þegar tillagan að
þeirri reglugerð var samþykkt af framkvæmdastjórninni
5. febrúar 2008. Síðan þá hefur viðaukunum við tilskipun
76/768/EBE verið breytt nokkrum sinnum.

Nokkrum breytinganna á viðaukunum við tilskipun
76/768/EBE var ætlað að ráða bót á hugsanlegri áhættu
sem steðjar að heilbrigði manna og því voru með þeim
innleiddar nauðsynlegar ráðstafanir til að vernda heilbrigði
almennings. Vegna lagalegs skýrleika og sökum þess að

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 114, 24.4.2013, bls. 1. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 195/2013 frá 8. nóvember
2013 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 342, 22.12.2009, bls. 59.
2
( ) Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 169.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Ákvæðum II., III., V. og VI. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 1223/2009 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa
reglugerð.
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2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Hún kemur til framkvæmda frá og með 11. júlí 2013.

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

Gjört í Brussel 4. apríl 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

___________
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VIÐAUKI
1) Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 er breytt sem hér segir:
a) Í stað færslunnar fyrir tilvísunarnúmer 167 komi eftirfarandi:

„167

4-amínóbensósýra og esterar hennar, með óbundinn amínóhóp 150-13-0

205-753-0“

b) Í stað færslunnar fyrir tilvísunarnúmer 450 komi eftirfarandi:

„450

Ilmkjarnaolíur úr sítrónujárnurt (Lippia citriodora Kunth.) og 8024-12-2
afleiður, aðrar en hreinar, þegar þær eru notaðar sem ilmefni.

285-515-0“

c) Í stað færslunnar fyrir tilvísunarnúmer 1136 komi eftirfarandi:

„1136

Safi úr Myroxylon pereirae (Royle) Klotzsch (perúbalsam, 8007-00-9
óunnið), þegar hann er notaður sem ilmefni.

232-352-8“

d) Færslur fyrir eftirfarandi tilvísunarnúmer bætast við:

„1329

(4-[(4-amínófenýl)(4-imínósýklóhexa-2,5-díen-1-ýlíden)
3248-93metýl]-o-tólúidín og hýdróklóríðsalt þess (Basic Violet 14, CI 9/632-99-5
42510), við notkun í hárlitunarvörur
(HCl)

221-8322/211-189-6
(HCl)

1330

4-(2,4-díhýdroxýfenýlasó)bensensúlfónsýra og natríumsalt
hennar (Acid Orange 6, CI 14270), við notkun í
hárlitunarvörur

2050-342/547-57-9
(Na)

218-0870/208-924-8
(Na)

1331

3-hýdroxý-4-(fenýlasó)-2-naftósýra og kalsíumsalt hennar
(Pigment Red 64:1, CI 15800), við notkun í hárlitunarvörur

27757-795/6371-76-2
(Ca)

248-6380/228-899-7
(Ca)

1332

2-(6-hýdroxý-3-oxó-(3H)xanten-9-ýl)bensósýra,
flúrskinslausn og dínatríumsalt hennar (Acid Yellow 73
natríumsalt, CI 45350), við notkun í hárlitunarvörur

2321-075/518-47-8
(Na)

219-0318/208-253-0
(Na)

1333

4′,5′-díbróm-3′,6′-díhýdroxýspíró[ísóbensófúran-1(3H),9′[9H]xanten]-3-ón; 4′,5′-díbrómflúrskinslausn; (Solvent
Red 72) og dínatríumsalt þess (CI 45370), við notkun í
hárlitunarvörur

596-032/4372-02-5
(Na)

209-8760/224-468-2
(Na)

1334

2-(3,6-díhýdroxý-2,4,5,7-tetrabrómóxanten-9-ýl)bensósýra;
flúrskinslausn, 2′,4′,5′,7′-tetrabrómó-; (Solvent Red 43),
dínatríumsalt hennar (Acid Red 87, CI 45380) og álsalt
hennar (Pigment Red 90:1 álsetlitarefni), við notkun í
hárlitunarvörur

15086-949/17372-87-1
(Na)/1587639-8 (Al)

239-1383/241-409-6
(Na)/240-0057 (Al)

1335

Xantýlíum, 9-(2-karboxýfenýl)-3-((2-metýlfenýl)amínó)-6((2-metýl-4-súlfófenýl)amínó)-, tvíjón og natríumsalt þess
(Acid Violet 9, CI 45190), við notkun í hárlitunarvörur

10213-953/6252-76-2
(Na)

— /228-377-9
(Na)

1336

3′,6′-díhýdroxý-4′,5′-díjoðspíro[ísóbensófúran-1(3H),9′-[9H]
xanten]-3-ón; (Solvent Red 73) og natríumsalt þess (Acid
Red 95, CI 45425), við notkun í hárlitunarvörur

38577-97254-0108/33239-19-9 7/251-419-2
(Na)
(Na)

1337

2′,4′,5′,7′-tetrajoðflúrskinslausn, dínatríumsalt hennar (Acid
Red 51, CI 45430) og álsalt hennar (Pigment Red 90;172
álsetlitarefni), við notkun í hárlitunarvörur

15905-325/16423-68-0
(Na)/1222778-0 (Al)

240-0460/240-474-8
(Na)/235-4404 (Al)
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1338

1-hýdroxý-2,4-díamínóbensen (2,4 díamínófenól) og
95-86-3/137díhýdrónatríumsölt þess (2,4-díamínófenól HCl), við notkun í 09-7 (HCl)
hárlitunarvörur

202-4594/205-279-4
(HCl)

1339

1,4-díhýdroxybensen (hýdrókínón), að undanskilinni færslu
14 í III. viðauka

123-31-9

204-617-8

1340

[4-[[4-anilínó-1-naftýl][4-(dímentýlamínó)fenýl]metýlen]
sýklóhexa-2,5-díen-1-ýlíden]dímetýlammóníumklóríð (Basic
Blue 26, CI 44045), við notkun í hárlitunarvörur

2580-56-5

219-943-6

1341

Dínatríum-3-[(2,4-dímetýl-5-súlfónatófenýl)asó]-4hýdroxýnaftalín-1-súlfónat (Ponceau SX, CI 14700), við
notkun í hárlitunarvörur

4548-53-2

224-909-9

1342

Trínatríumtris[5,6-díhýdró-5-(hýdroxýimínó)-6-oxonaftalín-2- 19381-50-1
súlfónató(2-)-N5,O6]ferrat(3-), (Acid Green 1, CI10020), við
notkun í hárlitunarvörur

243-010-2

1343

4-(fenýlasó)resorsínól (Solvent Orange 1, CI 11920) og sölt
þess, við notkun í hárlitunarvörur

2051-85-6

218-131-9

1344

4-[(4-etoxýfenýl)asó]naftól (Solvent Red 3, CI 12010) og sölt 6535-42-8
þess, við notkun í hárlitunarvörur

229-439-8

1345

1-[(2-klór-4-nítrófenýl)asó]-2-naftól (Pigment Red 4, CI
12085) og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur

2814-77-9

220-562-2

1346

3-hýdroxý-N-(o-tólýl)-4-[(2,4,5-tríklórfenýl)asó]naftalín-2karboxamíð (Pigment Red 112, CI 12370) og sölt þess, við
notkun í hárlitunarvörur

6535-46-2

229-440-3

1347

N-(5-klór-2,4-dímetoxýfenýl)-4-[[5-[(díetýlamínó)súlfónýl]2-metoxýfenýl)]asó]-3-hýdroxýnaftalín-2-karboxamíð
(Pigment Red 5, CI 12490) og sölt þess, við notkun í
hárlitunarvörur

6410-41-9

229-107-2

1348

Dínatríum-4-[(5-klór-4-metýl-2-súlfónatófenýl)asó]-3hýdroxý-2-naftóat (Pigment Red 48, CI 15865), við notkun í
hárlitunarvörur

3564-21-4

222-642-2

1349

Kalsíum 3-hýdroxý-4-[(1-súlfónató-2-naftýl)asó]-2-naftóat
(Pigment Red 63:1, CI 15880), við notkun í hárlitunarvörur

6417-83-0

229-142-3

1350

Trínatríum-3-hýdroxý-4-(4´-súlfónatónaftýlasó)naftalín2,7-dísúlfónat (Acid Red 27, CI 16185), við notkun í
hárlitunarvörur

915-67-3

213-022-2

1351

2,2’-[(3,3’-díklór[1,1’-bífenýl]-4,4’-díýl)bis(asó)]bis[N(2,4-dímetýlfenýl)-3-oxóbútýramíð] (Pigment Yellow 13, CI
21100), við notkun í hárlitunarvörur

5102-83-0

225-822-9

1352

2,2′-[sýklóhexýlídenbis[(2-metýl-4,1-fenýlen)asó]]bis[4sýklóhexýfenól] (Solvent Yellow 29, CI 21230), við notkun í
hárlitunarvörur

6706-82-7

229-754-0

1353

1-((4-fenýlasó)fenýlasó)-2-naftól (Solvent Red 23, CI 26100), 85-86-9
við notkun í hárlitunarvörur

201-638-4

1354

Tetranatríum-6-amínó-4-hýdroxý-3-[[7-súlfónató-4-[(42118-39-0
súlfónatófenýl)asó]-1-naftýl]asó]naftalín-2,7-dísúlfónat (Food
Black 2, CI 27755), við notkun í hárlitunarvörur

218-326-9
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1355

Etanamíníum, N-(4-((4-(díetýlamínó)fenýl)(2,4-dísúlfófenýl)
metýlen)-2,5-sýklóhexadíen-1-ýlíden)-N-etýl-, hýdroxíð,
tvíjón, natríumsalt (Acid Blue 1, CI 42045), við notkun í
hárlitunarvörur

129-17-9

204-934-1

1356

Etanamíníum, N-(4-((4-(díetýlamínó)fenýl)(5-hýdroxý-2,4dísúlfófenýl)metýlen)-2,5-sýklóhexadíen-1-ýlíden)-N-etýl-,
hýdroxíð, tvíjón, kalsíumsalt (2:1) (Acid Blue 3, CI 42051),
við notkun í hárlitunarvörur

3536-49-0

222-573-8

1357

Bensenmetanamín, N-etýl-N-(4-((4-(etýl((3-súlfófenýl)
metýl)amínó)fenýl)(4-hýdroxý-2-súlfófenýl) metýlen)2,5-sýklóhexadíen-1-ýlíden)-3-súlfó-, hýdroxíð, tvíjón,
dínatríumsalt (Fast Green FCF, CI 42053), við notkun í
hárlitunarvörur

2353-45-9

219-091-5

1358

1,3-ísóbensófúrandíón, myndefni með metýlkínólíni og
kínólíni (Solvent Yellow 33, CI 47000), við notkun í
hárlitunarvörur

8003-22-3

232-318-2

1359

Nígrósín (CI 50420), við notkun í hárlitunarvörur

8005-03-6

—

1360

8,18-díklór-5,15-díetýl-5,15-díhýdródíindóló[3,2-b:3′,2′-m]
trífenódíoxasín (Pigment Violet 23, CI 51319), við notkun í
hárlitunarvörur

6358-30-1

228-767-9

1361

1,2 díhýdroxýantrakínón (Acid Red 83, CI 58000), við notkun 72-48-0
í hárlitunarvörur

200-782-5

1362

Trínatríum 8-hýdroxýpýren-1,3,6-trísúlfónat (Solvent Green
7, CI 59040), við notkun í hárlitunarvörur

6358-69-6

228-783-6

1363

1- hýdroxý-4-(p-tólúidínó)antrakínón (Solvent Violet 13, CI
60725), við notkun í hárlitunarvörur

81-48-1

201-353-5

1364

1,4-bis(p-tólúamínó)antrakínón (Solvent Green 3, CI 61565),
við notkun í hárlitunarvörur

128-80-3

204-909-5

1365

6-klór-2-(6-klór-4-metýl-3-oxóbensó[b]þíen-2(3H)-ýlíden)4-metýlbensó[b]þíófen-3(2H)-ón (VAT Red 1, CI 73360), við
notkun í hárlitunarvörur

2379-74-0

219-163-6

1366

5,12-díhýdrókínó[2,3-b]akridín-7,14-díón (Pigment Violet 19, 1047-16-1
CI 73900), við notkun í hárlitunarvörur

213-879-2

1367

(29H,31H-þalósýanínató(2-)-N29,N30,N31,N32)kopar (Pigment
Blue 15, CI 74160), við notkun í hárlitunarvörur

147-14-8

205-685-1

1368

Dínatríum [29H,31H-þalósýaníndísúlfónató(4-)N29,N30,N31,N32)kúprat(2-) (Direct Blue 86, CI 74180), við
notkun í hárlitunarvörur

1330-38-7

215-537-8

1369

Pólýklórkoparþalósýanín (Pigment Green 7, CI 74260), við
notkun í hárlitunarvörur

1328-53-6

215-524-7

1370

Díetýlenglýkól (DEG), sjá 2,2′-oxýdíetanól í III. viðauka
varðandi snefilmagn

111-46-6

203-872-2

1371

Fýtónadíon [INCI]/ fýtómenadíón [INN]

84-80-0/
81818-54-4

201-5642/279-833-9

1372

2-amínófenól (o-amínófenól; CI 76520) og sölt þess

95-556/67845-798/51-19-4

202-4311/267-335-4“

„8

N-setnar afleiður
p-fenýlendíamíns
og sölt þeirra,
N-setnar afleiður
o-fenýlendíamíns(1),
að undanskildum þeim
afleiðum sem skráðar
eru annars staðar í
þessum viðauka og
með tilvísunarnúmer
1309, 1311 og 1312 í
II. viðauka

a) Í stað færslnanna varðandi tilvísunarnúmerin 8, 9 og 10 komi eftirfarandi:

2) Ákvæðum III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 er breytt sem hér segir:

Hárlitunarefni
í oxandi
hárlitunar
vörum

Eftir blöndun við oxandi skilyrði
má hámarksstyrkur við notkun í
hár ekki fara yfir 3%, reiknaður
sem óbundinn basi.

Að því er varðar a- og b-lið:

b) Notkun í atvinnuskyni

a) Til almennrar notkunar
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Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

„Eingöngu til nota í atvinnuskyni.

Blöndunarhlutfallið.

b) Prenta skal á merkimiðann:

Notist ekki til að lita augnhár eða augabrúnir“

Inniheldur fenýlendíamín.

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
„
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

a) Prenta skal á merkimiðann:
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8a

p-fenýlendíamín og
sölt þess

p-fenýlen
díamínsúlfat

106-503/624-180/16245p-fenýlendíamín 77-5
HCl,

p-fenýlen
díamín,
203-4047/210-8349/240-357-1

Hárlitunarefni
í oxandi
hárlitunar
vörum

a) Til almennrar notkunar

Notist ekki til að lita augnhár eða
augabrúnir.“

Inniheldur fenýlendíamín.

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
„
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

a) Prenta skal á merkimiðann:

Notið viðeigandi hlífðarhanska“

Inniheldur fenýlendíamín.

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

14.11.2013
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 64/277

9

Metýlfenýlendíamín,
N-setnar afleiður
og sölt þeirra2, að
undanskildum efnum
með tilvísunarnúmer
9a í þessum viðauka
og efnum með
tilvísunarnúmer 364,
1310 og 1313 í II.
viðauka
Hárlitunarefni
í oxandi
hárlitunar
vörum

a) Til almennrar notkunar

Að því er varðar a- og b-lið:
Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár ekki fara yfir
2%, reiknaður sem óbundinn
basi.

b) Notkun í atvinnuskyni

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.
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— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
„
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

a) Prenta skal á merkimiðann:

Notið viðeigandi hlífðarhanska.“

Inniheldur fenýlendíamín.

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

„Eingöngu til nota í atvinnuskyni.

Blöndunarhlutfallið.

b) Prenta á á merkimiðann:
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9a

Tólúen-2,5-díamín og
sölt þess

Tólúen-2,5díamínsúlfat

Tólúen-2,5díamín

95-70-5/615- 202-44250-9
1/210-431-8

Hárlitunarefni
í oxandi
hárlitunar
vörum

a) Til almennrar notkunar

Að því er varðar a- og b-lið:
Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár ekki fara yfir
5%, reiknaður sem óbundinn
basi.

b) Notkun í atvinnuskyni

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

a) Prenta skal á merkimiðann:

Notið viðeigandi hlífðarhanska.“

Inniheldur fenýlendíamín (tólúendíamín).

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

„Eingöngu til nota í atvinnuskyni

Blöndunarhlutfallið.

b) Prenta skal á merkimiðann:

Notist ekki til að lita augnhár eða
augabrúnir.“

Inniheldur fenýlendíamín (tólúendíamín).
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(1)

10“

b) Prenta skal á merkimiðann:

Efni þessi má nota ein og sér eða í blöndu, að því tilskildu að summan af hlutföllunum milli styrks allra efnanna í snyrtivörunni fari ekki yfir 1 miðað við hámarksgildið.

Notið viðeigandi hlífðarhanska.“

Inniheldur fenýlendíamín (tólúendíamín).

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ (e. temporary black henna
tattoo) getur aukið hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Að því er varðar a- og b-lið: Blöndunarhlutfallið.
„Eingöngu til nota í atvinnuskyni
Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
við notkun í hár ekki fara yfir
alvarleg ofnæmisviðbrögð.
4%, reiknaður sem óbundinn
basi.
Lesið og fylgið leiðbeiningum.

b) Notkun í atvinnuskyni

Notist ekki til að lita augnhár eða
augabrúnir.“

Inniheldur fenýlendíamín (tólúendíamín).

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:
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Vetnisperoxíð

Stjtíð. ESB L 255, 30.9.2005, bls. 22.

Vetnisperoxíð og
önnur efnasambönd
eða blöndur sem losa
vetnisperoxíð, þ.m.t.
karbamíðperoxíð og
sinkperoxíð

7722-84-1

231-765-0

c) 2% H2O2,
sem innihald
eða við
losun
d) ≤ 0,1%
H2O2, sem
innihald eða
við losun

e) Má eingöngu selja
e) > 0,1% ≤
e) Styrkur H2O2, sem innihald eða við losun,
gefinn upp í hundraðshluta.
tannlæknum.
6% H2O2,
innihald eða
losun
Má ekki nota fyrir einstaklinga yngri en 18
Fyrsta notkun í hverri
ára.
notkunarlotu skal framkvæmd
af tannlæknum, eins og
skilgreint er í tilskipun
Má eingöngu selja tannlæknum. Fyrsta
2005/36/EB(*), eða undir
notkunin í hverri notkunarlotu skal eingöngu
beinu eftirliti þeirra ef
framkvæmd af tannlæknum eða undir beinu
jafngilt öryggisstig er tryggt.
eftirliti þeirra ef jafngilt öryggisstig er tryggt.
Vörurnar skulu afhentar
Vörurnar skulu afhentar neytendum eftir það
neytendum eftir það til að
til að ljúka við notkunarlotuna.“
ljúka við notkunarlotuna.

c) Vörur til
nagla
herðingar
d) Vörur til
munn
hirðu,
þ.m.t.
munnskol,
tannkrem
og vörur
til tann
aflitunar
eða
-hvítunar
e) Vörur
til tann
aflitunar
eða
-hvítunar

Má ekki nota fyrir einstaklinga
yngri en 18 ára.

(a) (b) (c) (e)

b) 4% H2O2,
sem innihald
eða við
losun

b) Húðvörur

Skolið augun strax ef varan kemst í snertingu við
þau.

Varist snertingu við augu

Inniheldur vetnisperoxíð

a) Notið viðeigandi hlífðarhanska

a) 12% H2O2
(40%
rúmmál),
sem innihald
eða við
losun

a) Hárvörur
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(*)

„12

b) Í stað færslunnar fyrir tilvísunarnúmer 12 komi eftirfarandi:
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Hýdrókínón

Hýdrókínón

123-31-9

1-naftól og sölt þess

1-naftól

90-15-3

„22

Resorsínól

Resorsínól

108-46-3

e) Í stað færslunnar fyrir tilvísunarnúmer 22 komi eftirfarandi:

„16

d) Í stað færslunnar fyrir tilvísunarnúmer 16 komi eftirfarandi:

„14

c) Í stað færslunnar fyrir tilvísunarnúmer 14 komi eftirfarandi:

203-585-2

201-969-4

204-617-8

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

Hárlitunarefni
í oxandi
hárlitunar
vörum

Gervineglur

0,02% (eftir
blöndun til
notkunar)

a) 1.

Til almennrar notkunar

Eftir blöndun við oxandi skilyrði
má hámarksstyrkur við notkun í
hár ekki fara yfir 1%, reiknaður
sem óbundinn basi.

Eingöngu notkun í atvinnuskyni

a) 1.

Skolið augun strax ef varan kemst í
snertingu við þau.
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Notist ekki til að lita augnhár eða
augabrúnir.

Skolið hárið vel eftir notkun.

„Inniheldur resorsínól.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“. „

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg
„
ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

— Lesið notkunarleiðbeiningar vandlega“

— Varist snertingu við húð

— Eingöngu til nota í atvinnuskyni
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b) 0,5%

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.
Lesið og fylgið leiðbeiningum.
Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.
Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ (e. temporary black henna
tattoo) getur aukið hættu á ofnæmi.
Ekki skal lita hárið:
— ef þú ert með útbrot í andliti eða
með viðkvæman hársvörð, ertingu í
hársverði eða skaddaðan hársvörð,
— ef þú hefur einhvern tímann fundið
fyrir óþægindum eftir hárlitun,
— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum hennalit“.

Prenta skal á merkimiðann:
Blöndunarhlutfallið.
„Eingöngu til nota í atvinnuskyni.
Inniheldur resorsínól.
Skolið augun strax ef varan kemst í
snertingu við þau.

b) Inniheldur resorsínól“

2.
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b) Hársnyrti
vökvar og
hárþvotta
legir

2. Notkun í atvinnuskyni
Að því er varðar 1. og 2. lið:
Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár ekki fara
yfir 2,5%, reiknaður sem
óbundinn basi.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð. Lesið og
fylgið leiðbeiningum.
Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.
Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ (e. temporary black henna
tattoo) getur aukið hættu á ofnæmi.
Ekki skal lita hárið:
— ef þú ert með útbrot í andliti eða
með viðkvæman hársvörð, ertingu í
hársverði eða skaddaðan hársvörð,
— ef þú hefur einhvern tímann fundið
fyrir óþægindum eftir hárlitun,
— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum hennalit“.
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f)

Ammóníummónó
flúorfosfat

Dínatríumflúorfosfat

Díkalíumflúorfosfat

„26

27

28

Kalíummónó
flúorfosfat

Natríummónó
flúorfosfat

Ammóníum
mónóflúorfosfat

14104-28-0

10163-152/7631-97-2

20859-385/6611519-3

Í stað færslnanna fyrir tilvísunarnúmerin 26 til 43 komi eftirfarandi:

237-957-0

233-4330/231-552-2

—/—

Vörur í munn

Vörur í munn

Vörur í munn

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

0,15% reiknað
sem F.

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

0,15% reiknað
sem F.

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

0,15% reiknað
sem F.

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur kalíummónóflúorfosfat.

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur natríummónóflúorfosfat.

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur ammóníummónóflúorfosfat.
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Kalsíumflúorfosfat

Kalsíumflúoríð

Natríumflúoríð

29

30

31

Natríumflúoríð

Kalsíumflúoríð

Kalsíummónó
flúorfosfat

7681-49-4

7789-75-5

7789-74-4

231-667-8

232-188-7

232-187-1

Vörur í munn

Vörur í munn

Vörur í munn

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

0,15% reiknað
sem F.

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

0,15% reiknað
sem F.

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

0,15% reiknað
sem F.

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur natríumflúoríð.

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur kalsíumflúoríð.

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur kalsíummónóflúorfosfat.
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Kalíumflúoríð

Ammóníumflúoríð

Álflúoríð

32

33

34

Álflúoríð

Ammóníum
flúoríð

Kalíumflúoríð

7784-18-1

12125-01-8

7789-23-3

232-051-1

235-185-9

232-151-5

Vörur í munn

Vörur í munn

Vörur í munn

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

0,15% reiknað
sem F.

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

0,15% reiknað
sem F.

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

0,15% reiknað
sem F.

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur álflúoríð.

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur ammóníumflúoríð.

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur kalíumflúoríð.
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Hexadekýlammóníum Setýlamín
flúoríð
hýdróflúoríð

3-(N-hexadekýl-N-2- —
hýdroxýetýlammóníó)
própýlbis(2hýdroxýetýl)
ammóníumdíflúoríð

36

37

Tinflúoríð

Tinflúoríð

35

—

3151-59-5

7783-47-3

—

221-588-7

231-999-3

Vörur í munn

Vörur í munn

Vörur í munn

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

0,15% reiknað
sem F.

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

0,15% reiknað
sem F.

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

0,15% reiknað
sem F.

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur 3-(N-hexadekýl-N-2hýdroxýetýlammóníó)própýlbis(2-hýdroxýetýl)
ammóníumdíflúoríð.

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur setýlamínhýdróflúoríð.

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur tinflúoríð.
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9-oktadeken-1amínhýdróflúoríð

Dínatríumhexaflúorsílíkat

39

40

Natríum
flúorsílíkat

Oktadekenýlammóníum
flúoríð

N,N´,N´—
tris(pólýoxýetýlen)-Nhexadekýlprópýlendía
míndíhýdróflúoríð

38

16893-85-9

36505-83-6

—

240-934-8

—

—

Vörur í munn

Vörur í munn

Vörur í munn

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

0,15% reiknað
sem F.

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

0,15% reiknað
sem F.

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

0,15% reiknað
sem F.

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur natríumflúorsílíkat.

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur oktadekenýl-ammóníumflúoríð

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur N,N´,N´-tris(pólýoxýetýlen)-N-hexade
kýlprópýlendíamíndíhýdróflúoríð.
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Díkalíumhexa
flúorsílíkat

Ammóníumhexa
flúorsílíkat

Magnesíumhexa
flúorsílíkat

41

42

43

Magnesíum
flúorsílíkat

Ammóníum
flúorsílíkat

Kalíum
flúorsílíkat

16949-65-8

16919-19-0

16871-90-2

241-022-2

240-968-3

240-896-2

Vörur í munn

Vörur í munn

Vörur í munn

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

0,15% reiknað
sem F.

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

0,15% reiknað
sem F.

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

0,15% reiknað
sem F.

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“ „

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur magnesíumflúorsílíkat.

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur ammóníumflúorsílíkat.

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur kalíumflúorsílíkat.
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Bensýlalkóhól

Til notkunar sem rotvarnarefni, sjá nr. 34 í V. viðauka.

Bensýlalkóhól (7)

100-51-6

„47

3-pýridínmetanól
hýdróflúoríð

Níkómetanól
hýdróflúoríð

62756-44-9

h) Í stað færslunnar fyrir tilvísunarnúmer 47 komi eftirfarandi:

(7)

„45

g) Í stað færslunnar fyrir tilvísunarnúmer 45 komi eftirfarandi:

—

202-859-9

Vörur í munn

0,15% reiknað
sem F.

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

b) Efnið skal tilgreint í skránni
yfir innihaldsefni, sem um
getur í g-lið 1. mgr. 19. gr., ef
styrkur þess fer yfir:

b) Ilmefni/
arómat
ískar sam
setningar/
hráefni
þeirra

— 0,01% í vörum sem á að
skola burt eftir notkun.“

— 0,001% í vörum sem
ekki á að skola burt eftir
notkun

Í öðrum tilgangi en til að hindra
myndun örvera í vörunni.
Tilgangurinn verður að koma
greinilega fram í kynningu
vörunnar.

a) Leysir

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“ „

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur níkómetanólhýdróflúoríð.
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Magnesíumflúoríð

Magnesíum
flúoríð

7783-40-6

„68“

Í stað færslunnar fyrir tilvísunarnúmer 68 komi eftirfarandi:

„56

Í stað færslunnar fyrir tilvísunarnúmer 56 komi eftirfarandi:

Fenól, 2-metoxý-4-(1- Ísóevgenól
própenýl)

73

Hýdroxý
sítrónellal

7-hýdroxýsítrónellal

„72

97-541/5932-68-3

107-75-5

k) Í stað færslnanna fyrir tilvísunarnúmer 72 og 73 komi eftirfarandi:

j)

i)

202-5907/227-678-2

203-518-7

231-995-1

b) Aðrar
vörur

a) Vörur í
munn

b) Aðrar
vörur

a) Vörur í
munn

Vörur í munn

b) 0,02%“

b) 1,0%

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

0,15% reiknað
sem F.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— 0,01% í vörum sem á að
skola burt eftir notkun

— 0,001% í vörum sem ekki á
að skola burt eftir notkun

Efnið skal tilgreint í skránni yfir
innihaldsefni, sem um getur í g-lið
1. mgr. 19. gr., ef styrkur þess
fer yfir:

(a) (b)

— 0,01% í vörum sem á að
skola burt eftir notkun

— 0,001% í vörum sem ekki á
að skola burt eftir notkun

Efnið skal tilgreint í skránni yfir
innihaldsefni, sem um getur í g-lið
1. mgr. 19. gr., ef styrkur þess
fer yfir:

(a) (b)

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“ „

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur magnesíumflúoríð.
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l)

Metýlokt-2-ýnóat,
metýlheptínkarbónat

89

Metýl-2oktýnóat

Límónen

(15) Þessi mörk gilda fyrir efni en ekki fullunna snyrtivöru.

d-límónen(4R)1-metýl-4-(1metýletenýl)
sýklóhexen

„88

111-12-6

5989-27-5

Í stað færslnanna fyrir tilvísunarnúmer 88 og 89 komi eftirfarandi:

203-836-6

227-813-5

b) Aðrar
vörur

a) Vörur í
munn

Í samsetn
ingu með
— 0,001% í vörum sem ekki á
metýloktín
að skola burt eftir notkun
karbónati
skal saman
— 0,01% í vörum sem á að
lagður
skola burt eftir notkun
styrkur í
fullunninni
vöru ekki
fara yfir
0,01% (þar
af skal
metýloktín
karbónat
ekki fara yfir
0,002%)“

b) 0,01% ef
Efnið skal tilgreint í skránni yfir
það er notað innihaldsefni, sem um getur í g-lið
eitt og sér
1. mgr. 19. gr., ef styrkur þess
fer yfir:

(a) (b)

Peroxíðgildi: lægra en 20 mmól/L
(15)

— 0,01% í vörum sem á að
skola burt eftir notkun

— 0,001% í vörum sem ekki á
að skola burt eftir notkun

Efnið skal tilgreint í skránni yfir
innihaldsefni, sem um getur í g-lið
1. mgr. 19. gr., ef styrkur þess
fer yfir:
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Abies pectinata, olía
og útdráttur

Abies sibirica, olía og
útdráttur

Abies balsamea, olía
og útdráttur

106

107

Abies alba, olía og
útdráttur

105

104

„103

Abies Balsamea
Balsam Extract,

85085-34-3

91697-89-1

92128-34-2

285-364-0

294-351-9

295-728-0

289-870-2

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en 1
0 mmól/L (15)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Abies Balsamea
Extract,

Abies Balsamea
Resin,

Abies Balsamea
Needle Extract,

Abies Balsamea
Needle Oil,

Abies Sibirica
Needle Oil,

Abies Sibirica
Needle Extrac,

Abies Sibirica
Oil,

Abies Pectinata
Needle Oil,

Abies Pectinata
Needle Extract,

Abies Pectinata
Leaf Extract,

Abies Pectinata
Oil,

Abies Alba
Needle Oil,

Abies Alba
Needle Extract,

Abies Alba Leaf
Cera,

Abies Alba Leaf
Oil,

Abies Alba Cone
Extract,

Abies Alba Cone 90028-76-5
Oil,

m) Eftirfarandi færslur fyrir tilvísunarnúmer 103 til 205 bætist við:
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Pinus mugo pumilio,
olía og útdráttur

Pinus mugo, olía og
útdráttur

Pinus sylvestris, olía
og útdráttur

Pinus nigra, olía og
útdráttur

108

109

110

111

Pinus Nigra
Twig Leaf Oil

90082-74-9

84012-35-1

90082-72-7

90082-73-8

290-165-7

281-679-2

290-163-6

290-164-1

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)
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Pinus Nigra
Twig Leaf
Extract

Pinus Nigra
Bud/Needle
Extract

Pinus Sylvestris
twig Leaf Oil,

Pinus Sylvestris
Twig Leaf
Extract,

Pinus Sylvestris
Bud Extract,

Pinus Sylvestris
Bark Extract,

Pinus Sylvestris
Cone Extract,

Pinus Sylvestris
Leaf Water,

Pinus Sylvestris
Leaf Oil,

Pinus Sylvestris
Leaf extract,

Pinus Sylvestris
Oil,

Pinus Mugo
Twig Oil

Pinus Mugo
Twig Leaf
Extract

Pinus Mugo
Leaf Oil

Pinus Mugo
Pumilio Twig
Leaf Oil,

Pinus Mugo
Pumilio Twig
Leaf Extract,
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Pinus pinaster, olía og
útdráttur

Pinus pumila, olía og
útdráttur

Olía og útdráttur úr
Pinus tegundum

Pinus cembra, olía og
útdráttur

Pinus cembra,
asetýlaður útdráttur

114

115

116

117

Pinus Cembra
Twig Leaf
Extract
Acetylated

Pinus Cembra
Twig Leaf
Extract

Pinus Cembra
Twig Leaf Oil

Pinus Species
Twig Leaf Oil

Pinus Species
Twig Leaf
Extract

Pinus Strobus
Twig Oil

Pinus Strobus
Cone Extract;

Pinus Strobus
Bark Extract;

Pinus Pumila
Twig Leaf Oil

Pinus Pumila
Twig Leaf
Extract

Pinus Pinaster
Twig Leaf
Extract

Pinus Pinaster
Twig Leaf Oil,

Pinus Palustris
Twig Leaf Oil

Pinus Palustris
Twig Leaf
Extract

Pinus Palustris
Oil

Pinus palustris, olía og Pinus Palustris
útdráttur
Leaf Extract,

113

112

94334-26-6

92202-04-5

94266-48-5

97676-05-6

90082-75-0

97435-148/8002-09-3

305-102-1

296-036-1

304-455-9

307-681-6

290-166-2

306-895-7
/—

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)
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122

120
121

119

118

3-karen, 3,7,7-trí
metýlbísýkló[4.1.0]
hept-3-en (isódípren)
Cedrus atlantica, olía
og útdráttur

Thuja occidentalis,
olía og útdráttur

Cedrus
Atlantica Wood
Oil

92201-55-3

13466-78-9

90131-58-1

91722-19-9

295-985-9

236-719-3

290-370-1

294-420-3

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Cedrus
Atlantica Wood
Extract,

Cedrus
Atlantica Leaf
Extract,

Cedrus
Atlantica Bark
Water,

Cedrus
Atlantica Bark
Oil,

Cedrus
Atlantica Bark
Extract,

Thuja
Occidentalis
Root Extract

Thuja
Occidentalis
Stem Oil,

Thuja
Occidentalis
Stem Extract,

Thuja
Occidentalis
Leaf Oil,

Thuja
Occidentalis
Leaf Extract,

Thuja
Occidentalis
Leaf,

Picea Mariana
Leaf Oil
Thuja
Occidentalis
Bark Extract,

Picea Mariana, olía og Picea Mariana
útdráttur úr laufi
Leaf Extract,

Nr. 64/296
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Terpentínugúmmí
(Pinus spp.)

Terpentínuolía og
hreinsuð olía

Terpentína, gufueimuð Terpentína (e.
(Pinus spp.)
Turpentine)

125

126

Terpentína (e.
Turpentine)

Terpentína (e.
Turpentine)

Cupressus
Sempervirens
Oil

Cupressus
Sempervirens
Seed Extract,

Cupressus
Sempervirens
Leaf Water,

Cupressus
Sempervirens
Leaf/Stem
Extract,

Cupressus
Sempervirens
Leaf/Nut/Stem
Oil,

Cupressus
Sempervirens
Leaf Extract,

Cupressus
Sempervirens
Fruit Extract,

Cupressus
Sempervirens
Cone Extract,

Cupressus
Sempervirens
Bark Extract,

124

Cupressus
Sempervirens
Leaf Oil,

Cupressus
sempervirens, olía og
útdráttur

123

232-350-7

232-350-7

232-688-5

283-626-9

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

8006-64-2

8006-64-2

9005-90-7

84696-07-1

14.11.2013
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Terpen og terpenóíð að Terpen og
undanskildu límoneni terpenóið
(d-, l- og dl-hverfum)
sem eru tilgreind undir
tilvísunarnúmerum 88,
167 og 168 í þessum
III. viðauka

Terpen og terpenóið

α-terpínen, p-menta1,3-díen

γ-terpínen, p-menta1,4-díen

Terpínólen, p-menta1,4(8)-díen

1,1,2,3,3,6-hexa
metýlindan-5-ýl
metýlketón

Allýlbútýrat,
2-própenýlbútanóat

Allýlsinnamat,
2-própenýl 3-fenýl-2própenóat

Allýlsýklóhexýlasetat, Allýlsýkló
2-própenýlsýkló
hexýlasetat
hexanasetat

129

130

131

132

133

134

135

136

137

Allýlsinnamat

Allýlbútýrat

Asetýlhexa
metýlindan

Terpínólen

γ-terpínen

α-terpínen

Terpenvetnis
kolefni

Terpenvetniskolefni

128

Terpenalkóhól
asetöt

Terpenalkóhólasetöt

127

225-230-0

217-477-8

218-129-8

239-360-0

209-578-0

202-794-6

202-795-1

272-842-9

266-034-5

273-309-3

273-868-3

b) Vörur sem
á að skola
burt eftir
notkun

a) Vörur
sem ekki
á að skola
burt eftir
notkun

a) 2%

Styrkur óbundins
allýlalkóhóls í esternum skal
vera undir 0,1%

Styrkur óbundins
allýlalkóhóls í esternum skal
vera undir 0,1%

Styrkur óbundins
allýlalkóhóls í esternum skal
vera undir 0,1%

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

4728-82-9

1866-31-5

2051-78-7

15323-35-0

586-62-9

99-85-4

99-86-5

68917-63-5

65996-98-7

68956-56-9

69103-01-1

Nr. 64/298
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Allýlhexanóat

Allýlísóvalerat,
2-própenýl
3-metýlbútanóat

Allýloktanóat,
2-allýlkaprýlat

Allýlfenoxý
asetat, 2-própenýl
fenoxýasetat

Allýlfenýlasetat,
2-própenýl
bensenasetat

Allýl 3,5,5-trímetýl
hexanóat

Allýlsýklóhexýl
oxýasetat

Allýlísóamýloxýasetat Ísóamýl
allýlgýkólat

Allýl-2-metýl
bútoxýasetat

Allýlnónanóat

Allýlprópíónat

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

2408-20-0

7493-72-3

67634-01-9

67634-00-8

68901-15-5

71500-37-3

1797-74-6

7493-74-5

4230-97-1

2835-39-4

123-68-2

142-19-8

2705-87-5

219-307-8

231-334-7

266-804-0

266-803-5

272-657-3

275-536-3

217-281-2

231-335-2

224-184-9

220-609-7

204-642-4

205-527-1

220-292-5

Styrkur óbundins
allýlalkóhóls í esternum skal
vera undir 0,1%

Styrkur óbundins
allýlalkóhóls í esternum skal
vera undir 0,1%

Styrkur óbundins
allýlalkóhóls í esternum skal
vera undir 0,1%

Styrkur óbundins
allýlalkóhóls í esternum skal
vera undir 0,1%

Styrkur óbundins
allýlalkóhóls í esternum skal
vera undir 0,1%

Styrkur óbundins
allýlalkóhóls í esternum skal
vera undir 0,1%

Styrkur óbundins
allýlalkóhóls í esternum skal
vera undir 0,1%

Styrkur óbundins
allýlalkóhóls í esternum skal
vera undir 0,1%

Styrkur óbundins
allýlalkóhóls í esternum skal
vera undir 0,1%

Styrkur óbundins
allýlalkóhóls í esternum skal
vera undir 0,1%

Styrkur óbundins
allýlalkóhóls í esternum skal
vera undir 0,1%

Styrkur óbundins
allýlalkóhóls í esternum skal
vera undir 0,1%

Styrkur óbundins
allýlalkóhóls í esternum skal
vera undir 0,1%

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Allýlprópíónat

Allýlnónanóat

Allýl-2-metýl
bútoxýasetat

Allýlsýkló
hexýloxýasetat

Allýl
3,5,5-trímetýl
hexanóat

Allýlfenýlasetat

Allýlfenoxý
asetat

Allýloktanóat

Allýlísóvalerat

Allýlkapróat

Allýlheptanóat

Allýlheptanóat,
2-própenýlheptanóat

139

Allýlsýkló
hexýlprópíónat

Allýlsýklóhexýl
própíónat,
2-própenýl 3-sýkló
hexanprópanóat

138
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Allýltrímetýlhexanóat

Allýlfenetýleter

Allýlheptínkarbónat
(allýlokt-2-ýnóat)

Amýlsýklópentenón,
2-pentýlsýklópent-2en-ón

Myroxylon balsamum
var. pereirae,
útdrættir og eimi,
perúbalsamolía,
hrein og vatnsfrí
(perúbalsamolía)

4-tert.-bútýl
díhýdrósinnam
aldehýð, 3-(4-tertbútýlfenýl)
própíónaldehýð

Cuminum cyminum,
olía og útdráttur

151

151a

152

153

154

155

156
84775-51-9

Cuminum
Cyminum Fruit
Oill
283-881-6

242-016-2

232-352-8

247-104-4

277-303-1

238-212-2

268-648-9

b) Vörur sem
á að skola
burt eftir
notkun

a) Vörur
sem ekki
á að skola
burt eftir
notkun
a) 0,4%
kúmínolía

0,6%

0,4%

0,1%

0,002%

Þetta efni skal ekki nota í
samsetningu með neinum
öðrum 2-alkýnsýruesterum
(t.d. metýlheptínkarbónati)

Innihald óbundins
allýlalkóhóls í etrinum skal
vera minna en 0,1%

Styrkur óbundins
allýlalkóhóls í esternum skal
vera undir 0,1%

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Cuminum
Cyminum Seed
Powder

Cuminum
Cyminum Seed
Extract,

Cuminum
Cyminum Seed
Oil,

Cuminum
Cyminum Fruit
Extract,

18127-01-0

8007-00-9

25564-22-1

73157-43-4

14289-65-7

68132-80-9

4-tert.-bútýl
díhýdrósínnam
aldehýð

Amýlsýkló
pentenón

Allýlheptín
karbónat

Allýlfenetýleter

Allýltrímetýl
hexanóat

Nr. 64/300
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α-damaskón

transrósaketón-2

transrósaketón-5

rósaketón-4

δ-damaskón

cis-rósaketón-2

transrósaketón-1

cis-rósaketón-1(16),
(Z)-1-(2,6,6-trímetýl2-sýklóhexen-1-ýl)2-búten-1-ón (cis-αdamaskón)

trans-rósaketón-2(16),
(E)-1-(2,6,6-trímetýl1-sýklóhexen-1-ýl)-2búten-1-ón (trans-βdamaskón)

trans-rósaketón-5(16),
(E)-1-(2,4,4-trímetýl1-sýklóhexen-1ýl)-2-búten-1-ón
(isódamaskón)

rósaketón-4(16),
1-(2,6,6-trímetýl
sýklóhexa-1,3-díen1-ýl)-2-búten-1-ón
(damaskenón)

rósaketón-3(16),
1-(2,6,6-trímetýl3-sýklóhexen-1ýl)-2-búten-1-ón
(δ-damaskenón)

cis-rósaketón-2(16),
(Z)-1-(2,6,6-trímetýl1-sýklóhexen-1-ýl)2-búten-1-ón (cis-βdamaskón)

trans-rósaketón-1(16),
(Z)-1-(2,6,6-trímetýl2-sýklóhexen-1-ýl)-2búten-1-ón (trans-αdamaskón)

157

158

159

160

161

162

163

24720-09-0

23726-92-3

57378-68-4

23696-85-7

39872-57-6

23726-91-2

23726-945/4305287-5

246-430-4

245-843-7

260-709-8

245-833-2

254-663-8

245-842-1

245-845-8
/—

b) 0,02%

b) 0,02%

b) 0,02%

b) 0,02%

0,02%

b) 0,02%

b) 0,02%

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

b) Aðrar
vörur

a) Vörur í
munn

b) Aðrar
vörur

a) Vörur í
munn

b) Aðrar
vörur

a) Vörur í
munn

b) Aðrar
vörur

a) Vörur í
munn

b) Aðrar
vörur

a) Vörur í
munn

b) Aðrar
vörur

a) Vörur í
munn

14.11.2013
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trans-2-hexenal

1-límónen, (S)-pmenta-1,8-díen

dl-límónen
(handhverfujöfn
blanda (e. racemic))
(1,8(9)-p-mentadíen;
p-menta-1,8-díen
(dípenten)

p-menta-1,8-díen-7-al

Ísóbergamat,
mentadíen-7metýlformat

Metoxýdísýklópenta
Scentenal
díenkarboxaldehýð,
oktahýdró-5-metoxý4,7-metanó-1H-inden2-karboxaldehýð

3-metýlnón-2-ennítríl

166

167

168

169

170

171

172

53153-66-5

86803-90-9

68683-20-5

2111-75-3

138-86-3

5989-54-8

6728-26-3

71048-82-3

33673-71-1

258-398-9

—

272-066-0

218-302-8

205-341-0

227-815-6

229-778-1

275-156-8

251-632-0

b) Aðrar
vörur

a) Vörur í
munn

b) Aðrar
vörur

a) Vörur í
munn

b) Aðrar
vörur

a) Vörur í
munn

0,2%

0,5%

0,1%

b) 0,1%

b) 0,002%

b) 0,02%

0,02%

Peroxíðgildi: lægra en 20
mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en 20
mmól/L (15)
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3-metýlnón-2ennítríl

Ísóbergamat

Perillaldehýð

Límónen

Límónen

trans-2-hexenal

transrósaketón-3

trans-rósaketón-3(16),
1-(2,6,6-trímetýl-3sýklóhexen-1-ýl)-2búten-1-ón (trans-δdamaskenón)

165

rósaketón-5

rósaketón-5(16),
1-(2,4,4-trímetýl-2sýklóhexen-1-ýl)-2búten-1-ón

164

Nr. 64/302
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Própýlídenþalíð,
3-própýlídenþalíð

Ísósýklógeraníól,
Ísósýklógeraníól 68527-77-5
2,4,6-trímetýl-3-sýkló
hexen-1-metanól

176

Própýlídenþalíð

17369-59-4

2442-10-6

175

Amýlvínyl
karbinýlasetat

Amýlvínylkarbinýl
asetat, 1-okten-3ýlasetat

111-80-8

174

Metýloktín
karbónat

Metýloktínkarbónat,
metýlnón-2-ýnóat

173

271-282-2

241-402-8

219-474-7

203-909-2

b) Aðrar
vörur

a) Vörur í
munn

b) Aðrar
vörur

a) Vörur í
munn

b) Aðrar
vörur

a) Vörur í
munn

0,5%

b) 0,01%

b) 0,3%

Í samsetn
ingu með
metýlheptín
karbónati
skal saman
lagður
styrkur í
fullunninni
vöru ekki
fara yfir
0,01% (þar
af skal
metýloktín
karbónat
ekki fara
yfir 0,002%)

b) 0,002% ef
það er notað
eitt og sér.

14.11.2013
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 64/303

Liquidambar
orientalis, olía og
útdráttur (Styrax)

Liquidambar
styraciflua, olía og
útdráttur (Styrax)

1-(5,6,7,8-tetrahýdró- Asetýlhexa
3,5,5,6,8,8-hexametýl- metýltetralín
2-naftýl)etan-1-ón
(AHTN)

180

181

182

5406-12-2

Liquidambar
Styraciflua
Balsam Oil

Liquidambar
Styraciflua
Balsam Extract,

Liquidambar
Styraciflua Oil,

Liquidambar
Orientalis
Balsam Oil

Liquidambar
Orientalis
Balsam Extract,

244-2406/216-133-4

305-628-1

94891-28-8

21145-777/1506-02-1

232-458-4

305-627-6

226-460-4

216-507-7

241-411-7

8046-19-3

94891-27-7
Liquidambar
Orientalis Resin
Extract,

p-metýl
p-metýlhýdrósinn
hýdrósinnamín
amínaldehýð,
aldehýð
kresýlprópíón
aldehýð, p-metýl
díhýdrósinnamaldehýð

179

1604-28-0

Metýlhepta
díenón

Metýlheptadíenón,
6-metýl-3,5-hepta
díen-2-ón

178

17373-89-6

2-hexýlíden
sýklópentanón

2-hexýlídensýkló
pentanón

177

Allar
snyrtivörur að
undanskildum
vörum í munn

b) Aðrar
vörur

a) Vörur í
munn

b) Aðrar
vörur

a) Vörur í
munn

hýdró
alkóhól: 1%

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

nema:

a) Vörur sem
ekki á að
skola burt
eftir notkun:
0,1%

0,6%

0,6%

0,2%

b) 0,002%

b) 0,06%

Nr. 64/304
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Opopanax chironium,
resín

Bensen, metýl-

2,2′-oxýdíetanól

184

185

186

217-6995/235-428-9

203-905-0

203-961-6

203-872-2

203-625-9

297-649-7

25%

b) 2,0%

b) Leysir í
hárlitunar
vörur sem
oxast ekki

Hárlitunarefni 0,5%
í hárlitunar
vörum sem
ekki eru oxandi

a) 4,0%

9%

a) Leysir í
oxandi
hárlitunar
vörur

Leysir í
hárlitunarvörur

Sem
0,1%
snefilmagn í
innihaldsefnum

Vörur fyrir
neglur

0,6%

0,6%

Ekki til notkunar í úðabrúsa
(úða)

(a) (b)

Ekki til notkunar í úðabrúsa
(úða)

Eingöngu til notkunar fyrir fullorðna

Geymist þar sem börn ná ekki til

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

(CI 19140)

Trínatríum 5-hýdroxý- Acid Yellow 23, 1934-211-(4-súlfófenýl)-40/12225Acid Yellow 23
(4-súlfófenýlasó)
21-7
álsetlitarefni
pýrasól-3-karboxýlat
og álsetlitarefni(17),

111-76-2

189

Bútoxýetanól

Etýlenglýkólmónó
bútýleter (EGBE)

188

112-34-5

111-46-6

108-88-3

93384-32-8

93686-00-1

Díetýlenglýkólmónó
bútýleter (DEGBE)

Bútoxýdíglýkól

Díetýlenglýkól

Tólúen

Opoponaxolía

187

Díetýlenglýkól (DEG)

Commiphora
erythrea Engler var.
glabrescens Engler,
útdráttur og olía úr
gúmmíi

183

b) Vörur sem á
að skola burt
eftir notkun:
0,2%

ilmkrem
0,5%

ilmvatn:
2,5%

14.11.2013
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Dínatríum 6-hýdroxý- Curry Red
5-[(2-metoxý-4súlfónató-m-tolýl)asó]
naftalín-2-súlfónat(17),
(CI 16035)

Trínatríum1-(1naftýlasó)-2hýdroxýnaftalín4′,6,8-trísúlfónat og
álsetlitarefni(17), (CI
16255)

Vetnis-3,6bis(díetýlamínó)-9(2,4-dísúlfónatófenýl)
xantýlíum,
natríumsalt(17), (CI
45100)

191

192

193

Acid Red 52

Acid Red 18
álsetlitarefni

Acid Red 18,

Acid Blue 9
álsetlitarefni

Acid Blue 9
ammóníumsalt,

Acid Blue 9,

Bensenmetanamín,
N-etýl-N-[4-[[4[etýl-[(3-súlfófenýl)metýl]-amínó]-fenýl]
(2-súlfófenýl)
metýlen]-2,5sýklóhexadíen-1ýlíden]-3-súlfó,
tvíjónir, dínatríumsalt
og ammóníum- og
álsölt þess(17), (CI
42090)

190

3520-42-1

2611-827/1222764-4

25956-17-6

3844-459/2650-182/6892142-6

222-529-8

220-0362/235-438-3

247-368-0

223-3398/220-1680/272-939-6

b) Hárlitunar b) 0,6%
efni í
hárlitunar
vörum sem
ekki eru
oxandi

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

Hárlitunarefni 0,5%
í hárlitunar
vörum sem
ekki eru oxandi

Hárlitunarefni 0,4%
í hárlitunar
vörum sem
ekki eru oxandi

Hárlitunarefni 0,5%
í hárlitunar
vörum sem
ekki eru oxandi

a) Eftir blöndun við
oxandi skilyrði má
hámarksstyrkur við
notkun í hár ekki fara
yfir 1,5%.

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e.
temporary black henna tattoo) getur aukið hættu
á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg
„
ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

a) Prenta skal á merkimiðann:

Nr. 64/306
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
14.11.2013

Sítrónujárnurtaolía,
hrein (Lippia
citriodora Kunth)

Etýl-N-αdódekanóýl-L-argínat
hýdróklóríð(18)

Fenól, 2-klór-6(etýlamínó)-4-nítró-

196

197

201

2-klór-6etýlamínó-4nítrófenól

Etýlláóýlargínat
HCl

Acid Blue 62
Natríum-1-amínó-4(sýklóhexýlamínó)9-10-díhýdró-9-10díoxóantrasen-2súlfónat(17), (CI 62045)

195

Glýoxal

Glýoxal

194

434-630-6

—

224-460-9,

203-474-9

131657-78-8 411-440-1

60372-77-2

8024-12-2

4368-56-3

107-22-2

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi
efnum

a- og b-liður:

b) Hárlitunar b) 3,0%
efni í
hárlitunar
vörum sem
ekki eru
oxandi

Í öðrum tilgangi en til að
hindra myndun örvera í
vörunni. Tilgangurinn verður
að koma greinilega fram í
kynningu vörunnar.

a) Eftir blöndun við
oxandi skilyrði má
hámarksstyrkur við
notkun í hár ekki fara
yfir 1,5%.

0,8%

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi
efnum

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

c) lykteyðar,
ekki í úða
formi

b) flösueyð
andi hár
þvottalegir

a) sápa

0,2%

Hárlitunarefni 0,5%
í hárlitunar
vörum sem
ekki eru oxandi

100 mg/kg

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e.
temporary black henna tattoo) getur aukið hættu
á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg
ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

a) Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“.

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

14.11.2013
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 64/307

Sjá 226

6-metoxý-N2-metýl2,3-pýrídíndíamín
hýdróklóríð og
díhýdróklóríðsalt(17)

2,3-díhýdró-1Hindól-5,6-díól og
hýdróbrómíðsalt
þess(17)

202

203

204

29539-035/13893728-7

Díhýdroxý
indólín
— /421170-6

— /280622-9

Hárlitunarefni 2,0%
í hárlitunar
vörum sem
ekki eru oxandi

b) Hárlitunar b) 0,68% sem
efni í
óbundinn
hárlitunar
basi (1,0%
vörum sem
sem
ekki eru
díhýdró
oxandi
klóríð)

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi
efnum

Að því er varðar a- og b-lið:

Getur valdið ofnæmisviðbrögðum

b) Getur valdið ofnæmisviðbrögðum

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e.
temporary black henna tattoo) getur aukið hættu
á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

a) Eftir blöndun við
a) Prenta skal á merkimiðann:
oxandi skilyrði má
Blöndunarhlutfallið.
hámarksstyrkur við
notkun í hár ekki fara
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg
„
yfir 0,68%, reiknaður
ofnæmisviðbrögð.
sem óbundinn basi (1,0%
Lesið og fylgið leiðbeiningum.
sem díhýdróklóríð).

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Díhýdroxý
indólín HBr

90817-348/8373272-3

6-metoxý-2metýlamínó-3amínópýridín
HCl

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

Nr. 64/308
14.11.2013

„215

4-amínó-3-nítrófenól

4-amínó-3nítrófenól

610-81-1

210-236-8

b) Hárlitunar b) 1,0%
efni í
hárlitunar
vörum sem
ekki eru
oxandi

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

b) „
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

a) Eftir blöndun við oxandi
a) Prenta skal á merkimiðann:
skilyrði má hámarksstyrkur
Blöndunarhlutfallið.
við notkun í hár ekki fara yfir
1,5%.
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
„
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Þessi mörk gilda fyrir efni en ekki fullunna snyrtivöru.
Ef þessi efni eru notuð saman skal samanlagður styrkur þeirra ekki fara yfir mörkin sem tilgreind eru sem hámarksstyrkur í efnablöndu sem er tilbúin til notkunar.
Leyfilegt er að nota óbundna basann og söltin í þessu innihaldsefni í hárlitunarefninu nema þau séu bönnuð skv. II. viðauka.
Til notkunar sem rotvarnarefni, sjá nr. 58 í V. viðauka.

Sjá 219“

n) Í stað færslnanna fyrir tilvísunarnúmer 215 til 256 komi eftirfarandi:

15

( )
(16)
(17)
(18)

205

14.11.2013
Nr. 64/309

Naftalín-2,7-díól

m-amínófenól og sölt
þess

216

217

m-amínófenól
súlfat

m-amínófenól
HCl

m-amínófenól

2,7-naftalíndíól

209-478-7

591-27-5/51- 209-71181-0/68239- 2/200-12581-6/38171- 2/269-475-1
54-9

582-17-2

Hárlitunar
efni í oxandi
hárlitunar
vörum

b) Hárlitunar b) 1,0%
efni í
hárlitunar
vörum sem
ekki eru
oxandi

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

Eftir blöndun við oxandi skilyrði
má hámarksstyrkur við notkun í
hár ekki fara yfir 1,2 %.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e.
temporary black henna tattoo) getur aukið hættu
á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg
ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

a) Prenta skal á merkimiðann:
a) Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
Blöndunarhlutfallið.
við notkun í hár ekki fara yfir
1,0 %.
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
„
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

Nr. 64/310
14.11.2013

6-hýdroxý-3,4dímetýl-2-pýrídón

1-hýdroxý-3-nítró4-(3-hýdroxýprópýl
amínó)bensen(17)

218

219

4-hýdroxý
própýlamínó-3nítrófenól

2,6-díhýdroxý3,4dímetýlpýridín

92952-81-3

84540-47-6

406-305-9

283-141-2

b) Hárlitunar b) 2,6%
efni í
hárlitunar
vörum sem
ekki eru
oxandi

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

Hárlitunar
efni í oxandi
hárlitunar
vörum

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
„
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

a) Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e.
temporary black henna tattoo) getur aukið hættu
á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg
ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

Að því er varðar a- og b-lið:

a) Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár ekki fara
yfir 2,6%, reiknaður sem
óbundinn basi.

Eftir blöndun við oxandi skilyrði
má hámarksstyrkur við notkun í
hár ekki fara yfir 1,0 %.

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

14.11.2013
Nr. 64/311

1-[(2′-metoxýetýl)
amínó]-2-nítró-4[dí-(2′-hýdroxýetýl)
amínó]bensen(17)

1-metýl-3-nítró-4(beta-hýdroxýetýl)
amínóbensen og sölt
þess

220

221

Hýdroxýetýl-2nítró-p-tólúidín

HC Blue nr. 11

459-980-7

100418-33-5 408-090-7

23920-15-2

b) Hárlitunar b) 1,0%
efni í
hárlitunar
vörum sem
ekki eru
oxandi

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

Hárlitunarefni 2,0%
í hárlitunar
vörum sem
ekki eru oxandi

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

a) Eftir blöndun við oxandi
a) Prenta skal á merkimiðann:
skilyrði má hámarksstyrkur
Blöndunarhlutfallið.
við notkun í hár ekki fara yfir
1,0 %.
„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Nr. 64/312
14.11.2013

p-metýlamínó
fenólsúlfat

p-metýlamínófenón og p-metýlamínó
súlfat þess
fenól

223

2-hýdroxýetýl
píkramsýra

1-hýdroxý-2-betahýdroxýetýlamínó4,6-dínítróbensen

222

412-520-9

150-75-4/55- 205-76855-0/19362/200-23757-8
1/217-706-1

99610-72-7

Hárlitunar
efni í oxandi
hárlitunar
vörum

b) Hárlitunar b) 2,0%
efni í
hárlitunar
vörum sem
ekki eru
oxandi

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

Eftir blöndun við oxandi skilyrði
má hámarksstyrkur við notkun
í hár ekki fara yfir 0,68% (sem
súlfat)

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e.
temporary black henna tattoo) getur aukið hættu
á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg
ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

a) Eftir blöndun við oxandi
a) Prenta skal á merkimiðann:
skilyrði má hámarksstyrkur
Blöndunarhlutfallið.
við notkun í hár ekki fara yfir
1,5%.
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
„
alvarleg ofnæmisviðbrögð.
Að því er varðar a- og b-lið:
Lesið og fylgið leiðbeiningum.
— Notist ekki með
Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
nítrósamínmyndandi efnum
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

14.11.2013
Nr. 64/313

1-(beta-hýdroxýetýl)
amínó-2-nítró-4N-etýl-N-(betahýdroxýetýl)
amínóbensen og
hýdróklóríð þess

4,4′-[1,3-própandíýlbis(oxý)]
bisbensen-1,3-díamín
og tetrahýdróklóríðsalt
þess(17)

225

226

1,3-bis-(2,4díamínófenoxý)
própan HCI

1,3-bis-(2,4díamínófenoxý)
própan

HC Blue nr. 12

1-própanól,
HC Violet nr. 2
3-[[4-[bis(2hýdroxýetýl)amínó]-2nítrófenýl]amínó](17)

224

81892-720/7491821-1

104516-930/13288585-9 (HCl)

279-8454/278-022-7

— /407020-2

104226-19-9 410-910-3

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum
Getur valdið ofnæmisviðbrögðum

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

a) Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár ekki fara
yfir 1,2%, reiknaður sem
óbundinn basi (1,8% sem
tetrahýdróklóríðsalt).

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
„
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

a) Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

a) Eftir blöndun við oxandi
a) Prenta skal á merkimiðann:
skilyrði má hámarksstyrkur
Blöndunarhlutfallið.
við notkun í hár ekki fara yfir
0,75% (sem hýdróklóríð)
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
„
alvarleg ofnæmisviðbrögð.
Að því er varðar a- og b-lið:
Lesið og fylgið leiðbeiningum.
— Notist ekki með
Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
b) Hárlitunar b) 1,5% (sem
nítrósamínmyndandi efnum
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.
efni í
hýdróklóríð)
hárlitunar
— Hámarksinnihald
Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
vörum sem
nítrósamína: 50 μg/kg
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
ekki eru
hættu á ofnæmi.
— Geymist í ílátum sem
oxandi
Ekki skal lita hárið:
innihalda ekki nítrít
— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Hárlitunarefni 2,0%
í hárlitunar
vörum sem
ekki eru oxandi

Nr. 64/314
14.11.2013

227

3-amínó-2,4díklórfenól og
hýdróklóríð þess

3-amínó-2,4díklórfenól HCl

3-amínó-2,4díklórfenól
61693-423/6169343-4

262-909-0
/—

b) Hárlitunar b) 1,5% (sem
hýdróklóríð)
efni í
hárlitunar
vörum sem
ekki eru
oxandi

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

b) Hárlitunar b) 1,2% sem
óbundinn
efni í
basi (1,8%
hárlitunar
sem tetra
vörum sem
hýdró
ekki eru
klóríðsalt)
oxandi

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

a) Eftir blöndun við oxandi
a) Prenta skal á merkimiðann:
skilyrði má hámarksstyrkur
Blöndunarhlutfallið.
við notkun í hár ekki fara yfir
1,5 % (sem hýdróklóríð)
„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

b) Getur valdið ofnæmisviðbrögðum

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

14.11.2013
Nr. 64/315

3-metýl-1-fenýl-5pýrasólón

5-[(2-hýdroxýetýl)
amínó]-o-kresól

228

229

2-metýl-5hýdroxýetýl
amínófenól

55302-96-0

Fenýlmetýlpýra 89-25-8
sólón

259-583-7

201-891-0

Hárlitunar
efni í oxandi
hárlitunar
vörum

Hárlitunar
efni í oxandi
hárlitunar
vörum

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

Eftir blöndun við oxandi skilyrði
má hámarksstyrkur við notkun í
hár ekki fara yfir 1,5%.

Eftir blöndun við oxandi skilyrði
má hámarksstyrkur við notkun í
hár ekki fara yfir 0,25 %.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e.
temporary black henna tattoo) getur aukið hættu
á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg
ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e.
temporary black henna tattoo) getur aukið hættu
á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg
„
ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

Nr. 64/316
14.11.2013

3,4-díhýdró-2H-1,4bensóxasín-6-ól

1,5-dí-(ßhýdroxýmetýlamínó)2-nítró-4klórbensen(17)

2,6-dímetoxý-3,5pýrídíndíamín og
hýdróklóríð þess

230

231

232

2,6-dímetoxý3,5pýridíndíamín
HCl

2,6-dímetoxý3,5pýrídindíamín

HC Yellow
nr. 10

Hýdroxýbensó
morfólín

247-415-5

56216-285/8567978-3

260-062-1
/—

109023-83-8 416-940-3

26021-57-8

Hárlitunarefni
í oxandi
hárlitunar
vörum

Hárlitunarefni 0,1%
í hárlitunar
vörum sem
ekki eru oxandi

Hárlitunarefni
í oxandi
hárlitunar
vörum

Eftir blöndun við oxandi skilyrði
má hámarksstyrkur við notkun
í hár ekki fara yfir 0,25 % (sem
hýdróklóríð)

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e.
temporary black henna tattoo) getur aukið hættu
á ofnæmi.

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e.
temporary black henna tattoo) getur aukið hættu
á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg
„
ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg
„
ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

Eftir blöndun við oxandi skilyrði
má hámarksstyrkur við notkun í
hár ekki fara yfir 1,0 %.

14.11.2013
Nr. 64/317

1-(beta-amínóetýl)
amínó-4-(betahýdroxýetýl)oxý-2nítróbensen og sölt
þess

Etanól, 2-[(4-amínó2-metýl-5-nítrófenýl)
amínó]- og sölt þess

233

234

HC Violet nr. 1

82576-75-8

HC Orange nr. 2 85765-48-6

417-600-7

416-410-1

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

Hárlitunarefni 1,0%
í hárlitunar
vörum sem
ekki eru oxandi

Ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“.“

— Ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun.

— Ef þú ert með útbrot á andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð.

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e.
temporary black henna tattoo) getur aukið hættu
á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg
ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

a) Prenta skal á merkimiðann:
a) Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
Blöndunarhlutfallið.
við notkun í hár ekki fara yfir
0,25 %.
„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.
Að því er varðar a- og b-lið:

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Nr. 64/318
14.11.2013

2-[3-(metýlamínó)-4nítrófenoxý]etanól(17)

2-[(2-metoxý-4nítrófenýl)amínó]
etanól og sölt þess

235

236

2-hýdroxýetýl
amínó-5-nítró
anísól

3-metýlamínó4-nítrófenoxý
etanól

261-940-7

266-138-0

59820-63-2

66095-81-6

Hárlitunarefni 0,2%
í hárlitunar
vörum sem
ekki eru oxandi

Hárlitunarefni 0,15%
í hárlitunar
vörum sem
ekki eru oxandi

b) Hárlitunar b) 0,28%
efni í
hárlitunar
vörum sem
ekki eru
oxandi

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

b) „
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

14.11.2013
Nr. 64/319

2,2´-[(4-amínó3-nítrófenýl)
imínó]bisetanól og
hýdróklóríð þess

Naftalín-1,5-díól

237

238

1,5-naftalíndíól

HC Red nr. 13

83-56-7

29705-393/9415813-1

201-487-4

-/303-083-4

b) Hárlitunar b) 1,0%
efni í
hárlitunar
vörum sem
ekki eru
oxandi

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

b) Hárlitunar b) 2,5% (sem
efni í
hýdróklóríð)
hárlitunar
vörum sem
ekki eru
oxandi

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

a) Prenta skal á merkimiðann:
a) Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
Blöndunarhlutfallið.
við notkun í hár ekki fara yfir
1,0 %.
„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

a) Eftir blöndun við oxandi
a) Prenta skal á merkimiðann:
skilyrði má hámarksstyrkur
Blöndunarhlutfallið.
við notkun í hár ekki fara yfir
1,25 % (sem hýdróklóríð)
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
„
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Nr. 64/320
14.11.2013

241

240

239

5-amínó-o-kresól

Hýdroxýprópýl
bis(N-hýdroxýetýlp-fenýlendíamín) og
tetrahýdróklóríð þess

4-amínó-2hýdroxýtólúen

Hýdroxýprópíl
bis(Nhýdroxýetýl-pfenýlendíamín)
HCl

2835-95-2

128729-306/12872928-2

220-618-6

— /416320-2

Hárlitunarefni
í oxandi
hárlitunar
vörum

Hárlitunarefni
í oxandi
hárlitunar
vörum

Eftir blöndun við oxandi skilyrði
má hámarksstyrkur við notkun í
hár ekki fara yfir 1,5%.

Eftir blöndun við oxandi skilyrði
má hámarksstyrkur við notkun
í hár ekki fara yfir 0,4% (sem
tetrahýdróklóríð)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e.
temporary black henna tattoo) getur aukið hættu
á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg
ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e.
temporary black henna tattoo) getur aukið hættu
á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg
„
ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

14.11.2013
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2,4-díamínófenoxý
etanól, hýdróklóríð og
súlfat þess

1,3-bensendíól,
2-metýl

242

243

2-metýl
resorsínól

2,4-díamínó
fenoxý
etanólsúlfat

2,4-díamínó
fenoxýetanól
HCl

608-25-3

70643-195/66422-955/7064320-8

210-155-8

b) Hárlitunar b) 1,8%
efni í
hárlitunar
vörum sem
ekki eru
oxandi

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

— /266-357- Hárlitunarefni
1/274-713-2 í oxandi
hárlitunar
vörum

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e.
temporary black henna tattoo) getur aukið hættu
á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg
„
ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

a) Prenta skal á merkimiðann:
a) Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
Blöndunarhlutfallið.
við notkun í hár ekki fara yfir
1,8 %.
„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Eftir blöndun við oxandi skilyrði
má hámarksstyrkur við notkun
í hár ekki fara yfir 2,0 % (sem
hýdróklóríð)

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

Nr. 64/322
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
14.11.2013

4-amínó-m-kresól

2-[(3-amínó-4metoxýfenýl)amínó]
etanól og súlfat þess

244

245

2-amínó-4hýdroxýetýl
amínóanísól
súlfat

2-amínó-4hýdroxýetýl
amínóanísól

4-amínó-mkresól

83763-477/8376348-8

2835-99-6

280-7332/280-734-8

220-621-2

Hárlitunarefni
í oxandi
hárlitunar
vörum

Hárlitunarefni
í oxandi
hárlitunar
vörum

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

Eftir blöndun við oxandi skilyrði
má hámarksstyrkur við notkun
í hár ekki fara yfir 1,5 % (sem
súlfat)

Eftir blöndun við oxandi skilyrði
má hámarksstyrkur við notkun í
hár ekki fara yfir 1,5%.

„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg
ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e.
temporary black henna tattoo) getur aukið hættu
á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg
ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

14.11.2013
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246

Hýdroxýetýl-3,4Hýdroxýetýl94158-14-2
metýlendíoxýanilín og 3,4-metýlen
hýdróklóríð þess
díoxýanilín HCl

303-085-5

Hárlitunarefni
í oxandi
hárlitunar
vörum

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

Eftir blöndun við oxandi skilyrði
má hámarksstyrkur við notkun í
hár ekki fara yfir 1,5%.

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e.
temporary black henna tattoo) getur aukið hættu
á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg
ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e.
temporary black henna tattoo) getur aukið hættu
á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Nr. 64/324
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2,2′-[[4-[(2-hýdroxý
etýl)amínó]-3nítrófenýl]imínó]
bisetanól(17)

4-[(2-hýdroxýetýl)
amínó]-3-nítrófenól

247

248

3-nítró-phýdroxýetýl
amínófenól

HC Blue nr. 2

251-410-3

265-648-0

33229-34-4

65235-31-6

b) Hárlitunar b) 1,85%
efni í
hárlitunar
vörum sem
ekki eru
oxandi

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

Hárlitunarefni 2,8%
í hárlitunar
vörum sem
ekki eru oxandi

Getur valdið ofnæmisviðbrögðum

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

b) „
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

a) Eftir blöndun við oxandi
a) Prenta skal á merkimiðann:
skilyrði má hámarksstyrkur
Blöndunarhlutfallið.
við notkun í hár ekki fara yfir
3,0 %.
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
„
alvarleg ofnæmisviðbrögð.
Að því er varðar a- og b-lið:
Lesið og fylgið leiðbeiningum.

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

14.11.2013
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249

1-(β-úreidóetýl)amínó- 4-nítrófenýl
4-nítróbensen
amínóetýlúrea

27080-42-8

410-700-1

b) Hárlitunar b) 0,5%
efni í
hárlitunar
vörum sem
ekki eru
oxandi

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

a) Eftir blöndun við oxandi
a) Prenta skal á merkimiðann:
skilyrði má hámarksstyrkur
Blöndunarhlutfallið.
við notkun í hár ekki fara yfir
0,25 %.
„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.
Að því er varðar a- og b-lið:
Lesið og fylgið leiðbeiningum.

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Nr. 64/326
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252

251

250

2-amínó-6-klór-4nítrófenól

1-amínó-2nítró-4-(2´,3´díhýdroxýprópýl)
amínó-5-klórbensen
og 1,4-bis-(2´,3´díhýdroxýprópýl)
amínó-2-nítró-5klórbensen og sölt
þess

2-amínó-6-klór4-nítrófenól

HC Red nr.
10 og HC Red
nr. 11

6358-09-4

95576-899/9557692-4

228-762-1

—/—

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

b) Hárlitunar b) 1,0%
efni í
hárlitunar
vörum sem
ekki eru
oxandi

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

a) Eftir blöndun við oxandi
a) Prenta skal á merkimiðann:
skilyrði má hámarksstyrkur
Blöndunarhlutfallið.
við notkun í hár ekki fara yfir
2,0 %.
„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

a) Eftir blöndun við oxandi
a) Prenta skal á merkimiðann:
skilyrði má hámarksstyrkur
Blöndunarhlutfallið.
við notkun í hár ekki fara yfir
1 %.
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
„
alvarleg ofnæmisviðbrögð.
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Acid Red 33

3567-66-6

222-656-9

Hárlitunarefni 0,5%
í hárlitunar
vörum sem
ekki eru oxandi

(17) Leyfilegt er að nota óbundna basann og söltin í þessu innihaldsefni í hárlitunarefninu nema þau séu bönnuð skv. II. viðauka.

Dínatríum 5-amínó4--hýdroxý-3(fenýlasó)naftalín2,7-dísúlfónat(17),
(CI17200)

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

b) „
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

256“

255

254

253

b) Hárlitunar b) 2,0%
efni í
hárlitunar
vörum sem
ekki eru
oxandi

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Nr. 64/328
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100-51-6

Etýl-N-αdódekanýl-Largínathýdróklóríð(14)

Etýlláóýlargínat
HCl

60372-77-2

434-630-6

202-859-9

„28

Bensósýra,
2-[-4-(díetýlamínó)2-hýdroxýbensóýl]-.
Hexýlester

Díetýlamínóhýd 302776-68-7 443-860-6
roxýbensóýlhex
ýlbensóat

b) Í stað færslunnar fyrir tilvísunarnúmer 28 komi eftirfarandi:

„1“

a) Í stað færslunnar fyrir tilvísunarnúmer 1 komi eftirfarandi:

4) Ákvæðum VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 er breytt sem hér segir:

(14) Ekki til notkunar sem rotvarnarefni, sjá færslu nr. 197 í III. viðauka.“

„58

Bensýlalkóhól

Ekki til notkunar sem rotvarnarefni, sjá færslu nr. 45 í III. viðauka.“

Bensýlalkóhól(7)

b) Eftirfarandi færsla bætist við:

(7)

„34

a) Í stað færslunnar fyrir tilvísunarnúmer 34 komi eftirfarandi:

3) Ákvæðum V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 er breytt sem hér segir:

10%“

0,4%

Má ekki nota
í vörur fyrir
varir, vörur til
munnhirðu eða
úðavörur“

1,0%“
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Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 483/2013

2013/EES/64/31

frá 24. maí 2013
um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1223/2009
um snyrtivörur (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

sem innihalda efnið. Í álitinu, sem mannalyfjanefndin setti
saman 25. október 2011, var komist að þeirri niðurstöðu
að vörur sem innihalda pólídókanól eru ekki sjálfkrafa
viðurkennd sem lyf sem falla undir skilgreininguna á
lyfjum sem kveðið er á um í 2. mgr. 1. gr. tilskipunar
Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB frá 6. nóvember
2001 um Bandalagsreglur um lyf sem ætluð eru mönnum
(3). Auk þess virkar pólídókanól, þegar það er notað í
vörur til staðbundinnar notkunar í tillögðum styrk og til
tillagðrar staðbundnar notkunar (3% í vörur sem ekki
á að skola burt eftir notkun og 4% í vörur sem á að
skola burt eftir notkun), sem þvotta- og hreinsiefni eða
jónað yfirborðsvirkt efni og þessar vörur búa ekki yfir
eiginleikum lyfja.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1223/2009 frá 30. nóvember 2009 um snyrtivörur (1),
einkum 1. mgr. 31. gr.,
að höfðu samráði við vísindanefndina um öryggi neytenda,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

3)

Vísindanefndin um neysluvörur, en í hennar stað
kom, samkvæmt ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2008/721/EB frá 5. september 2008 um að koma á
ráðgjafarkerfi vísindanefnda og sérfræðinga á sviði sem
varðar öryggi neytenda, lýðheilsu og umhverfismál og um
niðurfellingu á ákvörðun 2004/210/EB (2), vísindanefndin
um öryggi neytenda (SCCS) , komst að þeirri niðurstöðu
í áliti sínu frá 2. október 2007 að gögnin í málsskjölunum
sýni að eiturhrif pólídókanóls séu lítil og að notkun þess
í allt að 3% styrk í snyrtivörur sem ekki á að skola burt
eftir notkun, og með styrk allt að 4% í snyrtivörum sem á
að skola burt eftir notkun stofni heilbrigði neytenda ekki
í hættu. Auk þess hélt vísindanefndin um neysluvörur
því fram að nýlegar rannsóknaniðurstöður staðfestu ekki
áætluð staðdeyfingaráhrif pólídókanóls. Því mun tilvist
þess í snyrtivörum og húðverndarvörum ekki hafa áhrif á
næmi húðar. Því ber að færa efnið á skrá í III. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 1223/2009.
Í viðbót frá 13.–14. desember 2011 við álit vísinda
nefndarinnar um neysluvörur um pólídókanól stað
festi vísindanefndin um öryggi neytenda niðurstöður
vísindanefndarinnar um neysluvörur.
Í ljósi þess að pólídókanól fannst bæði í stungulyfjum
og lyfjum til staðbundinnar notkunar í enn lægri styrk en
þeim, sem vísindanefndin um neysluvörur telur öruggan,
óskaði framkvæmdastjórnin eftir áliti frá Lyfjastofnun
Evrópu um flokkun á vörum til staðbundinnar notkunar

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 139, 25.5.2013, bls. 8. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 196/2013 frá 8. november
2013 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 342, 22.12.2009, bls. 59.
2
( ) Stjtíð. ESB L 241, 10.9.2008, bls. 21.

4)

Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 1223/2009 til
samræmis við það.

5)

Fresta skal beitingu framangreindra takmarkana um
12 mánuði svo iðnaðurinn fái svigrúm til að gera
nauðsynlegar breytingar á efnasamsetningum.

6)

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Ákvæðum III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 er
breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. apríl 2014.
(3)

Stjtíð. EB L 311, 28.11.2001, bls. 67.
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 24. maí 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Forseti.
José Manuel BARROSO
______
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2013/EES/64/32

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2013/2/ESB
frá 7. febrúar 2013
um breytingu á I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/62/EB um umbúðir og
umbúðaúrgang (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/62/EB
frá 20. desember 1994 um umbúðir og umbúðaúrgang (1),
einkum 1. mgr. 3. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í 1. mgr. 3. gr. tilskipunar 94/62/EB eru settar fram
nokkrar viðmiðanir til að skilgreina „umbúðir“. Hlutirnir
sem eru skráðir í I. viðauka við þá tilskipun eru dæmi til
skýringar á notkun þessara viðmiðana.

2)

Til að tryggja réttarvissu og samræmingu á túlkuninni
á skilgreiningunni fyrir „umbúðir“ er nauðsynlegt að
endurskoða og breyta skránni yfir skýringardæmin til að
skýra nánar þau tilvik þar sem mörkin á milli þess hvað
telst umbúðir og hvað ekki eru óljós. Endurskoðunin
kemur í kjölfar beiðni aðildarríkjanna og atvinnurekenda
um að styrkja framkvæmd tilskipunarinnar og skapa jöfn
samkeppnisskilyrði á innri markaðinum.

3)

Því ber að breyta tilskipun 94/62/EB til samræmis við
það.

4)

Nefndin, sem komið var á fót skv. 21. gr. tilskipunar
94/62/EB, hefur ekki skilað áliti (um ráðstafanirnar sem
kveðið er á um í þessari tilskipun) og framkvæmdastjórnin
hefur því lagt tillögu fyrir ráðið varðandi ráðstafanirnar
og sent hana til Evrópuþingsins. Ráðið tók ekki ákvörðun
innan tveggja mánaða tímabilsins sem kveðið er á um
í 5. gr. a í ákvörðun ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní
1999 um reglur um meðferð framkvæmdarvalds sem
framkvæmdastjórninni er falið(2) og framkvæmdastjórnin
lagði því tillöguna fyrir Evrópuþingið án tafar. Evrópu
þingið andmælti ekki ráðstöfuninni innan fjögurra mánaða
frá framangreindri sendingu.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 37, 8.2.2013, bls. 10. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 197/2013 frá 8. november
2013 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. EB L 365, 31.12.1994, bls. 10.
2
( ) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:
1. gr.
Í stað I. viðauka við tilskipun 94/62/EB komi texti viðaukans
við þessa ákvörðun.
2. gr.
1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en
30. september 2013. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmda
stjórninni texta þessara ákvæða.
Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim
vísun til þessarar tilskipunar nema slík tilvísun fylgi þeim þegar
þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur
um slíka tilvísun.
2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni texta
helstu ákvæða úr landslögum sem þau samþykkja um málefni
sem tilskipun þessi nær til.
3. gr.
Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
4. gr.
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.
Gjört í Brussel 7. febrúar 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO
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VIÐAUKI
„I. VIÐAUKI
DÆMI TIL SKÝRINGAR Á VIÐMIÐUNUM SEM UM GETUR Í 1. MGR. 3. GR.
Dæmi til skýringar á viðmiðun (i)
Umbúðir
Sælgætisöskjur
Plastfilma utan um geisladiskahulstur
Póstumslög fyrir verðlista og tímarit (inniheldur tímarit)
Kökudúkar (e. cake doily), seldir með kökum
Rúllur, rör og hólkar, sem eru vafin með sveigjanlegu efni (t.d. plastfilmu, áli, pappír), að undanskildum rúllum, rörum
og hólkum sem eru ætluð sem hluti af vélbúnaði og ekki notuð til að leggja vöru fram sem sölueiningu
Blómapottar sem eru einungis ætlaðir til notkunar vegna sölu og flutnings á plöntum en ekki ætlað að fylgja plöntunni
á líftíma hennar
Glerflöskur fyrir inndælingarlausnir (e. injection solution)
Geisladiskaspindlar (seldir með geisladiskum, ekki ætlaðir til notkunar sem geymsla)
Herðatré (seld með flík)
Eldspýtnastokkar
Smitsæfandi tálmakerfi (e. sterile barrier system) (pokar, bakkar og efni sem eru nauðsynleg til að viðhalda sæfingu
vörunnar)
Hylki fyrir drykkjarvörur (t.d. kaffi, kakó, mjólk) sem eru skilin eftir tóm eftir notkun
Endurfyllanlegir stálhólkar undir ýmsar gastegundir, að undanskildum slökkvitækjum
Hlutir sem eru ekki umbúðir
Blómapottar sem er ætlað að fylgja plöntunni á líftíma hennar
Verkfærakassar
Tepokar
Vaxhúð á osti
Pylsugarnir
Herðatré (seld sérstaklega)
Hylki fyrir kaffidrykki, þynnupokar (e. foil pouch) fyrir kaffi og kaffipúðar úr síupappír sem er fargað ásamt notuðu
kaffivörunni
Hylki fyrir prentara
Geisladiskar, stafrænir mynddiskar og myndbandahulstur (inniheldur geisladisk, stafrænan mynddisk eða
myndbandsspólu við sölu)
Geisladiskaspindlar (seldir tómir, ætlaðir til notkunar sem geymsla)
Uppleysanlegir pokar fyrir þvotta- og hreinsiefni
Leiðisljós (ílát undir kerti)
Vélræn kvörn (felld inn í endurfyllanlegt ílát, t.d. endurfyllanleg piparkvörn)
Dæmi til skýringar á viðmiðun (ii)
Umbúðir sem eru hannaðar og ætlað er að fylla við sölu
Burðarpokar úr pappír eða plasti
Einnota diskar og bollar
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Matarfilma
Nestispokar
Álpappír
Plastfilma fyrir hrein föt í þvottahúsum
Hlutir sem eru ekki umbúðir
Hræripinnar
Einnota hnífapör
Umbúðapappír (seldur sérstaklega)
Bökunarform úr pappír (seld án innihalds)
Kökudúkar, seldir án köku
Dæmi til skýringar á viðmiðun (iii)
Umbúðir
Merkimiðar sem eru hengdir eða festir á vöru
Hluti af umbúðum
Augnhárabursti sem er hluti af lokunarbúnaði ílátsins
Límmiðar sem eru festir á annan hluta umbúðanna
Hefti
Plasthólkar
Skömmtunarbúnaður sem er hluti af lokunarbúnaði íláts fyrir þvottaefni
Vélræn kvörn (felld inn í ílát sem ekki er hægt að fylla á, fyllt með vöru, t.d. piparkvörn fyllt með pipar)
Hlutir sem eru ekki umbúðir
Merki til auðkenningar með fjarskiptatíðni (RFID)“
_____________________

Nr. 64/335

Nr. 64/336

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

14.11.2013

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 104/2013

2013/EES/64/33

frá 4. febrúar 2013
um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 185/2010 að því er varðar skimun farþega og annarra
einstaklinga en farþega með snefilgreiningartæki fyrir sprengiefni (ETD) ásamt því að nota
handmálmleitartæki (HHMD) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

4)

Því er gagnlegt og réttlætanlegt að heimila þessar aðferðir
við skimun þessara svæða á einstaklingi þegar handleit
telst óskilvirk og/eða óæskileg, s.s. þegar um er að ræða
tiltekinn höfuðbúnað, gifsumbúðir eða gervilimi.

5)

Í þessari reglugerð eru grundvallarréttindi virt og
meginreglum fylgt, sem viðurkennd eru í sáttmála
Evrópusambandsins um grundvallarréttindi, nánar tiltekið
um mannlega reisn, trúfrelsi, bann við mismunun, réttindi
fatlaðs fólks og rétt til frelsis og mannhelgi. Að því
marki sem þessi réttindi og meginreglur eru takmörkuð,
skulu slíkar takmarkanir eingöngu þjóna þeim tilgangi
að uppfylla markmið almannahagsmuna og þörfina til
að vernda réttindi og frelsi annarra og þar með að virða
skilyrðin sem mælt er fyrir um í 52. gr. sáttmálans. Beita
verður ákvæðum þessarar reglugerðar með hliðsjón af
þessum réttindum og meginreglum.

6)

Því ber að breyta reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) nr. 185/2010 (3) til samræmis við það.

7)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit nefndarinnar um flugvernd í
almenningsflugi sem komið var á fót með 1. mgr. 19. gr.
reglugerðar (EB) nr. 300/2008.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 300/2008 frá 11. mars 2008 um sameiginlegar reglur um
flugvernd í almenningsflugi og um niðurfellingu reglugerðar
(EB) nr. 2320/2002 (1), einkum 3. mgr. 4. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

3)

Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 272/2009
frá 2. apríl 2009 um viðbætur við sameiginlegar
grunnkröfur um flugvernd í almenningsflugi, sem mælt er
fyrir um í viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
nr. 300/2008(2), er kveðið á um að framkvæmdarreglurnar,
sem á að samþykkja skv. 3. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB)
nr. 300/2008, heimili notkun snefilgreiningartækis fyrir
sprengiefni (ETD) og handmálmleitartækis (HHMD) við
skimun einstaklinga (farþega og annarra einstaklinga en
farþega).
Reynslan hefur sýnt að handleit á farþegum og öðrum
einstaklingum en farþegum er ekki alltaf skilvirkasta
aðferðin við að skima tiltekin svæði á viðkomandi
einstaklingi, einkum þegar erfitt er að rannsaka þessi
svæði, s.s. tiltekinn höfuðbúnað, gifsumbúðir og gervilimi.
Prófanir hafa sýnt fram á skilvirkni þess að nota bæði
snefilgreiningartæki fyrir sprengiefni og handmálmleitar
tæki í slíkum tilvikum. Enn fremur getur notkun snefil
greiningartækis fyrir sprengiefni og handmálmleitartækis
auðveldað skimunarferlið og ekki reynst eins ágeng
skimunaraðferð og handleit sem stuðlar þar með að því að
skimunaraðferðin verður þægilegri fyrir þá einstaklinga
sem eru skimaðir.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 185/2010 er breytt í
samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 4. febrúar 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Forseti.
José Manuel BARROSO
_________

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 34, 5.2.2013, bls. 13. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 203/2013 frá
8. november 2013 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við
EES-samninginn, biður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 97, 9.4.2008, bls. 72.
2
( ) Stjtíð. ESB L 91, 3.4.2009, bls. 7.

(3)

Stjtíð. ESB L 55, 5.3.2010, bls. 1.
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VIÐAUKI
Eftirfarandi breytingar eru gerðar á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 185/2010:
1) eftirfarandi f-liður bætist við í lið 1.3.1.1:
„f) snefilgreiningartæki fyrir sprengiefni (ETD) ásamt handmálmleitartæki (HHMD).“
2) Í stað liðar 1.3.1.2 komi eftirfarandi:
„1.3.1.2.

Liðirnir 4.1.1.3 – 4.1.1.6 og 4.1.1.10 – 4.1.1.11 gilda um skimun annarra einstaklinga en farþega.“

3) Eftirfarandi e-liður bætist við í lið 4.1.1.2:
„e) snefilgreiningartæki fyrir sprengiefni ásamt handmálmleitartæki.“
4) Eftirfarandi nýr liður 4.1.1.11, með eftirfarandi orðalagi, bætist við:
„4.1.1.11. Aðeins er heimilt að nota snefilgreiningartæki fyrir sprengiefni ásamt handmálmleitartæki í þeim
tilvikum þegar vopnaleitarmaðurinn telur að handleit á tilteknum svæðum einstaklings sé óskilvirk og/
eða óæskileg.“
____________
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 579/2012

2013/EES/64/34

frá 29. júní 2012
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 607/2009 þar sem mælt er fyrir um tilteknar, ítarlegar
reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 479/2008 um verndaðar upprunatáknanir,
verndaðar, landfræðilegar merkingar, hefðbundin heiti, merkingu og framsetningu tiltekinna
vínafurða (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

4)

Ef um mörg tungumál er að ræða getur það að
merkja afurðir með skýringarmyndum bætt læsileika
upplýsinganna sem neytendum eru veittar og veitt betri
ábyrgðir fyrir neytendur. Því skal gefa framleiðendum
möguleika á að bæta skýringarmyndum við skriflegar
upplýsingar.

5)

Því ber að breyta reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 607/2009 (5) til samræmis við það.

6)

Til að koma í veg fyrir að nýju reglurnar hafi áhrif á
markaðssetningu afurða, sem þegar eru merktar, skal taka
fram að þær eiga einungis við um vín sem eru framleidd
að öllu leyti eða að hluta til úr þrúgum úr uppskeru ársins
2012 eða síðari uppskerum og merkt eftir 30. júní 2012.

7)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru
í samræmi við álit stjórnarnefndarinnar um sameiginlegt
markaðskerfi fyrir landbúnaðarafurðir.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 1234/2007 frá
22. október 2007 um sameiginlegt markaðskerfi í landbúnaði
og um sértæk ákvæði varðandi tilteknar landbúnaðarvörur
(reglugerðin um eitt sameiginlegt markaðskerfi) (1), einkum
m-lið fyrstu málsgreinar 121. gr. í tengslum við 4. gr.,
með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2000/13/EB frá 20. mars 2000 um samræmingu laga aðildar
ríkjanna um merkingu, kynningu og auglýsingu matvæla (2),
einkum a-lið annarrar undirgreinar 3. mgr. a í 6. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

3)

Í fyrstu undirgrein 3. mgr. a í 6. gr. tilskipunar
2000/13/EB er kveðið á að ef drykkir innihalda yfir 1,2%
vínanda miðað við rúmmál sé skylt að tilgreina á merki
miðanum öll innihaldsefni sem eru skilgreind í a-lið
4. mgr. þeirrar greinar og skráð í III. viðauka a við þá
tilskipun.
Undanþágan frá þeirri skyldu að því er varðar vín, í
skilningi VI. viðauka b við reglugerð (EB) nr. 1234/2007,
sem eru sett á markað eða merkt fyrir 30. júní 2012 þar
til birgðir eru uppurnar, eins og kveðið er á um í tilskipun
framkvæmdastjórnarinnar 2007/68/EB(3), eins og henni
var breytt með reglugerð (ESB) nr. 1266/2010(4), fellur úr
gildi frá og með 30. júní 2012.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Reglugerð (EB) nr. 607/2009 er breytt sem hér segir:
1) Í stað 51. gr. komi eftirfarandi:
„51. gr.
Beiting tiltekinna þverlægra reglna

Því er nauðsynlegt að setja nákvæmar reglur um merkingar
þessara drykkja, þ.m.t. að tilgreina efnin sem um getur í
III. viðauka a við tilskipun 2000/13/EB, sem eru notuð
við framleiðslu drykkjanna, ef hægt er að greina þau í
lokaafurðinni með þeim greiningaraðferðum sem um
getur í 120. gr. g í reglugerð (EB) nr. 1234/2007 og ef þau
þurfa af þeim sökum að teljast innihaldsefni í skilningi
a-liðar 4. mgr. 6. gr. tilskipunar 2000/13/EB.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 171, 30.6.2012, bls. 4. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 212/2013 frá 8. november
2013 um breytingu á bókun 47 við EES-samninginn um afnám tæknilegra
hindrana í viðskiptum með vín, biður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 299, 16.11.2007, bls. 1.
(2) Stjtíð. EB L 109, 6.5.2000, bls. 29.
(3) Stjtíð. ESB L 310, 28.11.2007, bls. 11.
(4) Stjtíð. ESB L 347, 31.12.2010, bls. 27.

1. Til að tilgreina innihaldsefnin sem um getur í 3. mgr.
a í 6. gr. tilskipunar 2000/13/EB skal nota þau hugtök sem
varða súlfít, mjólk og afurðir, sem eru að stofni til úr mjólk,
og egg og afurðir, sem eru að stofni til úr eggjum, sem skráð
eru í A-hluta X. viðauka.

2. Hugtökunum, sem um getur í 1. mgr., má fylgja, eins
og við á, ein af skýringarmyndum sem sýndar eru í B-hluta
X. viðauka.“

2) Í stað X. viðauka komi texti viðaukans við þessa reglugerð.
(5)

Stjtíð. ESB L 193, 24.7.2009, bls. 60.
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2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Að því er varðar hugtök sem varða mjólk og afurðir, sem eru að stofni til úr mjólk, og egg og afurðir, sem
eru að stofni til úr eggjum, sem um getur í 1. mgr. 51. gr. reglugerðar (EB) nr. 607/2009, eins og henni er
breytt með þessari reglugerð, gildir reglugerðin um vín, sem um getur í XI. viðauka b við reglugerð (EB)
nr. 1234/2007, sem eru framleidd að öllu leyti eða að hluta til úr þrúgum úr uppskeru ársins 2012 eða síðari
uppskerum og merkt eftir 30. júní 2012.

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

Gjört í Brussel 29. júní 2012.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

____________
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VIÐAUKI
„X. VIÐAUKI
A-HLUTI
Hugtök sem um getur í 1. mgr. 51. gr.
Tungumál

Hugtök sem varða súlfít

Hugtök sem varða egg og afurðir sem
eru að stofni til úr eggjum

Hugtök sem varða mjólk og afurðir
sem eru að stofni til úr mjólk

á búlgörsku:

„сулфити“
диоксид“

„серен

„яйце“, „яйчен протеин“,
„яйчен продукт“, „яйчен
лизозим“ eða „яйчен албумин“

„мляко“, „млечни продукти“,
„млечен казеин“ eða „млечен
протеин“

á spænsku:

„sulfitos“ eða „dióxido de
azufre“

„huevo“, „proteína de huevo“,
„ovoproducto“, „lisozima de
huevo“ eða „ovoalbúmina“

„leche“, „productos lácteos“,
„caseína de leche“ eða „proteína
de leche“

á tékknesku

„siřičitany“
siřičitý“

„oxid

„vejce“, „vaječná bílkovina“,
„výrobky z vajec“, „vaječný
lysozym“
eða
„vaječný
albumin“

„mléko“, „výrobky z mléka“,
„mléčný kasein“ eða „mléčná
bílkovina“

á dönsku

„sulfitter“ eða „svovldioxid“.

„æg“,
„ægprotein“,
„ægprodukt“, „æglysozym“,
eða „ægalbumin“

„mælk“,
„mælkeprodukt“,
„mælkecasein“
eða
„mælkeprotein“,

á þýsku

„Sulfite“
„Schwefeldioxid“

eða

„Ei“,
„Eiprotein“,
„Eiprodukt“, „Lysozym aus
Ei“eða „Albumin aus Ei“

„Milch“,
„Milcherzeugnis“,
„Kasein aus Milch“ eða
„Milchprotein“

á eistnesku

„sulfitid“
„vääveldioksiid“

eða

„muna“,
„munaproteiin“,
„ m u n a t o o t e d “ ,
„munalüsosüüm“
eða
„munaalbumiin“…

„piim“,
„piimatooted“,
„piimakaseiin“
eða
„piimaproteiin“

á grísku

„θειώδη“, „διοξείδιο του
θείου“ eða „ανυδρίτης του
θειώδους οξέος“

„αυγό“, „πρωτεΐνη αυγού“,
„προϊόν αυγού“, „λυσοζύμη
αυγού“ eða „αλβουμίνη αυγού“

„γάλα“, „προϊόντα γάλακτος“,
„καζεΐνη
γάλακτος“
eða
„πρωτεΐνη γάλακτος“

á ensku

„sulphites“,
„sulfites“,
„sulphur dioxide“ eða „sulfur
dioxide“

„egg“, „egg protein“, „egg
product“, „egg lysozyme“ eða
„egg albumin“

„milk“, „milk products“, „milk
casein“ eða „milk protein“

á frönsku

„sulfites“ eða
sulfureux“

„anhydride

„œuf“, „protéine de l’œuf“,
„produit de l’œuf“, „lysozyme
de l’œuf“ eða „albumine de
l’œuf“

„lait“, „produits du lait“,
„caséine du lait“ eða „protéine
du lait“

á ítölsku

„solfiti“,
eða
solforosa“

„anidride

„uovo“, „proteina dell’uovo“,
„derivati dell’uovo“, „lisozima
da uovo“ eða „ovoalbumina“

„latte“, „derivati del latte“,
„caseina del latte“ eða „proteina
del latte“

á lettnesku

„sulfīti“ eða „sēra dioksīds“

„olas“, „olu olbaltumviela“,
„olu produkts“, „olu lizocīms“
eða „olu albumīns“

„piens“, „piena produkts“,
„piena kazeīns“ eða „piena
olbaltumviela“

á litháísku

„sulfitai“
dioksidas“

„kiaušiniai“,
baltymai“,
produktai“,
lizocimas“ eða
albuminas“

„kiaušinių
„kiaušinių
„kiaušinių
„kiaušinių

„pienas“, „pieno produktai“,
„pieno kazeinas“ eða „pieno
baltymai“

á ungversku

„szulfitok“ eða „kén-dioxid“

„tojás“, „tojásból származó
fehérje“,
„tojástermék“,
„tojásból származó lizozim“
eða
„tojásból
származó
albumin“

„tej“, „tejtermékek“, „tejkazein“
eða „tejfehérje“

á maltnesku

„sulfiti“, eða „diossidu talkubrit“

„bajd“, „proteina tal-bajd“,
„prodott tal-bajd“, „liżożima
tal-bajd“ eða „albumina talbajd“

„ħalib“, „prodotti tal-ħalib“,
„kaseina tal-ħalib“ eða „proteina
tal-ħalib“

á hollensku

„sulfieten“
„zwaveldioxide“

„ei“,
„eiproteïne“,
„eiderivaat“, „eilysozym“ eða
„eialbumine“

„melk“,
„melkderivaat“,
„melkcaseïne“
eða
„melkproteïnen“

eða

eða

eða

„sieros

eða
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Tungumál

Hugtök sem varða súlfít

Hugtök sem varða egg og afurðir sem
eru að stofni til úr eggjum

Hugtök sem varða mjólk og afurðir
sem eru að stofni til úr mjólk

á pólsku

„siarczyny“,
„dwutlenek
siarki“ eða „ditlenek siarki“

„jajo“,
„białko
jaja“,
„produkty z jaj“, „lizozym z
jaja“ eða „albuminę z jaja“

„mleko“, „produkty mleczne“,
„kazeinę z mleka“ eða „białko
mleka“

á portúgölsku

„sulfitos“ eða „dióxido de
enxofre“

„ovo“, „proteína de ovo“,
„produto de ovo“, „lisozima de
ovo“ eða „albumina de ovo“

„leite“, „produtos de leite“,
„caseína de leite“ eða „proteína
de leite“

á rúmensku

„sulfiți““ eða „dioxid de
sulf“

„ouă“, „proteine din ouă“,
„produse din ouă“, „lizozimă
din ouă“ eða „albumină din
ouă“

„lapte“, „produse din lapte“,
„cazeină din lapte“ eða „proteine
din lapte“

á slóvakísku

„siričitany“
siričitý“

„oxid

„vajce“, „vaječná bielkovina“,
„výrobok z vajec“, „vaječný
lyzozým“
eða
„vaječný
albumín“

„mlieko“, „výrobky z mlieka“,
„mliečne výrobky“, „mliečny
kazeín“ eða „mliečna bielkovina“

á slóvensku

„sulfiti“
dioksid“

„žveplov

„jajce“, „jajčne beljakovine“,
„proizvod iz jajc“, „jajčni
lizocim“ eða „jajčni albumin“

„mleko“, „proizvod iz mleka“,
„mlečni kazein“ eða „mlečne
beljakovine“

á finnsku

„sulfiittia“, „sulfiitteja“ eða
„rikkidioksidia“

„ k a n a n m u n a a “ ,
„ k a n a n m u n a p ro t e i i n i a “ ,
„kananmunatuotetta“,
„lysotsyymiä (kananmunasta)“
eða „kananmuna-albumiinia“

„maitoa“,
„maitotuotteita“,
„kaseiinia
(maidosta)“
eða
„maitoproteiinia“

á sænsku

„sulfiter“ eða „svaveldioxid“

„ägg“,
„äggprotein“,
„äggprodukt“, „ägglysozym“
eða „äggalbumin“

„mjölk“,
„mjölkprodukter“,
„mjölkkasein“
eða
„mjölkprotein“

eða

eða

B-HLUTI
Skýringarmyndir sem um getur í 2. mgr. 51. gr.
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 659/2013

14.11.2013

2013/EES/64/35

frá 10. júlí 2013
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 474/2006 um að stofna skrá Bandalagsins yfir flugrekendur
sem er bannað að stunda flugrekstur innan Bandalagsins (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

lögbær yfirvöld og flugrekendur eftirfarandi ríkja: Curaçao
og St. Martin, Gíneu, Indland, Íran, Kasakstan, Kirgistan,
Mósambík og Nepal. Flugöryggisnefndinni hafa einnig
borist uppfærslur frá framkvæmdastjórninni um samráð
við Rússneska sambandsríkið um tæknileg málefni og um
eftirlit með Bólivíu, Tadsjikistan og Túrkmenistan.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
2111/2005 frá 14. desember 2005 um að stofna skrá Banda
lagsins yfir flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur
innan Bandalagsins og um að upplýsa flugfarþega um hvaða
flugrekendur annast flutning og um niðurfellingu 9. gr.
tilskipunar 2004/36/EB (1), einkum 4. gr. (2),

6)

Flugöryggisnefndin hefur hlýtt á kynningar Flugöryggis
stofnunar Evrópu um niðurstöður greiningar á úttektar
skýrslum sem Alþjóðaflugmálastofnunin (ICAO) fram
kvæmdi innan ramma úttektaráætlunarinnar í tengslum
við alþjóðlegt eftirlit með öryggismálum (USOAP).
Aðildarríkin voru hvött til að setja í forgang skoðanir á hlaði
hjá þeim flugrekendum sem hafa flugrekstrarleyfi í ríkjum
þar sem Alþjóðaflugmálastofnunin hefur greint alvarleg
öryggisvandamál (SSC) eða þar sem Flugöryggisstofnun
Evrópu hefur komist að þeirri niðurstöðu að verulegir
annmarkar séu á eftirlitskerfi með flugöryggi. Til viðbótar
við samráð af hálfu framkvæmdastjórnarinnar, samkvæmt
röðun
reglugerð (EB) nr. 2111/2005, mun forgangs
skoðana á hlaði gera kleift að afla frekari upplýsinga um
öryggisframmistöðu flugrekenda sem hafa flugrekstrar
leyfi í þessum ríkjum.

7)

Flugöryggisnefndin hefur hlýtt á kynningar Flugöryggis
stofnunar Evrópu um niðurstöður greiningar á skoðunum
á hlaði, sem framkvæmdar voru innan ramma evrópsku
áætlunarinnar um öryggisskoðun erlendra loftfara
(SAFA-áætlunarinnar), í samræmi við reglugerð fram
kvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 965/2012 frá 5. október
2012 um tæknilegar kröfur og stjórnsýslumeðferðir er
varða flugrekstur samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 216/2008 (5).

8)

Flugöryggisnefndin hefur einnig hlýtt á kynningar Flug
öryggisstofnunar Evrópu um tækniaðstoðarverkefni sem
unnin eru í ríkjum sem verða fyrir áhrifum ráðstafana
eða vöktunar af völdum ákvæða reglugerðar (EB)
nr. 2111/2005. Hún var upplýst um áætlanir og beiðnir
um frekari tækniaðstoð og samvinnu til að auka færni
flugmálayfirvalda á sviði almenningsflugs, með tilliti til
stjórnsýslu og tækni, í því skyni að ráða bót á því þegar
ekki hefur verið farið að gildandi, alþjóðlegum kröfum.
Aðildarríki voru einnig hvött til að bregðast við þessum
beiðnum á tvíhliða grundvelli og samræma sig við fram
kvæmdastjórnina og Flugöryggisstofnun Evrópu. Við þetta
tækifæri lagði framkvæmdastjórnin áherslu á nytsemi þess
að veita alþjóðlega flugsamfélaginu upplýsingar, einkum
fyrir tilstuðlan SCAN-gagnagrunns (Safety Collaborative
Assistance Network) Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, um
tækniaðstoð sem Sambandið og aðildarríki þess láta í té til
að bæta flugöryggi um allan heim.

og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Með
reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar
(EB)
nr. 474/2006 (3) frá 22. mars 2006 var stofnuð skrá
Bandalagsins yfir flugrekendur, sem er bannað að stunda
flugrekstur innan Sambandsins, sem um getur í II. kafla
reglugerðar (EB) nr. 2111/2005.

2)

Í samræmi við 3. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 2111/2005
sendu nokkur aðildarríki og Flugöryggisstofnun Evrópu
(EASA) framkvæmdastjórninni viðeigandi upplýsingar í
tengslum við uppfærslu á skrá Bandalagsins. Þriðju lönd
sendu einnig viðeigandi upplýsingar. Á grundvelli þessara
upplýsinga er rétt að uppfæra skrá Bandalagsins.

3)

Framkvæmdastjórnin upplýsti alla hlutaðeigandi flugrek
endur, annaðhvort beint eða fyrir milligöngu yfirvalda,
sem hafa með höndum lögboðið eftirlit með þeim, um
mikilvægar staðreyndir og forsendur, sem myndu liggja
til grundvallar ákvörðun um bann við flugrekstri þeirra
innan Sambandsins, eða ákvörðun um breytingar á skil
yrðum fyrir flugrekstrarbanni flugrekanda sem er í skrá
Bandalagsins.

4)

Framkvæmdastjórnin gaf hlutaðeigandi flugrekendum
tækifæri til að kynna sér gögnin, sem aðildarríkin lögðu
fram, til að leggja fram skriflegar athugasemdir og koma
munnlegum athugasemdum á framfæri við framkvæmda
stjórnina og við flugöryggisnefndina sem komið var
á fót með reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3922/1991 frá
16. desember 1991 um samræmingu á tæknikröfum og
stjórnsýslumeðferð á sviði flugmála (4).

5)

Flugöryggisnefndinni hafa borist uppfærslur frá
framkvæmdastjórninni um yfirstandandi sameiginlegt
samráð, innan ramma reglugerðar (EB) nr. 2111/2005 og
framkvæmdarreglugerðar hennar (EB) nr. 473/2006, við

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 190, 11.7.2013, bls. 54. Hennar
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2013 frá
8. nóvember 2013 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við
EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 344, 27.12.2005, bls. 15.
(2) Stjtíð. ESB L 143, 30.4.2004, bls. 76.
(3) Stjtíð. ESB L 84, 23.3.2006, bls. 14.
(4) Stjtíð. EB L 373, 31.12.1991, bls. 4.

(5)

Stjtíð. ESB L 296, 25.10.2012, bls. 1.
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Flugrekendur í Evrópusambandinu
9)

Í kjölfar greiningar Flugöryggisstofnunar Evrópu
á upp
lýs
ingum, sem fengust úr skoðunum á hlaði í
tengslum við öryggisskoðanir erlendra loftfara (SAFAskoðanir á hlaði), sem fóru fram á loftförum tiltekinna
flugrekenda í Sambandinu, eða eftirlits með stöðlun á
vegum Flugöryggisstofnunar Evrópu, sem og sérstökum
skoðunum og úttektum sem flugmálayfirvöld í hverju
ríki fyrir sig framkvæmdu, hafa sum aðildarríki gert
tilteknar ráðstafanir til að framfylgja lögum og upplýst
framkvæmdastjórnina og flugöryggisnefndina um þær.
Grikkland afturkallaði flugrekandaskírteini (AOC) flug
rekandans Sky Wings 1. desember 2012 og Spánn aftur
kallaði flugrekandaskírteini flugrekandans Mint Lineas
Aereas 10. apríl 2013.

10) Enn fremur hefur Svíþjóð upplýst nefndina um áhyggjur
sínar af flugrekandanum AS Avies, sem hefur fengið
vottun í Eistlandi og átti hlut að máli í tveimur alvarlegum
flugatvikum í Svíþjóð 2013 þar sem loftfar hans fór út
fyrir flugbraut í febrúar og missti tímabundið afl á báðum
hreyflum við fráklifur í maí. Lögbær yfirvöld í Eistlandi
hafa upplýst nefndina um að þau hafi gripið til ýmissa
ráðstafana, þ.m.t. til aukins eftirlits, þar sem þess er
krafist að flugrekandinn þrói áætlun um aðgerðir til úrbóta
(CAP) og endurskoði viðurkenningu öryggisfulltrúa og
ábyrgðarmanns.
Flugrekendur frá Lýðstjórnarlýðveldinu Kongó
11) Flugrekendur, sem hafa fengið vottun í Lýðstjórnar
lýðveldinu Kongó, hafa verið skráðir í viðauka A frá því
í mars 2006 (6). Í kjölfar þess að lögbær yfirvöld í Lýð
stjórnarlýðveldinu Kongó (Flugmálastjórn Lýðstjórnar
lýðveldisins Kongó (ANAC)) hafa nýlega haft frumkvæði
að því að koma aftur á virku samráði við framkvæmda
stjórnina og Flugöryggisstofnun Evrópu, hafa þau lagt
fram nauðsynleg skrifleg sönnunargögn svo unnt sé að
uppfæra á heildstæðan hátt skrá yfir flugrekendur sem
skráðir eru í viðauka A.
12) Lögbær yfirvöld í Lýðstjórnarlýðveldinu Kongó hafa,
með bréfi, dagsettu 12. júní 2013, upplýst framkvæmda
stjórnina um að eftirfarandi flugrekendum hafi verið veitt
flugrekstrarleyfi: Air Baraka, Air Castilla, Air Malebo,
Armi Global Business Airways, Biega Airways, Blue
Sky, Ephrata Airlines, Eagles Services, GTRA, Mavivi
Air Trade, Okapi Airlines, Patron Airways, Pegasus, Sion
Airlines og Waltair Aviation. Þar sem lögbær yfirvöld í
Lýðstjórnarlýðveldinu Kongó færðu ekki sönnur á að
tryggt væri að öryggiseftirlit með þessum flugrekendum
samrýmdist alþjóðlegum öryggiskröfum er það metið
svo, á grundvelli sameiginlegu viðmiðananna, að allir
flugrekendurnir sem eru í uppfærðu skránni, skuli skráðir
í viðauka A.
13) Lögbær yfirvöld í Lýðstjórnarlýðveldinu Kongó upplýstu
einnig, með bréfi dagsettu 12. júní 2013, að flugrekendurnir
( 6)
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Bravo Air Congo, Entreprise World Airways (EWA),
Hewa Bora Airways (HBA), Mango Aviation, TMK Air
Commuter og Zaabu International, sem áður voru skráðir
í viðauka A, hafi ekki flugrekstrarleyfi. Af þessum sökum
er það því metið svo að þessir flugrekendur skuli felldir
brott úr viðauka A.
14) Lögbær yfirvöld í Lýðstjórnarlýðveldinu Kongó hafa
einnig greint frá því að samkvæmt lagaramma landsins
krefjist rekstur flutningaflugs bæði flugrekstrarleyfis og
flugrekandaskírteinis til að annast þessa gerð rekstrar
og að fram til þessa hafi enginn núverandi flugrekandi
uppfyllt báðar þessar kröfur. Í apríl 2013 hófst fimm
áfanga vottunarferli Alþjóðaflugmálastofnunarinnar fyrir
fimm flugrekendur (Korongo, FlyCAA, Air Tropiques,
ITAB og Kinavia) og er þess vænst að því verði lokið
í lok september 2013. Við lok þessa vottunarferlis
mun Flugmálastjórn Kongó leggja fram skrá yfir alla
flugrekendur sem hafa fengið tilskilda vottun og hafa
undir höndum gilt flugrekandaskírteini.
15) Framkvæmdastjórnin veitti skuldbindingu lögbærra
yfirvalda í Lýðveldinu Kongó athygli, einkum samgöngu
ráðherra, og hvetur þau til að halda áfram þeirri viðleitni
sinni að stofna eftirlitskerfi í almenningsflugi í samræmi
við alþjóðlegar öryggiskröfur og halda jafnframt áfram að
þróa enn frekar virk skoðanaskipti sem komið var aftur á
fyrir skömmu.
Flugrekendur frá Lýðveldinu Gíneu
16) Formlegt samráð var hafið við lögbær yfirvöld í
Lýðveldinu Gíneu í desember 2012 í kjölfar þess að
Alþjóðaflugmálastofnunin vakti máls á öryggiságöllum,
sem komu í ljós við úttekt hennar í apríl 2012, sem hafði
í för með sér alvarlegt öryggisvandamál í tengslum við
vottun flugrekenda.
17) Hinn 29. maí 2013 tilkynnti Alþjóðaflugmálastofnunin að
hún hefði fellt brott athugasemd sína um áhyggjur sínar
af alvarlega öryggisvandamálinu í kjölfar framlagningar
áætlunar um aðgerðir til úrbóta og viðurkenningar og
fullgildingar Alþjóðaflugmálastofnunarinnar á henni í
framhaldi af því.
18) Í janúar 2013 fór fram samráðsfundur í Brussel á milli
framkvæmdastjórnarinnar, með aðstoð Flugöryggis
stofnunar Evrópu, og lögbærra yfirvalda Lýðveldisins
Gíneu. Á þeim fundi greindu lögbær yfirvöld Lýðveldisins
Gíneu ítarlega frá nýjustu þróun mála varðandi stöðu á
framkvæmd áætlunar um aðgerðir til úrbóta sem var lögð
fyrir Alþjóðaflugmálastofnunina í desember 2012.
19) Samkvæmt lögbærum yfirvöldum Lýðveldisins Gíneu
stendur endurvottunarferlið yfir hjá flugrekendunum
Sahel Aviation Service, Eagle Air, Probiz Guinée og
Konair. Enginn þeirra flýgur inn í loftrými Sambandsins.
Þessi yfirvöld upplýstu einnig að flugrekandaskírteini
flugrekendanna GR-Avia, Elysian Air, Brise Air, Sky
Guinée Airlines og Sky Star Air hefðu verið felld tíma
bundið úr gildi.
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20) Lögbær yfirvöld Lýðveldisins Gíneu samþykktu að
upplýsa framkvæmdastjórnina um allar mikilvægar
breytingar á framþróun í tengslum við framkvæmd krafna
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, sem gerir kleift að hafa
reglulegt eftirlit með ástandinu.
21) Ef einhverjar viðeigandi upplýsingar um öryggismál gefa
til kynna að öryggisáhætta sé yfirvofandi, sem afleiðing
af því að ekki sé farið að alþjóðlegum öryggiskröfum,
neyðist framkvæmdastjórnin til að grípa til aðgerða í
samræmi við reglugerð (ESB) nr. 2111/2005.
Flugrekendur frá Indónesíu
22) Samráð við lögbær yfirvöld í Indónesíu (Flugmálastjórn
Indónesíu (DGCA)) heldur áfram með það að markmiði
að fylgjast með árangri Flugmálastjórnarinnar við að
tryggja að öryggiseftirlit með öllum flugrekendum, sem
hafa fengið vottun í Indónesíu, samrýmist alþjóðlegum
öryggiskröfum.
23) Í kjölfar myndfundar, sem haldinn var meðal
framkvæmdastjórnarinnar, Flugöryggisstofnunar Evrópu
og Flugmálastjórnar Indónesíu 18. október 2012, hélt
Flugmálastjórn Indónesíu áfram að vinna að úrbótum
á eftirlitskerfi með flugöryggi og bæta úr þeim ágöllum
sem Flugmálastjórn Bandaríkjanna (FAA) vakti máls á
í heimsókn sinni í tengslum við tæknimat í september
2012. Eftir að skýrsla Flugmálastjórnar Bandaríkjanna
var birt opinberlega héldu Flugmálastjórn Indónesíu og
Flugmálastjórn Bandaríkjanna fund og komu sér saman
um áætlun um aðgerðir til úrbóta.
24) Í apríl 2013 veitti Flugmálastjórn Indónesíu fram
kvæmda
stjórninni ítarlegt afrit af áætluninni um
aðgerðir til úrbóta, þar sem greint var frá þeim árangri
sem náðst hefur, og upplýsti að komið hefði verið á fót
kerfi fyrir þjálfun skoðunarmanna (e. Inspector Training
System), flugöryggisreglur hefðu verið endurskoðaðar,
leiðbeiningar fyrir skoðunarmenn verið samþykktar fyrir
fjarflug tveggja hreyfla flugvéla (ETOPS) og hæfisbundna
leiðsögu/tilskilda nákvæmni í flugleiðsögu (PBN/RNP)
og drög verið samin um starfrækslu í skertu skyggni
(AWOPS).
25) Flugmálastjórn Indónesíu staðfesti að vottun loftfara,
flugleiða, búnaðar á flugvöllum, flugafgreiðslu, viðhalds,
handbóka og áhafnar flugrekandans Citilink Indonesia falli
enn undir stjórnsýslu flugrekandans Garuda Indonesia.
26) Flugmálastjórn Indónesíu veitti einnig uppfærðar
upplýsingar um tiltekna flugrekendur sem eru undir
eftirliti hennar. Hún upplýsti að tveir nýir flugrekendur
hefðu fengið flugrekandaskírteini, þ.e. Martabuana
Abadion hinn 18. október 2012 og Komala Indonesia
hinn 8. janúar 2013, og að flugrekandinn Intan
Angkasa Air Services hefði verið endurvottaður. Þar
sem Flugmálastjórn Indónesíu færði ekki sönnur á að
tryggt væri að öryggiseftirlit með þessum flugrekendum
samrýmdist alþjóðlegum öryggiskröfum er það þó metið
svo, á grundvelli sameiginlegu viðmiðananna, að þessir
flugrekendur skuli skráðir í viðauka A.
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27) Auk þess upplýsti Flugmálastjórn Indónesíu að flugrek
andaskírteini flugrekandans Sebang Merauke Air Charter
hefði verið fellt tímabundið úr gildi 18. september 2012.
28) Flugmálastjórn Indónesíu upplýsti einnig og staðfesti að
flugrekandaskírteini flugrekandans Metro Batavia hefði
verið afturkallað 14. febrúar 2013. Af þessum sökum skal
fella flugrekandann Metro Batavia brott úr viðauka A.
29) Flugmálastjórn Indónesíu kom athugasemdum sínum
á framfæri við flugöryggisnefndina 25. júní 2013. Auk
þess að greina nefndinni frá upplýsingunum, sem veittar
voru framkvæmdastjórninni í apríl 2013, staðfesti Flug
málastjórn Indónesíu að sérhver handhafi flugrekanda
skírteinis, sem óskar eftir að stækka flugflota sinn, þurfi
að fá samþykki Flugmálastjórnar Indónesíu þar að lútandi
og að hún hefði stundum synjað um slíkt samþykki.
Flugmálastjórn Indónesíu hefði þó ekki haft meðalgöngu
um áætlanir flugrekandans Lion Air um útvíkkun vegna
þess að hún taldi að flugrekandinn hefði yfir að ráða
nægilegum úrræðum og að eftirlit með honum væri full
nægjandi. Að því er varðar slys sem loftfarið Boeing
B737-800, í eigu flugrekandans Lion Air, átti hlut að
13. apríl 2013, upplýsti Flugmálastjórn Indónesíu að
bráðabirgðaskýrsla um slysið hefði verið birt. Í skýrslunni
eru sett fram þrenns konar tilmæli varðandi lækkun flugs
undir lágmarksmörkum, verklagsreglur að því er varðar
að fela öðrum stjórn loftfars og tilheyrandi þjálfun þar að
lútandi. Flugmálastjórn Indónesíu gaf nákvæma lýsingu
á þeim aðgerðum sem hún hefur gripið til í því skyni að
leysa vandamálin, sem lúta að slysinu, þ.m.t. að láta fara
fram öryggisúttekt á flugrekandanum Lion Air og tryggja
að flugrekandinn hafi gripið til aðgerða til úrbóta í kjölfar
bráðabirgðaskýrslunnar.
30) Flugrekandinn Lion Air var viðstaddur áheyrnina og
svaraði spurningum framkvæmdastjórnarinnar og flug
öryggisnefndarinnar. Flugrekandinn Lion Air tilkynnti að
hann hefði orðið sér úti um nægileg úrræði til að stýra
áframhaldandi stækkun flugflota síns, en samþykkti
lágmarkskröfur um leyfisveitingu fyrir bæði flugstjóra og
aðstoðarflugstjóra í tengslum við ráðningar starfsmanna
í loftför sín og fór ekki fram á frekari reynslu. Að því
er varðar slysið skýrði fyrirtækið frá því að það væri
að hrinda tilmælum bráðabirgðaskýrslunnar um slysið í
framkvæmd en biði eftir lokaskýrslunni til þess að unnt
væri að tilgreina frumorsakir þess. Flugrekandinn Lion
Air tilkynnti að hann legði sig fram um að efla öryggi og
að hann notaði gögn frá áætlun sinni um gæðatryggingu
í flugrekstri (e. Flight Operations Quality Assurance
(FOQA)) til að auðkenna hættur. Fyrirtækið tilkynnti að
það hefði ekki enn fengið skráningu hjá Alþjóðasambandi
flugfélaga (IATE) samkvæmt áætlun um úttekt á flug
öryggi (e. International Air Transport Association
Operational Safety Audit – IOSA-úttekt).
31) Framkvæmdastjórnin og flugöryggisnefndin veittu at
hygli góðum árangri sem Flugmálastjórn Indónesíu hefur
náð og áætlun hennar um að bjóða Flugmálastjórn Banda
ríkjanna að framkvæma úttekt í ágúst 2013 í samræmi
við áætlun um alþjóðlegt flugöryggismat (IASA-úttekt).
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Framkvæmdastjórnin og flugöryggisnefndin halda áfram
að hvetja Flugmálastjórn Indónesíu í þeirri viðleitni sinni
að setja á stofn flugkerfi sem er í fullu samræmi við kröfur
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar.
32) Að því er varðar flugrekandann Lion Air taldi flugöryggis
nefndin litla starfsreynslu flugmanna, sem flugrekandinn
hafði ráðið og notað, og viðbrögð hans við spurningum
um öryggisstjórnun sína áhyggjuefni og mun því fylgjast
áfram náið með öryggisframmistöðu þessa flugrekanda.
Flugrekendur frá Kasakstan
33) Virkt samráð við lögbær yfirvöld í Kasakstan hefur
haldið áfram í því skyni að fylgjast með árangri þessara
yfirvalda við að tryggja að öryggiseftirlit með öllum
flugrekendum, sem hafa fengið vottun í Kasakstan, sam
rýmist alþjóðlegum öryggiskröfum.
34) Í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 1146/2012 hefur
flugrekandinn Air Astana ítrekað upplýst um öryggis
frammistöðu sína og breytingar á flugflotanum, með
bréfum til framkvæmdastjórnarinnar sem eru dagsett
23. nóvember 2012, 30. janúar 2013, 14. mars 2013,
29. mars 2013 og 13. maí 2013. Hann hefur einnig lagt
fram afrit af nýju flugrekandaskírteini sínu og nýjum
rekstrarforskriftum sem gefin voru út 22. apríl 2013.
Vegna breytinga á flugflotanum koma loftför af tegundinni
Fokker 50 ekki lengur fram í rekstrarforskriftunum.
Af þessum sökum ber að breyta viðauka B við þessa
reglugerð til samræmis við það.
35) Hinn 12. júní 2013 hafði framkvæmdastjórnin, með
aðstoð Flugöryggisstofnunar Evrópu, samráð um tækni
mál við lögbær yfirvöld í Kasakstan og fulltrúa flugrek
andans Air Astana. Á þeim fundi greindu lögbær yfirvöld
í Kasakstan frá því að þeim miðaði vel áfram með
metnaðarfullar umbætur á fluggeiranum, sem miða að
því að samræma laga- og regluramma á sviði flugmála í
Kasakstan að alþjóðlegum öryggiskröfum.
36) Á fundinum veitti flugrekandinn Air Astana frekari
upplýsingar um þá þróun sem orðið hefur á flugflota hans
á tímabilinu 2012-2014. Flugrekandinn Air Astana upp
lýsti einkum að nokkur loftför hefðu verið tekin úr notkun
í áföngum og að verið væri að taka í notkun ný loftför,
til viðbótar við fyrirliggjandi Boeing B767-, B757- og
Airbus A320-röð, sem er þegar tilgreind í viðauka B við
þessa reglugerð. Öll loftför, sem nýlega hafa bæst við,
skulu skráð í Arúba. Bæði lögbær yfirvöld í Kasakstan og
flugrekandinn Air Astana skuldbundu sig til að tilkynna
framkvæmdastjórninni um leið og nýtt loftfar hefði verið
tilgreint í flugrekandaskírteini flugrekandans Air Astana.
37) Auk þess staðfestu aðildarríkin og Flugöryggisstofnun
Evrópu að engin sérstök vandamál hefðu komið upp í
tengslum við flugrekandann Air Astana við skoðanir á
hlaði sem framkvæmdar voru á flugvöllum í Sambandinu
innan ramma SAFA-áætlunarinnar.
38) Aðildarríkin munu sannprófa hvort viðeigandi öryggis
kröfum sé fylgt á skilvirkan hátt með því að setja það í
forgang að loftför flugrekandans Air Astana séu skoðuð
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á hlaði samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 965/2012. Ef
niðurstöður slíkra skoðana, eða einhverjar aðrar viðeig
andi upplýsingar um öryggismál, gefa til kynna að ekki
sé farið að alþjóðlegum öryggiskröfum, neyðist fram
kvæmdastjórnin til að grípa til aðgerða samkvæmt reglu
gerð (EB) nr. 2111/2005.
39) Framkvæmdastjórnin styður áfram metnaðarfullar endur
bætur á almenningsflugkerfinu, sem yfirvöld í Kasakstan
hafa gert, og hvetur þau til að halda áfram af staðfestu
þeirri viðleitni sinni að stofna eftirlitskerfi í almennings
flugi í samræmi við alþjóðlegar öryggiskröfur. Fram
kvæmdastjórnin hvetur því þessi yfirvöld til að halda
áfram framkvæmd áætlunar um aðgerðir til úrbóta, sem
Alþjóðaflugmálastofnunin hefur samþykkt, einkum með
áherslu á tvö alvarleg öryggisvandamál, sem eru enn
óleyst, og endurvottun allra flugrekenda á þeirra ábyrgð.
Einungis þegar þessi alvarlegu öryggisvandamál hafa
verið leidd til lykta með fullnægjandi hætti, að mati
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, og þegar raunveruleg
framkvæmd á kröfum Alþjóðaflugmálastofnunarinnar
hefur verið skjalfest með fullnægjandi hætti, myndi
framkvæmdastjórnin vera reiðubúin til að skipuleggja
vettvangsheimsókn í tengslum við öryggismat, með að
stoð Flugöryggisstofnunar Evrópu og stuðningi aðildar
ríkjanna, til að staðfesta þann árangur sem náðst hefur og
undirbúa endurskoðun málsins hjá flugöryggisnefndinni.
Flugrekendur frá Kirgistan
40) Framkvæmdastjórnin heldur áfram samráði við lögbær
yfirvöld í Kirgistan í því skyni að takast á við þá öryggis
áhættu sem hefur leitt til þess að allir kirgiskir flugrekendur
sæta rekstrartakmörkunum, þ.m.t. geta Kirgistan til að
hafa eftirlit með öryggi á sviði starfrækslu og viðhalds
loftfara. Framkvæmdastjórnin leitast einkum við að
tryggja að árangur náist við að bæta úr þeim ágöllum sem
komu í ljós við úttekt Alþjóðaflugmálastofnunarinnar
innan úttektaráætlunarinnar í tengslum við alþjóðlegt
eftirlit með öryggismálum (ICAO USOAP) frá 2009, sem
kunna að hafa áhrif á öryggi í alþjóðlegu flugi.
41) Hinn 23. maí 2013 hafði framkvæmdastjórnin, með aðstoð
Flugöryggisstofnunar Evrópu, samráð við lögbær yfir
völd í Kirgistan um tæknimál í þeim tilgangi að tilgreina
hugsanlega flugrekendur, þar sem vottun þeirra og eftirlit
myndi uppfylla alþjóðlegar öryggiskröfur og þar sem gera
mætti ráð fyrir að veita mætti smám saman tilslakanir á
takmörkunum. Í því sambandi samþykktu lögbær yfirvöld
í Kirgistan að vinna saman að því að veita upplýsingar
sem gætu komið að gagni við að ná einhverjum árangri.
Fulltrúar Kirgistan samþykktu einnig að veita uppfærðar
upplýsingar um aðgerðir til úrbóta, sem gripið hefur
verið til, til að bæta úr þeim útistandandi ágöllum sem
Alþjóðaflugmálastofnunin greindi, sem myndi gera það
mögulegt að málið yrði endurskoðað á ný.
42) Á fundinum staðfestu yfirvöld í Kirgistan að 8. nóvember
2012 hefði flugrekandanum Sky Bishek verið veitt
flugrekandaskírteini. Þar sem lögbær yfirvöld í Kirgistan
færðu ekki sönnur á að tryggt væri að öryggiseftirlit með
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þessum flugrekanda samrýmdist alþjóðlegum öryggis
kröfum er það metið svo, á grundvelli sameiginlegu
viðmiðananna, að flugrekandinn Sky Bishkek skuli
skráður í viðauka A.
43) Flugöryggisnefndin skorar á lögbær yfirvöld í Kirgistan
að hraða ferlinu við framkvæmd áætlunarinnar um
aðgerðir til úrbóta, sem Alþjóðaflugmálastofnunin hefur
samþykkt, og að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að
tryggja að öryggiseftirlit með öllum flugrekendum, sem
hafa fengið vottun í Kirgistan, samrýmist alþjóðlegum
öryggiskröfum.
44) Þegar búið er að skjalfesta með fullnægjandi hætti
framfarir við framkvæmd áætlunarinnar um aðgerðir til
úrbóta, sem Alþjóðaflugmálastofnunin hefur samþykkt,
og raunverulega framkvæmd krafna Alþjóðaflugmála
stofnunarinnar myndi framkvæmdastjórnin vera reiðubúin
til að skipuleggja vettvangsheimsókn í tengslum við
öryggis
mat, með aðstoð Flugöryggisstofnunar Evrópu
og stuðningi aðildarríkjanna, til að staðfesta að lögbær
yfirvöld í Kirgistan geti sinnt eftirlitshlutverki sínu í
samræmi við alþjóðlegar kröfur og undirbúa endurskoðun
málsins hjá flugöryggisnefndinni.
Flugrekendur frá Líbíu
45) Samráð við lögbær yfirvöld í Líbíu (Flugmálastjórn
Líbíu (LYCAA)) heldur áfram með það að markmiði
að staðfesta að Líbíu fari fram við það verk sitt að
endurbæta öryggiskerfi sitt í almenningsflugi, og einkum
að tryggja að öryggiseftirlit með öllum flugrekendum,
sem hafa fengið vottun í Líbíu, samrýmist alþjóðlegum
öryggiskröfum.
46) Hinn 25. apríl 2013 lagði Flugmálastjórn Líbíu fram
skýrslu um aðgerðir í tengslum við endurvottun flugrek
andans Libyan Airlines. Í skýrslunni er ferlinu lýst í
fimm áföngum í samræmi við tilmæli Alþjóðaflugmála
stofnunarinnar en í henni var ekki að finna ítarleg sönn
unargögn um tengda skoðunarstarfsemi. Framkvæmda
stjórnin óskaði eftir frekari upplýsingum og hinn 29. apríl
2013 lagði Flugmálastjórn Líbíu fram yfirlit yfir þá ágalla
sem komu í ljós ásamt þeim aðgerðum sem flugrekandinn
Libyan Airlines hafði gripið til í því skyni að bæta úr þeim
ágöllum sem komu í ljós á sviðunum sem voru skoðuð.
47) Hinn 4. júní 2013 skrifaði Flugmálastjórn Líbíu fram
kvæmdastjórninni til að tilkynna henni að, eins og stendur,
gæti hún ekki aflétt takmörkunum af flugrekandanum
Libyan Airlines þar sem breyting hefði orðið á stjórnun
flugrekandans og að nauðsynlegt væri að meta hvaða
áhrif þessar breytingar hefðu á rekstraröryggi hans.
48) Hinn 26. júní 2013 hlýddi flugöryggisnefndin á athuga
semdir Flugmálastjórnar Líbíu. Flugmálastjórn Líbíu
skýrði nefndinni frá aðgerðunum, sem gripið hefur verið
til þar til nú, og árangri af endurvottun flugrekenda í Líbíu.
Hún útskýrði að hún væri ekki í aðstöðu til að mæla með
því að núverandi takmörkunum yrði aflétt af einhverjum
flugrekendum í Líbíu. Hún tilgreindi tímamörk varðandi
það hvenær hún teldi líklegt að flugrekendurnir myndu
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ljúka vottunarferlinu. Hún greindi frá því að skýrslan um
slysið, þar sem loftfarið Airbus A330 í eigu flugrekandans
Afriqiyah Airways átti hluta að máli, hefði verið
birt og að Flugmálastjórn Líbíu ætti í viðræðum við
Alþjóðaflugmálastofnunina og ýmis flugmálayfirvöld
aðildarríkjanna um að veita þeim frekari tækniaðstoð.
49) Flugmálastjórn Líbíu staðfesti með skýrum hætti við fram
kvæmdastjórnina og flugöryggisnefndina að hún myndi
viðhalda núverandi takmörkunum fyrir alla flugrekendur
þar til öllum fimm áföngum endurvottunarferlisins væri
lokið og að bætt hafi verið úr hvers konar alvarlegum
ágöllum, og í fyrsta lagi að þessu loknu og í samráði
við framkvæmdastjórnina, sem og í kjölfar áheyrnar hjá
flugöryggisnefndinni, gætu einstakir flugrekendur fengið
leyfi til að hefja flutningaflug að nýju til Sambandsins.
50) Framkvæmdastjórnin og flugöryggisnefndin ítrekuðu
enn fremur að fyrir hvern flugrekanda, sem hefur verið
endurvottaður, verði Flugmálastjórn Líbíu að veita
framkvæmdastjórninni ítarlegar upplýsingar um endur
vottunarferlið og hitta framkvæmdastjórnina og fulltrúa
aðildarríkja til að fjalla í smáatriðum um viðkomandi
úttektir, ágalla, aðgerðir til úrbóta og varanlegar
aðgerðir, ásamt upplýsingum um áætlanir um samfellt
eftirlit áður en nokkrar tilslakanir á takmörkunum eru
samþykktar. Ef framkvæmdastjórnin og aðildarríkin
eru ekki sannfærð um að endurvottunarferlinu sé í raun
lokið og varanlegu, samfelldu eftirliti komið á í samræmi
við kröfur Alþjóðaflugmálastofnunarinnar neyðist
framkvæmdastjórnin til að grípa til tafarlausra aðgerða í
því skyni að koma í veg fyrir að flugrekendur starfræki
flug inn í loftrými Sambandsins, Noregs, Sviss og Íslands.
Flugrekandinn Air Madagascar
51) Flugrekandinn Air Madagascar sætir rekstrartakmörk
unum og er skráður í viðauka B samkvæmt reglugerð
(ESB) nr. 390/2011. Flugrekandinn Air Madagascar lagði
fram beiðni, 24. maí 2013, um að loftfari af tegundinni
Boeing B737, með skrásetningarmerkið 5R-MFL, yrði
bætt við skrána yfir loftför af tegundinni Boeing B737
sem eru þegar tilgreind í viðauka B.
52) Flugrekandinn Air Madagascar lýsti því yfir og lagði
fram gögn um að öryggisframmistaða flota síns hefði
batnað. Lögbær yfirvöld á Madagaskar (Flugmála
stjórn Madagaskar (ACM)) lýstu því yfir að, að því er
varðar starfrækslu loftfara af tegundinni Boeing B737,
séu þau ánægð með að hve miklu leyti flugrekandinn
Air Madagascar fari að núgildandi kröfum Alþjóðaflug
málastofnunarinnar. Aðildarríkin og Flugöryggisstofnun
Evrópu staðfestu að ekkert sérstakt vandamál hefði kom
ið upp við skoðanir á hlaði sem framkvæmdar voru á flug
völlum í Sambandinu innan ramma SAFA-áætlunarinnar.
53) Að teknu tilliti til öryggisframmistöðu flugrekandans
Air Madagascar við starfrækslu loftfara af tegundinni
Boeing B737 og í samræmi við sameiginlegu
viðmiðanirnar telur framkvæmdastjórnin, að fengnu
áliti flugöryggisnefndarinnar, að loftförum af tegundinni
Boeing B737, með skrásetningarmerkið 5R-MFL,
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skuli leyft að fljúga til Sambandsins. Viðauka B skal,
af þessum sökum, breytt þannig að mögulegt verði
að starfrækja loftför af tegundinni Boeing B737 með
skrásetningarmerkið 5R-MFL.
54) Aðildarríkin munu halda áfram að sannprófa hvort
viðeigandi öryggiskröfum sé fylgt á skilvirkan hátt með
því að setja það í forgang að loftför flugrekandans Air
Madagascar séu skoðuð á hlaði samkvæmt reglugerð
(ESB) nr. 965/2012.
Flugrekendur frá Íslamska lýðveldinu Máritaníu
55) Allir flugrekendur, sem hafa fengið vottun í Máritaníu,
voru felldir brott úr viðauka A í desember 2012 (7) vegna
fjölmargra þátta: sá mikli árangur sem lögbær yfirvöld í
Máritaníu (Flugmálastjórn Máritaníu (ANAC)) greindu
frá við að ráða bót á annmörkunum, sem komu í ljós
við skoðun á vegum Alþjóðaflugmálastofnunarinnar í
tengslum við samræmi við alþjóðlegar kröfur, að ráðin
hafi verið bót á annmörkunum sem komu í ljós við
upphaflega vottun flugrekandans Mauritania Airlines
International (flugrekandinn MAI), staðfesting á því að
flugrekandinn MAI muni aftur hefja flug til Sambandsins,
en einungis til Las Palmas de Gran Canaria, Spáni eftir
febrúar 2013, og skuldbinding framkvæmdastjórnarinnar
að fara í vettvangsheimsókn í tengslum við öryggismat
til að staðfesta fullnægjandi framkvæmd þeirra ráðstafana
sem Flugmálastjórn Máritaníu og flugrekandinn MAI
gripu til og greindu frá.
56) Framkvæmdastjórnin fór í vettvangsheimsókn til
Máritaníu í tengslum við öryggismat á bilinu 14.–18.
apríl 2013 með aðstoð Flugöryggisstofnunar Evrópu og
tæknilegum stuðningi aðildarríkjanna.
57) Í heimsókninni lagði Flugmálastjórn Máritaníu sannanir
fyrir matshópinn um eindreginn vilja sinn og getu til að
fara að flugöryggiskröfum Alþjóðaflugmálastofnuninnar
og taka, með varanlegum hætti, ábyrgð á vottun og eftirliti
með flugrekendum sem heyra undir ábyrgð hennar.
Matshópurinn taldi einkum að Flugmálastjórn Máritaníu
hefði sýnt fram á að árangur hefði náðst við framkvæmd
áætlunar hennar um aðgerðir til úrbóta, sem miðar að
því að fara að kröfum Alþjóðaflugmálastofnunarinnar,
að hún hefði nauðsynlegt, sérmenntað starfsfólk, reglur
og verklagsreglur, að hún stýrði og hrinti í framkvæmd
ítarlegri og viðeigandi eftirlitsáætlun og að hún hefði til
staðar kerfi sem miðar að því að leysa öryggisvandamálin
sem komu í ljós. Komist var að þessari niðurstöðu, að
teknu tilliti til takmarkaðrar stærðar flugiðnaðarins í
Máritaníu og lítillar starfsemi innan hans, ásamt nýlegri
skipulagningu hjá Flugmálastjórn Máritaníu.
58) Matshópurinn heimsótti einnig flugrekandann MAI og
fann sannanir þess efnis að flugrekandinn hefði getu til að
fara að flugöryggiskröfum Alþjóðaflugmálastofnunarinnar
í tengslum við flugrekstur, einkum að því er varðar
lofthæfi, menntun og hæfi og þjálfun, handbækur og
öryggisreglur og greiningu sem og að finna lausn á
( 7)
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öryggisvandamálum, sem greinast við innra og ytra
eftirlit, t.d. við vöktunarstarfsemi sem fer fram á vegum
Flugmálastjórnar Máritaníu.
59) Matshópurinn mat það þó einnig svo að nauðsynlegt
sé að Flugmálastjórn Máritaníu og flugrekandinn MAI
haldi áfram skilvirkri framkvæmd tiltekinna alþjóðlegra
krafna, einkum að því er varðar sérstaka og reglubundna
þjálfun tæknimenntaðs starfsfólks, aðlögun og uppfærslu
á handbókum, verklagsreglum og gátlistum, kerfisbundna
vöktun og skráningu fyrir alla starfsemi á sviði samfellds
eftirlits, bætt kerfi við skýrslugjöf vegna flugatvika og
greiningu þeirra. Flugrekandinn MAI skal enn fremur
hrinda í framkvæmd öryggisstjórnunarkerfi (SMS) sínu
og greiningu fluggagna.
60) Flugmálastjórn Máritaníu og flugrekandinn MAI fengu
áheyrn hjá flugöryggisnefndinni 26. júní 2013. Á fundinum
veittu Flugmálastjórn Máritaníu og flugrekandinn
MAI upplýsingar um árangur sem náðst hefur við
að bregðast við þeim tilmælum sem tilgreind voru í
vettvangsheimsókninni. Flugmálastjórn Máritaníu greindi
frá uppfærslum, sem gerðar hafa verið á verklagsreglum
þeirra, gátlistum, þjálfunar- og eftirlitsskipulagi, sem
og á þjálfunaráætlun þeirra. Hún lagði einnig fram
sönnunargögn um að hjá flugrekandanum MAI hefðu
farið fram markvissar skoðanir, um umfangsmikla
herferð til vitundarvakningar að því er varðar skýrslugjöf
vegna flugatvika og upplýsti auk þess um aukinn aðgang
að tæknilegum upplýsingum hjá framleiðendum hreyfla.
Flugmálastjórn Máritaníu útskýrði að hún hefði strangt
eftirlit með flugrekandanum MAI, þ.m.t. með fjölmörgum
skoðunum á hlaði, og að hún gripi til ákveðinna aðgerða
til framfylgdar þegar nauðsynlegt krefur.
61) Flugrekandinn MAI greindi frá því að 8. maí 2013 hefði
hann hafið flug til Las Palmas de Gran Canaria og að hann
hefði einnig samið drög að aðgerðaáætlun í því skyni að
bregðast við öllum þeim tilmælum sem matshópurinn
vakti máls á. Flestum aðgerðum áætlunarinnar var
lokið, þar á meðal að uppfæra handbækur, að semja
nýjar verklagsreglur og tilnefna ábyrgðarmann fyrir
gæða- og öryggisstjórnun. Flugrekandinn MAI
viðurkenndi að honum miðaði vel áfram við að hrinda
öryggisstjórnunarkerfinu í framkvæmd en það væri ekki
enn orðið rekstrarhæft.
62) Fyrstu tvær skoðanir á hlaði á loftförum flugrekandans
MAI, sem fóru fram á Spáni 8. og 22. maí 2013,
leiddu í ljós fjölda ágalla, aðallega atriði sem varða
viðhaldsástand, en þó fækkaði ágöllunum og alvarleiki
þeirra minnkaði við þriðju skoðun á hlaði sem fór fram
12. júní. Spánn staðfesti að flugrekandinn MAI hefði
lagt fram upplýsingar um hvernig bæta eigi úr ágöllum
sem voru enn til athugunar hjá yfirvöldum á Spáni.
63) Flugöryggisnefndin fagnaði framförum Flugmálastjórnar
Máritaníu og flugrekandans MAI við framkvæmd
alþjóðlegra öryggiskrafna og hvatti þau til að halda ótrauð
áfram að vinna að frekari umbótum. Flugmálastjórn
Máritaníu og flugrekandinn MAI voru hvött til að senda
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framkvæmdastjórninni reglulega skýrslur, a.m.k. tvisvar
á ári, um þann árangur sem hefur náðst við framkvæmd
krafna Alþjóðaflugmálastofnunarinnar og til að bregðast
við þeim tilmælum sem enn á eftir að vinna úr, einkum að
því er varðar kerfi fyrir skýrslugjöf vegna flugatvika og
greiningu þeirra hjá Flugmálastjórninni og framkvæmd
öryggisstjórnunarkerfisins og greiningu fluggagna hjá flug
rekandanum MAI. Flugmálastjórn Máritaníu skuldbatt
sig til að upplýsa framkvæmdastjórnina um það þegar hún
myndi veita nýjum flugrekendum í flutningaflugi vottun.
64) Aðildarríkin munu sannprófa hvort viðeigandi öryggis
kröfum sé fylgt á skilvirkan hátt með því að setja það í
forgang að loftför flugrekenda, sem hafa fengið flug
rekstrarleyfi í Máritaníu, séu skoðuð á hlaði samkvæmt
reglugerð (ESB) nr. 965/2012.
65) Ef niðurstöður skoðana á hlaði, eða einhverjar aðrar
viðeigandi upplýsingar um öryggismál, gefa til kynna
að ekki sé farið að alþjóðlegum öryggiskröfum, neyðist
framkvæmdastjórnin til að grípa til aðgerða samkvæmt
reglugerð (EB) nr. 2111/2005.
Flugrekendur frá Mósambík
66) Lögbær yfirvöld í Mósambík (Flugmálastjórn Mósambík
(IACM)) og fulltrúar flugrekandans Linhas Aéreas de
Moçambique (flugrekandinn LAM) héldu fund, 31. maí
2013 í Brussel, með framkvæmdastjórninni og Flug
öryggisstofnun Evrópu. Flugmálastjórn Mósambík skýrði
ítarlega frá núverandi stöðu á framkvæmd áætlunarinnar
um aðgerðir til úrbóta sem lögð var fyrir Alþjóðaflug
málastofnunina. Flugrekandinn LAM skýrði síðan frá nú
verandi stöðu varðandi notkun alþjóðlegra öryggiskrafna
í rekstri sínum og daglegu starfi sem og stöðu stækkun
aráætlana sinna.
67) Lögbær yfirvöld í Mósambík lögðu fram ítarlega greinar
gerð um innra skipulag og starfsmannahald innan stofn
unar sinnar og lýstu umfangi og inntaki starfsemi sinnar.
Hin ýmsu svið fyrri starfsemi og yfirstandandi starfsemi,
ásamt viðeigandi tímaramma þeirra, voru athuguð og
sett í samhengi við áætlunina um aðgerðir til úrbóta sem
Alþjóðaflugmálastofnunin samþykki. Framkvæmdar
frestur flestra þessara aðgerða er um miðjan júní 2013.
Fjöldi aðgerða og umfang þeirra, sem og stuttur frestur,
sýnir fasta skuldbindingu af hálfu yfirvalda en þó gæti
þurft að gera breytingar þar á til að framkvæmd þeirra verði
raunhæf. Yfirvöldin virtust meðvituð um þetta og vinna
núna við að endurskoða suma frestina í áætluninni um
aðgerðir til úrbóta og verður endurskoðuð útgáfa bráðlega
lögð fyrir Alþjóðaflugmálastofnunina. Mikilvægustu
málin, sem ekki verða tekin til umfjöllunar fyrr en
árið 2014 eða 2015, varða tiltekna þætti lagarammans,
útistandandi atriði varðandi innra skipulag yfirvaldsins
og málefni er varða lofthæfi. Allir flugrekendur hafa farið
í gegnum fimm áfanga endurvottunarferli þar sem átta
flugrekendur (Linhas Aéreas de Moçambique LAM S.A.,
Moçambique Expresso SARL MEX, CFM-TTA S.A.,
Kaya Airlines Lda, CR Aviation, Coastal Aviation, CFAMozambique S.A., TTA SARL) hafa nú fengið fullgilda
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vottun og flugrekandaskírteini fimm flugrekenda (Emilio
Air Charter Lda, Aero-Servicos SARL, Helicopteros
Capital Lda, UNIQUE Air Charter Lda, ETA Air Charter
Lda) hafa verið felld tímabundið úr gildi.
68) Fulltrúar flugrekandans LAM héldu ítarlega kynningu á
fyrirtækinu, þ.m.t. lýsing á innra skipulagi, starfsmanna
haldi og umfangi starfrækslunnar, og lýstu þjálfunarstarf
seminni sem og ýmis konar rekstrarlegu samstarfi sem
fyrirtækið hefur tekið þátt í. Flugrekandinn hefur komið
á markvissu samstarfi við aðra flugrekendur í Portúgal,
Kenía, Suður-Afríku, Angóla, Sambíu og Eþíópíu (flug
rekandinn Moçambique Expresso MEX starfrækir
mjötluflug (e. feeder airline) og er að öllu leyti í eigu
dótturfyrirtækis), þjálfunarfyrirtæki (í Suður-Afríku og
Eþíópíu) og viðhaldsfyrirtæki (í Portúgal, Brasilíu, SuðurAfríku og Kenía). Innri öryggisstjórnunarkerfum var lýst
ásamt áætlaðri útfærslu næstu áfanga. Árið 2011 var I.
áfanga (áætlanagerð og skipulagning (e. Planning and
Organisation)) að mestu leyti lokið (lokið verður við
suma þætti yfirstandandi starfsemi árið 2014). Á bilinu
2005–2009 var að stórum hluta búið að hrinda II. áfanga
(viðbragðsferli (e. Reactive Processes)) í framkvæmd og
2014 á tveimur ferlum að vera lokið. Flestar aðgerðir,
sem varða III. áfanga (forvarnar- og forspárferli (e.
Proactive and Predictive Processes)), standa enn yfir og
eru áætluð verklok 2014-2015 en þó var þremur ferlum
hrint í framkvæmd 2009. Áætlað er að útfærsla IV.
áfanga (fullvissa um öryggi í starfrækslu og stöðugar
úrbætur (e. Operational Safety Assurance & Continuous
Improvement)) fari að mestu leyti fram 2014-2015 en þar
af lauk einu ferli 2009.
69) Flugrekandinn LAM greindi einnig frá stefnu sinni
og áætlunum um stækkun, þ.m.t. nýjar flugleiðir og
breytingar á flugflotanum.
70) Flugöryggisnefndin fagnaði þeim árangri sem lögbær
yfirvöld í Mósambík greindu frá, að því er varðar að
ráða bót á annmörkunum, sem Alþjóðaflugmálastofnunin
vakti máls á, og hvatti þau áfram í viðleitni sinni til að
setja á stofn flugkerfi sem er í fullu samræmi við kröfur
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar.
Flugrekendur frá Nepal
71) Niðurstöður úttektar Alþjóðaflugmálastofnunarinnar í maí
2009 leiddu í ljós að Nepal fer ekki að meirihluta alþjóðlegra
öryggiskrafna með skilvirkum hætti. Jafnvel þótt ekki hafi
greinst nein alvarleg öryggisvandamál leiddi úttektin í
ljós að lögbær yfirvöld í Nepal gátu ekki tryggt skilvirka
framkvæmd alþjóðlegra öryggiskrafna á sviði flugreksturs,
lofthæfis og slysarannsókna og að alvarlegir ágallar hefðu
áhrif á getu landsins, einnig að því er varðar frumlöggjöf á
sviði flugmála og reglugerðir um almenningsflug, skipulag
almenningsflugs og leyfisveitingar og þjálfun starfsfólks.
72) Á tveggja ára tímabili (ágúst 2010 – september 2012)
hafa orðið fimm mannskæð slys í Nepal, sem snerta fjölda
borgara Evrópusambandsins, þar sem loftför, sem skráð
eru í Nepal, áttu hlut að máli. Árið 2013 voru þar að auki
þrjú slys til viðbótar.
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73) Viðræður við lögbær yfirvöld í Nepal hófust í október
2012 á grundvelli annmarka í tengslum við öryggis
mál, sem komu í ljós í maí 2009, við úttekt Alþjóða
flugmálastofnunarinnar innan úttektaráætlunarinnar í
tengslum við alþjóðlegt eftirlit með öryggismálum og
mikils fjölda mannskæðra slysa á stuttu tímabili. Enginn
flugrekandi frá Nepal stundar flugrekstur í Sambandinu.
74) Sem hluti af viðræðunum var framkvæmdastjórninni
afhent gögn yfir eftirlitsstarfsemi sem lögbær yfirvöld í
Nepal skipulögðu og létu fara fram árunum 2012 og 2013.
Rannsókn á þessum gögnum gaf til kynna að enn ætti eftir
að ráða bót á nokkrum annmörkum í öryggismálum og
eftirlitsstarfsemin virtist ófullnægjandi að því er varðar
stjórnun auðkenndrar öryggisáhættu.
75) Hinn 30. maí í Brussel hafði framkvæmdastjórnin, með
aðstoð Flugöryggisstofnunar Evrópu, samráð við lögbær
yfirvöld í Nepal (Flugmálastjórn Nepal (CAAN)) um
tæknimál. Á þessum samráðsfundum útskýrði Flugmála
stjórn Nepal stöðuna ítarlega og lagði fram upplýsingar
sem tengjast stjórnun öryggisáhættu. Útskýringar yfir
valda í Nepal gáfu til kynna að eftirlitsstarfsemin væri
víðtækari en fram kom í fyrri gögnum sem send voru
frá Nepal. Flugmálastjórn Nepal lagði einnig fram upp
lýsingar um eftirfylgni tilmæla úr rannsóknarskýrslum
slysa og um fjölda framtaksverkefna í tengslum við öryggi.
Þessi framtaksverkefni fólu í sér að setja öryggismarkmið
og öryggisviðmið. Skilvirk framkvæmd allra fram
taks
verkefna í tengslum við öryggi skal hafa í för með sér bætt
eftirlit og betri stjórnun öryggisáhættu. Upplýsingarnar,
sem Flugmálastjórn Nepal lét í té á fundinum, verða sann
prófaðar með því að endurskoða gögnin enn frekar.
76) Flugrekandinn SITE Air Plc Ltd tók einnig þátt í sam
ráðsfundunum um tæknimál þar sem hann lagði fram
upplýsingar um öryggistengda starfsemi og samskipti
sín við Flugmálastjórn Nepal. Flugrekandinn SITA Air
átti hlut að máli í mannskæðu slysi í september 2012 og
greindi frá þeim lærdómi sem draga má af þessu slysi.
77) Flugmálastjórn Nepal og flugiðnaðurinn í Nepal þurfa
áfram að takast á við ýmis viðfangsefni, þ.m.t. þættir
eins og að ráða og viðhalda nægilega mörgu og hæfu
starfsfólki hjá Flugmálastjórninni og að annast flugrekstur
í afar erfiðu og fjöllóttu umhverfi. Flugmálastjórn Nepal
sýndi fram á að unnið er að því að finna lausn á þessum
viðfangsefnum og mun framkvæmdastjórnin því fylgjast
áfram með stöðunni í Nepal.
78) Alþjóðaflugmálastofnunin mun fara í vettvangsheimsókn
til Nepal og framkvæma þar samræmda fullgildingarúttekt
(ICVM) í júlí 2013 og því er við hæfi að bíða eftir
niðurstöðum úr þeirri heimsókn áður en lokið er við að
meta ástand öryggismála í Nepal.
79) Ef niðurstöður úttektar Alþjóðaflugmálastofnunarinnar,
eða einhverjar aðrar viðeigandi upplýsingar um öryggis
mál, gefa til kynna að ýmis konar öryggisáhættu sé
ekki haldið í skefjum með viðunandi hætti, neyðist
framkvæmdastjórnin til að grípa til aðgerða samkvæmt
reglugerð (EB) nr. 2111/2005.
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Flugrekendur frá Filippseyjum
80) Samráð við lögbær yfirvöld á Filippseyjum (Flugmála
stjórn Filippseyja (CAAP)) heldur áfram með það að
markmiði að staðfesta þær aðgerðir til úrbóta sem Flug
málastjórn Filippseyja hefur gripið til í því skyni að ráða
bót á þeim öryggisvandamálum sem komu í ljós við
úttektir sem framkvæmdar voru á vegum Alþjóðaflug
mála
stofnuninnar og Flugmálastjórnar Bandaríkjanna
2012 og 2013.
81) Flugmálastjórn Filippseyja staðfesti að Alþjóðaflugmála
stofnunin hefði framkvæmt samræmda fullgildingarúttekt
í febrúar 2013 og að 1. mars 2013 hefði Alþjóðaflugmála
stofnunin skrifað Flugmálastjórninni til að greina henni frá
því að aðgerðirnar, sem hún hefði gripið til, hefðu heppnast
vel og hún hefði leyst tvö öryggisvandamál sem annars
vegar var bent á við úttekt Alþjóðaflugmálastofnunarinnar
innan úttektaráætlunarinnar í tengslum við alþjóðlegt
eftirlit með öryggismálum í október 2009 og hins vegar
við samræmdu fullgildingarúttektina í október 2012.
82) Af þeim sökum hélt framkvæmdastjórnin, með aðstoð
Flugöryggisstofnunar Evrópu og fulltrúa aðildarríkjanna,
fund, 16. apríl 2013, með Flugmálastjórn Filippseyja
og flugrekendunum Philippine Airlines og Cebu Pacific
Airways til að ræða þann árangur sem náðst hefur við
að ráða bót á útistandandi viðfangsefnum, sem bent var
á í vettvangsheimsókninni í október 2010, sem Alþjóða
flugmálastofnunin, Flugmálastjórn Bandaríkjanna og
Sambandið tilgreindu en sem fór fram á vegum fram
kvæmdastjórnarinnar í október 2010.
83) Á fundinum staðfesti Flugmálastjórn Filippseyja að hún
hefði innleitt fimm áfanga vottunarferli ásamt endurfull
gildingarferli sem væri komið af stað hjá öllum núverandi
flugrekendum. Sjö stórir og níu litlir flugrekendur höfðu
lokið þessu ferli, þ.m.t. flugrekendurnir Philippine
Airlines (flugrekandinn PAL) og Cebu Pacific Air.
Flugmálastjórn Filippseyja greindi frá því að hún hefði
komið á tvíþættu kerfi við eftirlit með flugrekendum,
þ.e. stjórn
unarskrifstofu fyrir vottorð (e. Certificate
Management Office, CMO), sem komið var á fót með
24 skoðunarmönnum sem hafa einungis eftirlit með
flugrekendunum PAL og Cebu Pacific Air, á meðan
flugrekstrar- og lofthæfideildin annast eftirlit með öðrum
flugrekendum.
84) Flugmálastjórnin útskýrði einnig að hún væri að takast
á við vandamál sem varðar varanleika kerfisins með því
að hækka laun starfsmanna til að laða að skoðunarmenn
úr iðnaðinum. Þjálfunaráætlunum hefur einnig verið hrint
í framkvæmd fyrir skoðunarmenn. Flugmálastjórnin
skoðaði þó hvorki gæðastjórnunarkerfi (QMS) né
öryggisstjórnunarkerfi (SMS) flugrekendanna, sem þeir
hafa eftirlit með, með formlegum hætti.
85) Flugrekandinn PAL greindi frá því að hann hefði yfir að
ráða flota sem samanstendur af 44 loftförum (Boeing
B747, B777, Airbus A340, A330, A320/319) og að
68 loftför til viðbótar væru í pöntun (44 af tegundinni
Airbus A321, 20 af tegundinni A330 og 4 af tegundinni
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A340). Markmiðið með öryggisstjórnunarkerfi hans var
að fækka um 10% frá næstliðnu ári þeim atburðum sem
hafa skaðleg áhrif á öryggiskröfur. Gögnin úr eftirliti með
flugritagögnum (FDM) voru rannsökuð fyrir 95-100%
flugferðanna, með áherslu á atburði sem tengjast óstöðugu
aðflugi (e. unstabilised approaches) og jarðvarakerfi
(GPWS). Innan ramma gæðastjórnunarkerfisins voru
framkvæmdar 260 skoðanir á árinu 2012 þar sem í ljós
komu 94 ágallar á verklagsreglum fyrirtækisins, sem voru
frábrugðnir ágöllunum sem Flugmálastjórn Filippseyja
vakti máls á, sökum þess að fleiri vandamál er varða
þjálfun greindust. Flugrekandinn Ceb Pacific Air greindi
frá því að árleg stækkun flugflota hans næmi 7% á ári.
Hann átti von á tveimur loftförum af tegundinni Airbus
A330 2013 til að geta hafið langflug í júní og markmiðið
var að við lok 2013 myndi flugflotinn samanstanda af 47
loftförum. Í kjölfar fundarins fór framkvæmdastjórnin,
með aðstoð aðildarríkjanna, í vettvangsheimsókn til
Filippseyja á bilinu 3.–7. júní 2013.
86) Niðurstöður heimsóknarinnar voru þær að Flugmálastjórn
Filippseyja ætti enn eftir að tileinka sér nútímalegar
stjórnunaraðferðir í flugöryggismálum, bæði hvað varðar
þá flugrekendur sem eru undir þeirra eftirliti sem og
innan sinna vébanda. Á sviði flugrekstrar er mannlega
þættinum og ferlum öryggisstjórnunarkerfisins ekki veitt
næg athygli.
87) Það kom hins vegar skýrt fram að þó margt sé enn ógert
hjá Flugmálastjórn Filippseyja eigi Flugmálastjórinn
greinilega frumkvæði að aðgerðum til að tryggja að
daglegri starfsemi Flugmálastjórnar verði enn skilvirkari.
Það kom auk þess fram að áætlanir séu fyrir hendi til að
fást við það vandamál að skoðunarmenn í starfsstéttinni
eru að eldast og því hafa starfskjör þeirra verið bætt til að
hægara verði um vik að ráða fólk úr iðnaðinum og að notuð
sé utanaðkomandi sérþekking til að draga úr hættunni
á að gloppur myndist í eftirliti með flugrekendum. Í
stuttu máli má segja að eftirlit Flugmálastjórnar Filipps
eyja sé í meginatriðum fullnægjandi jafnvel þótt ein
hverjir veikleikar séu enn fyrir hendi, einkum að því er
varðar þjálfun, stöðlun, gæðastjórnunar- og öryggis
stjórnunarkerfin.
88) Að því er varðar flugrekendurna PAL og Cebu Pacific
Air gátu þeir báðir sýnt fram á að þeir hefðu innleitt
skilvirkt öryggisstjórnunarferli og væru færir um að
tryggja að farið væri að viðeigandi öryggisreglum. Meðan
á heimsókninni stóð átti flugrekandinn Cebu Pacific Air
þó hlut að máli í slysi sem hafði í för með sér efasemdir
um eftirlit hans með flugrekstri. Flugrekandinn Cebu
Pacific Air ákvað því að vera ekki viðstaddur áheyrn flug
öryggisnefndarinnar til að einbeita sér að því að leysa
hugsanleg öryggisvandamál sem greinast við yfirstand
andi öryggisrannsóknir.
89) Meðan á heimsókninni stóð uppfærði Flugmálastjórn
Filippseyja skrána yfir núverandi flugrekandaskírteini,
sem sýnir, eins og sakir standa, að 32 flugrekendur hafa
fengið vottun frá Flugmálastjórn Filippseyja. Viðauka A
skal því uppfærður til samræmis við það.
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90) Hinn 26. júní 2013 hlýddi flugöryggisnefndin á kynn
ingar Flugmálastjórnar Filippseyja og flugrekandans
PAL. Flugmálastjórn Filippseyja greindi ítarlega frá
yfirstandandi aðgerðum, sem eiga að tryggja sjálfbærni,
þ.m.t. þeim sem tengjast mannauðsmálum, aðgangi að
upplýsingatæknibúnaði, gerð öryggisáætlunar fyrir ríkið
(e. State Safety Programme), uppfærslu lög
gjafar og
eflingu þjálfunar, einkum að því er varðar öryggisstjórn
unarkerfið.
91) Auk þess að ræða atriðin, sem fram komu á fundinum
16. apríl 2013, greindi flugrekandinn PAL frá aðgerðum,
sem gripið hefur verið til, í því skyni að ráða bót á þeim
annmörkum sem komu í ljós við vettvangsheimsóknina.
Í tengslum við áætlanir hans um stækkun viðurkenndi
hann að erfitt yrði að útvega nægilega marga flugmenn en
benti á að nýju loftförin myndu einnig koma í stað eldri
loftfara og þar af leiðandi væri hraði stækkunarinnar við
ráðanlegur.
92) Með tilliti til öryggiseftirlits Flugmálastjórnar Filippseyja
og getu flugrekandans PAL til að tryggja að farið sé að
flugöryggisreglum á skilvirkan hátt, er það því metið
svo, á grundvelli sameiginlegu viðmiðananna, að þessi
flugrekandi skuli felldur brott úr viðauka A.
93) Aðildarríkin munu sannprófa hvort farið sé að viðeigandi
öryggiskröfum með skilvirkum hætti með því að setja það
í forgang að loftför flugrekandans PAL séu skoðuð á hlaði
samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 965/2012. Ef niðurstöður
slíkra skoðana, eða einhverjar aðrar viðkomandi öryggis
upplýsingar, sýna að ekki sé farið að alþjóðlegum
öryggiskröfum, neyðist framkvæmdastjórnin til að grípa
til aðgerða í samræmi við reglugerð (EB) nr. 2111/2005.
94) Framkvæmdastjórnin og flugöryggisnefndin voru jákvæð
gagnvart þeim aðgerðum sem Flugmálastjórn Filippseyja
hefur gripið til, í því skyni að leysa útistandandi öryggis
vandamál og munu halda áfram að fylgjast grannt með
stöðunni með það fyrir augum að endurskoða málið enn
frekar á fundum flugöryggisnefndarinnar í framtíðinni.
Flugrekendur frá Rússneska sambandsríkinu
95) Loftför, sem starfrækt eru af nokkrum flugrekendum,
sem hafa fengið vottun hjá Rússneska sambandsríkinu
og fljúga til flugvalla í Sambandinu, þurfa að sæta
forgangsskoðun á hlaði í tengslum við öryggisskoðun
erlendra loftfara (SAFA-skoðun á hlaði) til að sannreyna
að þau fari að alþjóðlegum öryggiskröfum. Lögbær
yfirvöld aðildarríkjanna og Flugöryggisstofnun Evrópu
halda áfram að upplýsa mótaðila sína í Rússneska
sambandsríkinu um þau vandamál sem hafa greinst og
hvetur þá til að grípa til aðgerða til að ráða bót á því þegar
ekki er farið að kröfum Alþjóðaflugmálastofnunarinnar.
96) Í millitíðinni heldur framkvæmdastjórnin áfram viðræðum
við lögbær yfirvöld í Rússneska sambandsríkinu um
flugöryggismál, einkum til að tryggja að öllum núverandi
áhættum, sem stafa af lélegri öryggisframmistöðu
flugrekenda, sem hafa fengið vottun í Rússneska
sambandsríkinu, sé haldið í skefjum á viðunandi hátt.
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97) Hinn 13. júní 2013 hélt framkvæmdastjórnin, með aðstoð
Flugöryggisstofnunar Evrópu og fjölmargra aðildarríkja,
fund með fulltrúum Flugmálastjórnar Rússlands (FATA)
þar sem Flugmálastjórnin veitti uppfærðar upplýsingar um
ráðstafanir, sem yfirvaldið og hlutaðeigandi flugrekendur
höfðu gert til að bæta úr þeim ágöllum sem komu í ljós
við SAFA-skoðanir á hlaði. Flugmálastjórn Rússlands
lýsti því einkum yfir að einn flugrekandi sætti nú sérstöku
eftirliti á meðan flugrekandaskírteini annars flugrekanda
hefði verið afturkallað.
98) Á fundinum upplýsti Flugmálastjórnin að á fyrri hluta
ársins 2013 hefðu oft verið framkvæmdar skoðanir
hjá flugrekandanum Vim Airlines og að niðurstöður úr
úttektinni sýndu fram á að öryggisstig rekstursins hjá
flugrekandanum Vim Airlines væri viðunandi. Að því er
varðar flugrekandann Red Wings upplýsti Flugmálastjórn
Rússlands að í kjölfar þess að flugrekandaskírteini hans
var fellt tímabundið úr gildi í febrúar 2013 hefði þessi
flugrekandi gert umtalsverðar breytingar á fyrirtækinu.
Þar að auki var hugsanlegt að flugrekandinn fengi aftur
leyfi til að stunda flutningaflug, með hliðsjón af niður
stöðum skoðunar hjá flugrekandanum, sem stóð yfir á
sama tíma og fundurinn. Framkvæmdastjórnin mælti
með því að ítarlegt eftirlit yrði haft með því að hve
miklu leyti flugrekandinn Red Wings væri reiðubúinn
til að annast flutningaflug til Evrópusambandsins áður
en hann fengi leyfi til að stunda slíka starfsemi á ný og
óskaði eftir upplýsingum þar að lútandi fyrir næsta fund
flugöryggisnefndarinnar.
99) Í kjölfar fundarins veitti Flugmálastjórn Rússlands frekari
upplýsingar. Einkum greindi hún frá því að flugrekandinn
Red Wings hefði fengið leyfi til að annast flutningaflug á
ný, frá og með 17. júní 2013.
100) Framkvæmdastjórnin, Flugöryggisstofnun Evrópu og
ríkin skulu halda áfram að fylgjast náið með
aðildar
öryggisframmistöðu þeirra flugrekenda sem hafa fengið
vottun í Rússneska sambandsríkinu og fljúga til Sam
bandsins. Framkvæmdastjórnin og lögbær yfirvöld í
Rússlandi skulu halda áfram að skiptast á upplýsingum,
sem tengjast öryggi, til að staðfesta að hlutaðeigandi
flugrekendur hafi bætt á fullnægjandi hátt úr ágöllunum
sem komu í ljós við SAFA-skoðanir á hlaði.
101) Ef niðurstöður skoðana á hlaði, eða einhverjar aðrar
viðeigandi upplýsingar um öryggismál, gefa til kynna
að ekki sé farið að alþjóðlegum öryggiskröfum, neyðist
framkvæmdastjórnin til að grípa til aðgerða samkvæmt
reglugerð (EB) nr. 2111/2005.
Súdan
102) Samráðsfundir við Flugmálastjórn Súdan (SCAA)
hafa haldið áfram með það að markmiði að staðfesta
að Súdan miði áfram við það verk sitt að endurbæta
öryggiskerfi sitt í almenningsflugi til að bæta úr
öryggiságöllunum,
sem
Alþjóðaflugmálastofnunin
vakti máls á við úttekt Alþjóðaflugmálastofnunarinnar
innan úttektaráætlunarinnar í tengslum við alþjóðlegt
eftirlit með öryggismálum frá 2006, og við samræmda
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fullgildingarúttekt Alþjóðaflugmálastofnunarinnar í
desember 2011. Þessar úttektir höfðu í för með sér alvar
legt öryggisvandamál sem tengist vottunarferlinu við
útgáfu flugrekandaskírteina.
103) Hinn 3. janúar 2013 upplýsti Flugmálastjórn Súdan fram
kvæmda
stjórnina um að Flugmálastjórnin hefði bætt
eftirlitsgetu sína, þ.m.t. kerfi fyrir vottun og eftirlit með
flugrekendum, viðhaldsfyrirtækjum og samþykktum
þjálfunarfyrirtækjum. Í kjölfar samræmdrar fullgildingar
úttektar Alþjóðaflugmálastofnunarinnar í maí 2012 dró
Alþjóðaflugmálastofnunin því til baka ábendingu sína um
alvarlegt öryggisvandamál.
104) Í framhaldi af því hélt framkvæmdastjórnin, með aðstoð
Flugöryggisstofnunar Evrópu, fund með Flugmálastjórn
Súdan 29. apríl 2013. Flugmálastjórn Súdan greindi frá
því að hún væri nú sjálfstæð stofnun með eigin fjárlög, að
mögulegt hefði verið að gera umbætur á flugöryggiskerfi
Súdan með því að nota utanaðkomandi sérþekkingu
og að hún væri með virkum hætti að ráða starfsfólk
á staðnum og hækka laun til að vera samkeppnishæf
innan iðnaðarins. Flugmálastjórn Súdan lýsti því yfir
að um þessar mundir væru aðeins sex flugrekendur
sem hefðu fengið vottun til að starfrækja millilandaflug
(flugrekendurnir Sudan Airways, Marshland Aviation,
Badr Airlines, Sun Air Aviation, Nova Airways og Tarco
Air) og starfsemi sjö flugrekenda til viðbótar takmarkaðist
við starfrækslu innanlands. Flugmálastjórn Súdan greindi
frá niðurstöðum úr samræmdri fullgildingarúttekt
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar í maí 2012 og tók fram
að framkvæmd krafna Alþjóðaflugmálastofnunarinnar
miðaði nú mjög vel áfram, einkum á sviði flugrekstrar og
lofthæfi.
105) Flugmálastjórn Súdan upplýsti enn fremur að hún hefði
látið fara fram áhættumat í tengslum við áframhaldandi
starfrækslu gamalla loftfara, sem voru smíðuð í Sovét
ríkjunum, sem hafði í för með sér að helmingur þeirra
loftfara sem voru skráð í Súdan voru sett í flugbann.
106) Hinn 4. júní 2013 lét Flugmálastjórn Súdan framkvæmda
stjórninni í té afrit af skrá sinni yfir flugrekandaskírteini,
sem sýnir að 18 flugrekendur eru með flugrekandaskírteini,
þar af hafa flugrekandaskírteini sex þeirra verið felld
tímabundið úr gildi. Hún lagði einnig fram upplýsingar
um afturköllun flugrekandaskírteina flugrekendanna
Attico Airlines (flugrekandaskírteini nr. 023), Sudanese
States Aviation Company (flugrekandaskírteini nr. 010),
Azza Air Transport (flugrekandaskírteini nr. 012), Alma
jarah Aviation (flugrekandaskírteini nr. 049), Helilift
(flugrekandaskírteini nr. 042) og Feeder Airlines (flug
rekandaskírteini nr. 050). Á grundvelli upplýsinganna frá
Flugmálastjórn Súdan skal viðauki A því uppfærður til
samræmis við það.
107) Flugmálastjórn Súdan kom athugasemdum sínum á fram
færi við flugöryggisnefndina 25. júní 2013. Í för með
Flug
málastjórn Súdan var framkvæmdastjóri Samtaka
flugmálastjórna Arabaríkjanna (ACAC), sem viðurkenndi
að öryggisskrá ESB geti virkað sem hvatning fyrir ríki
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til að takast á við kerfistengd öryggisvandamál, benti á
kostina við svæðisbundið samstarf ríkjanna og lagði
áherslu á stuðninginn sem Samtök flugmálastjórna Araba
ríkjanna hafa veitt í þessu tilliti.
108) Til viðbótar við atriðin, sem fram komu á fundinum,
29. apríl 2013, greindi Flugmálastjórn Súdan framkvæmda
stjórninni frá áætlun sinni um að skoðunarstarfsmenn
sæki námskeið Alþjóðaflugmálastofnunarinnar fyrir
skoðunarmenn í júlí og ágúst 2013 og að fyrirhugað væri
að öll loftför af tegundinni Tupolev Tu134 og Antonov
An12 verði felld brott úr loftfaraskrá Súdan eigi síðar en
í júlí 2013. Flugmálastjórn Súdan greindi einnig frá því
að ætlast sé til þess að allir flugrekendur í Súdan fari að
öryggiskröfum eigi síðar en við lok ársins 2013.
109) Flugöryggisnefndin fagnaði þeim mikla árangri sem
lögbær yfirvöld í Súdan greindu frá við að ráða bót á
annmörkunum, sem komu í ljós við skoðun Alþjóðaflug
málastofnunarinnar, en viðurkenndi að það myndi taka
þó nokkurn tíma þar til bæði Flugmálstjórn Súdan og
flugrekendurnir, sem hún hefur eftirlit með, verði komin í
þá stöðu að geta tryggt að farið sé í einu og öllu að kröfum
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar.
Framkvæmdastjórnin
mun því halda áfram að fylgjast náið með árangri
Flugmálstjórnar Súdan í því skyni að endurskoða málið á
fundum flugöryggisnefndarinnar í framtíðinni.
Flugrekandinn Conviasa
110) Flugrekandinn Conviasa, sem hefur fengið vottun í
Bólívarska lýðveldinu Venesúela, hefur sætt flugrekstrar
banni síðan í apríl 2012 sökum afar lélegrar frammistöðu
í SAFA-skoðunum, fjölmargra slysa og sökum þess
að hann hefur ekki brugðist, með viðunandi hætti, við
beiðnum flugöryggisnefndarinnar um upplýsingar. Í kjöl
far þess komst framkvæmdastjórnin að samkomulagi við
lögbær yfirvöld í Venesúela, 18. júní 2012, um áætlun til
að ráða bót á annmörkum í öryggismálum, sem höfðu
komið í ljós, sem myndi gera kleift að endurskoða
ákvörðun Sambandsins.
111) Samráð við Flugmálastjórn Venesúela (INAC) hélt áfram
árið 2013 með það að markmiði að staðfesta að Venesúela
fari fram við það verk sitt að bæta enn frekar eftirlit með
flugrekendum og tryggja að flugrekandinn Conviasa haldi
áfram að vinna að því að styrkja öryggisstöðu sína til að
uppfylla tilskildar alþjóðlegar kröfur í einu og öllu.
112) Í maí 2013 létu lögbær yfirvöld í Venesúela framkvæmda
stjórninni í té, fyrir tilstuðlan lögbærra yfirvalda á Spáni,
ýmsar skriflegar athugasemdir með upplýsingum um
framkvæmd nokkurra þeirra aðgerða sem er að finna í
áætluninni sem var samþykkt í júní 2012.
113) Í framhaldi af því hélt framkvæmdastjórnin, með aðstoð
Flugöryggisstofnunar Evrópu, fund með Flugmálastjórn
Venesúela og flugrekandanum Conviasa 7. júní 2013.
Flugrekandinn Conviasa greindi ítarlega frá þeim
úrbótum sem gerðar hafa verið til að bæta úr þeim
ágöllum sem komu í ljós við fyrri SAFA-skoðanir, af
fenginni reynslu og með hliðsjón af tilmælum í tengslum
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við slys, sem og með hliðsjón af þeim breytingum sem
innleiddar voru í kjölfar síðustu úttektar Flugmálastjórnar
Venesúela. Flugrekandinn Conviasa lagði einkum áherslu
á kerfi sitt fyrir fyrirflugsskoðanir sem líkist SAFA-skoð
unum og endurbætur, sem gerðar hafa verið á öryggis
stjórnunarkerfi hans, sem og á ferlum í tengslum við
heildargæði, viðhald og áframhaldandi lofthæfi. Flugrek
andinn Conviasa tilkynnti einnig um áætlanir sínar um að
stækka og endurnýja flugflota sinn á næstu árum þar sem
smám saman yrði hætt að nota eldri loftför af tegundinni
Boeing B737-200 og B737-300 og um hröðun ferlisins,
sem þegar er hafið, við að taka í notkun nýja tegund loft
fars, Embraer ERJ 190.
114) Flugmálastjórn Venesúela greindi frá innra skipulagi
sínu og tilhögun, veitti ítarlegar upplýsingar um fyrir
liggjandi verklagsreglur til að fást við niðurstöður úr
öryggisskoðunum Evrópusambandsins á erlendum loft
förum (EU SAFA) hjá flugrekendum í Venesúela og
greindi nánar frá áætlun og framkvæmd eftirlitsstarfsemi
þeirra sem mun brátt taka til skoðana á hlaði hjá flug
rekendum þeirra. Flugmálastjórn Venesúela útskýrði
einnig að nýleg samræmd fullgildingarúttekt Alþjóða
flugmálastofnunarinnar, sem fór fram á bilinu 22.–28.
maí 2013, skuli hafa í för með sér að hún muni auka
hraða framkvæmdar landsins á kröfum Alþjóðaflugmála
stofnunarinnar til muna.
115) Flugmálastjórn Venesúela kom athugasemdum á framfæri
við flugöryggisnefndina 26. júní 2013. Hún greindi nefnd
inni frá þeim atriðum sem voru rædd á fundinum 7. júní
2013.
116) Flugrekandinn Conviasa kom einnig athugasemdum á
framfæri við flugöryggisnefndina 26. júní 2013. Hann
greindi nefndinni frá þeim atriðum sem voru rædd á
fundinum 7. júní 2013 og lagði áherslu á að ef honum yrði
leyft að hefja aftur starfrækslu til Sambandsins myndi
hann taka upp blandaðan rekstur þar sem starfræksla eigin
loftfara af tegundinni Airbus A340-200 yrði sameinuð
starfrækslu loftfara af sambærilegri tegund sem væri í
þjónustuleigu.
117) Á grundvelli úttektarinnar, sem Spánn annaðist, og nýlegrar
heimsóknar á vegum Alþjóðaflugmálastofnunarinnar,
sem og athugasemda Flugmálastjórnar Venesúela og
flugrekandans Conviasa, fagnaði flugöryggisnefndin
þeim mikla og víðtæka árangri sem náðst hefur við að
ráða bót á annmörkunum sem flugöryggisnefndin vakti
máls á 2012. Með tilliti til þessa árangurs, á grundvelli
sameiginlegu viðmiðananna, er það því metið svo að
flugrekandinn Conviasa skuli felldur brott úr viðauka A.
118) Aðildarríkin munu sannprófa hvort farið sé að viðeigandi
öryggiskröfum með skilvirkum hætti, með því að setja
það í forgang að loftför flugrekenda, sem hafa fengið
flugrekstrarleyfi í Venesúela, séu skoðuð á hlaði sam
kvæmt reglugerð (ESB) nr. 965/2012.
119) Ef niðurstöður skoðana á hlaði eða einhverjar aðrar
viðeigandi upplýsingar um öryggismál gefa til kynna
að ekki sé farið að alþjóðlegum öryggiskröfum, neyðist
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framkvæmdastjórnin til að grípa til aðgerða samkvæmt
reglugerð (EB) nr. 2111/2005.
120) Í tengslum við uppfærslu á viðaukunum kemur fram, í 2.
mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 2111/2005, að nauðsynlegt
sé að taka ákvarðanir með skjótum hætti og, eftir því
sem við á, eins fljótt og unnt er miðað við afleiðingarnar
sem það getur haft fyrir öryggi. Reynslan af uppfærslu á
viðaukunum hefur einnig sýnt að það hafi mikla þýðingu
fyrir verndun viðkvæmra upplýsinga og lágmörkun áhrifa
á viðskipti, að ákvarðanir, sem teknar eru í tengslum við
uppfærslu á skránni, séu birtar og öðlist gildi mjög skjótt
eftir að þær hafa verið samþykktar.
121) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 474/2006 til sam
ræmis við það.
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122) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit flugöryggisnefndarinnar.
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Reglugerð (EB) nr. 474/2006 er breytt sem hér segir:
1. Í stað viðauka A komi textinn sem settur er fram í viðauka
A við þessa reglugerð.
2. Í stað viðauka B komi textinn sem settur er fram í viðauka
B við þessa reglugerð.
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 10. júlí 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Fyrir hönd forsetans,
Siim KALLAS
varaforseti.

___________
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VIÐAUKI A
SKRÁ YFIR FLUGREKENDUR SEM ER BANNAÐ AÐ STUNDA HVERS KONAR FLUGREKSTUR
INNAN EVRÓPUSAMBANDSINS (1)
Nafn lögaðila flugrekanda, eins og tilgreint
er á flugrekandaskírteini hans (og nafn
fyrirtækis, ef annað)

Númer flugrekandaskírteinis
(AOC) eða flugrekstrarleyfis

ICAO-kóði
flugrekanda

Ríki flugrekanda

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Súrínam

MERIDIAN AIRWAYS LTD

AOC 023

MAG

Lýðveldið Gana

Allir flugrekendur sem hafa fengið
vottun frá yfirvöldum sem hafa
með höndum lögboðið eftirlit með
Afganistan, þ.m.t.

Íslamska lýðveldið
Afganistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Íslamska lýðveldið
Afganistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Íslamska lýðveldið
Afganistan

PAMIR AIRLINES

Óskráð

PIR

Íslamska lýðveldið
Afganistan

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Íslamska lýðveldið
Afganistan

Allir flugrekendur sem hafa fengið
vottun frá yfirvöldum sem hafa
með höndum lögboðið eftirlit með
Angóla, að undanskildum flug
rekandanum TAAG Angola Airlines
sem skráður er í viðauka B, þ.m.t.

Lýðveldið Angóla

AEROJET

AO 008-01/11

TEJ

Lýðveldið Angóla

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Lýðveldið Angóla

AIR GICANGO

009

Óskráður

Lýðveldið Angóla

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Lýðveldið Angóla

AIR NAVE

017

Óskráður

Lýðveldið Angóla

ANGOLA AIR SERVICES

006

Óskráður

Lýðveldið Angóla

DIEXIM

007

Óskráður

Lýðveldið Angóla

FLY540

AO 004-01 FLYA

Óskráður

Lýðveldið Angóla

GIRA GLOBO

008

GGL

Lýðveldið Angóla

HELIANG

010

Óskráður

Lýðveldið Angóla

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Óskráður

Lýðveldið Angóla

MAVEWA

016

Óskráður

Lýðveldið Angóla

(1)

Unnt væri að heimila að allir flugrekendur, sem eru skráðir í viðauka A, nýti flugréttindi, með því að nota loftfar í þjónustuleigu frá
flugrekanda, sem er ekki bannað að stunda flugrekstur, að því tilskildu að viðeigandi öryggiskröfur séu uppfylltar.
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Nafn lögaðila flugrekanda, eins og tilgreint
er á flugrekandaskírteini hans (og nafn
fyrirtækis, ef annað)

SONAIR

Númer flugrekandaskírteinis
(AOC) eða flugrekstrarleyfis

AO 002-01/10-SOR

ICAO-kóði
flugrekanda

SOR

Allir flugrekendur sem hafa fengið
vottun frá yfirvöldum sem hafa með
höndum lögboðið eftirlit með Benín,
þ.m.t.
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Ríki flugrekanda

Lýðveldið Angóla
Lýðveldið Benín

AERO BENIN

PEA No 014/
MDCTTTATP-PR/ANAC/
DEA/SCS

AEB

Lýðveldið Benín

AFRICA AIRWAYS

Óskráð

AFF

Lýðveldið Benín

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/
MDCTTTATP-PR/DEA/
SCS

Óskráður

Lýðveldið Benín

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ BGL
ANAC/DEA/SCS.

Lýðveldið Benín

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/
MDCTTTATP-PR/ANAC/
DEA/SCS.

LTL

Lýðveldið Benín

COTAIR

PEA No 015/
MDCTTTATP-PR/ANAC/
DEA/SCS.

COB

Lýðveldið Benín

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/
MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Lýðveldið Benín

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/
MDCTTTATP-PR/ANAC/
DEA/SCS

TNB

Lýðveldið Benín

Allir flugrekendur sem hafa fengið
vottun frá yfirvöldum sem hafa
með höndum lögboðið eftirlit með
Lýðveldinu Kongó, þ.m.t.

Lýðveldið Kongó

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Lýðveldið Kongó

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Óskráður

Lýðveldið Kongó

EMERAUDE

RAC06-008

Óskráður

Lýðveldið Kongó

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Lýðveldið Kongó

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Lýðveldið Kongó

EQUATORIAL CONGO AIRLINES
S.A.

RAC 06-014

Óskráður

Lýðveldið Kongó

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Óskráður

Lýðveldið Kongó

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

Lýðveldið Kongó
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Nafn lögaðila flugrekanda, eins og tilgreint
er á flugrekandaskírteini hans (og nafn
fyrirtækis, ef annað)

Númer flugrekandaskírteinis
(AOC) eða flugrekstrarleyfis

ICAO-kóði
flugrekanda

Allir flugrekendur sem hafa fengið
vottun frá yfirvöldum sem hafa
með höndum lögboðið eftirlit með
Lýðstjórnarlýðveldinu Kongó, þ.m.t.
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Ríki flugrekanda

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

AFRICAN AIR SERVICES
COMMUTER

104/CAB/MIN/TVC/2012

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

AIR BARAKA

409/CAB/MIN/
TVC/002/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

AIR CASTILLA

409/CAB/MIN/
TVC/007/2010

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/
TVC/0112/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

AIR MALEBO

409/CAB/MIN/
TVC/0122/2012

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

AIR KASAI

409/CAB/MIN/
TVC/0053/2012

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/
TVC/0056/2012

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/
TVC/00625/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

ARMI GLOBAL BUSINESS
AIRWAYS

409/CAB/MIN/
TVC/029/2012

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

BIEGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/
TVC/051/2012

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

BLUE SKY

409/CAB/MIN/
TVC/0028/2012

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/
TVC/048/09

ABB

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/
TVC/0064/2010

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

CETRACA

105/CAB/MIN/TVC/2012

CER

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/
TVC/0078/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

CONGO EXPRESS AIRLINES

409/CAB/MIN/
TVC/059/2012

EXY

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

COMPAGNIE AFRICAINE
D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/
TVC/0050/2012

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

14.11.2013
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DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

EPHRATA AIRLINES

409/CAB/MIN/
TVC/040/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

EAGLES SERVICES

409/CAB/MIN/
TVC/0196/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

FILAIR

409/CAB/MIN/
TVC/037/2008

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

FLY CONGO

409/CAB/MIN/
TVC/0126/2012

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/
TVC/0027/2008

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

GILEMBE AIR SOUTENANCE
(GISAIR)

409/CAB/MIN/
TVC/0082/2010

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/
TVC/0051/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

GOMAIR

409/CAB/MIN/
TVC/011/2010

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

GTRA

409/CAB/MIN/
TVC/0060/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

INTERNATIONAL TRANS AIR
BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/
TVC/0065/2010

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

JET CONGO AIRWAYS

409/CAB/MIN/
TVC/0011/2012

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

KATANGA EXPRESS

409/CAB/MIN/
TVC/0083/2010

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

KATANGA WINGS

409/CAB/MIN/
TVC/0092/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

KIN AVIA

409/CAB/MIN/
TVC/0059/2010

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/
TVC/001/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

LIGNES AÉRIENNES
CONGOLAISES

Undirskrift ráðherra

LCG

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

(LAC)

(tilskipun nr. 78/205)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/
TVC/009/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

MAVIVI AIR TRADE

409/CAB/MIN/
TVC/00/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó
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OKAPI AIRLINES

409/CAB/MIN/
TVC/086/2011

OKP

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

PATRON AIRWAYS

409/CAB/MIN/
TVC/0066/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

PEGASUS

409/CAB/MIN/
TVC/021/2012

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

SAFE AIR

409/CAB/MIN/
TVC/021/2008

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

STELLAR AIRWAYS

409/CAB/MIN/
TVC/056/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

SION AIRLINES

409/CAB/MIN/
TVC/0081/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/
TVC/0084/2010

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/
TVC/0085/2010

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/
TVC/073/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

WALTAIR AVIATION

409/CAB/MIN/
TVC/004/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/
TVC/0247/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/
TVC/039/2008

WDA

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

Allir flugrekendur sem hafa fengið
vottun frá yfirvöldum sem hafa
með höndum lögboðið eftirlit með
Djíbútí, þ.m.t.
DAALLO AIRLINES

Djíbútí

Óskráð

DAO

Djíbútí
Miðbaugs-Gínea

Allir flugrekendur sem hafa fengið
vottun frá yfirvöldum sem hafa
með höndum lögboðið eftirlit með
Miðbaugs-Gíneu, þ.m.t.
CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/
DGAC/SOPS

Óskráður

Miðbaugs-Gínea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/
DGAC/SOPS

CEL

Miðbaugs-Gínea
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PUNTO AZUL

2012/0006/MTTCT/
DGAC/SOPS

Óskráður

Miðbaugs-Gínea

TANGO AIRWAYS

Óskráð

Óskráður

Miðbaugs-Gínea

Allir flugrekendur sem hafa fengið
vottun frá yfirvöldum sem hafa
með höndum lögboðið eftirlit með
Erítreu, þ.m.t.

Erítrea

ERITREAN AIRLINES

AOC 004

ERT

Erítrea

NASAIR ERITREA

AOC 005

NAS

Erítrea

Allir flugrekendur sem hafa fengið
vottun frá yfirvöldum sem hafa
með höndum lögboðið eftirlit
með Indónesíu, að undanskildum
flugrekendunum Garuda Indonesia,
Airfast Indonesia, Mandala Airlines,
EkspresTransportasiAntarbenua og
Indonesia Air Asia, þ.m.t.

Lýðveldið Indónesía

AIR BORN INDONESIA

135-055

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

ANGKASA SUPER SERVICES

135-050

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

ASCO NUSA AIR

135-022

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

CITILINK INDONESIA

121-046

CTV

Lýðveldið Indónesía

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Lýðveldið Indónesía

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Lýðveldið Indónesía

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Lýðveldið Indónesía

EASTINDO

135-038

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

ENGGANG AIR SERVICE

135-045

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

ERSA EASTERN AVIATION

135-047

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Lýðveldið Indónesía

HEAVY LIFT

135-042

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

Lýðveldið Indónesía
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INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121-044

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

JLB

Lýðveldið Indónesía

KAL STAR

121-037

KLS

Lýðveldið Indónesía

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Lýðveldið Indónesía

KOMALA INDONESIA

135-051

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Lýðveldið Indónesía

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Lýðveldið Indónesía

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

MARTABUANA ABADION

135-049

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

MATTHEW AIR NUSANTARA

135-048

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Lýðveldið Indónesía

MIMIKA AIR

135-007

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

NATIONAL UTILITY HELICOPTER 135-011

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

PACIFIC ROYALE AIRWAYS

121-045

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

PEGASUS AIR SERVICES

135-036

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Lýðveldið Indónesía

PENERBANGAN ANGKASA
SEMESTA

135-026

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

PURA WISATA BARUNA

135-025

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Lýðveldið Indónesía

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

SKY AVIATION

135-044

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

SMAC

135-015

SMC

Lýðveldið Indónesía

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Lýðveldið Indónesía

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Óskráður

Lýðveldið Indónesía
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SURYA AIR

135-046

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121-048

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

TRAVEL EXPRESS AVIATION
SERVICE

121-038

XAR

Lýðveldið Indónesía

TRAVIRA UTAMA

135-009

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Lýðveldið Indónesía

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Lýðveldið Indónesía

UNINDO

135-040

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Lýðveldið Indónesía

Allir flugrekendur sem hafa fengið
vottun frá yfirvöldum sem hafa
með höndum lögboðið eftirlit með
Kasakstan, að undanskildum
flugrekandanum Air Astana, þ.m.t.

Kasakstan

AIR ALMATY

AK-0453-11

LMY

Kasakstan

AIR TRUST AIRCOMPANY

AK-0455-12

RTR

Kasakstan

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0317-12

CID

Kasakstan

ATMA AIRLINES

AK-0437-10

AMA

Kasakstan

AVIA-JAYNAR/AVIA-ZHAYNAR

AK-067-12

SAP

Kasakstan

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0442-11

BBS

Kasakstan

BEK AIR

AK-0463-12

BEK

Kasakstan

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0456-12

BRY

Kasakstan

COMLUX-KZ

AK-0449-11

KAZ

Kasakstan

DETA AIR

AK-0458-12

DET

Kasakstan

EAST WING

AK-0465-12

EWZ

Kasakstan

LUK AERO (ÁÐUR EASTERN
EXPRESS)

AK-0464-12

LIS

Kasakstan

EURO-ASIA AIR

AK-0441-11

EAK

Kasakstan

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL AK-0445-11

KZE

Kasakstan

FLY JET KZ

FJK

Kasakstan

AK-0446-11
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INVESTAVIA

AK-0447-11

TLG

Kasakstan

IRTYSH AIR

AK-0439-11

MZA

Kasakstan

JET AIRLINES

AK-0459-12

SOZ

Kasakstan

JET ONE

AK-0468-12

JKZ

Kasakstan

KAZAIR JET

AK-0442-11

KEJ

Kasakstan

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0466-12

KUY

Kasakstan

KAZAVIASPAS

AK-0452-11

KZS

Kasakstan

MEGA AIRLINES

AK-0462-12

MGK

Kasakstan

PRIME AVIATION

AK-0448-11

PKZ

Kasakstan

SAMAL AIR

AK-0454-12

SAV

Kasakstan

SEMEYAVIA

AK-450-11

SMK

Kasakstan

SCAT

AK-0460-12

VSV

Kasakstan

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0438-11

JTU

Kasakstan

Allir flugrekendur sem hafa fengið
vottun frá yfirvöldum sem hafa
með höndum lögboðið eftirlit með
Kirgiska lýðveldinu, þ.m.t.

Kirgiska lýðveldið

SKY BISHKEK

Óskráð

BIS

Kirgiska lýðveldið

AIR MANAS

17

MBB

Kirgiska lýðveldið

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgiska lýðveldið

CENTRAL ASIAN AVIATION
SERVICES (CAAS)

13

CBK

Kirgiska lýðveldið

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgiska lýðveldið

STATE AVIATION ENTERPRISE
UNDER THE MINISTRY OF
EMERGENCY SITUATIONS
(SAEMES)

20

DAM

Kirgiska lýðveldið

AIR BISHKEK (ÁÐUR EASTOK
AVIA)

15

EAA

Kirgiska lýðveldið

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgiska lýðveldið

KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgiska lýðveldið

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Kirgiska lýðveldið
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S GROUP AVIATION

6

SGL

Kirgiska lýðveldið

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirgiska lýðveldið

SKY WAY AIR

39

SAB

Kirgiska lýðveldið

SUPREME AVIATION

40

SGK

Kirgiska lýðveldið

VALOR AIR

07

VAC

Kirgiska lýðveldið

Allir flugrekendur sem hafa fengið
vottun frá yfirvöldum sem hafa
með höndum lögboðið eftirlit með
Líberíu.

Líbería

Allir flugrekendur sem hafa
fengið vottun frá yfirvöldum
sem hafa með höndum lögboðið
eftirlit með Lýðveldinu Gabon, að
undanskildum flugrekendunum
Gabon Airlines, Afrijet og SN2AG,
sem eru skráðir í viðauka B, þ.m.t.

Lýðveldið Gabon

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA EKG

Lýðveldið Gabon

AIR SERVICES SA

004/MTAC/ANAC-G/DSA RVS

Lýðveldið Gabon

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

007/MTAC/ANAC-G/DSA LGE

Lýðveldið Gabon

NATIONALE ET REGIONALE
TRANSPORT (NATIONALE)

008/MTAC/ANAC-G/DSA NRG

Lýðveldið Gabon

SCD AVIATION

005/MTAC/ANAC-G/DSA SCY

Lýðveldið Gabon

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA SKG

Lýðveldið Gabon

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA SVG

Lýðveldið Gabon

Allir flugrekendur sem hafa fengið
vottun frá yfirvöldum sem hafa
með höndum lögboðið eftirlit með
Lýðveldinu Mósambík, þ.m.t.

Lýðveldið Mósambík

AERO-SERVICOS SARL

MOZ-08

Óskráður

Lýðveldið Mósambík

AEROVISAO DE MOZAMBIQUE

Óskráð

Óskráður

Lýðveldið Mósambík

CFA MOZAMBIQUE

MOZ-10

Óskráður

Lýðveldið Mósambík

CFM-TRANSPORTERS E
TRABALHO AEREO SA

MOZ-07

Óskráður

Lýðveldið Mósambík
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COASTAL AVIATION

MOZ-15

Óskráður

Lýðveldið Mósambík

CR AVIATION

MOZ-14

Óskráður

Lýðveldið Mósambík

EMILIO AIR CHARTER LDA

MOZ-05

Óskráður

Lýðveldið Mósambík

ETA AIR CHARTER LDA

MOZ-04

Óskráður

Lýðveldið Mósambík

HELICOPTEROS CAPITAL

MOZ-11

Óskráður

Lýðveldið Mósambík

KAYA AIRLINES

MOZ-09

KYY

Lýðveldið Mósambík

MOZAMBIQUE AIRLINES
(LINHAS AEREAS DE
MOÇAMBIQUE)

MOZ-01

LAM

Lýðveldið Mósambík

MOZAMBIQUE EXPRESS/MEX

MOZ-02

MXE

Lýðveldið Mósambík

UNIQUE AIR CHARTER

MOZ-13

Óskráður

Lýðveldið Mósambík

SAFARI AIR

MOZ-12

Óskráður

Lýðveldið Mósambík

TTA SARL

MOZ-16

Óskráður

Lýðveldið Mósambík

VR CROPSPRAYERS LDA

MOZ-06

Óskráður

Lýðveldið Mósambík

Allir flugrekendur sem hafa fengið
vottun frá yfirvöldum sem hafa
með höndum lögboðið eftirlit með
Filippseyjum, að undanskildum
flugrekandanum Philippine Airlines,
þ.m.t.

Lýðveldið Filippseyjar

AEROEQUIPEMENT AVIATION

2010037

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

AIR ASIA PHILIPPINES

2012047

APG

Lýðveldið Filippseyjar

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

GAP

Lýðveldið Filippseyjar

AIR JUAN AVIATION

2013053

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS
PHILIPPINES INC.

2012048

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

ASIAN AEROSPACE
CORPORATION

2012050

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

ASTRO AIR INTERNATIONAL

2012049

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

CANADIAN HELICOPTERS
PHILIPPINES INC.

2010026

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

CEBU PACIFIC AIR

2009002

CEB

Lýðveldið Filippseyjar

14.11.2013

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nafn lögaðila flugrekanda, eins og tilgreint
er á flugrekandaskírteini hans (og nafn
fyrirtækis, ef annað)

Númer flugrekandaskírteinis
(AOC) eða flugrekstrarleyfis

ICAO-kóði
flugrekanda

Nr. 64/365

Ríki flugrekanda

CM AERO SERVICES

20110401

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

CYCLONE AIRWAYS

2010034

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

INAEC AVIATION CORP.

2010028

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

INTERISLAND AIRLINES

2010023

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

ISLAND AVIATION

2009009

SOY

Lýðveldið Filippseyjar

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

LION AIR

2009019

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

2010029

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

MAGNUM AIR

2012051

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

MISIBIS AVIATION &
DEVELOPMENT CORP

2010020

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

NORTHSKY AIR INC.

2011042

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

OMNI AVIATION CORP.

2010033

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

ROYAL AIR CHARTER SERVICES
INC.

2010024

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

ROYAL STAR AVIATION, INC.

2010021

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

SOUTH EAST ASIAN AIRLINES

2009 004

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

SOUTH EAST ASIAN AIRLINES
(SEAIR) INTERNATIONAL

2012052

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

SOUTHERN AIR FLIGHT
SERVICES

2011045

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

SUBIC SEAPLANE, INC.

2011035

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

WCC AVIATION COMPANY

2009015

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

EZD

Lýðveldið Filippseyjar

Allir flugrekendur sem hafa fengið
vottun frá yfirvöldum sem hafa með
höndum lögboðið eftirlit með Saó
Tóme og Prinsípe, þ.m.t.

Saó Tóme og Prinsípe

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Saó Tóme og Prinsípe

BRITISH GULF INTERNATIONAL
COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

Saó Tóme og Prinsípe
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EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

Saó Tóme og Prinsípe

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Óskráður

Saó Tóme og Prinsípe

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

Saó Tóme og Prinsípe

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Óskráður

Saó Tóme og Prinsípe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Saó Tóme og Prinsípe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL
LTD

02/AOC/2002

TFK

Saó Tóme og Prinsípe

TRANSCARG

01/AOC/2009

Óskráður

Saó Tóme og Prinsípe

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TLZ

Saó Tóme og Prinsípe

Allir flugrekendur sem hafa fengið
vottun frá yfirvöldum sem hafa með
höndum lögboðið eftirlit með Síerra
Leóne, þ.m.t.

Síerra Leóne

AIR RUM, LTD

Óskráð

RUM

Síerra Leóne

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Óskráð

DTY

Síerra Leóne

HEAVYLIFT CARGO

Óskráð

Óskráður

Síerra Leóne

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Óskráð

ORJ

Síerra Leóne

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Óskráð

PRR

Síerra Leóne

SEVEN FOUR EIGHT AIR
SERVICES LTD

Óskráð

SVT

Síerra Leóne

TEEBAH AIRWAYS

Óskráð

Óskráður

Síerra Leóne

Allir flugrekendur sem hafa fengið
vottun frá yfirvöldum sem hafa með
höndum lögboðið eftirlit með Súdan,
þ.m.t.

Lýðveldið Súdan

ALFA AIRLINES

054

AAJ

Lýðveldið Súdan

ALMAJAL AVIATION SERVICE

015

MGG

Lýðveldið Súdan

BADER AIRLINES

035

BDR

Lýðveldið Súdan

BENTIU AIR TRANSPORT

029

BNT

Lýðveldið Súdan

BLUE BIRD AVIATION

011

BLB

Lýðveldið Súdan

DOVE AIRLINES

052

DOV

Lýðveldið Súdan

ELIDINER AVIATION

008

DND

Lýðveldið Súdan
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FOURTY EIGHT AVIATION

053

WHB

Lýðveldið Súdan

GREEN FLAG AVIATION

017

Óskráður

Lýðveldið Súdan

HELEJETIC AIR

057

HJT

Lýðveldið Súdan

KATA AIR TRANSPORT

009

KTV

Lýðveldið Súdan

KUSH AVIATION

060

KUH

Lýðveldið Súdan

MARSLAND COMPANY

040

MSL

Lýðveldið Súdan

MID AIRLINES

025

NYL

Lýðveldið Súdan

NOVA AIRLINES

046

NOV

Lýðveldið Súdan

SUDAN AIRWAYS

001

SUD

Lýðveldið Súdan

SUN AIR COMPANY

051

SNR

Lýðveldið Súdan

TARCO AIRLINES

056

TRQ

Lýðveldið Súdan

Allir flugrekendur sem hafa fengið
vottun frá yfirvöldum sem hafa
með höndum lögboðið eftirlit með
Svasílandi, þ.m.t.
SWAZILAND AIRLINK

Svasíland

Óskráð

SZL

Allir flugrekendur sem hafa fengið
vottun frá yfirvöldum sem hafa
með höndum lögboðið eftirlit með
Sambíu, þ.m.t.
ZAMBEZI AIRLINES

Svasíland
Sambía

Z/AOC/001/2009

ZMA

Sambía

Nr. 64/367

Nr. 64/368

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

14.11.2013

VIÐAUKI B
SKRÁ YFIR FLUGREKENDUR SEM SÆTA REKSTRARTAKMÖRKUNUM INNAN EVRÓPUSAMBANDSINS (1)
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Tegund loftfars sem
sætir takmörkunum

Skrásetningarmerki og
framleiðsluraðnúmer
ef það er fyrir hendi

Skráningarríki

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01 KOR

Norður-Kórea
(DPRK)

Öll loftför, að
Öll loftför, að
undanskildum:
undanskildum:
tveimur loftförum af P-632, P-633
tegundinni Tu-204

AFRIJET (1)

002/MTAC/
ANAC-G/DSA

ABS

Lýðveldið Gabon

Öll loftför, að
undanskildum:
tveimur loftförum af
tegundinni Falcon 50
og tveimur loftförum
af tegundinni Falcon
900

Öll loftför, að
Lýðveldið Gabon
undanskildum:
TR-LGV, TR-LGY,
TR-AFJ, TR-AFR

AIR ASTANA (2)

AK-0443-11

KZR

Kasakstan

Öll loftför, að
undanskildum
loftförum af
tegundinni Boeing
B767, loftförum af
tegundinni Boeing
B757, loftförum af
tegundinni Airbus
A319/320/321

Öll loftför, að
Arúba
undanskildum:
(Konungsríkið
loftförum af teg
Holland)
undinni Boeing
B767, sem tilgreind
eru á flugrekanda
skírteininu, loft
förum af tegundinni
Boeing B757, sem
tilgreind eru á flug
rekandaskírteininu,
loftförum af teg
undinni Airbus
A319/320/321, sem
tilgreind eru á flug
rekandaskírteininu

AIRLIFT
INTERNATIONAL
(GH) LTD

AOC 017

ALE

Lýðveldið Gana

Öll loftför, að
undanskildum:
tveimur loftförum af
tegundinni DC8-63F

Öll loftför, að
undanskildum:
9G-TOP og
9G-RAC

AIR
MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Madagaskar

Öll loftför, að
undanskildum:
þremur loftförum
af tegundinni
Boeing B737-300,
tveimur loftförum
af tegundinni ATR
72-500, einu loftfari
af tegundinni ATR
42-500, einu loftfari
af tegundinni
ATR 42-320 og
þremur loftförum
af tegundinni DHC
6-300

Lýðveldið
Öll loftför, að
Madagaskar
undanskildum:
5R-MFH,
5R-MFI, 5R-MFL,
5R-MJE, 5R-MJF,
5R-MJG, 5R-MVT,
5R-MGC,
5R-MGD, 5R-MGF

AIR SERVICE
COMORES

06-819/TA-15/
DGACM

KMD

Kómoreyjar

Öll loftför, að
undanskildu: LET
410 UVP

Öll loftför, að
Kómoreyjar
undanskildu:
D6-CAM (851336)

GABON
AIRLINES (3)

001/MTAC/ANAC

GBK

Lýðveldið Gabon

Öll loftför, að
Öll loftför, að
undanskildu: einu
undanskildu:
loftfari af tegundinni TR-LHP
Boeing B767-200

(1)

Norður-Kórea
(DPRK)

Lýðveldið Gana

Lýðveldið Gabon

Unnt væri að heimila að allir flugrekendur, sem eru skráðir í viðauka B, nýttu flugréttindi með því að nota loftfar í þjónustuleigu frá flugrekanda, sem er ekki bannað að
stunda flugrekstur, að því tilskildu að viðeigandi öryggiskröfur væru uppfylltar.

14.11.2013

Nafn lögaðila
flugrekanda, eins
og tilgreint er á
flugrekandaskírteini
hans (og nafn
fyrirtækis, ef annað)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Númer
flugrekandaskírteinis
(AOC)

ICAO-kóði
flugrekanda

Ríki flugrekanda

Tegund loftfars sem
sætir takmörkunum

Nr. 64/369

Skrásetningarmerki og
framleiðsluraðnúmer
ef það er fyrir hendi

IRAN AIR (4)

FS100

IRA

Íslamska
lýðveldið Íran

Öll loftför, að
undanskildum:
14 loftförum af
tegundinni Airbus
A300, átta loftförum
af tegundinni Airbus
A310, einu loftfari
af tegundinni Boeing
B737

NOUVELLE AIR
AFFAIRES GABON
(SN2AG)

003/MTAC/
ANAC-G/DSA

NVS

Lýðveldið Gabon

Lýðveldið Gabon,
Öll loftför, að
Öll loftför, að
undanskildu: einu
Lýðveldið Suðurundanskildum:
loftfari af tegundinni TR-AAG, ZS-AFG Afríka
Challenger CL-601
og einu loftfari af
tegundinni HS-125800

TAAG ANGOLA
AIRLINES

001

DTA

Lýðveldið Angóla Öll loftför, að
undanskildum:
fimm loftförum
af tegundinni
Boeing B-777 og
fjórum loftförum af
tegundinni B-737700

( 1)
(2)
(3)
(4)

Öll loftför, að
undanskildum:
EP-IBA
EP-IBB
EP-IBC
EP-IBD
EP-IBG
EP-IBH
EP-IBI
EP-IBJ
EP-IBM
EP-IBN
EP-IBO
EP-IBS
EP-IBT
EP-IBV
EP-IBX
EP-IBZ
EP-ICE
EP-ICF
EP-IBK
EP-IBL
EP-IBP
EP-IBQ
EP-AGA

Skráningarríki

Íslamska
lýðveldið Íran

Öll loftför, að
Lýðveldið Angóla
undanskildum:
D2-TED, D2-TEE,
D2-TEF, D2-TEG,
D2-TEH, D2-TBF,
D2-TBG, D2 TBH,
D2-TBJ

Flugrekandanum Afrijet er einungis heimilt að nota þau loftför sem eru tilgreind fyrir núverandi starfrækslustig hans innan Sambandsins.
Flugrekandanum Air Astana er einungis heimilt að nota tilgreindar tegundir loftfara fyrir núverandi starfrækslustig sitt innan Sambandsins, svo framarlega sem þessi
loftför eru skráð í Arúba og allar breytingar á flugrekandaskírteininu eru lagðar fram tímanlega fyrir framkvæmdastjórnina og Evrópustofnun um öryggi flugleiðsögu.
Flugrekandanum Gabon Airlines er einungis heimilt að nota þau loftför sem eru tilgreind fyrir núverandi starfrækslustig hans innan Sambandsins.
Flugrekandanum Iran Air er einungis heimilt að starfrækja flug til Sambandsins með því að nota loftförin sem tilgreind eru samkvæmt þeim skilyrðum sem sett eru fram
í 69. forsendu reglugerðar (ESB) nr. 590/2010, Stjtíð. ESB L 170, 6.7.2010, bls. 15.

