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ESB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN
REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) nr. 295/2008

2015/EES/46/01

frá 11. mars 2008
um hagskýrslur um skipulag fyrirtækja
(endurútgefin) (*)
EVRÓPUÞINGIÐ
HAFA,

OG

RÁÐ

EVRÓPUSAMBANDSINS

4)

Reglugerð þessi ætti að kveða á um að hagskýrslur verði
áfram notaðar til stuðnings ákvörðunum í núverandi
málaflokkum og að uppfylla viðbótarkröfurnar sem koma
upp vegna nýs stefnumótandi frumkvæðis Bandalagsins,
og vegna stöðugrar endurskoðunar forgangsatriða í
hagskýrslum til að nýta tiltæk úrræði sem best og takmarka
svarbyrði. Beina skal sérstakri athygli að áhrifunum sem
stefna Bandalagsins í orku- og umhverfismálum, eins og
felst í efnareglugerðinni (REACH) (EB) nr. 1907/2006
(6), hefur á fyrirtæki. Hvetja ætti til samvinnu og miðlunar
bestu starfsvenja milli hagstofa aðildarríkja í Sambandinu
til að tryggja skilvirkari notkun stjórnsýslugagna.

5)

Aukin þörf er á gögnum um þjónustustarfsemi,
einkum viðskiptaþjónustu. Þörf er á hagskýrslum
fyrir efnahagslega greiningu og mótun stefnu um hver
sé öflugasti geirinn í hagkerfum nútímans, einkum
varðandi möguleikann á vexti og atvinnusköpun.
Á fundi leiðtogaráðsins í Lissabon 23. og 24. mars
2000 var lögð áhersla á mikilvægi þjónustustarfsemi.
Mæling á veltu, eftir sundurliðuðum þjónustuvörum
í viðskiptum, er nauðsynleg forsenda rétts skilnings á
þjónustustarfsemi í hagkerfinu. Á fundi leiðtogaráðsins í
Stokkhólmi 23. og 24. mars 2001 var niðurstaðan sú að
stofnun skilvirks innri markaðar fyrir þjónustustarfsemi
væri eitt af helstu forgangsatriðum Evrópu. Hagskýrslur
eftir sundurliðuðum þjónustuvörum í viðskiptum yfir
landamæri eru mikilvægar til að fylgjast með starfsemi
innri markaðarins varðandi þjónustustarfsemi, úttekt á
samkeppnishæfni þjónustustarfsemi og mat á áhrifum
hindrana á þjónustuviðskipti.

6)

Þörf er á gögnum um lýðfræði fyrirtækja, einkum vegna
þess að þau eru þáttur í grunnhagvísum sem komið var á
fót til að fylgjast með árangrinum sem varðar markmiðin
sem sett eru fram í Lissabon-áætluninni. Einnig er þörf á
samræmdum gögnum um lýðfræði fyrirtækja og á áhrif
þeirra á atvinnumál til að færa sönnur á tilmæli um stefnu
til að styðja við frumkvöðlastarfsemi.

(6)

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 (Stjtíð. ESB L 396 30.12.2006, bls. 1) með leiðréttingum samkvæmt
Stjtíð. ESB L 136, 29.5.2007, bls. 3). Reglugerðinni var breytt með reglugerð
ráðsins (EB) nr. 1354/2007 (Stjtíð. ESB L 304, 22.11.2007, bls. 1).

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
1. mgr. 285. gr.,
með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,
með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópu
sambandsins (1),
í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr.
sáttmálans (2),
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Reglugerð ráðsins (EB, KBE) nr. 58/97 frá 20. desem
ber 1996 um hagskýrslur um skipulag fyrirtækja (3) hefur
nokkrum sinnum verið breytt umtalsvert (4). Þar eð nú er
verið að gera frekari breytingar á reglugerðinni er æski
legt, til glöggvunar og hagræðingar, að endurútgefa við
komandi ákvæði.

2)

Með reglugerð (EB, KBE) nr. 58/97 var settur sameigin
legur rammi um söfnun, samantekt, afhendingu og mat
á hagskýrslum Bandalagsins um skipulag, starfsemi,
samkeppnishæfni og afkomu fyrirtækja í Bandalaginu.

3)

Með ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2367/2002/
EB frá 16. desember 2002 um hagskýrsluáætlun Banda
lagsins 2003 til 2007 (5) var samþykkt áætlun sem tók mið
af forgangsröðun við stefnumótun Bandalagsins í efna
hags- og peningamálum, stækkun Evrópusambandsins
og sam
keppnishæfni, byggðastefnu, sjálfbærri þróun
og framkvæmdaáætlun um félagsmál. Hagskýrslur um
atvinnustarfsemi fyrirtækja eru mikilvægur hluti þessarar
áætlunar.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 97, 9.4.2008, bls. 13. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 123/2008 frá 7. nóvember
2008 um breytingu á á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn,
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 79, 18.12.2008,
s. 24.
1
( ) Stjtíð. ESB C 318, 23.12.2006, bls. 78.
(2) Álit Evrópuþingsins frá 29. mars 2007 (Stjtíð. ESB C 27 E, 31.1.2008,
bls. 139) og ákvörðun ráðsins frá 14. febrúar 2008.
(3) Stjtíð. EB L 14, 17.1.1997, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1893/2006 (Stjtíð. ESB L 393,
30.12.2006, bls. 1).
(4) Sjá X. viðauka.
(5) Stjtíð. EB L 358, 31.12.2002, bls. 1. Ákvörðuninni var breytt með ákvörðun
nr. 787/2004/EB (Stjtíð. ESB L 138, 30.4.2004, bls. 12).

Nr. 46/2

7)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Einnig er þörf á sveigjanlegum úrræðum innan hag
skýrslu
rammans sem getur leitt til skjótra og tíman
legra viðbragða til að finna þarfir notenda sem leiða
í auknum mæli af öflugum, nýjum og flóknum ein
kennum þekkingarhagkerfisins. Tenging slíkrar sérstakrar
gagnasöfnunar við samfellda söfnun gagna um hag
skýrslur um skipulag fyrirtækja getur bætt auknu virði við
upplýsingar sem er safnað saman í báðum könnunum og
gæti lækkað heildarbyrði á svarendur með því að koma í
veg fyrir tvítekningu gagnasöfnunar.

20.8.2015

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Efni
Með reglugerð þessari er komið á fót sameiginlegum ramma
um söfnun, samantekt, afhendingu og úttekt á hagskýrslum
Bandalagsins um skipulag, starfsemi, samkeppnishæfni og
afkomu fyrirtækja í Bandalaginu.
Tilgangurinn með samantekt hagskýrslna er einkum að greina:

8)

9)

Nauðsynlegt er að kveða á um ráðstafanir vegna sam
þykktar mælinga við framkvæmd þessarar reglugerðar til
að gera mögulegt að skýra nánar reglur fyrir söfnun og
tölfræðilega úrvinnslu gagna og til að vinna og afhenda
niðurstöður.

Samþykkja ber nauðsynlegar ráðstafanir til að fram
kvæma þessa reglugerð í samræmi við ákvörðun ráðsins
1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um meðferð
framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni er falið (7).

a) skipulag og þróun á starfsemi fyrirtækja,
b) framleiðsluþætti sem eru notaðir og aðra þætti sem greiða
fyrir mælingu á atvinnustarfsemi, samkeppnishæfni og
afkomu,
c) svæðisbundna og landsbundna þróun fyrirtækja og markaða
og einnig í Bandalaginu og á alþjóðavettvangi,
d) viðskiptahætti,

10) Framkvæmdastjórnin ætti einkum að hafa vald til að
uppfæra skrána um könnunaratriðin í viðaukunum, ákvarða
samantektartíðni hagskýrslna, reglur um flöggun gagna
sem framlag til samtalna Evrópuhagreikninga (CETO),
fyrsta viðmiðunarár samantektar og sundurliðunar
niðurstaðna, einkum flokkun sem á að nota og samsetning
stærðarflokka, uppfæra tímabil vegna afhendingar gagna,
aðlaga sundurliðun aðgerða og vara til að breyta eða
endurskoða atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna
(NACE) og vöruflokkun eftir atvinnugreinum (CPA),
samþykkja ráðstafanir á grunni mats á forkönnunum,
breyta lægri mörkum á viðmiðunarþýði í VIII. viðauka
og koma á viðmiðun á gæðamati. Samþykkja ber þessar
ráðstafanir í samræmi við reglunefndarmeðferð með
grannskoðun sem kveðið er á um í 5. gr. a í ákvörðun
1999/468/EB þar eð þær eru almenns eðlis og er ætlað að
breyta veigalitlum þáttum þessarar reglugerðar, m.a. með
því að bæta við hana nýjum og veigalitlum atriðum.

11) Bandalagið getur samþykkt ráðstafanir í samræmi
við nálægðarregluna eins og hún er sett fram í 5. gr.
sáttmálans þar eð aðildarríkin geta ekki hvert í sínu
lagi náð til fulls markmiðum þessarar reglugerðar sem
eru að afla samræmdra gagna um skipulag, starfsemi,
samkeppnishæfni og afkomu fyrirtækja í Bandalaginu,
og markmiðin nást þar af leiðandi betur á vettvangi
Bandalagsins. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og
hún er sett fram í þeirri grein, er ekki gengið lengra en
nauðsyn krefur í þessari reglugerð til að ná því markmiði.

(7)

Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. Ákvörðuninni var breytt með
ákvörðun 2006/512/EB (Stjtíð. ESB L 200, 22.7.2006, bls. 11).

e) lítil og meðalstór fyrirtæki og
f) sértæk könnunaratriði fyrirtækja sem varða ákveðna
sundurliðun á starfsemi.
2. gr.
Gildissvið
1. Reglugerð þessi tekur til allrar markaðsstarfsemi sem er
tilgreind í bálkum B til N og P til S í sameiginlegu atvinnu
greinaflokkuninni Evrópubandalaganna sem komið var á fót
með reglugerð (EB) nr. 1893/2006 (hér á eftir nefnd NACE,
2. endursk.).
2. Fella skal hagskýrslueiningar af tegundunum, sem
skráðar eru í I. þætti í viðauka við reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 696/93 frá 15. mars 1993 um hagskýrslueiningar fyrir
athugun og greiningu á framleiðslukerfi Bandalagsins (8) og eru
flokkaðar undir einni starfseminni sem um getur í 1. málsgrein,
inn í gildissvið þessarar reglugerðar. Notkun sérstakra eininga
við samantekt hagskýrslna er tilgreind í viðaukunum við þessa
reglugerð.
3. gr.
Einingar
1. Flokka skal hagskýrslurnar, sem taka á saman fyrir svæði
sem um getur í 1. gr., í einingar.
(8)

Stjtíð. EB L 76, 30.3.1993, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. ESB L 284,
31.10.2003, bls. 1).

20.8.2015

2.
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Í reglugerð þessari skulu einingarnar vera:

a) sameiginleg eining fyrir árlegar grunnhagtölur um skipulag
fyrirtækja, eins og þær eru skilgreindar í I. viðauka,
b) sundurliðuð eining fyrir grunnhagtölur um skipulag
iðnfyrirtækja, eins og þær eru skilgreindar í II. viðauka,
c) sundurliðuð eining fyrir grunnhagtölur um skipulag
verslunarfyrirtækja, eins og þær eru skilgreindar í
III. viðauka,
d) sundurliðuð eining fyrir grunnhagtölur um skipulag
fyrirtækja í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð, eins og
þær eru skilgreindar í IV. viðauka,
e) sundurliðuð eining fyrir grunnhagtölur um skipulag
vátryggingarfyrirtækja, eins og þær eru skilgreindar í
V. viðauka,
f) sundurliðuð eining fyrir grunnhagtölur um lánastofnanir,
eins og þær eru skilgreindar í VI. viðauka,
g) sundurliðuð eining fyrir grunnhagtölur um lífeyrissjóði,
eins og þær eru skilgreindar í VII. viðauka,
h) sundurliðuð eining fyrir grunnhagtölur um fyrirtæki
í viðskiptaþjónustu, eins og þær eru skilgreindar í
VIII. viðauka,

g) tímabilið sem hefst við lok viðmiðunartímabilsins innan
hvers afhenda ber hagskýrslurnar,
h) leyfð hámarkslengd umbreytingartímabilsins.
4. Áætla skal notkun sveigjanlegrar einingar, sem vísað er
til í k-lið 2. málsgreinar, í náinni samvinnu við aðildarríki.
Framkvæmdastjórnin skal ákvarða gildissvið hennar, skrá
yfir könnunaratriði, viðmiðunartímabil, starfsemi sem náð
verður og gæðakröfur að lágmarki 12 mánuðum fyrir upphaf
viðmiðunartímabilsins, til samræmis við reglunefndarmeðferð
sem vísað er til í 2. mgr. 12. gr. Framkvæmdastjórnin skal
einnig tilgreina þörf fyrir upplýsingar og áhrif gagnasöfnunar
með tilliti til byrði á fyrirtæki og kostnaðar aðildarríkjanna.
Takmarka skal stærð gagnasöfnunar við að hámarki 20
könnunaratriði fyrirtækja eða spurningar, við að hámarki
25 000 svarandi fyrirtæki innan Evrópusambandsins og
hámarks meðaltíma einstakra svara við 1,5 klst. til að
takmarka byrði á fyrirtæki og kostnað aðildarríkja. Sérstök
gagnasöfnun skal innihalda lýsandi fjölda aðildarríkja.
Framkvæmdastjórnin getur sett upp evrópska úrtökuaðferð til
að tryggja lágmarksbyrði og -kostnað þegar einungis er þörf
fyrir niðurstöður á evrópskum vettvangi.
Framkvæmdastjórnin getur að hluta til fjármagnað kostnað
við sérstaka gagnasöfnun með því að nota viðurkenndar
málsmeðferðarreglur.

i) sundurliðuð eining fyrir grunnhagtölur um lýðfræði
fyrirtækja, eins og þær eru skilgreindar í IX. viðauka,
j) sveigjanleg eining fyrir framkvæmd tilgreindrar og
takmarkaðrar sérstakrar gagnasöfnunar um könnunaratriði
fyrirtækja.
3. Mæla skal fyrir um eftirfarandi upplýsingar í hverri
einingu:
a) taka á saman hagskýrslur um alla starfsemi sem fellur undir
gildissviðið sem vísað er til í 1. mgr. 2. gr.,
b) hvaða gerðir hagskýrslueininga ber að nota við samantekt
hagskýrslna úr skránni yfir hagskýrslueiningar sem um
getur í 2. mgr. 2. gr.,
c) skrár yfir könnunaratriðin sem taka á saman hagskýrslur um
fyrir sviðin sem um getur í 1. gr. og viðmiðunartímabilin
fyrir þessi könnunaratriði,
d) hversu oft hagtölur eru teknar saman, sem skal vera
annaðhvort árlega eða á nokkurra ára fresti. Ef á nokkurra
ára fresti skal samantekt fara fram á a.m.k. tíu ára fresti,
e) tímaáætlun sem sýnir fyrstu viðmiðunarárin sem taka ber
saman hagskýrslur um,
f) staðlana varðandi dæmigert mat og gæðamat,

Nr. 46/3

4. gr.
Forkannanir
1. Framkvæmdastjórnin skal hefja röð forkannana og
aðildarríkin framkvæma þær að eigin frumkvæði, eins og
tilgreint er í viðaukunum. Framkvæmdastjórnin skal veita
heimildir til innlendra yfirvalda í skilningi 2. gr. reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 322/97 frá 17. febrúar 1997 um hagskýrslur
Bandalagsins (9), í kjölfar auglýsingar eftir tillögum.
2. Framkvæma skal forkannanirnar til að meta mikilvægi og
hagkvæmni við söfnun gagna. Framkvæmdastjórnin skal meta
niðurstöður forkannana með tilliti til ávinnings af því að gögnin
séu tiltæk, með tilliti til kostnaðarins við söfnun þeirra og byrði
á fyrirtæki af þeim sökum.
3. Framkvæmdastjórnin skal upplýsa Evrópuþingið og ráðið
um niðurstöður forkannananna.
4. Samþykkja skal ráðstafanirnar, sem er ætlað að breyta
veigalitlum þáttum þessarar reglugerðar, með því að bæta
við hana á grundvelli mats á forkönnununum í samræmi við
reglunefndarmeðferð með grannskoðun sem um getur í 3. mgr.
12. gr.
(9)

Stjtíð. EB L 52, 22.2.1997, bls. 1. Reglugerðinni var breytt með reglugerð
(EB) nr. 1882/2003.
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5. gr.

7. gr.

Öflun gagna

Samanburðarhæfi

1. Aðildarríki skulu afla nauðsynlegra gagna til að fylgjast
með könnunaratriðunum í skránum sem um getur í einingunum
í 3. gr.

1. Aðildarríkin skulu afhenda samanburðarhæfar niður
stöður frá gögnum sem safnað var og voru metin í kjölfar
sundurliðunarinnar sem mælt er fyrir um fyrir hverja einingu í
3. gr. og viðkomandi viðaukum.

2. Aðildarríkin geta aflað nauðsynlegra gagna með því að
tengja saman mismunandi heimildir sem eru tilgreindar hér
að neðan og beita til þess grundvallarreglunni um einföldun
stjórnsýslu:

2. Aðildarríkin skulu afhenda hlutalandsniðurstöður eftir
þeim stigum atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 2. endursk.)
sem mælt er fyrir um í viðaukunum, eða eru ákvörðuð í samræmi
við reglunefndarmeðferðina með grannskoðun sem um getur í
3. mgr. 12. gr., til að unnt sé að taka saman heildarniðurstöður
Bandalagsins.

a) skyldukannanir: lögformlegu einingunum, sem tilheyra eða
eru settar saman úr hagskýrslueiningunum sem aðildarríkin
kalla eftir, ber skylda til að láta í té nákvæmar og ítarlegar
upplýsingar innan tilskilins frests,
b) aðrar heimildir, sem eru að minnsta kosti jafngildar að því
er varðar nákvæmni og gæði,
c) tölfræðilegar matsaðferðir, þar sem sumum könnunar
atriðunum hefur ekki verið fylgt fyrir allar einingarnar.
3. Innlend yfirvöld og framkvæmdastjórnin (Hagstofa
Evrópu
sambandsins) skulu, með þeim takmörkunum og
skilyrðum sem hvert aðildarríki og framkvæmdastjórnin setur
með hliðsjón af valdheimildum þessara aðila, hafa aðgang að
stjórnsýslugögnum hver á eigin sviði opinberrar stjórnsýslu
til að draga úr svarbyrði, að því marki sem þessi gögn eru
nauðsynleg til að uppfylla nákvæmniskröfurnar sem um getur
í 6. gr. Einnig skal, þar sem það er mögulegt, nota viðeigandi
stjórnsýslugögn til að uppfylla upplýsingaskyldu þessarar
reglugerðar.
4. Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin skulu, með hliðsjón
af valdsviði þessara aðila, stuðla að aukinni notkun rafræns
gagnaflutnings og meiri sjálfvirkni í gagnavinnslu.
6. gr.
Nákvæmni
1. Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til
að tryggja að innsend gögn endurspegli þýðissamsetningu
hagskýrslueininganna, sem mælt er fyrir um í viðaukunum.

2. Fara skal fram gæðamat þar sem ávinningurinn af því að
hafa gögnin til reiðu er borinn saman við söfnunarkostnað og
byrði fyrirtækja, einkum lítilla fyrirtækja.

3. Aðildarríkin skulu afhenda framkvæmdastjórninni, að
beiðni hennar, allar nauðsynlegar upplýsingar vegna matsins
sem um getur í 2. málsgrein.

8. gr.
Afhending niðurstaðna
1. Aðildarríkin skulu afhenda framkvæmdastjórninni (Hag
stofu Evrópusambandsins) niðurstöðurnar, sem mælt er fyrir um
í 7. gr. þessarar reglugerðar, ásamt trúnaðargögnum, í samræmi
við gildandi ákvæði Bandalagsins um afhendingu gagna sem
eru háð trúnaðarkvöðum í hagskýrslum, einkum reglugerð
ráðsins (KBE, EBE) nr. 1588/90 (10). Þessi Bandalagsákvæði
gilda um meðferð niðurstaðnanna að svo miklu leyti sem þær
hafa að geyma trúnaðargögn.
2. Afhenda skal niðurstöðurnar á viðeigandi tæknilegu sniði
og innan frests er reiknast frá lokum viðmiðunartímabilsins
sem mæla skal fyrir um til samræmis við reglunefndarmeðferð
með grannskoðun, sem um getur í 3. mgr. 12. gr., fyrir
einingarnar sem kveðið er á um í a til h og j-lið 2. mgr. 3. gr. og
skal ekki vera lengri en 18 mánuðir. Fresturinn fyrir eininguna,
sem kveðið er á um í i-lið 2. mgr. 3. gr., skal ekki vera lengri
en 30 mánuðir eða 18 mánuðir eins og mælt er fyrir um í
9. þætti IX. viðauka. Einnig skal afhenda nokkrar áætlaðar
bráðabirgðaniðurstöður innan frests sem reiknast frá lokum
viðmiðunartímabilsins sem mælt skal fyrir um í samræmi við
málsmeðferð fyrir einingarnar, eins og um getur í a til g-lið
2. mgr. 3. gr., og skal ekki vera lengri en 10 mánuðir. Frestur á
afhendingu bráðabirgðaniðurstaðna skal ekki vera lengri en 18
mánuðir fyrir eininguna sem kveðið er á um í i-lið 2. mgr. 3. gr.
3. Aðildarríkin geta merkt gögn til að nota aðeins sem
framlag til samtalna Evrópuhagreikninga (CETO) í því
skyni að lágmarka byrði fyrirtækja og kostnað innlendra
hagskýrsluyfirvalda. Hvorki skal Hagstofa Evrópusambandsins
birta þessi gögn né aðildarríki merkja gögn sem birt
eru innanlands með merkingu á framlagi til samtalna
Evrópuhagreikninga (CETO-fána). Notkun CETO-fána skal
vera háð hlutdeild einstakra aðildarríkja í heildarvirðisauka
Evrópusambandsins í atvinnurekstri eins og hér segir:
a) Þýskaland, Frakkland, Ítalía og Bretland: Hægt er að senda
gögn sem merkt eru sem framlag til samtalna Evrópu
hagreikninga fyrir atvinnugreinaflokkun Evrópusam
bandsins, (NACE 2. endursk.), undirgreinarstigs og fyrir
(10) Stjtíð. EB L 151, 15.6.1990, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 1882/2003.
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sundurliðun á stærðarflokkum atvinnugreinaflokkunar
Evrópubandalaganna (NACE, 2. endursk.), flokksstig. Að
hámarki má merkja við í 15% reitanna.
b) Belgía, Danmörk, Írland, Grikkland, Spánn, Holland,
Austurríki, Pólland, Portúgal, Finnland og Svíþjóð: Hægt
er að senda gögn sem merkt eru sem framlag til samtalna
Evrópuhagreikninga fyrir atvinnugreinaflokkun Evrópu
sam
bandsins, (NACE 2. endursk.), undir
grein
ar
stig og
fyrir sundurliðun á stærðarflokkum atvinnugreinaflokkunar
Evrópubandalaganna (NACE, 2. endursk.), flokksstig.
Að hámarki má merkja við í 25% reitanna. Einnig er
hægt að senda til viðbótar gögn merkt sem framlag til
samtalna Evrópuhagreikninga ef, í einhverjum af þessum
aðildarríkjum, hlutur atvinnugreinaflokkunar Evrópubanda
laganna (NACE, 2. endursk.) undirgreina eða stærðarflokka
atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna (NACE,
2. endursk.) flokks er lægri en 0,1% hagkerfis hlutaðeigandi
aðildarríkis.
c) Búlgaría, Tékkland, Eistland, Króatía, Kýpur, Lettland,
Litháen, Lúxemborg, Ungverjaland, Malta, Rúmenía,
Slóvenía og Slóvakía: Hægt er að senda gögn er merkt eru
sem framlag til samtalna Evrópuhagreikninga fyrir flokksog undirgreinarstig atvinnugreinaflokkunar Evrópusam
bandsins (NACE, 2. endursk.) og sundurliðun á stærðar
flokkum atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna
(NACE, 2. endursk.) á flokksstigi. Að hámarki má merkja
25% reitanna á flokksstigi.
Samþykkja skal ráðstafanirnar, sem er ætlað að breyta veiga
litlum þáttum þessarar reglugerðar, m.a. með því að bæta við
hana, í tengslum við endurskoðun reglna um merkingu á framlagi
til samtalna Evrópuhagreikninga og flokkunar aðildarríkja
sem skal samþykkja í samræmi við reglunefndarmeðferð með
grannskoðun, eins og um getur í 3. mgr. 12. gr. fyrir 29. apríl
2013, og á fimm ára fresti upp frá því.
9. gr.
Upplýsingar um framkvæmd
Aðildarríkin skulu afhenda framkvæmdastjórninni, að beiðni
hennar, viðeigandi upplýsingar varðandi framkvæmd þessarar
reglugerðar í aðildarríkjunum.
10. gr.
Umbreytingartímabil
1. Heimilt er að veita undanþágur frá ákvæðum viðauk
anna um umbreytingartímabil til samræmis við reglunefndar
meðferðina, sem vísað er til í 2. mgr. 12. gr., þegar innlend
hagskýrslukerfi þarfnast verulegrar aðlögunar.
2. Heimilt er að framlengja umbreytingartímabil aðildar
ríkis til að taka saman hagskýrslur þegar ógerlegt er að
hlíta ákvæðum þessarar reglugerðar vegna undanþága, sem
veittar voru samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2186/93
frá 22. júlí 1993 um samræmingu í Bandalaginu á gerð
fyrirtækjaskráa með tilliti til hagskýrslna (11).
(11) Stjtíð. EB L 196, 5.8.1993, bls. 1. Reglugerðinni var breytt með reglugerð
(EB) nr. 1882/2003.
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11. gr.
Framkvæmdarráðstafanir
1. Samþykkja skal eftirfarandi ráðstafanir, sem nauðsynlegar
eru til framkvæmdar þessari reglugerð, í samræmi við
reglunefndarmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 12. gr.:
a) ákvarða skilgreiningar á könnunaratriðunum og mikilvægi
þeirra fyrir tiltekna starfsemi (3. gr. og 2. mgr. 4. þáttar
I. viðauka),
b) ákvarða skilgreiningar á viðmiðunartímabilinu (3. gr.),
c) ákvarða viðeigandi tæknisnið fyrir afhendingu niðurstaðna
(8. gr. og 2. mgr. 9. þáttur I. viðauka),
d) ákvarða umbreytingartímabilið og frávik frá ákvæðum
þessarar reglugerðar, veitt á því tímabili (10. grein og
11. þáttur I. viðauka, 10. þáttur II. viðauka, 9. þáttur III. við
auka, 8. þáttur VIII. viðauka og 13. þáttur IX. viðauka),
e) koma á fót skrá yfir könnunaratriði sem verða afhent með
sameiginlegri atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna
sem stofnað var til með reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 3037/90 (12) (hér á eftir nefnd atvinnugreinaflokkun
Evrópubandalaganna (NACE, 1.1. endursk.)) fyrir árið
2008 og upplýsingar um frágang niðurstaðna (2. mgr.
9. þáttur I. viðauka),
f) ákvarða notkun sveigjanlegrar einingar sem um getur í j-lið
2. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr., og
g) ákvarða málsmeðferðarreglur sem ber að fylgja með tilliti
til sérstakrar gagnasöfnunar eins og um getur í 3. og 4. mgr.
4. þætti II. viðauka, 3. mgr. 3. þætti III. viðauka og 3. mgr.
3. þætti IV. viðauka.
2. Samþykkja skal eftirfarandi ráðstafanir, sem nauðsynlegar
eru fyrir framkvæmd þessarar reglugerðar og er ætlað að breyta
þeim þáttum hennar sem ekki teljast grundvallaratriði, m.a. með
því að auka við hana, í samræmi við reglunefndarmeðferð með
grannskoðun sem um getur í 3. mgr. 12. gr.:
a) uppfærsla skránna yfir könnunaratriði og bráðabirgða
niðurstöður, að svo miklu leyti sem slík uppfærsla valdi
ekki, að loknu megindlegu mati, fjölgun eininga sem
eftirlit er haft með eða byrði sem er í röngu hlutfalli við
væntanlegan árangur (4. og 8. gr. og 6. þáttur I. viðauka,
6. þáttur II. viðauka, III. viðauka, 6. þáttur og 6. þáttur
IV. viðauka),
b) ákvarða samantektartíðni hagskýrslnanna (3. gr.),
c) ákvarða reglur flöggunar gagna sem eru framlag til
samtalna Evrópuhagreikninga (CETO) (3. mgr. 8. gr.),
d) ákvarða fyrsta viðmiðunarárið fyrir samantekt niðurstaðna
(8. gr. og 5. þáttur I. viðauka),
e) ákvarða sundurliðun niðurstaða, einkum flokkunina sem er
notuð og samsetningu stærðarflokka (7. gr. og 2. og 3. mgr.
4. þáttur VIII. viðauka, 2. og 3. mgr. 8. þáttur IX. viðauka
og 10. þáttur IX. viðauka),
(12) Stjtíð. EB L 293, 24.10.1990, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 1893/2006.
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13. gr.

f) uppfæra tímabil fyrir afhendingu gagna (8. gr. og 1. mgr.
8. þáttur I. viðauka og 7. þáttur VI. viðauka),
g) aðlaga sundurliðun á starfsemi við breytingar eða endur
skoðun atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna og
sundurliðun vara til breytinga eða endurskoðana á vöru
flokkun Evrópubandalagsins eftir atvinnugreinum (CPA),
h) þær sem voru samþykktar á grunni mats forkannana
(4. mgr. 4. gr.),
i) breyting lægri marka fyrir viðmiðunarþýðið (3. þáttur
VIII. viðauka) og

Skýrsla
1. Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en 29. apríl 2011 og
síðan þriðja hvert ár, leggja skýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið
um hagskýrslurnar sem teknar eru saman samkvæmt þessari
reglugerð og sér í lagi um gæði þeirra og byrði á fyrirtæki.
2. Framkvæmdastjórnin skal, í skýrslunum sem um
getur í 1. málsgrein, leggja til þær breytingar sem hún telur
nauðsynlegar.

j) ákvarða viðmiðanna fyrir gæðamat (6. gr. og 6. þáttur
I. viðauka, 6. þáttur II. viðauka, 6. þáttur III. viðauka og
6. þáttur IV. viðauka).

14. gr.
Niðurfelling
1. Reglugerð (EB, KBE) nr. 58/97 falli úr gildi. Einnig falli
20. gr. reglugerðar (EB) nr. 1893/2006 úr gildi.

12. gr.
Nefnd
1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar hagskýrslu
áætlunarnefndar Evrópubandalaganna sem komið var á fót með
ákvörðun ráðsins 89/382/EBE, KBE (13).
2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 5. gr.
og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með hliðsjón af ákvæðum
8. gr. hennar.

2. Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu reglugerðina sem
tilvísanir í þessa reglugerð frá og með viðmiðunarárinu 2008
og skulu þær lesnar með hliðsjón af samsvörunartöflunni í
XI. viðauka. Ákvæði reglugerðar (EB, KBE) nr. 58/97 skulu
gilda áfram að því er varðar söfnun, samantekt og afhendingu
gagna fyrir viðmiðunarárin til og með 2007.

Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar
1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir.
3. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 1.–
4. mgr. 5. gr. a og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB, með hliðsjón
af ákvæðum 8. gr. hennar.

15. 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 Strassborg 11. mars 2008.
Fyrir hönd Evrópuþingsins,

Fyrir hönd ráðsins,

forseti.

forseti.

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ
_______

(13) Stjtíð. EB L 181, 28.6.1989, bls. 47.
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I. VIÐAUKI
SAMEIGINLEG EINING FYRIR ÁRLEGAR GRUNNHAGTÖLUR
1. ÞÁTTUR
Markmið
Markmiðið með þessum viðauka er að setja sameiginlegan ramma um söfnun, samantekt, afhendingu og mat á
hagskýrslum Bandalagsins um skipulag, starfsemi, samkeppnishæfni og afkomu fyrirtækja í aðildarríkjunum.
2. ÞÁTTUR
Gildissvið
Hagskýrslurnar sem taka á saman munu varða sviðin sem um getur í a-, b-, c- og e-lið 1. gr., einkum greiningu á
virðisauka og meginþáttum hans.
3. ÞÁTTUR
Umfang
1.

Taka ber saman hagskýrslur fyrir starfsemina sem skráð er í 9. þætti.

2.

Gera ber forkannanir um starfsemina sem minnst er á í 10. þætti.

4. ÞÁTTUR
Könnunaratriði
1.

Í eftirfarandi skrám yfir könnunaratriði er tegund hagskýrslueiningarinnar, sem taka á saman hagskýrslur um,
tilgreind þegar við á.

2.

Mælt verður fyrir um samsvarandi titla könnunaratriða, sem taka á saman hagskýrslur um fyrir starfsemi í bálki K í
atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE, 2. endursk.) og svara að mestu leyti til þeirra sem gefnar voru
upp í 3.–5. mgr., í samræmi við reglunefndarmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 12. gr.

3.

Árlegar lýðfræðilegar hagtölur:
Kóði

Titill

Skipulagsupplýsingar

4.

11 11 0

Fjöldi fyrirtækja

11 21 0

Fjöldi starfsstöðva

Könnunaratriði fyrirtækja sem taka á saman árlega hagskýrslu um:
Kóði

Titill

Bókhaldsgögn
12 11 0

Velta

12 12 0

Framleiðsluverðmæti

12 15 0

Vinnsluvirði á þáttaverði

12 17 0

Vergur rekstrarafgangur

13 11 0

Heildarkaup á vörum og þjónustu

13 12 0

Kaup á vörum og þjónustu til endursölu í óbreyttu ástandi
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Kóði

Titill

13 13 1

Greiðslur til vinnumiðlana vegna afleysingafólks

13 31 0

Starfsmannakostnaður

13 32 0

Laun

13 33 0

Kostnaður vegna almannatrygginga
Gögn tengd fjármagnsreikningi

15 11 0

Verg fjárfesting í efnislegum fjármunum
Gögn um starfsmannahald

5.

16 11 0

Fjöldi starfsmanna

16 13 0

Fjöldi launþega

16 14 0

Fjöldi launþega í heilum stöðugildum

Könnunaratriði sem árlega ber að taka saman svæðishagskýrslur um:

Kóði

Titill

Bókhaldsgögn
13 32 0

Laun
Gögn um starfsmannahald

16 11 0
6.

Fjöldi starfsmanna

Gera ber forkannanir um könnunaratriðin sem minnst er á í 10. þætti.

5. ÞÁTTUR
Fyrsta viðmiðunarár
Almanaksárið 2008 er fyrsta viðmiðunarárið þegar samantekt hagskýrslna fer fram. Gögn verða tekin saman samkvæmt
sundurliðuninni í 9. þætti. Þó skal ákvarða fyrsta viðmiðunarárið fyrir samantekt hagskýrslna um atvinnugreinaflokka,
sem falla undir flokka 64.2, 64.3 og 64.9 og 66. deild í atvinnugreinaflokkuninni (NACE, 2. endursk.), í samræmi við
reglunefndarmeðferð með grannskoðun sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 12. gr.
6. ÞÁTTUR
Skýrsla um gæði hagskýrslna
Fyrir hvert lykilkönnunaratriði munu aðildarríkin tilgreina nákvæmni sem samsvarar 95% öryggisstigi og skal
framkvæmdastjórnin hafa þær upplýsingar með í skýrslunni, sem kveðið er á um í 13. gr., að teknu tilliti til beitingar
þeirrar greinar í hverju aðildarríki. Mælt verður fyrir um lykilkönnunaratriði í samræmi við reglunefndarmeðferð með
grannskoðun, eins og um getur í 3. mgr. 12. gr.
7. ÞÁTTUR
Frágangur niðurstaðna
1.

Niðurstöðurnar skulu sundurliðaðar í stærðarflokka þar sem talin er upp starfsemin sem skráð er í 9. þætti.

2.

Sumar niðurstöður skulu einnig sundurliðaðar í stærðarflokka fyrir hvern flokk starfsemi sem er skráð í 9. þætti.

3.

Sundurliða skal niðurstöður svæðishagskýrslna í samræmi við tveggja tölustafa sundurliðun atvinnugreinaflokk
unarinnar (NACE, 2. endursk.) (deildir) og 2. stig í sameiginlegri flokkun hagskýrslusvæða sem komið var á fót
með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1059/2003 (14) (hér á eftir nefnt flokkun hagskýrslusvæða).

(14) Stjtíð. ESB L 154, 21.6.2003, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 105/2007
(Stjtíð. ESB L 39, 10.2.2007, bls. 1).
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8. ÞÁTTUR
Afhending niðurstaðna
1.

Afhenda ber niðurstöðurnar innan 18 mánaða frá lokum almanaksárs viðmiðunartímabilsins, nema að því er varðar
atvinnugreinaflokk 64.11 og starfsemi í atvinnugreinaflokkuninni (NACE, 2. endursk.) sem fellur undir V., VI. og
VII. viðauka. Afhendingarfrestur, að því er varðar atvinnugreinaflokk 64.11 í atvinnugreinaflokkuninni (NACE,
2. endursk.), er 10 mánuðir. Mælt er fyrir um afhendingarfrest, að því er varðar starfsemi sem fellur undir V.,
VI. og VII. viðauka, í þessum viðaukum. Afhendingarfresturinn, sem hlýst af atvinnugreinaflokkum er falla undir
undirgreinar 64.2, 64.3 og 64.9 og 66. deild í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna, 2. endursk., verður þó
ákveðinn í samræmi við reglunefndarmeðferð með grannskoðun sem um getur í 3. mgr. 12. gr.

2.

Afhenda skal innlendar bráðabirgðaniðurstöður eða -mat á hagskýrslum fyrirtækja, sem teknar eru saman um þau
könnunaratriði sem talin eru upp hér á eftir, innan 10 mánaða frá lokum almanaksárs viðmiðunartímabilsins, nema
að því er varðar 64. og 65. deild atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 2. endursk.):
Kóði

Titill

Bókhaldsgögn
12 11 0

Velta
Gögn um starfsmannahald

16 11 0

Fjöldi starfsmanna

Bráðabirgðaniðurstöður þessar eða -mat ber að sundurliða í samræmi við þriggja tölustafa sundurliðun atvinnu
greinaflokkunarinnar (NACE, 2. endursk.) (flokkur). Ákvarða skal afhendingu bráðabirgðaniðurstaðna eða -mats
um 66. deild atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 2. endursk.) í samræmi við reglunefndarmeðferðina með grann
skoðun sem um getur í 3. mgr. 12. gr.
9. ÞÁTTUR
Sundurliðun starfsemi
1.

Aðildarríkin munu afhenda hlutalandsniðurstöður frá og með viðmiðunarárinu 2008, sundurliðaðar í undirgreinar
atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 2. endursk.) fyrir bálka B til N og deild 95, til að unnt sé að taka saman
hagskýrslur Bandalagsins.

2.

Aðildarríkjum ber, með fyrirvara um 1. mgr. 2. gr., að afhenda framkvæmdastjórninni hagskýrslur um skipulag
fyrirtækja fyrir viðmiðunarárið 2008, bæði samkvæmt atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE) 1.1.
endursk. og 2. endursk.
Ákveðið verður með skrána yfir könnunaratriði, sem afhenda á með atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna,
(NACE 1.1. endursk.) og upplýsingar varðandi frágang niðurstaðna í samræmi við reglunefndarmeðferðina sem um
getur í 2. mgr. 12. gr.

10. ÞÁTTUR
Skýrslur og forkannanir
1.

Framkvæmdastjórnin mun hefja röð forkannana fyrir starfsemi, sem fellur undir bálka P til R og 94. og 96. deild
bálks S í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE, 2. endursk.), til að prófa hagkvæmni þess að ná yfir
markaðsstarfsemi í þessum þáttum.

2.

Framkvæmdastjórnin mun hefja röð forkannana fyrir könnunaratriði sem tengjast reikningsskilum og fjárfestingum
í óefnislegum eignum, útbúa eyðublöð til að skipuleggja framleiðslukerfið og samanburðarhæfi á milli hagskýrslna
um skipulag fyrirtækja og vinnumarkaðar og framleiðnihagtalna. Forkannanir þessar verða aðlagaðar sérstökum
eiginleikum þáttanna.

11. ÞÁTTUR
Umbreytingartímabil
Umbreytingartímabilið fyrir samantekt hagskýrslna um könnunaratriði 12 17 0, 13 13 1 og 16 14 0 verður ekki framlengt
lengur en tvö ár framyfir fyrsta viðmiðunarárið (2008) sem vísað er til í 5. þætti.
_______
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II. VIÐAUKI
SUNDURLIÐUÐ EINING FYRIR GRUNNHAGTÖLUR UM SKIPULAG IÐNFYRIRTÆKJA

1. ÞÁTTUR
Markmið
Markmiðið með þessum viðauka er að setja sameiginlegan ramma um söfnun, samantekt, afhendingu og mat á
hagskýrslum Bandalagsins um skipulag, starfsemi, samkeppnishæfni og afkomu iðnfyrirtækjageirans.
2. ÞÁTTUR
Gildissvið
Hagskýrslurnar, sem teknar verða saman, munu varða sviðin sem um getur í a til e-lið 1. gr., einkum:
–

miðlæga skrá um hagtölur til ítarlegrar greiningar á skipulagi, starfsemi, samkeppnishæfni og afkomu iðnrekstrar,

–

frekari skrá um hagskýrslur fyrir rannsókn á tilteknum viðfangsefnum.

3. ÞÁTTUR
Umfang
Taka skal saman hagskýrslur um alla starfsemi sem er flokkuð innan bálka B, C, D og E í atvinnugreinaflokkun
Evrópubandalaganna (NACE, 2. endursk.). Þessir bálkar ná yfir námugröft og vinnslu hráefna úr jörðu (B), framleiðslu
(C), rafmagns-, gas- og gufuveitur og loftræstikerfi (D) og vatnsveitu, fráveitukerfi, meðhöndlun úrgangs og afmengun
(E). Fyrirtækjahagskýrslur munu varða þýði allra fyrirtækja sem flokkuð eru í samræmi við aðalstarfsemi sína í bálkum
B, C, D og E.
4. ÞÁTTUR
Könnunaratriði
1.

Í eftirfarandi skrám yfir könnunaratriði og hagskýrslur er eftir atvikum tilgreind gerð hagskýrslueiningarinnar sem
teknar verða saman hagskýrslur um og hvort taka eigi þær saman árlega eða á nokkurra ára fresti. Skáletruðu
hagskýrslurnar og könnunaratriðin eru einnig færðar í skrár í sameiginlegu einingunni sem er skilgreind í I. viðauka.

2.

Árlegar lýðfræðilegar hagtölur:

Kóði

Titill

Skipulagsupplýsingar
11 11 0

Fjöldi fyrirtækja

11 21 0

Fjöldi starfsstöðva

11 31 0

Fjöldi rekstrareininga
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3.
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Könnunaratriði fyrirtækja sem taka á saman árlega hagskýrslu um:
Kóði

Titill

Bókhaldsgögn
12 11 0

Velta

12 12 0

Framleiðsluverðmæti

12 13 0

Vergur hagnaður af vörum til endursölu

12 15 0

Vinnsluvirði á þáttaverði

12 17 0

Vergur rekstrarafgangur

13 11 0

Heildarkaup á vörum og þjónustu

13 12 0

Kaup á vörum og þjónustu til endursölu í óbreyttu ástandi

13 13 1

Greiðslur til vinnumiðlana vegna afleysingafólks

13 21 3

Breytingar á birgðum af fullunnum vörum, og vörum í vinnslu, sem einingin sjálf framleiðir

13 31 0

Starfsmannakostnaður

13 32 0

Laun

13 33 0

Kostnaður vegna almannatrygginga

13 41 1

Greiðslur fyrir langtímaleigu og rekstrarleigu á vörum
Gögn tengd fjármagnsreikningi

15 11 0

Verg fjárfesting í efnislegum fjármunum

15 12 0

Verg fjárfesting í lóðum

15 13 0

Verg fjárfesting í húseignum og byggingum sem til eru

15 14 0

Verg fjárfesting í byggingu og breytingu húseigna

15 15 0

Verg fjárfesting í vélum og búnaði

15 21 0

Sala efnislegrar fjárfestingarvöru
Gögn um starfsmannahald

16 11 0

Fjöldi starfsmanna

16 13 0

Fjöldi launþega

16 14 0

Fjöldi starfsmanna í heilum stöðugildum

16 15 0

Fjöldi vinnustunda sem launþegar vinna
Sundurliðun veltu eftir starfsemi

18 11 0

Velta af aðalstarfsemi, í þriggja tölustafa sundurliðun atvinnugreinaflokkunar
Evrópubandalagsins (NACE, 2. endursk.)
Kaup á orkuafurðum

20 11 0

Kaup á orkuvörum (verðmæti)

Bálkar D og E eru
undanskildir

Gögn um umhverfismál
21 11 0

Fjárfesting í mengunareftirlitsbúnaði og -stöð og sérstökum aukabúnaði til
mengunarvarna (einkum útblásturshreinsibúnaði) (*)

21 12 0

Fjárfesting í búnaði og stöð í tengslum við hreina tækni (samþætt tækni) (*)

(*) Ekki þarf að safna nauðsynlegum upplýsingum til að taka saman hagskýrslur, sem tengjast könnunaratriðum 21 11 0 og 21 12 0,
að því er þessa reglugerð varðar, ef samanlögð velta eða starfsmannafjöldi í deild undir bálkum B til E í atvinnugreinaflokkuninni
(NACE, endursk. 2) í aðildarríki er minni en 1% af heildartölu Bandalagsins. Framkvæmdastjórninni er heimilt, ef þörf er á með
tilliti til stefnu Bandalagsins í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 12. gr., að fara fram á að þessara
gagna verði aflað sérstaklega.
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4.

Könnunaratriði fyrirtækjanna sem taka á saman hagskýrslu til margra ára um:
Kóði

Titill

Gögn tengd fjármagnsreikningi
15 42 0

Verg fjármunamyndun í sérleyfum, einkaleyfum, leyfum, vörumerkjum og svipuðum réttindum

15 44 1

Fjárfesting í aðkeyptum hugbúnaði
Sundurliðun veltu eftir starfsemi

18 12 0

Velta í iðnrekstri

18 15 0

Velta í þjónustustarfsemi

18 16 0

Velta í verslun, þ.e. kaupum og endursölu og í milliliðastarfsemi
Gögn um umhverfismál

21 14 0

Samanlögð rekstrarútgjöld til umhverfisverndar (*)
Undirverktakastarfsemi

23 11 0

Greiðslur til undirverktaka

(*) Ekki þarf að safna saman upplýsingum, sem eru nauðsynlegar til að taka saman hagskýrslur er tengjast könnunaratriði 21 14 0,
að því er þessa reglugerð varðar, ef samanlögð velta eða starfsmannafjöldi í deild undir bálkum B til E í atvinnugreinaflokkuninni
(NACE, endursk. 2) í aðildarríki er minni en 1% af heildartölu Bandalagsins. Framkvæmdastjórninni er heimilt, ef þörf er á
með tilliti til stefnu Bandalagsins í samræmi við málsmeðferðina, sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 12. gr., að fara fram á að
þessara gagna verði aflað sérstaklega.

5.

Könnunaratriði sem árlega ber að taka saman svæðishagskýrslur um:
Kóði

Titill

Bókhaldsgögn
13 32 0

Laun
Gögn um starfsmannahald

16 11 0
6.

Fjöldi starfsmanna

Könnunaratriði rekstrareininga sem taka á saman árlega hagskýrslu um:
Kóði

Titill

Bókhaldsgögn
12 11 0

Velta

12 12 0

Framleiðsluverðmæti

13 32 0

Laun
Gögn tengd fjármagnsreikningi

15 11 0

Verg fjárfesting í efnislegum fjármunum
Gögn um starfsmannahald

16 11 0
7.

Fjöldi starfsmanna

Gera ber forkannanir um könnunaratriðin sem minnst er á í 9. þætti.

5. ÞÁTTUR
Fyrsta viðmiðunarár
1.

Almanaksárið 2008 er fyrsta viðmiðunarárið þegar árleg samantekt hagskýrslna fer fram. Fyrstu viðmiðunarárin,
þegar taka á hagskýrslur saman með margra ára millibili, eru tilgreind hér á eftir fyrir kóðana sem könnunaratriðin
eru skráð fyrir:
Almanaksár

Kóði

2009

15 42 0 og 15 44 1

2008

18 12 0, 18 15 0, 18 16 0 og 23 11 0
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2.

Samantekt hagskýrslna til margra ára skal að lágmarki gerð á fimm ára fresti.

3.

Almanaksárið 2010 er fyrsta viðmiðunarárið fyrir samantekt hagskýrslna um könnunaratriði 21 14 0.

4.

Samantekt hagskýrslna um könnunaratriði 21 12 0 skal fara fram árlega. Samantekt hagskýrslna um könnunaratriði
21 14 0 skal fara fram á þriggja ára fresti.

6. ÞÁTTUR
Skýrsla um gæði hagskýrslna
Fyrir hvert lykilkönnunaratriði munu aðildarríkin tilgreina nákvæmnistig sem samsvarar 95% öryggisstigi og skal
framkvæmdastjórnin hafa þær upplýsingar með í skýrslunni, sem kveðið er á um í 13. gr., að teknu tilliti til beitingar
þeirrar greinar í hverju aðildarríki. Mæla ber fyrir um lykilkönnunaratriði í samræmi við reglunefndarmeðferð með
grannskoðun, eins og um getur í 3. mgr. 12. gr.
7. ÞÁTTUR
Frágangur niðurstaðna
1.

Sundurliða skal niðurstöður um hagskýrslurnar, að undanskildum könnunaratriðum 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0
og 18 16 0, í samræmi við fjögurra tölustafa sundurliðun atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 2. endursk.)
(atvinnugrein).
Sundurliða skal könnunaratriði 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 og 18 16 0 í samræmi við þriggja tölustafa sundurliðun
atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 2. endursk.) (flokkur).

2.

Einnig skal sundurliða sumar niðurstöður í stærðarflokka og í samræmi við þriggja tölustafa sundurliðun
atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna (NACE, 2. endursk.) (flokkur).

3.

Sundurliða skal niðurstöður hagskýrslnanna, sem eru teknar saman frá rekstrareiningum, í samræmi við fjögurra
stafa sundurliðun atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 2. endursk.) (atvinnugrein).

4.

Sundurliða skal niðurstöður svæðishagskýrslna í samræmi við tveggja tölustafa sundurliðun atvinnugreinaflokkun
arinnar (NACE, 2. endursk.) (deild) og 2. stig hagskýrslusvæðaflokkunarinnar (NUTS).

5.

Sundurliða skal niðurstöður um könnunaratriði 21 11 0, 21 12 0 og 21 14 0 í samræmi við tveggja tölustafa
sundurliðun atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 2. endursk.) (deild).

6.

Sundurliða skal niðurstöður könnunaratriða 21 11 0, 21 12 0 og 21 14 0 í eftirfarandi umhverfissvið: verndun
andrúmslofts og loftslags, meðhöndlun skólps, meðhöndlun úrgangs og aðrar umhverfisverndaraðgerðir. Sundurliða
skal niðurstöðurnar um umhverfissviðin í samræmi við tveggja tölustafa sundurliðun atvinnugreinaflokkunarinnar
(NACE, 2. endursk.) (deild).

8. ÞÁTTUR
Afhending niðurstaðna
Afhenda ber niðurstöðurnar innan 18 mánaða frá lokum almanaksárs viðmiðunartímabilsins.
Afhenda skal innlendar bráðabirgðaniðurstöður eða -mat á fyrirtækjahagskýrslum, sem um getur í 3. mgr. 4. þáttar og
eru teknar saman um eftirfarandi könnunaratriði, innan 10 mánaða frá lokum almanaksárs viðmiðunartímabilsins:
Kóði

Titill

Skipulagsupplýsingar
11 11 0

Fjöldi fyrirtækja
Bókhaldsgögn

12 11 0

Velta

12 12 0

Framleiðsluverðmæti

13 11 0

Heildarkaup á vörum og þjónustu

13 32 0

Laun

15 11 0

Verg fjárfesting í efnislegum fjármunum
Gögn um starfsmannahald

16 11 0

Fjöldi starfsmanna
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Sundurliða ber þessar bráðabirgðaniðurstöður í samræmi við þriggja tölustafa sundurliðun atvinnugreinaflokkunarinnar
(NACE, 2. endursk.) (flokkur).
9. ÞÁTTUR
Skýrslur og forkannanir
Aðildarríki munu leggja fyrir framkvæmdastjórnina skýrslu um tiltækileika gagna sem eru nauðsynleg fyrir samantekt
niðurstaðna um eftirfarandi könnunaratriði:
Kóði

Titill

Athugasemd
Gögn um umhverfismál

21 11 0

Fjárfesting í mengunareftirlitsbúnaði og -stöð
og sérstökum aukabúnaði til mengunarvarna
(einkum útblásturshreinsibúnaði)

Sértæk sundurliðun þegar farið er að ákvæðum
Kýótóbókunarinnar
við
rammasamning
Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar

21 12 0

Fjárfesting í búnaði og stöð í tengslum við
hreinni tækni („samþætta tækni“)

Sértæk sundurliðun þegar farið er að ákvæðum
Kýótóbókunarinnar
við
rammasamning
Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar

21 14 0

Samanlögð
umhverfisverndar

Sérstök sundurliðun útgjalda sem leiða af
framkvæmd umhverfisstefnu ESB

rekstrarútgjöld

til

Undirverktakastarfsemi
23 12 0

Tekjur af undirverktakastarfsemi

Framkvæmdastjórnin mun hefja röð forkannana fyrir þessi könnunaratriði.
10. ÞÁTTUR
Umbreytingartímabil
Aðlögunartímabilinu vegna tölfræðilegrar skráningar könnunaratriða 21 12 0 og 21 14 0 lýkur með viðmiðunarári 2008.
_______
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III. VIÐAUKI
SUNDURLIÐUÐ EINING FYRIR GRUNNHAGTÖLUR UM SKIPULAG VERSLUNARFYRIRTÆKJA

1. ÞÁTTUR
Markmið
Markmiðið með þessum viðauka er að setja sameiginlegan ramma um söfnun, samantekt, afhendingu og mat á
hagskýrslum Bandalagsins um skipulag, starfsemi, samkeppnishæfni og afkomu fyrirtækja í dreifingargeiranum.
2. ÞÁTTUR
Gildissvið
Hagskýrslurnar, sem teknar verða saman, munu varða sviðin sem um getur í a til e-lið 1. gr., einkum:
–

skipulag dreifingarkerfisins og þróun þess,

–

dreifingarstarfsemi og sölumáta, ásamt birgja- og sölumynstri.

3. ÞÁTTUR
Umfang
1.

Taka skal hagskýrslurnar saman um alla starfsemi innan bálks G í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna
(NACE, 2. endursk.). Þáttur þessi nær yfir heildverslun og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum og
bifhjólum. Fyrirtækjahagskýrslur vísa til þýðis allra fyrirtækja sem flokkuð eru eftir aðalstarfsemi sinni í bálki G.

2.

Ekki þarf að safna upplýsingunum, sem mælt er fyrir um í þessum viðauka en eru ekki í 1. viðauka að því er
þessa reglugerð varðar, ef samanlögð velta og starfsmannafjöldi í deild undir bálki G atvinnugreinaflokkunarinnar
(NACE, 2. endursk.) í aðildarríki er að jafnaði minni en 1% af heildartölu Bandalagsins.

3.

Framkvæmdastjórninni er heimilt, ef þörf er á með tilliti til stefnu Bandalagsins í samræmi við reglunefndarmeðferðina
sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 12. gr., að fara fram á að gagnanna, sem um getur í 2. mgr., verði aflað sérstaklega.

4. ÞÁTTUR
Könnunaratriði
1.

Í eftirfarandi skrám yfir könnunaratriði og hagskýrslur er eftir atvikum tilgreind gerð hagskýrslueiningarinnar sem
teknar verða saman hagskýrslur um og hvort taka eigi þær saman árlega eða á nokkurra ára fresti. Skáletruðu
hagskýrslurnar og könnunaratriðin eru einnig færðar í skrár í sameiginlegu einingunni sem er skilgreind í I. viðauka.

2.

Árlegar lýðfræðilegar hagtölur:

Kóði

Titill

Skipulagsupplýsingar
11 11 0

Fjöldi fyrirtækja

11 21 0

Fjöldi starfsstöðva
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Könnunaratriði fyrirtækja sem taka á saman árlega hagskýrslu um:
Kóði

Titill

Bókhaldsgögn
12 11 0

Velta

12 12 0

Framleiðsluverðmæti

12 13 0

Vergur hagnaður af vörum til endursölu

12 15 0

Vinnsluvirði á þáttaverði

12 17 0

Vergur rekstrarafgangur

13 11 0

Heildarkaup á vörum og þjónustu

13 12 0

Kaup á vörum og þjónustu til endursölu í óbreyttu ástandi

13 13 1

Greiðslur til vinnumiðlana vegna afleysingafólks

13 21 0

Breytingar á birgðum af vöru og þjónustu

13 21 1

Breytingar á birgðum af vörum og þjónustu sem keypt er til endursölu í óbreyttu ástandi

13 31 0

Starfsmannakostnaður

13 32 0

Laun

13 33 0

Kostnaður vegna almannatrygginga
Gögn tengd fjármagnsreikningi

15 11 0

Verg fjárfesting í efnislegum fjármunum

15 12 0

Verg fjárfesting í lóðum

15 13 0

Verg fjárfesting í húseignum og byggingum sem til eru

15 14 0

Verg fjárfesting í byggingu og breytingu húseigna

15 15 0

Verg fjárfesting í vélum og búnaði

15 21 0

Sala efnislegrar fjárfestingarvöru
Gögn um starfsmannahald

4.

16 11 0

Fjöldi starfsmanna

16 13 0

Fjöldi launþega

16 14 0

Fjöldi launþega í heilum stöðugildum

Könnunaratriði fyrirtækjanna sem taka á saman hagskýrslu til margra ára um:

Kóði

Titill
Upplýsingar um verslunarhætti fyrirtækja

17 32 0

Athugasemd
Aðeins 47. deild

Fjöldi smásöluverslana
Sundurliðun veltu eftir starfsemi

18 10 0

Velta í landbúnaði, skógrækt, fiskveiðum og iðnaðarstarfsemi

18 15 0

Velta í þjónustustarfsemi

18 16 0

Velta af verslun, kaupum og endursölu og milliliðastarfsemi
Sundurliðun veltu eftir vörutegundum

18 21 0

Sundurliðun veltu eftir vörum (samkvæmt bálki G í vöruflokkun
Evrópubandalagsins eftir atvinnugreinum (CPA)) (*))

(*) Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3696/93 frá 29. október 1993 um vöruflokkun Efnahagsbandalags Evrópu eftir atvinnugreinum
(CPA) (Stjtíð. EB L 342, 31.12.1993, bls. 1). Reglugerðinni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 1882/2003.
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5.

Nr. 46/17

Könnunaratriði sem árlega ber að taka saman svæðishagskýrslur um:

Kóði

Titill

Bókhaldsgögn
13 32 0

Laun
Gögn um starfsmannahald

16 11 0
6.

Fjöldi starfsmanna

Könnunaratriði sem ber að taka saman svæðishagskýrslur til margra ára um:

Kóði

Titill

Athugasemd

Bókhaldsgögn
12 11 0

Velta

Eingöngu deildir
45 og 47
Upplýsingar um verslunarhætti fyrirtækja

17 33 1

Sölurými

Aðeins 47. deild

5. ÞÁTTUR
Fyrsta viðmiðunarár
1.

Almanaksárið 2008 er fyrsta viðmiðunarárið þegar samantekt hagskýrslna fer fram. Hér á eftir er tiltekið fyrsta
viðmiðunarárið fyrir samantekt hagskýrslna til margra ára fyrir hverja deild atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE,
2. endursk.), sem ber að safna gögnum um, og einnig fyrir svæðishagskýrslur sem taka ber saman til margra ára:

Almanaksár

2.

Sundurliðun

2012

Deild 47

2008

Deild 46

2009

Svæðisbundnar hagskýrslur

2010

Deild 45

Samantektartíðni til margra ára er fimm ár.

6. ÞÁTTUR
Skýrsla um gæði hagskýrslna
Fyrir hvert lykilkönnunaratriði munu aðildarríkin tilgreina nákvæmnistig sem samsvarar 95% öryggisstigi og skal
framkvæmdastjórnin hafa þær upplýsingar með í skýrslunni sem kveðið er á um í 13. gr., að teknu tilliti til beitingar
þeirrar greinar í hverju aðildarríki. Ákvarða verður lykilkönnunaratriði í samræmi við reglunefndarmeðferð með
grannskoðun, eins og um getur í 3. mgr. 12. gr.
7. ÞÁTTUR
Frágangur niðurstaðna
1.

Aðildarríki eiga að afhenda hlutalandsniðurstöður, sundurliðaðar í samræmi við undirgreinar atvinnugreina
flokkunarinnar (NACE, 2. endursk.), til að unnt sé að taka saman heildarniðurstöður Bandalagsins.

2.

Einnig skal sundurliða sumar niðurstöður í stærðarflokka fyrir hvern atvinnugreinaflokk Evrópubandalaganna
(NACE, 2. endursk.).

3.

Sundurliða skal svæðishagskýrslur í samræmi við þriggja tölustafa sundurliðun atvinnugreinaflokkunarinnar
(NACE, 2. endursk.) (flokkur) og 2. stig hagskýrslusvæðaflokkunarinnar (NUTS).
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4.

Umfang svæðishagskýrslna, sem ber að taka saman á nokkurra ára fresti, svarar til starfsmannafjölda allra
starfsstöðva sem flokka aðalstarfsemi sína í bálki G. Það kann þó að vera takmarkað við starfsstöðvar sem heyra
undir fyrirtæki sem flokkuð eru í bálki G í atvinnugreinaflokkun (NACE, 2. endursk.) ef starfsmannafjöldi er yfir
95% af heildarumfangi. Hlutfall þetta ber að reikna út frá könnunaratriðum um atvinnumál sem liggja fyrir hjá
fyrirtækjaskrá.

8. ÞÁTTUR
Afhending niðurstaðna
1.

Afhenda ber niðurstöðurnar innan 18 mánaða frá lokum almanaksárs viðmiðunartímabilsins.

2.

Afhenda ber innlendar bráðabirgðaniðurstöður eða -mat á fyrirtækjahagskýrslum, sem teknar eru saman um þær
breytur sem taldar eru upp hér á eftir, innan 10 mánaða frá lokum almanaksárs viðmiðunartímabilsins:
Kóði

Titill

Bókhaldsgögn
12 11 0

Velta
Gögn um starfsmannahald

16 11 0

Fjöldi starfsmanna

Sundurliða ber þessar bráðabirgðaniðurstöður í samræmi við þriggja tölustafa sundurliðun atvinnugreina
flokkunarinnar (NACE, 2. endursk.) (flokkur).
9. ÞÁTTUR
Umbreytingartímabil
Umbreytingartímabilið fyrir samantekt hagskýrslna um könnunaratriði 13 13 1 og 16 14 0 verður ekki framlengt lengur
en tvö ár framyfir fyrsta viðmiðunarárið (2008) sem vísað er til í 5. þætti.

_______
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IV. VIÐAUKI
SUNDURLIÐUÐ EINING FYRIR GRUNNHAGTÖLUR UM SKIPULAG FYRIRTÆKJA Í
BYGGINGARSTARFSEMI OG MANNVIRKJAGERÐ

1. ÞÁTTUR
Markmið
Markmiðið með þessum viðauka er að setja sameiginlegan ramma um söfnun, samantekt, afhendingu og mat á
hagskýrslum Bandalagsins um skipulag, starfsemi, samkeppnishæfni og afkomu byggingargeirans.
2. ÞÁTTUR
Gildissvið
Hagskýrslurnar, sem teknar verða saman, munu varða sviðin sem um getur í a til e-lið 1. gr., einkum:
–

miðlæga skrá um hagtölur til ítarlegrar greiningar á skipulagi, starfsemi, samkeppnishæfni og afkomu
byggingarstarfsemi,

–

frekari skrá um hagskýrslur fyrir rannsókn á tilteknum viðfangsefnum.

3. ÞÁTTUR
Umfang
1.

Taka á hagskýrslurnar saman um alla starfsemi innan bálks F í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE,
2. endursk.). Fyrirtækjahagskýrslur munu varða þýði allra fyrirtækja sem flokkuð eru í samræmi við aðalstarfsemi
sína í bálki F.

2.

Ekki þarf að safna upplýsingunum, sem mælt er fyrir um í þessum viðauka en eru ekki í 1. viðauka, að því er þessa
reglugerð varðar, ef samanlögð velta og starfsmannafjöldi í deild undir bálki F í atvinnugreinaflokkun (NACE, 2.
endursk.) í aðildarríki er að jafnaði minni en 1% af heildartölu Evrópubandalagsins.

3.

Framkvæmdastjórninni er heimilt, ef þörf er á með tilliti til stefnu Bandalagsins í samræmi við málsmeðferðina sem
mælt er fyrir um í 2. mgr. 12. gr., að fara fram á að gagnanna, sem um getur í 2. mgr., verði aflað sérstaklega.

4. ÞÁTTUR
Könnunaratriði
1.

Í eftirfarandi skrám yfir könnunaratriði og hagskýrslur er eftir atvikum tilgreind gerð hagskýrslueiningarinnar sem
teknar verða saman hagskýrslur um og hvort taka eigi þær saman árlega eða á nokkurra ára fresti. Skáletruðu
hagskýrslurnar og könnunaratriðin eru einnig færðar í skrár í sameiginlegu einingunni sem er skilgreind í I. viðauka.

2.

Árlegar lýðfræðilegar hagtölur:

Kóði

Titill

Skipulagsupplýsingar
11 11 0

Fjöldi fyrirtækja

11 21 0

Fjöldi starfsstöðva
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Könnunaratriði fyrirtækja sem taka á saman árlega hagskýrslu um:
Kóði

Titill

Athugasemd

Bókhaldsgögn
12 11 0

Velta

12 12 0

Framleiðsluverðmæti

12 13 0

Vergur hagnaður af vörum til endursölu

12 15 0

Vinnsluvirði á þáttaverði

12 17 0

Vergur rekstrarafgangur

13 11 0

Heildarkaup á vörum og þjónustu

13 12 0

Kaup á vörum og þjónustu til endursölu í óbreyttu ástandi

13 13 1

Greiðslur til vinnumiðlana vegna afleysingafólks

13 21 3

Breytingar á birgðum af fullunnum vörum og vörum í vinnslu, sem
einingin sjálf framleiðir

13 31 0

Starfsmannakostnaður

13 32 0

Laun

13 33 0

Kostnaður vegna almannatrygginga

13 41 1

Greiðslur fyrir langtímaleigu og rekstrarleigu á vörum
Gögn tengd fjármagnsreikningi

15 11 0

Verg fjárfesting í efnislegum fjármunum

15 12 0

Verg fjárfesting í lóðum

15 13 0

Verg fjárfesting í húseignum og byggingum sem til eru

15 14 0

Verg fjárfesting í byggingu og breytingu húseigna

15 15 0

Verg fjárfesting í vélum og búnaði

15 21 0

Sala efnislegrar fjárfestingarvöru
Gögn um starfsmannahald

16 11 0

Fjöldi starfsmanna

16 13 0

Fjöldi launþega

16 14 0

Fjöldi launþega í heilum stöðugildum

16 15 0

Fjöldi vinnustunda sem launþegar vinna
Sundurliðun veltu eftir starfsemi

18 11 0

Velta af aðalstarfsemi í þriggja tölustafa sundurliðun
atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalagsins, (NACE, 2. endursk.)
Kaup á orkuafurðum

20 11 0

Kaup á orkuvörum (verðmæti)

Deildir 41 og 42 og
flokkar 43.1 og 43.9
— valkvætt

Deildir 41 og 42 og
flokkar 43.1 og 43.9
— valkvætt

20.8.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

4.
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Könnunaratriði fyrirtækjanna sem taka á saman hagskýrslu til margra ára um:
Kóði

Titill

Athugasemdir

Gögn tengd fjármagnsreikningi
15 44 1

Fjárfesting í aðkeyptum hugbúnaði
Sundurliðun veltu eftir starfsemi

18 12 1

Velta í iðnaðarstarfsemi, að undanskilinni byggingarstarfsemi

18 12 2

Velta í byggingarstarfsemi

18 15 0

Velta í þjónustustarfsemi

18 16 0

Velta af verslun og milliliðastarfsemi

18 31 0

Velta í byggingarvinnu

Aðeins deildir 41
og 42 og flokkar
43.1 og 43.9

18 32 0

Velta í mannvirkjagerð

Aðeins deildir 41
og 42 og flokkar
43.1 og 43.9
Undirverktakastarfsemi

5.

23 11 0

Greiðslur til undirverktaka

23 12 0

Tekjur af undirverktakastarfsemi

Könnunaratriði sem árlega ber að taka saman svæðishagskýrslur um:
Kóði

Titill
Bókhaldsgögn

13 32 0

Laun
Gögn um starfsmannahald

16 11 0
6.

Fjöldi starfsmanna

Könnunaratriði rekstrareininga sem taka á saman árlega hagskýrslu um:
Kóði

Titill

Bókhaldsgögn
12 11 0

Velta

12 12 0

Framleiðsluverðmæti

13 32 0

Laun

15 11 0

Verg fjárfesting í efnislegum fjármunum
Gögn um starfsmannahald

16 11 0

Fjöldi starfsmanna

5. ÞÁTTUR
Fyrsta viðmiðunarár
1.

Almanaksárið 2008 er fyrsta viðmiðunarárið þegar árleg samantekt hagskýrslna fer fram. Fyrstu viðmiðunarárin,
þegar taka á hagskýrslur saman með margra ára millibili, eru tilgreind hér á eftir fyrir kóðana sem könnunaratriðin
eru skráð fyrir.
Almanaksár

2.

Kóði

2009

15 44 1

2008

18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0, 18 32 0, 23 11 0 og 23 12 0

Samantekt hagskýrslna til margra ára skal að lágmarki gerð á fimm ára fresti.
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6. ÞÁTTUR
Skýrsla um gæði hagskýrslna
Fyrir hvert lykilkönnunaratriði munu aðildarríkin tilgreina nákvæmnistig sem samsvarar 95% öryggisstigi og skal
framkvæmdastjórnin hafa þær upplýsingar með í skýrslunni, sem kveðið er á um í 13. gr., að teknu tilliti til beitingar
þeirrar greinar í hverju aðildarríki. Ákvarða verður lykilkönnunaratriði í samræmi við reglunefndarmeðferð með
grannskoðun, eins og um getur í 3. mgr. 12. gr.
7. ÞÁTTUR
Frágangur niðurstaðna
1.

Sundurliða skal niðurstöður hagskýrslna, nema könnunaratriða 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0,
18 31 0 og 18 32 0 í samræmi við fjögurra tölustafa sundurliðun atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE 2. endursk.)
(atvinnugrein).
Sundurliða skal niðurstöður könnunaratriða 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 og 18 32 0
í samræmi við þriggja tölustafa sundurliðun atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE 2. endursk.) (flokkur).

2.

Einnig skal sundurliða sumar niðurstöður í stærðarflokka og í samræmi við þriggja tölustafa sundurliðun atvinnu
greinaflokkunar Evrópubandalaganna (NACE, 2. endursk.) (flokkur).

3.

Sundurliða skal niðurstöður hagskýrslnanna, sem eru teknar saman um rekstrareiningar, í samræmi við fjögurra
tölustafa sundurliðun atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 2. endursk.) (atvinnugrein).

4.

Sundurliða skal niðurstöður svæðishagskýrslna í samræmi við tveggja tölustafa sundurliðun atvinnugreinaflokkun
arinnar (NACE, 2. endursk.) (deildir) og 2. stig hagskýrslusvæðaflokkunarinnar (NUTS).

8. ÞÁTTUR
Afhending niðurstaðna
Afhenda ber niðurstöðurnar innan 18 mánaða frá lokum almanaksárs viðmiðunartímabilsins.
Innlendar bráðabirgðaniðurstöður eða -mat á fyrirtækjahagskýrslum, sem teknar eru saman um þau könnunaratriði sem
talin eru upp hér á eftir, eru afhentar innan 10 mánaða frá lokum almanaksárs viðmiðunartímabilsins:
Kóði

Titill

Skipulagsupplýsingar
11 11 0

Fjöldi fyrirtækja
Bókhaldsgögn

12 11 0

Velta

12 12 0

Framleiðsluverðmæti

13 11 0

Heildarkaup á vörum og þjónustu

13 32 0

Laun
Gögn tengd fjármagnsreikningum

15 11 0

Verg fjárfesting í efnislegum fjármunum
Gögn um starfsmannahald

16 11 0

Fjöldi starfsmanna

Sundurliða ber þessar bráðabirgðaniðurstöður í samræmi við þriggja tölustafa sundurliðun atvinnugreinaflokkunarinnar
(NACE, 2. endursk.) (flokkur).
9. ÞÁTTUR
Umbreytingartímabil
Eigi má veita umbreytingartímabil.

_______
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V. VIÐAUKI
SUNDURLIÐUÐ EINING FYRIR GRUNNHAGTÖLUR UM SKIPULAG VÁTRYGGINGAFÉLAGA

1. ÞÁTTUR
Markmið
Markmiðið með þessum viðauka er að setja sameiginlegan ramma um söfnun, samantekt, afhendingu og mat á
hagskýrslum Bandalagsins um skipulag, starfsemi, samkeppnishæfni og afkomu vátryggingaþjónustu. Í þessari einingu
er ítarleg skrá yfir könnunaratriðin, sem taka á saman hagskýrslur um, til að auka þekkingu á þróun vátryggingageirans
í aðildarríkjunum, í Bandalaginu og á alþjóðavettvangi.
2. ÞÁTTUR
Gildissvið
Hagskýrslurnar sem teknar verða saman munu varða sviðin sem um getur í a-, b- og c-lið 1. gr., einkum:
–

sundurliðaða greiningu á skipulagi, starfsemi, samkeppnishæfni og afkomu vátryggingafélaga,

–

þróun og dreifingu heildarviðskipta og viðskipta með einstakar vörur, mynstur viðskiptamanna, alþjóðlega
starfsemi, atvinnumál, fjárfestingar, eigið fé og varasjóði og vátryggingaskuldir.

3. ÞÁTTUR
Umfang
1.

Hagskýrslur þessar verða teknar saman fyrir alla starfsemi sem innan atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalagsins,
(NACE, 2. endursk.), 65. deild, að undanskildum flokki 65.3.

2.

Samantekt hagskýrslna mun ná yfir eftirfarandi fyrirtæki:
–		 skaðatryggingafélög: öll þau sem um getur í a-lið 1. mgr. 2. gr. tilskipunar 91/674/EBE (15),
–		 líftryggingafélög: öll þau sem um getur í b-lið 1. mgr. 2. gr. tilskipunar 91/674/EBE,
–		 sérhæfð endurtryggingafyrirtæki: öll þau sem um getur í c-lið 1. mgr. 2. gr. tilskipunar 91/674/EBE,
–		 vátryggjendur Lloyd’s: öll þau sem um getur í 4. gr. tilskipunar 91/674/EBE,
–		 blönduð tryggingafyrirtæki: öll þau sem reka líf- og skaðatryggingafélög.

3.

Einnig verða útibú tryggingafyrirtækja, sem um getur í III. bálki tilskipana 73/239/EBE (16) og 2002/83/EB (17) og
hvers starfsemi fellur innan eins af flokkum atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna (NACE, 2. endursk.) sem
er vísað til í 1. mgr., meðhöndluð með sama hætti og samsvarandi fyrirtæki eins og þau eru skilgreind í 2. mgr.

(15) Tilskipun ráðsins 91/674/EBE frá 19. desember 1991 um ársreikninga og samstæðureikninga vátryggingafélaga (Stjtíð. EB L 374,
31.12.1991, bls. 7). Tilskipunin eins og henni var síðast breytt með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/46/EB (Stjtíð. ESB
L 224, 16.8.2006, bls. 1).
(16) Fyrsta tilskipun ráðsins 73/239/EBE frá 24. júlí 1973 um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum til að hefja og reka
starfsemi á sviði frumtrygginga annarra en líftrygginga (Stjtíð. EB L 228, 16.8.1973, bls. 3). Tilskipunin eins og henni var síðast
breytt með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/68/EB (Stjtíð. ESB L 323, 9.12.2005, bls. 1).
(17) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/83/EB frá 5. nóvember 2002 um líftryggingar (Stjtíð. EB L 345, 19.12.2002, bls. 1).
Tilskipunin eins og henni var síðast breytt með tilskipun 2007/44/EB (Stjtíð. ESB L 247, 21.9.2007, bls. 1).
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4.

Aðildarríkjum er frjálst, að því er varðar samræmingu hagskýrslna Bandalagsins, að taka tillit til útilokana sem
nefndar eru í 3. gr. tilskipunar 73/239/EBE og í 2., 3., 5., 6. og 7. mgr. 3. gr. tilskipunar 2002/83/EB.

4. ÞÁTTUR

Könnunaratriði

1.

Skáletruðu könnunaratriðin eru einnig færð í skrárnar í sameiginlegu einingunni sem er skilgreind í I. viðauka.
Könnunaratriðin og hagskýrslurnar, sem eru birtar í skrá A sem um getur í 3. málsgrein og skrá B sem um getur í
4. málsgrein, verða teknar saman til samræmis við 5. þátt. Samlaga verður bókhaldsár, sem lýkur á viðmiðunarári,
við áðurnefnt viðmiðunarár þegar könnunaratriði eru fengin beint úr ársreikningum.

2.

Í skrám A og B eru könnunaratriði sem tengjast líftryggingafélögum auðkennd með tölustafnum 1, þau sem tengjast
skaðatryggingafélögum með tölustafnum 2, þau sem tengjast blönduðum tryggingafyrirtækjum með tölustafnum 3,
þau sem tengjast sérhæfðum endurtryggingafyrirtækjum með tölustafnum 4, þau sem tengjast líftryggingaviðskiptum
blandaðra tryggingafyrirtækja með tölustafnum 5 og þau sem tengjast skaðatryggingaviðskiptum (þ.m.t. vegna
staðfestingar á endurtryggingum) samsettra tryggingafyrirtækja með tölustafnum 6.

3.

Skrá A inniheldur eftirfarandi upplýsingar:

a) könnunaratriði sem eru gefin upp í 6. gr. tilskipunar 91/674/EBE varðandi líftryggingafyrirtæki, skaðatrygginga
fyrirtæki, blönduð tryggingafyrirtæki og sérhæfð endurtryggingafyrirtæki: eignahluti efnahagsreiknings: liðir
C I (sem sýna lóðir og byggingar þar sem tryggingafyrirtæki starfa aðskilið), C II, C II 1 + C II 3 sem samtala,
C III, C III 1, C III 2, C III 3, C III 4, C III 5, C III 6 + C III 7 sem samtala, C IV, D, skuldahluti efnahagsreiknings:
hlutar A, A I, A II + A III + A IV sem samtala, B, C I (aðskilið fyrir líftryggingar og skaðatryggingar blandaðra
tryggingafyrirtækja), C 2 a (aðskilið fyrir líftryggingar og skaðatryggingar blandaðra tryggingafyrirtækja), C 3
(aðskilið fyrir líftryggingar og skaðatryggingar blandaðra tryggingafyrirtækja), C 4 a, C 5, C 6 a, D a, G III (án
aðskilnaðar breytanlegra lána), G IV,

b) könnunaratriði sem eru skráð í 34. gr. I. hluta tilskipunar 91/674/EBE varðandi skaðatryggingafyrirtæki og
sérhæft endurtryggingafyrirtæki og skaðatryggingar blandaðra tryggingafyrirtækja: hlutar 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 2,
4 a aa, 4 a bb, 4 b aa, 4 b bb, 7 (verg fjárhæð), 7 d, 9, 10 (aðskilið fyrir vergri og hreinni fjárhæð),

c) könnunaratriði sem eru skráð í 34. gr. II. hluta tilskipunar 91/674/EBE varðandi líftryggingafyrirtæki og
líftryggingar blandaðra tryggingafyrirtækja: hlutar 1 a, 1 b, 1 c (verg fjárhæð og aðskilinn hluti endurtryggjenda),
2, 3, 5 a aa, 5 a bb, 5 b aa, 5 b bb, 6 a aa, 6 a bb, 8 (verg fjárhæð), 8 d, 9, 10, 12, 13 (aðskilið fyrir vergri- og
hreinni fjárhæð),

d) könnunaratriði sem eru gefin upp í 34. gr., III. hluta tilskipunar 91/674/EBE varðandi líftryggingafyrirtæki,
skaðatryggingafyrirtæki, blönduð tryggingafyrirtæki og sérhæfð endurtryggingafyrirtæki: liðir 3, 4 (eingöngu
fyrir líftrygginga- og blönduð tryggingafyrirtæki), 5, 6 (eingöngu fyrir skaðatryggingafyrirtæki, blönduð
tryggingafyrirtæki og sérhæfð endurtryggingafyrirtæki), 7, 8, 9 + 14 + 15 sem samtala, 10 (fyrir skatta), 13, 16,

e) könnunaratriði sem um getur í 63. gr. tilskipunar 91/674/EBE:

–

varðandi líftrygginga- og skaðatryggingafyrirtæki og blönduð tryggingafyrirtæki líftrygginga og skaða
trygginga: bókfært vergt iðgjald skráð í bein viðskipti af (undir)flokkum vöruflokkunar Evrópubandalagsins
(fimm tölustafa sundurliðun og undirflokkar 66.03.21, 66.03.22),

–

varðandi skaðatryggingafyrirtæki og blönduð tryggingafyrirtæki skaðatrygginga: tjón ársins alls, frum
tryggingar, verg rekstrarútgjöld, staða frumtrygginga og endurtrygginga, bein viðskipti, öll einkenni eftir
(undir)flokkum vöruflokkunar Evrópubandalagsins (fimm tölustafa sundurliðun og undirflokkar 66.03.21,
66.03.22),

–

varðandi líftryggingafyrirtæki og blönduð tryggingafyrirtæki líftrygginga: bókfært frumtryggingaiðgjald
með sundurliðun eins og sýnt er í nr. II., 1. lið þeirrar greinar,
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f)
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könnunaratriði sem vísað er til í 64. gr. tilskipunar 91/674/EBE varðandi líftrygginga- og skaðatryggingafyrirtæki,
samsett og sérhæfð endurtryggingafyrirtæki: umboð frumtryggingastarfsemi (að undanskildum sérhæfðum
endurtryggingafyrirtækjum) og heildartryggingastarfsemi,

g) viðbótarkönnunaratriði eru skráð hér á eftir:
Kóði

Titill

Hlutaðeigandi fyrirtæki/
atvinnurekstur

Skipulagsupplýsingar
11 11 0

Fjöldi fyrirtækja

(1, 2, 3, 4)

11 11 1

Fjöldi fyrirtækja, sundurliðuð eftir réttarstöðu

(1, 2, 3, 4)

11 11 2

Fjöldi fyrirtækja, sundurliðuð eftir stærðarflokki bókfærðra
brúttóiðgjalda

(1, 2, 3)

11 11 3

Fjöldi fyrirtækja, sundurliðuð eftir stærðarflokki
heildarvátryggingaskulda

(1)

11 11 5

Fjöldi fyrirtækja, sundurliðuð eftir aðseturslandi
móðurfyrirtækisins

(1, 2, 3, 4)

11 41 0

Heildarfjöldi útibúa í öðrum löndum og staðsetning þeirra

(1, 2, 3)

Bókhaldsgögn/tæknilegur hluti rekstrarreikningsins
32 11 4

Bókfærð brúttóiðgjöld, sundurliðuð eftir réttarstöðu

(1, 2, 4, 5, 6)

32 11 5

Bókfærð frumtryggingariðgjöld, sundurliðuð eftir aðseturslandi
móðurfyrirtækisins

(1, 2, 5, 6)

32 11 6

Bókfærð, fengin endurtryggingariðgjöld, bókfærð iðgjöld,
sundurliðuð eftir aðseturslandi móðurfyrirtækisins

(1, 2, 4, 6)

32 18 2

Hlutur endurtryggjenda af bókfærðum brúttóiðgjöldum,
sundurliðuðum eftir aðseturslandi móðurfyrirtækisins

(1, 2, 4, 5, 6)

32 16 0

Aðrir tekju- og gjaldaliðir af vátryggingarekstri, verg fjárhæð

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 0

Endurtryggingajöfnuður

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 8

Hlutur endurtryggjenda af vergri fjárhæð annarra tekju- og
gjaldaliða af vátryggingarekstri

(1, 2, 4, 5, 6)

Bókhaldsgögn/ekki tæknilegur hluti rekstrarreikningsins
32 19 0

Millisamtala II (hrein staða tekna og gjalda af vátryggingarekstri)

(3)

Viðbótargögn sem varða rekstrarreikning
32 61 4

Ytri kostnaður við vörur og þjónustu

(1, 2, 3, 4)

13 31 0

Starfsmannakostnaður

(1, 2, 3, 4)

32 61 5

Ytri og innri útgjöld við uppgjör tjóna

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 6

Kostnaður við öflun vátrygginga

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 7

Stjórnunarkostnaður

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 8

Annar vergur kostnaður af vátryggingarekstri

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 9

Kostnaður vegna fjárfestingarstýringar

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 1

Tekjur af hlutdeild í öðrum fyrirtækjum

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 3

Tekjur af lóðum og húseignum

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 4

Tekjur af öðrum fjárfestingum

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 5

Bakfærsla fjárfestinga

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 6

Hagnaður af sölu fjárfestinga

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 1

Kostnaður vegna fjárfestingarstýringar, vextir meðtaldir

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 2

Virðisbreyting fjárfestinga

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 3

Tap af sölu fjárfestinga

(1, 2, 4, 5, 6)
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Kóði
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Hlutaðeigandi fyrirtæki/
atvinnurekstur

Titill

Gögn eftir (undir)flokkum í vöruflokkun Evrópubandalagsins eftir atvinnugreinum (CPA)
33 12 1

Hlutur endurtryggjenda af bókfærðum frumtryggingariðgjöldum
(fimm tölustafa sundurliðun og undirflokkar 66.03.21, 66.03.22)

(1, 2, 5, 6)

Gögn um alþjóðavæðingu (landfræðilega sundurliðun rekstrarins sem er bókfærður samkvæmt staðfesturétti)
34 31 1

Bókfærð frumtryggingariðgjöld eftir fimm tölustafa sundurliðun
flokka í vöruflokkun Evrópubandalagsins eftir atvinnugreinum og
eftir aðildarríkjum

(1, 2, 5, 6)

Gögn um alþjóðavæðingu (landfræðileg sundurliðun rekstrarins sem er bókfærður samkvæmt rétti til að veita
þjónustu)
34 32 1

Bókfærð frumtryggingariðgjöld eftir fimm tölustafa sundurliðun
flokka í vöruflokkun Evrópubandalagsins eftir atvinnugreinum og
eftir aðildarríkjum

(1, 2, 5, 6)

Gögn um starfsmannahald
16 11 0

Fjöldi starfsmanna

(1, 2, 3, 4)

Gögn á efnahagsreikningi (eignir/skuldir)

4.

36 30 0

Niðurstöðutala efnahagsreiknings

(1, 2, 3, 4)

37 33 1

Vergir vátryggingarsjóðir fyrir tjónaskuldir sem tengjast
frumtryggingastarfsemi

(2, 6)

37 30 1

Hrein vátryggingaskuld alls

(1, 2, 3, 4)

Skrá B inniheldur eftirfarandi upplýsingar:
a) könnunaratriði sem eru gefin upp í 34. grein, I. hluta tilskipunar 91/674/EBE varðandi skaðatryggingafyrirtæki,
sérhæfð endurtryggingafyrirtæki og blönduð tryggingafyrirtæki skaðatrygginga: liðir 3, 5, 6, 8,
b) könnunaratriði sem eru gefin upp í 34. grein, II. hluta tilskipunar 91/674/EBE varðandi líftryggingafyrirtæki og
blönduð tryggingafyrirtæki líftrygginga: liðir 4, 6 b, 7, 11,
c) könnunaratriði sem um getur í 63. grein tilskipunar 91/674/EBE varðandi líftrygginga- og skaðatryggingafyrirtæki
og blönduð tryggingafyrirtæki líftrygginga og skaðatrygginga: landfræðileg sundurliðun bókfærðs frumtrygg
ingaiðgjalds sem er skráð í aðildarríki aðalskrifstofu fyrirtækis, öðrum aðildarríkjum, öðrum EES löndum,
Sviss, Bandaríkjunum, Japan eða öðrum þriðju löndum,
d) viðbótarkönnunaratriði eru skráð hér á eftir:

Kóði

Titill

Hlutaðeigandi
fyrirtæki/
atvinnurekstur

Bókhaldsgögn/tæknilegur hluti rekstrarreikningsins
32 13 2

Bókfærðar greiðslur í tengslum við tjón á
yfirstandandi uppgjörsári

(2, 4, 6)

Alþjóðleg starfsemi (almenn)
34 12 0

Landfræðileg sundurliðun á bókfærðum, fengnum
endurtryggingariðgjöldum, bókfærðum iðgjöldum

(1, 2, 4, 5, 6)

34 13 0

Landfræðileg sundurliðun á hluta endurtryggjenda í
bókfærðum brúttóiðgjöldum

(1, 2, 4, 5, 6)

Athugasemdir
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Kóði

Hlutaðeigandi
fyrirtæki/
atvinnurekstur

Titill
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Athugasemdir

Gögn á efnahagsreikningi (eignir/skuldir)
36 11 2

Lóðir og húseignir (núvirði)

(1, 2, 3, 4)

36 12 3

Fjárfestingar í eigna- og hagsmunatengdum
fyrirtækjum (núvirði)

(1, 2, 3, 4)

36 13 8

Aðrar fjárfestingar (núvirði)

(1, 2, 3, 4)

36 21 0

Fjárfestingar í þágu líftryggingartaka sem bera
áhættuna af fjárfestingunni — lóðir og húseignir

(1, 3)

36 22 0

Fjárfestingar í þágu líftryggingartaka sem bera
áhættuna af fjárfestingunni — aðrar fjárfestingar

(1, 3)

37 10 1

Eigið fé og varasjóðir alls, sundurliðað eftir
réttarstöðu

(1, 2, 3, 4)

37 33 3

Vergir vátryggingasjóðir fyrir tjónaskuldir sem
tengjast frumtryggingastarfsemi, eftir (undir)flokki
í vöruflokkun Evrópubandalagsins (fimm tölustafa
sundurliðun) og undirflokkum 66.03.21 og 66.03.22

(2, 6)

Aðrar upplýsingar
39 10 0

Fjöldi útistandandi samninga við lok bókhaldsárs
sem tengjast frumtryggingastarfsemi að því er
varðar alla einstaka líftryggingasamninga og
fyrir eftirfarandi (undir)flokka vöruflokkunar
Evrópubandalagsins eftir atvinnugreinum (CPA):
66.01.1, 66.03.1, 66.03.4 og 66.03.5

(1, 2, 5, 6)

39 20 0

Fjöldi tryggðra einstaklinga við lok bókhaldsárs
sem tengjast frumtryggingastarfsemi að því er
varðar alla hóplíftryggingasamninga og eftirtalda
undirflokka í vöruflokkun Evrópubandalagsins:
66.03.1

(1, 2, 5, 6)

39 30 0

Fjöldi tryggðra ökutækja við lok bókhaldsárs
sem tengjast frumtryggingastarfsemi að því
er varðar eftirtalda undirflokka vöruflokkunar
Evrópubandalagsins eftir atvinnugreinum (CPA):
66.03.2

(2, 6)

Valkvætt

39 40 0

Verg tryggingarfjárhæð við lok bókhaldsárs,
sem tengist frumtryggingastarfsemi að því er
varðar eftirtalda undirflokka vöruflokkunar
Evrópubandalagsins eftir atvinnugreinum (CPA):
66.01.1 og 66.01.4.

(1, 5)

Valkvætt

39 50 0

Fjöldi tjóna á bókhaldsárinu sem tengjast
frumtryggingastarfsemi að því er varðar eftirtalinn
undirflokk í vöruflokkun Evrópubandalagsins eftir
atvinnugreinum: 66.03.2

(2, 6)

Valkvætt

5. ÞÁTTUR
Fyrsta viðmiðunarár
Almanaksárið 2008 er fyrsta viðmiðunarárið þegar árleg samantekt hagskýrslna fer fram.
6. ÞÁTTUR
Frágangur niðurstaðna
Sundurliða ber þessar niðurstöður í samræmi við fjögurra tölustafa sundurliðun atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE,
2. endursk.) (atvinnugreinar).
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7. ÞÁTTUR
Afhending niðurstaðna
Niðurstöðurnar verða afhentar innan 12 mánaða frá upphafi loka viðmiðunarárs fyrir fyrirtækin sem vísað er til
í 3. þætti, fyrir utan sérhæfð endurtryggingafyrirtæki sem fá niðurstöðurnar afhentar innan 18 mánaða frá lokum
viðmiðunartímabilsins.
8. ÞÁTTUR
Nefnd evrópskra eftirlitsaðila með vátryggingum og starfstengdum lífeyrissjóðum
Framkvæmdastjórnin mun tilkynna nefnd evrópskra eftirlitsaðila með vátryggingum og starfstengdum lífeyrissjóðum,
sem var stofnuð með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/9/EB (18), um framkvæmd þessarar einingar og allar
slíkar ráðstafanir til að leiðrétta efnahagslega og tæknilega þróun varðandi söfnun og tölfræðilega úrvinnslu gagna og
vinnslu og afhendingu niðurstaðna, sem hún samþykkir í samræmi við 12. grein.
9. ÞÁTTUR
Umbreytingartímabil
Eigi má veita umbreytingartímabil.
_______

(18) Stjtíð. ESB L 3, 7.1.2004, bls. 34.
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VI. VIÐAUKI
SUNDURLIÐUÐ EINING FYRIR GRUNNHAGTÖLUR UM SKIPULAG LÁNASTOFNANA

1. ÞÁTTUR
Markmið
Markmiðið með þessum viðauka er að koma á fót sameiginlegum ramma um söfnun, samantekt, afhendingu og mat á
hagskýrslum Bandalagsins um skipulag, starfsemi, samkeppnishæfni og afkomu lánastofnanageirans. Í þessari einingu
er ítarleg skrá yfir þau könnunaratriði sem taka á saman hagskýrslur um til að auka þekkingu á þróun lánastofnanageirans
í aðildarríkjunum, í Bandalaginu og á alþjóðavettvangi.
2. ÞÁTTUR
Gildissvið
Hagskýrslurnar sem taka á saman munu varða sviðin sem um getur í a-, b- og c-lið 1. gr., einkum:
–

sundurliðaða greiningu á skipulagi, starfsemi, samkeppnishæfni og afkomu lánastofnana,

–

þróun og dreifingu heildarviðskipta og viðskipta með einstakar vörur, alþjóðlega starfsemi, atvinnumál, eigið fé og
varasjóði og aðrar eignir og skuldir.

3. ÞÁTTUR
Umfang
1.

Taka skal saman hagskýrslur um starfsemi lánastofnana sem fellur undir undirgreinar 64.19 og 64.92 í
atvinnugreinaflokkuninni (NACE, 2. endursk.)

2.

Taka skal saman hagskýrslur um starfsemi allra lánastofnana sem um getur í a-lið 1. mgr. 2. gr. og 2. mgr. 2. gr.
tilskipunar ráðsins 86/635/EBE frá 8. desember 1986 um ársreikninga og samstæðureikninga banka og annarra
fjármálastofnana (19), að seðlabönkum undanskildum.

3.

Útibú lánastofnana, sem um getur í 38. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2006/48/EB frá 14. júní 2006
um stofnun og rekstur lánastofnana (endurútgefin) (20), skulu meðhöndluð eins og lánastofnanirnar sem um getur í
2. mgr. ef starfsemi þeirra fellur undir undirgreinar 64.19 og 64.92 í atvinnugreinaflokkuninni (NACE, 2. endursk).

4. ÞÁTTUR
Könnunaratriði
Könnunaratriðin eru talin upp hér á eftir. Skáletruðu könnunaratriðin taka einnig til skránna í sameiginlegu einingunni
sem er skilgreind í I. viðauka. Uppgjörsárin, sem enda innan viðmiðunarársins við fyrrnefnt viðmiðunarár, samlagast
þegar könnunaratriðin eru afleidd beint frá ársreikningunum.
Skráin tekur til:
a) könnunaratriða sem eru gefin upp í 4. gr. tilskipunar 86/635/EBE: eignahluti efnahagsreiknings: liður 4, skuldahluti
efnahagsreiknings: liðir 2(a)+2(b) sem samtala, liðir 7 + 8+9 + 10 + 11 + 12 +13 +14 sem samtala,
b) könnunaratriða sem eru gefin upp í 27. gr. tilskipunar 86/635/EBE: liður 2, liðir 3(a)+3(b)+3(c) sem samtala, liður
3(a), liður 4, liður 5, liður 6, liður 7, liðir 8(a)+8(b) sem samtala, liður 8(b), liður 10, liðir 11 + 12 sem samtala, liðir
9 + 13 + 14 sem samtala, liðir 15 + 16 sem samtala, liður 19, liðir 15 + 20 + 22 sem samtala, liður 23,
(19) Stjtíð. EB L 372, 31.12.1986, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun 2006/46/EB.
(20) Stjtíð. ESB L 177, 30.6.2006, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun 2007/44/EB.
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c) og einnig eftirfarandi könnunaratriða:
Kóði

Titill

Athugasemd

Skipulagsupplýsingar
11 11 0

Fjöldi fyrirtækja

11 11 1

Fjöldi fyrirtækja, sundurliðuð eftir réttarstöðu

11 11 4

Fjöldi fyrirtækja, sundurliðuð eftir aðsetri móðurfyrirtækis

11 11 6

Fjöldi fyrirtækja, sundurliðuð eftir stærðarflokkum niðurstöðutölu
efnahagsreiknings

11 11 7

Fjöldi fyrirtækja, sundurliðuð eftir flokkum lánastofnana

11 21 0

Fjöldi starfsstöðva

11 41 1

Heildarfjöldi útibúa, sundurliðuð eftir staðsetningu í löndum utan EES

11 51 0

Heildarfjöldi fjárhagslegra dótturfyrirtækja, sundurliðuð eftir staðsetningu í
öðrum löndum
Bókhaldsgögn: rekstrarreikningur

42 11 0

Vaxtatekjur og hliðstæðar tekjur

42 11 1

Vaxtatekjur og hliðstæðar tekjur af verðbréfum með fastri ávöxtun

42 12 1

Vaxtagjöld og hliðstæð gjöld í tengslum við skuldabréfaútgáfu

12 12 0

Framleiðsluverðmæti

13 11 0

Heildarkaup á vörum og þjónustu

13 31 0

Starfsmannakostnaður

12 14 0

Vinnsluvirði á grunnverði

12 15 0

Vinnsluvirði á þáttaverði

15 11 0

Verg fjárfesting í efnislegum fjármunum

Valkvætt

Bókhaldsgögn: efnahagsreikningur
43 30 0

Niðurstöðutala efnahagsreiknings (CI)

43 31 0

Niðurstöðutala efnahagsreiknings, sundurliðuð eftir landi þar sem
móðurfyrirtækið hefur aðsetur

43 32 0

Niðurstöðutala efnahagsreiknings, sundurliðuð eftir réttarstöðu
Gögn sundurliðuð eftir vöru

44 11 0

Vaxtatekjur og hliðstæðar tekjur, sundurliðaðar eftir (undir)flokkum í
vöruflokkun Evrópubandalagsins eftir atvinnugreinum (CPA)

Valkvætt

44 12 0

Vaxtagjöld og hliðstæðar tekjur, sundurliðaðar eftir (undir)flokkum í
vöruflokkun Evrópubandalagsins eftir atvinnugreinum (CPA)

Valkvætt

44 13 0

Þóknunartekjur, sundurliðaðar eftir (undir)flokkum í vöruflokkun
Evrópubandalagsins eftir atvinnugreinum (CPA)

Valkvætt

44 14 0

Þóknunargjöld, sundurliðuð eftir (undir)flokkum í vöruflokkun
Evrópubandalagsins eftir atvinnugreinum (CPA)

Valkvætt

Gögn um innri markaðinn og alþjóðavæðingu
45 11 0

Landfræðileg sundurliðun á heildarfjölda útibúa innan EES

45 21 0

Landfræðileg sundurliðun á vaxtatekjum og hliðstæðum tekjum

45 22 0

Landfræðileg sundurliðun á niðurstöðutölu efnahagsreiknings

45 31 0

Landfræðileg sundurliðun á vaxtatekjum og hliðstæðum tekjum í tengslum
við réttinn til að veita þjónustu (í öðrum EES-löndum)

Valkvætt

45 41 0

Landfræðileg sundurliðun á vaxtatekjum og hliðstæðum tekjum í tengslum
við starfsemi útibúa (í löndum utan EES)

Valkvætt

45 42 0

Landfræðileg sundurliðun á vaxtatekjum og hliðstæðum tekjum í tengslum
við réttinn um frelsi til að veita þjónustu (í löndum utan EES)

Valkvætt
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Kóði

Titill

Nr. 46/31

Athugasemd

Gögn um starfsmannahald
16 11 0

Fjöldi starfsmanna

16 11 1

Fjöldi launaðra starfsmanna, sundurliðað eftir flokkum lánastofnana

16 11 2

Fjöldi kvenna meðal starfsmanna

16 13 0

Fjöldi launþega

16 13 6

Fjöldi kvenkynsstarfsmanna

16 14 0

Fjöldi launþega í heilum stöðugildum
Aðrar upplýsingar

47 11 0

Fjöldi reikninga, sundurliðaðir eftir (undir)flokkum í vöruflokkun
Evrópubandalagsins eftir atvinnugreinum (CPA)

Valkvætt

47 12 0

Fjöldi lána og fyrirframgreiðslna til viðskiptavina, sundurliðaðar eftir
(undir)flokkum í vöruflokkun Evrópubandalagsins eftir atvinnugreinum
(CPA)

Valkvætt

47 13 0

Fjöldi hraðbanka (e. ATM) í eigu lánastofnana

d) könnunaratriði sem árlega ber að taka saman svæðishagskýrslur um:
Kóði

Titill

Athugasemd

Skipulagsupplýsingar
11 21 0

Fjöldi starfsstöðva
Bókhaldsgögn

13 32 0

Laun

Valkvætt
Gögn um starfsmannahald

16 11 0

Fjöldi starfsmanna

5. ÞÁTTUR

Fyrsta viðmiðunarár

Almanaksárið 2008 er fyrsta viðmiðunarárið þegar árlegar hagskýrslur eru teknar saman um könnunaratriðin sem skráð
eru í 4. þætti.

6. ÞÁTTUR
Frágangur niðurstaðna
1.

Sundurliða á niðurstöður í samræmi við eftirfarandi undirgreinar atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 2. endursk.):
64.19 og 64.92, aðskilið.

2.

Sundurliða ber niðurstöður svæðishagskýrslna í samræmi við tveggja tölustafa sundurliðun atvinnugreinaflokkun
arinnar (NACE, 2. endursk.) (atvinnugreinar) og 1. stig hagskýrslusvæðaflokkunarinnar (NUTS).

7. ÞÁTTUR
Afhending niðurstaðna
Afhendingarfrestur niðurstaðnanna verður ákveðinn í samræmi við reglunefndarmeðferð með grannskoðun sem um
getur í 3. mgr. 12. gr. og verður ekki lengri en 10 mánuðir frá lokum viðmiðunarársins.
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8. ÞÁTTUR
Hagskýrslunefnd um peningamál, fjármál og greiðslujöfnuð
Framkvæmdastjórnin tilkynnir hagskýrslunefndinni um peningamál, fjármál og greiðslujöfnuð, sem komið var á fót
með ákvörðun ráðsins 2006/856/EB (21), um framkvæmd þessarar einingar og allar ráðstafanir vegna aðlögunar að
efnahagslegri og tæknilegri þróun að því er varðar söfnun og tölfræðilega úrvinnslu gagna og úrvinnslu og afhendingu
niðurstaðna.
9. ÞÁTTUR
Forkannanir
1.

Framkvæmdastjórnin lætur fara fram eftirfarandi forkannanir, sem aðildarríkjunum ber að annast, að því er varðar
starfsemi sem fellur undir þennan viðauka:
a) gögn um afleiður og liði utan efnahagsreiknings,
b) gögn um dreifingarkerfi,
c) gögn sem eru nauðsynleg við sundurliðun á viðskiptum lánastofnana eftir verði og magni.

2.

Markmiðið með þessum forkönnunum er að meta hversu mikilvægt og hagkvæmt er að útvega gögn, að teknu tilliti
til ávinningsins af því að gögnin séu til reiðu borið saman við kostnaðinn við að afla þeirra og byrðina á fyrirtæki.

10. ÞÁTTUR
Umbreytingartímabil
Eigi má veita umbreytingartímabil.
_______

(21) Stjtíð. ESB L 332, 30.11.2006, bls. 21.
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VII. VIÐAUKI
SUNDURLIÐUÐ EINING FYRIR GRUNNHAGTÖLUR UM SKIPULAG LÍFEYRISSJÓÐA

1. ÞÁTTUR
Markmið
Markmiðið með þessum viðauka er að koma á fót sameiginlegum ramma um söfnun, samantekt, afhendingu og mat á
hagskýrslum Bandalagsins um skipulag, starfsemi, samkeppnishæfni og afkomu lífeyrissjóðageirans. Í þessari einingu
er ítarleg skrá yfir könnunaratriðin sem taka á saman hagskýrslur um til að auka þekkingu á þróun lífeyrissjóðageirans í
aðildarríkjunum, í Bandalaginu og á alþjóðavettvangi.
2. ÞÁTTUR
Gildissvið
Hagskýrslurnar sem teknar verða saman munu varða sviðin sem um getur í a-, b- og c-lið 1. gr., einkum:
–

sundurliðaða greiningu á skipulagi, starfsemi, samkeppnishæfni og afkomu lífeyrissjóða,

–

þróun og dreifingu heildarviðskipta, félagsaðilamynstur lífeyrissjóða, alþjóðlega starfsemi, starfsmenn, fjárfestingar
og skuldir.

3. ÞÁTTUR
Umfang
1.

Taka ber saman hagskýrslur um alla starfsemi sem fellur undir flokk 65.3 í atvinnugreinaflokkuninni (NACE,
2. endursk.). Starfsemi sjálfstæðra lífeyrissjóða fellur undir þennan flokk.

2.

Taka ber saman tilteknar hagskýrslur um fyrirtæki sem reka lífeyrissjóði sem eru ekki sjálfstæðir og eru reknir sem
viðbótarstarfsemi.

4. ÞÁTTUR
Könnunaratriði
1.

Í eftirfarandi skrám yfir könnunaratriði er tegund hagskýrslueiningarinnar, sem taka á saman hagskýrslur
um, tilgreind þegar við á. Skáletruðu könnunaratriðin taka einnig til skránna í sameiginlegu einingunni sem er
skilgreind í I. viðauka. Uppgjörsárin, sem enda innan viðmiðunarársins við fyrrnefnt viðmiðunarár, samlagast þegar
könnunaratriðin eru afleidd beint frá ársreikningunum.

2.

Lýðfræðilegar breytur og fyrirtækjabreytur sem taka skal saman árlegar hagskýrslur um (einungis fyrir fyrirtæki
með sjálfstæða lífeyrissjóði)

Kóði

Titill

Athugasemd

Skipulagsupplýsingar
11 11 0

Fjöldi fyrirtækja

11 11 8

Fjöldi fyrirtækja, sundurliðuð eftir stærð fjárfestinga

11 11 9

Fjöldi fyrirtækja, sundurliðuð eftir stærðarflokkum félagsaðila

11 61 0

Fjöldi lífeyriskerfa
Bókhaldsgögn: rekstrarreikningur (tekjur og útgjöld)

12 11 0

Velta

Valkvætt
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Kóði

Titill

48 00 1

Lífeyrisiðgjöld frá félagsaðilum

48 00 2

Lífeyrisiðgjöld frá vinnuveitendum

48 00 3

Flutt réttindi í sjóðinn

48 00 4

Önnur lífeyrisiðgjöld

48 00 5

Lífeyrisiðgjöld til kerfa með fyrirfram skilgreind réttindi

48 00 6

Lífeyrisiðgjöld til kerfa þar sem lífeyrisréttindi ákvarðast af framlögum í
sjóðinn

48 00 7

Lífeyrisiðgjöld til blandaðra kerfa

48 01 0

Fjárfestingartekjur (e. PF)

48 01 1

Söluhagnaður og -tap

48 02 1

Óinnheimtar vátryggingakröfur

48 02 2

Aðrar tekjur (e. PF)

12 12 0

Framleiðsluverðmæti

12 14 0

Vinnsluvirði á grunnverði

12 15 0

Vinnsluvirði á þáttaverði

48 03 0

Heildarútgjöld vegna lífeyris

48 03 1

Reglubundnar lífeyrisgreiðslur

48 03 2

Eingreiðslur lífeyris

48 03 3

Flutt réttindi úr sjóði

48 04 0

Hrein breyting á vátryggingaskuld (varasjóðir)

48 05 0

Ógreidd vátryggingaiðgjöld

48 06 0

Heildarrekstrarkostnaður

13 11 0

Heildarkaup á vörum og þjónustu

13 31 0

Starfsmannakostnaður

15 11 0

Verg fjárfesting í efnislegum fjármunum

48 07 0

Allir skattar
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Athugasemd

Valkvætt

Upplýsingar í efnahagsreikningi: eignir
48 11 0

Lóðir og húseignir (e. PF)

48 12 0

Fjárfestingar í eignatengdum fyrirtækjum og eignarhlutum (e. PF)

48 13 0

Hlutabréf og önnur verðbréf með breytilegum tekjum

48 13 1

Hlutabréf sem viðskipti eru stunduð með á skipulegum markaði

48 13 2

Hlutabréf sem viðskipti hafa verið stunduð með á skipulegum markaði sem
er sérhæfður fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki

48 13 3

Hlutabréf sem ekki eru stunduð opinber viðskipti með

48 13 4

Önnur verðbréf með breytilegri ávöxtun

48 14 0

Hlutdeildarskírteini í verðbréfasjóðum

48 15 0

Skuldabréf og önnur verðbréf með fastri ávöxtun

48 15 1

Skuldabréf og önnur verðbréf með fastri ávöxtun sem opinber stofnun
gefur út

Valkvætt

48 15 2

Önnur skuldabréf og önnur verðbréf með fastri ávöxtun

Valkvætt

48 16 0

Hlutdeild í fjárfestingasjóðum (e. PF)

48 17 0

Veðlán og önnur lán sem ekki eru tilgreind annars staðar

48 18 0

Aðrar fjárfestingar

48 10 0

Heildarfjárfestingar lífeyrissjóða

48 10 1

Heildarfjárfestingar í „fjármögnunarfyrirtækinu“
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Kóði

Titill

48 10 4

Heildarfjárfestingar á markaðsverði

48 20 0

Aðrar eignir

Nr. 46/35

Athugasemd

Upplýsingar í efnahagsreikningi: skuldir
48 30 0

Eigið fé og varasjóðir

48 40 0

Hrein vátryggingaskuld alls (e. PF)

48 50 0

Aðrar skuldir
Gögn um innri markaðinn og alþjóðavæðingu

48 61 0

Landfræðileg sundurliðun á veltu

48 62 0

Hlutabréf og önnur verðbréf með breytilegri ávöxtun, sundurliðuð eftir
staðsetningu

Valkvætt

48 63 0

Heildarfjárfestingar, sundurliðaðar eftir staðsetningu

Valkvætt

48 64 0

Heildarfjárfestingar, sundurliðaðar í hluta í evrum og hluta sem eru ekki í
evrum
Gögn um starfsmannahald

16 11 0

Fjöldi starfsmanna
Aðrar upplýsingar

3.

48 70 0

Fjöldi félagsaðila

48 70 1

Fjöldi félagsaðila að kerfum með fyrirfram skilgreind réttindi

48 70 2

Fjöldi félagsaðila að kerfum ákvarðaðra iðgjalda

48 70 3

Fjöldi félagsaðila að blönduðum kerfum

48 70 4

Fjöldi virkra félagsaðila

48 70 5

Fjöldi félagsaðila sem eiga geymd réttindi

48 70 6

Fjöldi starfsmanna á eftirlaunum

Könnunaratriði fyrirtækja sem taka skal saman hagskýrslur um (einungis fyrir fyrirtæki með lífeyrissjóði sem ekki
eru sjálfstæðir):
Kóði

Titill

Athugasemd

Skipulagsupplýsingar
11 15 0

Fjöldi fyrirtækja með lífeyrissjóði sem eru ekki sjálfstæðir
Bókhaldsgögn: rekstrarreikningur (tekjur og útgjöld)

48 08 0

Velta lífeyrissjóða sem eru ekki sjálfstæðir

Valkvætt

5. ÞÁTTUR
Fyrsta viðmiðunarár
Almanaksárið 2008 er fyrsta viðmiðunarárið þegar árlegar hagskýrslur eru teknar saman um könnunaratriðin sem skráð
eru í 4. þætti.
6. ÞÁTTUR
Frágangur niðurstaðna
1.

Sundurliða skal niðurstöður könnunaratriðanna, sem skráðar eru í 2. mgr. 4. þáttar, í samræmi við fjögurra stafa
sundurliðun atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 2. endursk.) (atvinnugrein).

2.

Sundurliða skal niðurstöður könnunaratriðanna, sem skráðar eru í 3. mgr. 4. þáttar, í samræmi við fjögurra stafa
sundurliðun atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 2. endursk.)
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7. ÞÁTTUR
Afhending niðurstaðna
Afhenda á niðurstöðurnar eigi síðar en 12 mánuðum frá lokum viðmiðunarársins.
8. ÞÁTTUR
Nefnd evrópskra eftirlitsaðila með vátryggingum og starfstengdum lífeyrissjóðum
Framkvæmdastjórnin mun tilkynna nefnd evrópskra eftirlitsaðila með vátryggingum og starfstengdum lífeyrissjóðum
um framkvæmd þessarar einingar og allar ráðstafanir vegna aðlögunar að efnahagslegri og tæknilegri þróun að því er
varðar söfnun og tölfræðilega úrvinnslu gagna og úrvinnslu og afhendingu niðurstaðna.
9. ÞÁTTUR
Forkannanir
Framkvæmdastjórnin lætur fara fram eftirfarandi forkannanir, sem aðildarríkjunum ber að annast, að því er varðar
starfsemi sem fellur undir þennan viðauka:
1.

Ítarlegri upplýsingar um starfsemi lífeyrissjóða yfir landamæri:
Kóði

Titill
Skipulagsupplýsingar

11 71 0

Fjöldi fyrirtækja með félagsaðila í öðrum EES-löndum

11 72 0

Fjöldi fyrirtækja með virka félagsaðila í öðrum EES-löndum
Gögn um innri markað og alþjóðavæðingu

48 65 0

Landfræðileg sundurliðun á fjölda félagsaðila eftir kyni

48 65 1

Landfræðileg sundurliðun á fjölda félagsaðila eftir aðild að kerfum ákvarðaðra réttinda

48 65 2

Landfræðileg sundurliðun á fjölda félagsaðila eftir aðild að kerfum ákvarðaðra iðgjalda

48 65 3

Landfræðileg sundurliðun á fjölda félagsaðila eftir aðild að breytilegum kerfum

48 65 4

Landfræðileg sundurliðun á fjölda virkra félagsaðila

48 65 5

Landfræðileg sundurliðun á fjölda félagsaðila sem eiga geymd réttindi

48 65 6

Landfræðileg sundurliðun á fjölda starfsmanna á eftirlaunum

48 65 7

Landfræðileg sundurliðun á lífeyrisþegum sem fá maka- og barnalífeyri
Aðrar upplýsingar

48 70 7
2.

Fjöldi kvenkyns félagsaðila

Frekari upplýsingar um lífeyrissjóði sem ekki eru sjálfstæðir

Kóði

Titill
Skipulagsupplýsingar

11 15 1

Fjöldi fyrirtækja sem hafa lífeyrissjóði sem ekki eru sjálfstæðir, sundurliðaður eftir stærðarflokkum
félagsaðila
Upplýsingar í efnahagsreikningi: skuldir

48 40 1

Hrein vátryggingaskuld lífeyrissjóða sem ekki eru sjálfstæðir
Aðrar upplýsingar

48 72 0

Fjöldi félagsaðila að lífeyrissjóðum sem ekki eru sjálfstæðir
Gögn um innri markað og alþjóðavæðingu

48 66 1

Landfræðileg sundurliðun á fjölda virkra félagsaðila að lífeyrissjóðum sem ekki eru sjálfstæðir
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Kóði

Titill

48 66 2

Landfræðileg sundurliðun á fjölda félagsaðila sem eiga geymd réttindi í lífeyrissjóðum sem ekki eru
sjálfstæðir

48 66 3

Landfræðileg sundurliðun á fjölda lífeyrisþega sem fá eftirlaun úr lífeyrissjóðum sem ekki eru sjálfstæðir

48 66 4

Landfræðileg sundurliðun á fjölda lífeyrisþega sem fá maka- og barnalífeyri úr lífeyrissjóðum sem ekki eru
sjálfstæðir
Bókhaldsgögn: rekstrarreikningur (tekjur og útgjöld)

48 09 0
3.
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Lífeyrisgreiðslur lífeyrissjóða sem ekki eru sjálfstæðir

Gögn um afleiður og liði utan efnahagsreiknings.
Markmiðið með þessum forkönnunum er að meta hversu mikilvægt og hagkvæmt er að útvega gögn, að teknu tilliti
til ávinningsins af því að gögnin séu til reiðu borið saman við kostnaðinn við að safna þeim og byrðina á fyrirtæki.

10. ÞÁTTUR
Umbreytingartímabil
Eigi má veita umbreytingartímabil.

_______
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VIII. VIÐAUKI
SUNDURLIÐUÐ EINING FYRIR GRUNNHAGTÖLUR UM SKIPULAG VIÐSKIPTAÞJÓNUSTU

1. ÞÁTTUR
Markmið
Markmiðið með þessum viðauka er að koma á fót sameiginlegum ramma um söfnun, samantekt, afhendingu og mat á
hagskýrslum Bandalagsins um skipulag, starfsemi, samkeppnishæfni og afkomu viðskiptaþjónustugeirans.
2. ÞÁTTUR
Gildissvið
Hagskýrslur sem teknar verða saman munu tengjast sviðum sem um getur í a- til d- og f-lið 1. gr., sérstaklega skrá yfir
könnunaratriði vegna nákvæmrar greiningar á skipulagi, starfsemi, samkeppnishæfni og afkomu viðskiptaþjónustu.
3. ÞÁTTUR
Umfang
Taka skal saman hagskýrslur um alla starfsemi sem 62., 69., 71., 73. og 78. deild og flokkar 58.2, 63.1 og 70.2 í
atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE, 2. endursk.) ná yfir. Svið þessi ná yfir hluta útgáfustarfsemi,
starfsemi við þjónustu á sviði upplýsingatækni, hluta af starfsemi við upplýsingaþjónustu og faglega, vísindalega og
tæknilega starfsemi og atvinnustarfsemi. Hagskýrslur í þessari einingu vísa til þýðis allra fyrirtækja með 20 eða fleiri
starfsmenn, þegar aðalstarfsemi þeirra flokkast í ofangreindar deildir og flokka. Framkvæmdastjórnin getur, í fyrsta lagi
2011, hafið könnun á nauðsyn og hagkvæmni breytinga á lægri mörkum viðmiðunarþýðisins. Á grundvelli þessarar
rannsóknar ber að samþykkja ráðstafanir sem er ætlað að breyta veigalitlum þáttum þessarar reglugerðar, m.a. með því
að bæta við hana, í samræmi við reglunefndarmeðferð með grannskoðun sem um getur í 3. mgr. 12. gr.
4. ÞÁTTUR
Könnunaratriði
1.

Skráin yfir könnunaratriði og hagskýrslur sem sett er fram hér á eftir gefur til kynna hagtölur sem á að taka saman
með árlegri endurskoðun eða annað hvert ár. Skáletruðu hagskýrslurnar og könnunaratriðin eru einnig færðar í skrár
í sameiginlegu einingunni sem er skilgreind í I. viðauka.

2.

Könnunaratriði sem taka á saman árlegar hagskýrslur fyrir að því er varðar fyrirtæki í deildum 62 og 78 og flokkum
58.2, 63.1 og 73.1 í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE, 2. endursk.):

Kóði

Titill

Athugasemd

Skipulagsupplýsingar
11 11 0

Fjöldi fyrirtækja
Sundurliðun veltu eftir vörutegundum

12 11 0

Sundurliðun veltu eftir vörum (samkvæmt vöruflokkun
Evrópubandalagsins eftir atvinnugreinum (CPA))

Ákvarðað verður
um sundurliðun
vara í samræmi við
reglunefndarmeðferð
með grannskoðun
eins og um getur í
3. mgr. 12. gr.
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Kóði

Titill
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Athugasemd

Upplýsingar um búsetu viðskiptavinar
12 11 0

Velta eftir búsetu viðskiptavinar, einkum:
Heimilisfastur einstaklingur
Ekki heimilisfastur einstaklingur, þar af

3.

–

Innan ESB

–

Utan ESB

Könnunaratriði sem taka á saman hagskýrslur fyrir til tveggja ára að því er varðar fyrirtæki í flokkum 69.1, 69.2,
70.2, 71.1, 71.2 og 73.2 í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE, 2. endursk.):
Kóði

Titill

Athugasemd

Skipulagsupplýsingar
11 11 0

Fjöldi fyrirtækja
Sundurliðun veltu eftir vörutegundum

12 11 0

Sundurliðun veltu eftir vörum (samkvæmt vöruflokkun
Evrópubandalagsins eftir atvinnugreinum (CPA))

Ákvarðað verður
um sundurliðun
vara í samræmi við
reglunefndarmeðferð
með grannskoðun
eins og um getur í
3. mgr. 12. gr.

Upplýsingar um búsetu viðskiptavinar
12 11 0

Velta eftir búsetu viðskiptavinar, einkum:
Heimilisfastur einstaklingur
Ekki heimilisfastur einstaklingur, þar af
–

Innan ESB

–

Utan ESB

5. ÞÁTTUR
Fyrsta viðmiðunarár
Árið 2008 er fyrsta viðmiðunarárið sem taka á saman árlegar hagtölur um að því er varðar starfsemi sem nær yfir deildir
62 og 78 og flokka 58.2, 63.1 og 73.1 atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna (NACE, 2. endursk.) og sem taka
á saman hagtölur um fyrir annað hvert ár, skv. flokkum 69.1, 69.2 og 70.2 í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna
(NACE, 2. endursk.). Árið 2009 er fyrsta viðmiðunarárið sem taka á saman hagtölur um fyrir annað hvert ár að því
er varðar starfsemi sem nær yfir flokka 71.1, 71.2 og 73.2 í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE, 2.
endursk.)
6. ÞÁTTUR
Frágangur niðurstaðna
1.

Aðildarríki eiga að afhenda hlutalandsniðurstöður sundurliðaðar í deildir 62 og 78 og flokka 58.2, 63.1, 69.1, 69.2,
70.2, 71.1, 71.2, 73.1 og 73.2 í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE, 2. endursk.) til að unnt verði að
taka saman hagskýrslur Bandalagsins.

2.

Einnig þarf að sundurliða veltuniðurstöður eftir vörum og búsetu viðskiptavinar fyrir deildir 62 og 78 og flokka 58.2,
63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 og 73.2. í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE, endursk. 2).

7. ÞÁTTUR
Afhending niðurstaðna
Afhenda ber niðurstöðurnar innan 18 mánaða frá lokum almanaksárs viðmiðunartímabilsins.
8. ÞÁTTUR
Umbreytingartímabil
Umbreytingartímabilið, að því er varðar sundurliðuðu eininguna sem er skilgreind í þessum viðauka, getur ekki vera
lengra en þrjú ár að telja frá fyrstu viðmiðunarárunum sem eru gefin upp í 5. þætti fyrir samantekt hagskýrslna sem um
getur í 4. þætti.
_______
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IX. VIÐAUKI
SUNDURLIÐUÐ EINING FYRIR GRUNNHAGTÖLUR UM SKIPULAG LÝÐFRÆÐI FYRIRTÆKJA

1. ÞÁTTUR
Markmið
Markmiðið með þessum viðauka er að koma á sameiginlegum ramma um söfnun, samantekt, afhendingu og mat á
hagskýrslum Bandalagsins um lýðfræði fyrirtækja.
2. ÞÁTTUR
Gildissvið
Hagskýrslur sem teknar verða saman munu tengjast sviðum sem um getur í a- til f-lið 1. gr., einkum skrá yfir
könnunaratriði fyrir nákvæma greiningu þýðis starfandi fyrirtækja, stofnun nýrra fyrirtækja, niðurlagningu fyrirtækja
og að nýstofnuð fyrirtæki séu enn í rekstri, og tengd áhrif á skipulag, starfsemi og þróun fyrirtækjaþýðis.
3. ÞÁTTUR
Umfang
1.

Taka ber saman hagskýrslur fyrir starfsemina sem skráð er í 10. þætti.

2.

Gera ber forkannanir um hagskýrslueiningarnar, starfsemina og lýðfræðilegu viðburðina sem skráðir eru í 12. þætti.

4. ÞÁTTUR
Skilgreiningar
Í þessum viðauka er merking eftirfarandi hugtaks sem hér segir:
–

„viðmiðunartímabil“: árið þegar kannað er þýði starfandi fyrirtækja, nýlega stofnaðra fyrirtækja, niðurlagðra
fyrirtækja og fyrirtækja sem eru enn í rekstri. Það er nefnt „t“ í 5. þætti.

5. ÞÁTTUR
Könnunaratriði
1.

Taka ber saman árlegar lýðfræðilegar hagtölur, þar sem fyrirtæki eruð notuð sem hagskýrslueiningar, fyrir
eftirfarandi könnunaratriði:

Kóði

Titill

Skipulagsupplýsingar
11 91 0

Þýði starfandi fyrirtækja í t

11 92 0

Fjöldi nýlega stofnaðra fyrirtækja í t

11 93 0

Fjöldi niðurlagðra fyrirtækja í t

11 94 1

Fjöldi nýlega stofnaðra fyrirtækja í t-1 sem eru enn í rekstri til t

11 94 2

Fjöldi nýlega stofnaðra fyrirtækja í t-2 sem eru enn í rekstri til t

11 94 3

Fjöldi nýlega stofnaðra fyrirtækja í t-3 sem eru enn í rekstri til t

11 94 4

Fjöldi nýlega stofnaðra fyrirtækja í t-4 sem eru enn í rekstri til t

11 94 5

Fjöldi nýlega stofnaðra fyrirtækja í t-5 sem eru enn í rekstri til t
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2.

Taka þarf saman árlegar hagskýrslur fyrir könnunaratriði fyrirtækja vegna þýðis starfandi fyrirtækja, nýlega
stofnaðra fyrirtækja, niðurlagðra fyrirtækja og fyrirtækja sem eru enn í rekstri:

Kóði

Titill

Gögn um starfsmannahald
16 91 0

Fjöldi starfsmanna í þýði starfandi fyrirtækja í t

16 91 1

Fjöldi launþega í þýði starfandi fyrirtækja í t

16 92 0

Fjöldi starfsmanna í þýði nýlega stofnaðra fyrirtækja í t

16 92 1

Fjöldi launþega í þýði nýlega stofnaðra fyrirtækja í t

16 93 0

Fjöldi starfsmanna í þýði niðurlagðra fyrirtækja í t

16 93 1

Fjöldi launþega í þýði niðurlagðra fyrirtækja í t

16 94 1

Fjöldi starfsmanna í þýði nýlega stofnaðra fyrirtækja í t-1 sem eru enn í rekstri til t

16 94 2

Fjöldi starfsmanna í þýði nýlega stofnaðra fyrirtækja í t-2 sem eru enn í rekstri til t

16 94 3

Fjöldi starfsmanna í þýði nýlega stofnaðra fyrirtækja í t-3 sem eru enn í rekstri til t

16 94 4

Fjöldi starfsmanna í þýði nýlega stofnaðra fyrirtækja í t-4 sem eru enn í rekstri til t

16 94 5

Fjöldi starfsmanna í þýði nýlega stofnaðra fyrirtækja í t-5 sem eru enn í rekstri til t

16 95 1

Fjöldi starfsmanna á stofnárinu í þýði nýlega stofnaðra fyrirtækja í t-1 sem eru enn í rekstri til t

16 95 2

Fjöldi starfsmanna á stofnárinu í þýði nýlega stofnaðra fyrirtækja í t-2 sem eru enn í rekstri til t

16 95 3

Fjöldi starfsmanna á stofnárinu í þýði nýlega stofnaðra fyrirtækja í t-3 sem eru enn í rekstri til t

16 95 4

Fjöldi starfsmanna á stofnárinu í þýði nýlega stofnaðra fyrirtækja í t-4 sem eru enn í rekstri til t

16 95 5

Fjöldi starfsmanna á stofnárinu í þýði nýlega stofnaðra fyrirtækja í t-5 sem eru enn í rekstri til t

6. ÞÁTTUR
Fyrsta viðmiðunarár
Fyrsta viðmiðunarárið, þegar árleg samantekt hagskýrslna fer fram, er eftirfarandi:

Almanaksár

Kóði

2004

11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0, 16 92 1, 16 93 0 og 16 93 1

2005

11 94 1, 16 94 1 og 16 95 1

2006

11 94 2, 16 94 2 og 16 95 2

2007

11 94 3, 16 94 3 og 16 95 3

2008

11 94 4, 16 94 4 og 16 95 4

2009

11 94 5, 16 94 5 og 16 95 5

7. ÞÁTTUR
Skýrsla um gæði hagskýrslna
Aðildarríkin munu leggja fram gæðaskýrslur sem munu gefa ábendingar um samanburðarhæfi könnunaratriða 11 91 0
og 16 91 0 við könnunaratriði 11 11 0 og 16 11 0 í I. viðauka og ef nauðsyn krefur að farið sé að ákvæðum afhentra gagna
með sömu aðferðafræði og mælt var fyrir um í tilmælahandbókinni sem um getur í 11. þætti.
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8. ÞÁTTUR
Frágangur niðurstaðna
1.

Sundurliða ber niðurstöðurnar að því marki þar sem talin er upp starfsemin sem skráð er í 10. þætti.

2.

Einnig skal sundurliða tilteknar niðurstöður, sem þarf að ákvarða í samræmi við reglunefndarmeðferð með
grannskoðun sem um getur í 3. mgr. 12. gr., í stærðarflokka á upplýsingastig sem eru skráð í 10. þætti, fyrir utan
þætti L, M og N í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE, 2. endursk.) þar sem sundurliðunar er
einungis þörf á flokkastigi.

3.

Einnig skal sundurliða tilteknar niðurstöður, sem þarf að ákvarða í samræmi við reglunefndarmeðferð með
grannskoðun sem um getur í 3. mgr. 12. gr., í samræmi við lagalegt form á upplýsingastig sem eru skráð í 10. þætti,
fyrir utan þætti L, M og N í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE, 2. endursk.) þar sem sundurliðunar
er einungis þörf á flokkastigi.

9. ÞÁTTUR
Afhending niðurstaðna
Afhenda ber bráðabirgðaniðurstöður um könnunaratriði sem tengjast niðurlögn fyrirtækja (11 93 0, 16 93 0 og 16 93 1)
innan 18 mánaða frá lokum almanaksárs viðmiðunartímabilsins. Afhenda ber endurskoðaðar niðurstöður fyrir þessi
könnunaratriði innan 30 mánaða frá sama viðmiðunartímabili, að lokinni staðfestingu á niðurlögn fyrirtækja eftir tveggja
ára aðgerðaleysi. Afhenda ber allar aðrar niðurstöður innan 18 mánaða frá lokum almanaksárs viðmiðunartímabilsins.
Afhenda skal niðurstöður fyrir viðmiðunarárin fyrir 2008 sex mánuðum eftir árslok 2008, með undantekningu vegna
endurskoðaðra niðurstaða fyrir niðurlögð fyrirtæki (11 93 0, 16 93 0 og 16 93 1) fyrir viðmiðunarárið 2007, sem skal
afhenda 18 mánuðum eftir árslok 2008.
10. ÞÁTTUR
Sundurliðun starfsemi
1.

Eftirfarandi er gefið upp fyrir gögn viðmiðunaráranna 2004–2007, að meðtaldri eftirfarandi sundurliðun sem vísar
í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE, 1.1. endursk.):
Bálkur C
Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu
Aðildarríkin munu afhenda hlutalandsniðurstöður, sundurliðaðar í bálkaþrep atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE,
1.1 endursk.) til að unnt sé að taka saman hagskýrslur Bandalagsins.
Bálkur D
Framleiðsla
Aðildarríkin munu afhenda hlutalandsniðurstöður, sundurliðaðar í bálkaþrep atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE,
1.1 endursk.) til að unnt sé að taka saman hagskýrslur Bandalagsins.
Bálkar E og F
Rafmagns-, gas- og vatnsveitur og byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð
Aðildarríkin munu afhenda hlutalandsniðurstöður, sundurliðaðar í bálkaþrep atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE,
1.1 endursk.) til að unnt sé að taka saman hagskýrslur Bandalagsins.
Bálkur G
Heildverslun og smásöluverslun; viðgerðir á vélknúnum ökutækjum og bifhjólum og vörum til einkanota og
heimilisnota
Aðildarríkin munu afhenda hlutalandsniðurstöður í fyrir atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE,
1.1.endursk.) G-kóða 50, 51, 52, 52.1, 52.2, 52.3 + 52.4 + 52.5, 52.6 og 52.7 til að unnt sé að taka saman hagskýrslur
Bandalagsins.
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Bálkur H
Rekstur gististaða og veitingarekstur
Aðildarríkin munu afhenda hlutalandsniðurstöður í fyrir atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE,
1.1.endursk.) kóða 55, 55.1 + 55.2 og 55.3 + 55.4 + 55.5 til að unnt sé að taka saman hagskýrslur Bandalagsins.
Bálkur I
Flutningar, geymsla og samskiptatækni
Aðildarríkin munu afhenda hlutalandsniðurstöður í fyrir atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE,
1.1.endursk.) I-kóða 60, 61, 62, 63, 64, 64.1 og 64.2 til að unnt sé að taka saman hagskýrslur Bandalagsins.
Bálkur J
Fjármálaþjónusta
Aðildarríkin munu afhenda hlutalandsniðurstöður, sundurliðaðar eftir deildum atvinnugreinaflokkunarinnar
(NACE, 1.1 endursk.) til að unnt sé að taka saman hagskýrslur Bandalagsins.
Bálkur K
Sala og rekstur fasteigna
Undirgrein 74.15 í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE, endursk. 1.1) er undanskilin frá
gildissviði þessa viðauka. Aðildarríkin munu afhenda hlutalandsniðurstöður, sundurliðaðar eftir undirgreinastigi
atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 1.1 endursk.) til að unnt sé að taka saman hagskýrslur Bandalagsins.
2.

Gögn viðmiðunarársins 2008 og framvegis verða lögð fram með eftirfarandi sundurliðun á starfsemi sem um getur
í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE, 2. endursk.):
Bálkur B
Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu
Aðildarríkin munu afhenda hlutalandsniðurstöður, sundurliðaðar í bálkaþrep atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE,
2 endursk.) til að unnt sé að taka saman hagskýrslur Bandalagsins.
Bálkur C
Framleiðsla
Aðildarríkin munu afhenda hlutalandsniðurstöður fyrir atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE,
2.endursk.) C-kóða 10 + 11 + 12, 13 + 14, 15, 16, 17 + 18, 19, 20 + 21, 22, 23, 24 + 25, 26 + 27, 28, 29 + 30, 31 +
32 og 33 til að unnt sé að taka saman hagskýrslur Bandalagsins.
Bálkar D, E og F
Rafmagns-, gas- og gufuveitur, loftræstikerfi, vatnsveita, fráveitukerfi, meðhöndlun úrgangs og afmengunarstarfsemi,
byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð
Aðildarríkin munu afhenda hlutalandsniðurstöður, sundurliðaðar í bálkaþrep atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE,
2 endursk.) til að unnt sé að taka saman hagskýrslur Bandalagsins.
Bálkur G
Heildverslun og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum og bifhjólum
Aðildarríkin munu afhenda hlutalandsniðurstöður í fyrir atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE,
2. endursk.) G-kóða 45, 46, 47, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4 + 47.5 + 47.6 + 47.7 og 48.8 + 48.9 til að unnt sé að taka
saman hagskýrslur Bandalagsins.
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Bálkar H og I
Flutningar og geymsla, rekstur gististaða og veitingarekstur
Aðildarríkin munu afhenda hlutalandsniðurstöður, sundurliðaðar eftir deildum atvinnugreinaflokkunarinnar
(NACE, 2 endursk.) til að unnt sé að taka saman hagskýrslur Bandalagsins.
Bálkur J
Upplýsingar og fjarskipti
Aðildarríkin munu afhenda hlutalandsniðurstöður, sundurliðaðar eftir deildum atvinnugreinaflokkunarinnar
(NACE, 2. endursk.) og nánar niður á flokkaþrep (NACE, 2. endursk.) í 62. deild til að unnt sé að taka saman
hagskýrslur Bandalagsins.
Bálkur K
Fjármála- og vátryggingastarfsemi
Flokkur 64.2 í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE, endursk. 2) er undanskilin frá gildissviði þessa
viðauka. Aðildarríkin munu afhenda hlutalandsniðurstöður, sundurliðaðar eftir deildum atvinnugreinaflokkunarinnar
(NACE, 2 endursk.) til að unnt sé að taka saman hagskýrslur Bandalagsins.
Bálkar L, M og N
Fasteignaviðskipti, sérfræði-, vísinda- og tækniþjónusta, stjórnunar- og stuðningsþjónustustarfsemi
Aðildarríkin munu afhenda hlutalandsniðurstöður, sundurliðaðar eftir flokkum atvinnugreinaflokkunarinnar
(NACE, 2 endursk.) til að unnt sé að taka saman hagskýrslur Bandalagsins.
Sértækar samtölur
Fjöldi sérstakra samtalna í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE, 2. endursk.) verða afhentar
til að gera mögulegt að taka saman hagskýrslur Bandalagsins um lýðfræði fyrirtækja fyrir upplýsinga- og
fjarskiptatæknigeirann. Ákvarðað verður um sundurliðun þessara samtalna í samræmi við reglunefndarmeðferð
með grannskoðun eins og um getur í 3. mgr. 12. gr.
3.

Einnig verða lögð fram gögn um fyrirtæki sem voru nýstofnuð 2004, 2005, 2006 og 2007 í samræmi við sundurliðun
atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna (NACE, 2. endursk.) eins og hún er skilgreind í 2. mgr. þessa þáttar.
Þetta samanstendur af könnunaratriðum 11 92 0, 16 92 0 og 16 92 1 fyrir ofangreind viðmiðunarár. Niðurstöður
þessar á að leggja fram ásamt gögnum fyrir viðmiðunarárið 2008.

11. ÞÁTTUR
Tilmælahandbók
Framkvæmdastjórnin gefur út tilmælahandbók í náinni samvinnu við aðildarríkin og mun hún innihalda
viðbótarleiðbeiningar varðandi hagskýrslur Bandalagsins sem voru gerðar samkvæmt þessum viðauka. Tilmælahandbókin
verður gefin út þegar reglugerð þessi öðlast gildi.
12. ÞÁTTUR
Forkannanir
Framkvæmdastjórnin lætur fara fram eftirfarandi forkannanir, sem aðildarríkjunum ber að annast, að því er varðar
starfsemi sem fellur undir þennan viðauka:
–

vinnsla gagna með starfsstöð sem hagskýrslueiningu,

–

vinnsla gagna um lýðfræðilega viðburði, aðra en stofnun fyrirtækja, fyrirtæki sem enn eru í rekstri, niðurlagningu
fyrirtækja, og

–

vinnsla gagna um bálka P, Q, R og S atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna (NACE, 2. endursk.)
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Framkvæmdastjórnin mun leggja fram tillögu, í samræmi við tilhögunina sem var ákveðin í 251. gr. sáttmálans og á
grunni mats forkannana varðandi starfsemi utan markaða í bálkum M til O atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna
(NACE endursk. 1.1), ef hún telur nauðsynlegt að víkka út núverandi gildissvið þessarar reglugerðar.
13. ÞÁTTUR
Umbreytingartímabil
Umbreytingartímabilið, að því er varðar sundurliðuðu eininguna sem er skilgreind í þessum viðauka, getur ekki vera
lengra en fjögur ár að telja frá fyrstu viðmiðunarárunum fyrir samantekt hagskýrslna sem um getur í 6. þætti.

_______
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X. VIÐAUKI
NIÐURFELLD REGLUGERÐ OG SÍÐARI BREYTINGAR

Reglugerð ráðsins (EB, KBE) nr. 58/97 (Stjtíð. EB L 14, 17.1.1997, bls. 1).
Reglugerð ráðsins (EB, KBE) nr. 410/98 (Stjtíð. EB L 52, 21.2.1998, bls. 1).
Ákvæði 1. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1614/2002 (Stjtíð. EB L 244, 12.9.2002, bls. 7).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2056/2002 (Stjtíð. EB L 317, 21.11.2002, bls. 1).
Ákvæði 69. liðar í III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. ESB L 284,
31.10.2003, bls. 1).
Ákvæði 11. og 20. gr. í II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1893/2006 (Stjtíð. ESB L 393,
30.12.2006, bls. 1).
_______
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XI. VIÐAUKI
SAMSVÖRUNARTAFLA
Reglugerð (EBE, KBE) nr. 58/97

Þessi reglugerð

1. gr.

1. gr.

2. gr.

1. gr.

3. gr.

2. gr.

1. mgr. 4. gr.

1. mgr. 3. gr.

2. mgr. 4. gr.

3. mgr. 3. gr.

5. gr.

2. mgr. 3. gr.

—

4. mgr. 3. gr.

—

4. gr.

6. gr.

5. gr.

7. gr.

6. gr.

8. gr.

7. gr.

9. gr.

1. og 2. mgr. 8. gr.

—

3. mgr. 8. gr.

10. gr.

9. gr.

11. gr.

10. gr.

i til x. mgr. 12. gr.

1. mgr. 11. gr.

—

2. mgr. 11. gr.

13. gr.

12. gr.

14. gr.

13. gr.

15. gr.

—

—

14. gr.

16. gr.

15. gr.

1.–9. þættir 1. viðauka

1.–9. þættir I. viðauka

1. og 2. liður 10. þáttar 1. viðauka

1. og 2. liður 10. þáttar I. viðauka með úrfellingum

3. og 4. liður 10. þáttar 1. viðauka

—

11. þáttur 1. viðauka.

11. þáttur I. viðauka.

2. viðauki.

II. viðauki

1.–8. þættir 3. viðauka

1.–8. þættir III. viðauka

9. þáttur 3. viðauka

—

10. þáttur 3. viðauka

9. þáttur III. viðauka

4.–8. þættir 4. viðauka

1.–8. þættir IV. viðauka

9. þáttur 4. viðauka

—

10. þáttur 4. viðauka

9. þáttur IV. viðauka

—

V. viðauki

—

VI. viðauki

—

VII. viðauki

—

VIII. viðauki

—

IX. viðauki

—

X. viðauki

—

XI. viðauki
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) nr. 81/2013

2015/EES/46/02

frá 29. janúar 2013
um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1051/2011 að því er varðar einstaklingsbundnar
gagnaskrár fyrir gagnasendingar (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

og stofnanir Sambandsins noti menntunarflokkun
sem samrýmist endurskoðuðu alþjóðlegu menntunar
flokkuninni frá 2011 (ISCED 2011) sem aðildarríki að
Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna samþykktu
á 36. aðalráðstefnu sinni í nóvember 2011.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)
nr. 692/2011 frá 6. júlí 2011 um evrópskar hagskýrslur um
ferðamál og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 95/57/EB (1),
einkum 2. og 3. mgr. 9. gr.,

4)

Því ber að breyta framkvæmdarreglugerð framkvæmda
stjórnarinnar (ESB) nr. 1051/2011 (2) til samræmis við
það.

5)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit nefndarinnar um evrópska
hagskýrslukerfið.

og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

3)

Í yfirstandandi aðgerðum framkvæmdastjórnarinnar til að
viðhalda gildi evrópskra hagskýrslna skiptir meginmáli að
innleiða uppfært flokkunarkerfi sem endurspeglar þróun
og breytingar á sviði menntunar.
Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNESCO)
hefur endurskoðað þá útgáfu alþjóðlegu menntunar
flokkunarinnar (ISCED) sem hingað til hefur verið notuð
(frá 1997) með það að markmiði að tryggja að hún sé í
samræmi við þróun á stefnu og skipulagi á menntun og
þjálfun.
Til að hægt sé að gera alþjóðlegan samanburð á hagskýrslum um menntamál er gerð krafa um að aðildarríkin

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Ákvæðum III. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr.
1051/2011 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 gildir frá og með 1. janúar 2014.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 29. janúar 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO
forseti.
______________

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 28, 30.1.2013, bls. 1. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 97/2013 frá 3. maí 2013 um
breytingu á á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, sjá EESviðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 61, 31.10.2013, s. 71.
1
( ) Stjtíð. ESB L 192, 22.7.2011, bls. 17.

(2)

Stjtíð. ESB L 276, 21.10.2011, bls. 13.
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VIÐAUKI
Í stað lýsingarinnar á dálki 80 (menntastig) í III. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1051/2011 komi
eftirfarandi:
Dálkur

Kennimerki

Lýsing

Menntunarstig

„80
1

Unglingastig eða minni menntun (alþjóðlega
menntunarflokkunin, ISCED 2011 0–2)

2

Menntun á framhaldsskólastigi (e. upper secondary)
og viðbótarstigi (e. post-secondary non-tertiary
education) (ISCED 3 og 4)

3

Háskólamenntun (ISCED 5–8)“

Sía/athugasemdir

Valfrjáls breyta, ef ósend: kóði = tómt“
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 119/2013

2015/EES/46/03

frá 11. febrúar 2013
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2214/96 um samræmdar vísitölur neysluverðs: afhending
og dreifing á undirvísitölum í samræmdri vísitölu neysluverðs, að því er varðar að koma á fót
samræmdum vísitölum neysluverðs með föstu skatthlutfalli (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,

6)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit nefndarinnar um evrópska
hagskýrslukerfið (e. ESS Committee).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 2494/95 frá
23. október 1995 um samræmdar vísitölur neysluverðs (1),
einkum þriðja lið 4. gr. og 3. mgr. 5. gr.,

Reglugerð (EB) nr. 2214/96 er breytt sem hér segir:
1) Í 2. gr. bætist eftirfarandi undirgrein við:

með hliðsjón af áliti Seðlabanka Evrópu (2),
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Samkvæmt b-lið 1. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB)
nr. 2494/95 er aðildarríkjum skylt að gefa upp samræmdar
vísitölur neysluverðs (HICP).

„„Samræmdar vísitölur neysluverðs með föstu skatt
hlutfalli“: vísitölur sem mæla breytingar á neysluverði vara
án áhrifa breytinga á skatthlutfalli vara á sama tímabili.“
2) Í stað 3. gr. komi eftirfarandi:
„3. gr.

2)

3)

Með
reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar
(EB)
nr. 2214/96(3) var komið á undirvísitölum í samræmdum
vísitölum neysluverðs sem aðildarríkin reikna og láta í té
framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins)
sem miðlar þeim.
Nauðsynlegt er að safna upplýsingum um áhrif skatta
breytinga á verðbólgu vegna greiningar á verðbólgu og
samleitnismats í aðildarríkjunum. Í þessu skyni ætti einnig
að reikna samræmdar vísitölur neysluverðs á grundvelli
verðs með föstu skatthlutfalli í stað mældra verða í formi
samræmdra vísitalna neysluverðs með föstu skatthlutfalli
(HICP-CT).

4)

Koma ætti á fót sameiginlegri, samræmdri aðferðafræði
fyrir útreikning á samræmdum vísitölum neysluverðs
með föstu skatthlutfalli til að fá áreiðanlegar og
samanburðarhæfar niðurstöður frá öllum aðildarríkjunum.

5)

Tekið hefur verið tillit til meginreglunnar um kostnaðar
hagkvæmni í samræmi við 13. gr. reglugerðar (EB)
nr. 2494/95.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 41, 12.2.2013, bls. 1. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 142/2013 frá 15. júlí 2013
um breytingu á IV. viðauka (Orka) og XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við
EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
nr. 72, 19.12.2013, s. 16.
(1) Stjtíð. EB L 257, 27.10.1995, bls. 1.
(2) Álit hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum.
(3) Stjtíð. EB L 296, 21.11.1996, bls. 8.

Gerð og afhending undirvísitalna
1. Aðildarríki skulu reikna og afhenda framkvæmdastjórninni
(Hagstofu Evrópusambandsins) mánaðarlega allar undir
vísitölur (í I. viðauka) sem hafa meira vægi en einn á móti
þúsund hlutum af heildarútgjöldum sem falla undir sam
ræmdar vísitölur neysluverðs. Aðildarríki skulu láta fram
kvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins) í té
samsvarandi upplýsingar um vægi, samhliða vísitölunni, í
janúar á hverju ári, .
2. Aðildarríki skulu einnig reikna og afhenda framkvæmda
stjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins) mánaðarlega
sömu undirvísitölur, reiknaðar út með föstu skatthlutfalli.
Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins) skal,
í náinni samvinnu við aðildarríkin, útbúa leiðbeiningar
um samræmda aðferðafræði við útreikning á vísitölum
og undirvísitölum samræmdra vísitalna neysluverðs með
föstu skatthlutfalli. Í tilhlýðilega rökstuddum tilvikum
skal framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins)
uppfæra viðmiðunaraðferðafræðina í samræmi við fyrir
komulag verklagsreglna sem nefndin um evrópska hag
skýrslukerfið samþykkir.
3. Láta skal vísitölur í té samkvæmt stöðlum og verklagsreglum
við afhendingu gagna og lýsigagna sem framkvæmda
stjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins) hefur komið á fót.“
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2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún tekur gildi með vísitölunni fyrir janúar 2013.

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

Gjört í Brussel 11. febrúar 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

___________
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 93/2013

2015/EES/46/04

frá 1. febrúar 2013
þar sem mælt er fyrir um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2494/95
um samræmdar vísitölur neysluverðs, að því er varðar að koma á fót verðvísitölum fyrir búsetu í
eigin húsnæði (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

Skilgreiningar

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 2494/95 frá
23. október 1995 um samræmdar vísitölur neysluverðs (1),
einkum þriðja lið 4. gr. og 3. mgr. 5. gr.,
með hliðsjón af áliti Seðlabanka Evrópu (2),
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

3)

4)

5)

2. gr.

EVRÓPUSAMBANDSINS

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér
segir:

1. „verðvísitala fyrir búsetu í eigin húsnæði“: vísitala sem
mælir breytingar á kaupverði íbúða sem færast inn í
heimilageirann og aðrar vörur og þjónustu sem heimilisfólk
kaupir í tengslum við búsetu í eigin húsnæði,

2. „verðvísitala húsnæðis“: vísitala sem mælir breytingar á
verði í viðskiptum með íbúðir sem heimilisfólk kaupir.

Með reglugerð (EB) nr. 2494/95 er komið á vinnslu
samræmdra vísitalna neysluverðs (HICP).
Skoða ætti hvort koma eigi á verðvísitölum fyrir íbúðir,
einkum fyrir búsetu í eigin húsnæði, til að auka notagildi
og samanburðarhæfi samræmdra vísitalna neysluverðs.
Nauðsynlegt er að mæla verðvísitölur húsnæðis með það
fyrir augum að taka saman vísitölur fyrir búsetu í eigin
húsnæði. Verðvísitölur húsnæðis eru einnig mikilvægir
mælikvarðar sem slíkar.
Leiðbeiningar um aðferðafræði við útreikning á
verðvísitölum fyrir búsetu í eigin húsnæði og fyrir
húsnæði eru nauðsynlegar til að tryggja áreiðanlegar og
samanburðarhæfar niðurstöður frá öllum aðildarríkjunum.
Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru
í samræmi við álit nefndar um evrópska hagskýrslukerfið
(e. ESS Committee).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Viðfangsefni
Reglugerð þessi kemur á verðvísitölum fyrir búsetu í eigin
húsnæði með það fyrir augum að auka notagildi og saman
burðarhæfi samræmdra vísitalna neysluverðs (e. harmonised
indices of consumer prices — „HICP“).
(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 33, 2.2.2013, bls. 14. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 151/2013 frá 15. júlí 2013
um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, sjá
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 72, 19.12.2013, s. 27.
(1) Stjtíð. EB L 257, 27.10.1995, bls. 1.
2
( ) Álit frá 19. október 2012 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum).

3. gr.
Umfang
1. Verðvísitalan fyrir búsetu í eigin húsnæði nær yfir
eftirfarandi útgjaldaflokka:
O.1.

Útgjöld vegna íbúðarhúsnæðis til eigin nota

O.1.1.

Kaup á íbúðarhúsnæði

O.1.1.1.

Nýbyggt íbúðarhúsnæði

O.1.1.1.1.

Kaup á nýbyggðu íbúðarhúsnæði

O.1.1.1.2.

Útgjöld til eigin byggingar og meiriháttar endur
bóta á íbúðarhúsnæði

O.1.1.2.

Eldra íbúðarhúsnæði sem áður var utan heimilis
geira

O.1.1.3.

Önnur þjónusta sem varðar íbúðakaup

O.1.2.

Eignarhald íbúða

O.1.2.1.

Meiriháttar viðgerðir og viðhald

O.1.2.2.

Tryggingar fyrir íbúðarhúsnæði

O.1.2.3.

Önnur þjónusta sem varðar eignarhald á íbúðum

2.

Verðvísitala húsnæðis nær yfir eftirfarandi útgjaldaflokka:

H.1.

Kaup á íbúðarhúsnæði

H.1.1.

Kaup á nýju íbúðarhúsnæði

H.1.2.

Kaup á eldra íbúðarhúsnæði
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3. Byggja skal verðvísitöluna fyrir búsetu í eigin húsnæði á
aðferð „hreinna kaupa“ sem mælir breytingar á raunverulegu
verði sem neytendur greiða við kaup á íbúðum sem áður voru
utan heimilisgeirann og einnig breytingar á öðrum kostnaði
sem varðar eignarrétt og yfirfærslu eignarréttar á íbúðum.
4. Hún skal ná yfir þá flokka húsnæðiskostnaðar, sem
skilgreindir eru í 1. mgr. 3. gr., með vægi sem nemur a.m.k. einum
hundraðshluta af heildarkostnaði vegna húsnæðis O.1. Hún
skal ná yfir húsnæðiskostnaðarflokka sem skilgreindir eru í
2. mgr. 3. gr. með vægi sem nemur a.m.k. einum hundraðshluta
af heildarkostnaði vegna húsnæðis H.1.
4. gr.
Handbók um aðferðafræði
1. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins)
skal, í nánu samstarfi við aðildarríkin, setja saman handbók
sem lætur í té samræmda aðferðafræði fyrir verðvísitölu fyrir
búsetu í eigin húsnæði og fyrir verðvísitölu húsnæðis og er
tekin saman samkvæmt þessari reglugerð (hér á eftir nefnd
„handbókin um verðvísitölu fyrir búsetu í eigin húsnæði og
verðvísitölu húsnæðis“). Í tilhlýðilega rökstuddum tilvikum skal
framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins) uppfæra
handbókina, í samræmi við fyrirkomulag verklagsreglna sem
nefndin um evrópska hagskýrslukerfið samþykkir.
2. Gæðaviðmiðunin, sem um getur í 1. mgr. 12. gr. reglu
gerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 223/2009 (3), gildir
um samantekt verðvísitölu fyrir búsetu í eigin húsnæði og fyrir
verðvísitölu húsnæðis.
3. Aðildarríki skulu láta framkvæmdastjórninni (Hagstofu
Evrópusambandsins) í té, að beiðni hennar, nauðsynlegar
upplýsingar til að meta hvort verðvísitala fyrir búsetu í eigin
húsnæði og verðvísitala húsnæðis uppfylli ákvæði þessarar
reglugerðar.

lokum ársfjórðungsins sem vísitölurnar eiga við um. Aðildarríki
þessi, sem velja að láta einnig í té mánaðarlegar vísitölur, skulu
afhenda þær innan þrjátíu daga frá lokum mánaðarins sem
vísitölurnar eiga við um.
5. Aðildarríki skulu á hverju ári taka saman og láta fram
kvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins) í té vægi
útgjalda fyrir verðvísitölu fyrir búsetu í eigin húsnæði og
vægi útgjalda fyrir verðvísitölu húsnæðis, eins og þær eru
skilgreindar í handbókinni um verðvísitölu fyrir búsetu í eigin
húsnæði og verðvísitölu húsnæðis og í samræmi við reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1114/2010 (4).
Láta skal vægið fyrir ársfjórðungslegar vísitölur í té eigi síðar
en 15. júní á næsta ári eftir árið sem vægið varðar.
Aðildarríki sem láta í té mánaðarlegar vísitölur skulu láta
samsvarandi vægi í té eigi síðar en 20. febrúar á næsta ári eftir
árið sem vægið á við um.
6. Aðildarríki skulu taka saman og láta framkvæmda
stjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins) í té áætluð gögn
fyrir fyrri ár, með vísitölunni fyrir fyrsta ársfjórðung 2010 fyrir
vísitölurnar sem um getur í 1. mgr. 3. gr., eigi síðar en innan
frestsins sem um getur í 3. mgr. og 4. mgr. 5. gr. Aðildarríki
skulu taka saman og láta framkvæmdastjórninni (Hagstofu
Evrópusambandsins) í té áætluð gögn fyrir fyrri ár, með
vísitölunni fyrir fyrsta ársfjórðung 2008 fyrir vísitölurnar sem
um getur í 2. mgr. 3. gr., innan frestsins sem um getur í 3. mgr.
og 4. mgr. 5. gr.
7. Aðildarríki skulu láta í té gögn sem krafist er samkvæmt
þessari reglugerð og tengd lýsigögn í samræmi við skiptistaðal
sem framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins)
tilgreinir. Gögn og lýsigögn skulu látin framkvæmdastjórninni
(Hagstofu Evrópusambandsins) í té í gegnum miðlæga
gagnagrunnsþjónustu eða á þann hátt sem framkvæmdastjórnin
getur heimt þau í gegnum miðlæga gagnagrunnsþjónustu.

5. gr.

6. gr.

Kröfur varðandi gögn
1. Aðildarríki skulu taka saman og láta framkvæmdastjórninni
(Hagstofu Evrópusambandsins) í té verðvísitölur fyrir flokkana
sem mælt er fyrir um í 3. gr. í samræmi við handbókina um
verðvísitölu fyrir búsetu í eigin húsnæði og verðvísitölu
húsnæðis.
2. Aðildarríki skulu láta verðvísitölur í té ársfjórðungslega.
Aðildarríki geta einnig, auk ársfjórðungslegra vísitalna, látið
mánaðarlegar vísitölur í té.

Nr. 46/53

Umbreytingarráðstafanir
1. Aðildarríki skulu, annars vegar einu ári og hins vegar
þremur árum eftir gildistökudag þessarar reglugerðar, láta
framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins) í
té skýrslur um gæði gagnanna á grundvelli staðlanna sem
skilgreindir eru innan evrópska hagskýrslukerfisins og í
handbókinni um verðvísitölu fyrir búsetu í eigin húsnæði og
verðvísitölu húsnæðis.

4. Aðildarríki skulu láta framkvæmdastjórninni (Hagstofu
Evrópusambandsins) í té ársfjórðungslegar vísitölur innan
frests sem skal ekki vera lengri en áttatíu og fimm dagar frá

2. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins)
skal, innan fimm ára frá gildistökudegi þessarar reglugerðar,
taka saman skýrslu um vísitölur sem komið var á samkvæmt
þessari reglugerð og einkum í hve miklum mæli þær fara að
tilskildum ákvæðum reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1749/96 (5) og reglugerð (ESB) nr. 1114/2010. Í
skýrslunni skal einnig fjallað um hve heppilegar vísitölur
fyrir búsetu í eigin húsnæði eru fyrir samþættingu þeirra inn í
samræmda vísitölu neysluverðs.

(3)

(4)
(5)

3. Láta skal í té vísitölurnar sem um getur í 1. mgr. 3. gr.
frá þriðja ársfjórðungi 2014 fyrir annan ársfjórðung 2014. Láta
skal í té vísitölurnar sem um getur í 2. mgr. 3. gr. frá þriðja
ársfjórðungi 2012 fyrir annan ársfjórðung 2012.

Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2009, bls. 164.

Stjtíð. ESB L 316, 2.12.2010, bls. 4.
Stjtíð. EB L 229, 10.9.1996, bls. 3.
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7. gr.
Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún gildir frá og með 1. september 2012. Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum
aðildarríkjunum án frekari lögfestingar í samræmi við sáttmálana.

Gjört í Brussel 1. febrúar 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

__________
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 317/2013

Nr. 46/55

2015/EES/46/05

frá 8. apríl 2013
um breytingu á viðaukum við reglugerðir (EB) nr. 1983/2003, (EB) nr. 1738/2005,
(EB) nr. 698/2006, (EB) nr. 377/2008 og (ESB) nr. 823/2010 að því er varðar alþjóðlegu
menntunarflokkunina (ISCED) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

3)

Til að hægt sé að gera alþjóðlegan samanburð á hagskýrslum um menntamál er gerð krafa um að aðildar
ríkin og stofnanir Sambandsins noti menntunarflokkun
sem samrýmist endurskoðuðu alþjóðlegu menntunar
flokkuninni frá 2011 (hér á eftir nefnd „alþjóðlega
menntunarflokkunin frá 2011“) sem aðildarríki að
Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna samþykktu
á 36. aðalráðstefnu sinni í nóvember 2011.

4)

Með upptöku endurskoðuðu alþjóðlegu menntunar
flokkunarinnar er nauðsynlegt að breyta tilteknum tilvís
unum í alþjóðlegu menntunarflokkunina, alþjóðlegu
menntunarflokkunina frá 97 og alþjóðlegu menntunar
flokkunina frá 1997, ásamt því að breyta fjölda viðkom
andi gerninga.

5)

Því er nauðsynlegt að breyta eftirfarandi reglugerðum:
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1893/2003
frá 7. nóvember 2003 um framkvæmd reglugerðar Evrópu
þingsins og ráðsins (EB) nr. 1177/2003 um hagskýrslur
Bandalagsins um tekjur og lífskjör (EU-SILC) að því
er varðar skrá yfir aðalmarkbreytur (5), reglugerð fram
kvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1738/2005 frá 21. október
2005 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1916/2000 að
því er varðar skilgreiningu og afhendingu upplýsinga
um launakerfi (6), reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 698/2006 frá 5. maí 2006 um framkvæmd
reglugerðar ráðsins (EB) nr. 530/1999 að því er varðar
gæða
mat á hagskýrslum um uppbyggingu launa og
launakostnaðar (7), reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 377/2008 frá 25. apríl 2008 um framkvæmd
reglugerðar ráðsins (EB) nr. 577/98 um skipulag vinnu
markaðskönnunar í Bandalaginu að því er varðar kerfis
bindingu fyrir gagnaflutninga frá og með árinu 2009,
notkun hlutaúrtaks við öflun gagna um formgerðarbreytur
og skilgreiningu á viðmiðunarfjórðungum (8), reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 823/2010 frá
17. september 2010 um framkvæmd reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 452/2008 um gerð og

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1177/2003 frá 16. júní 2003 um hagskýrslur Bandalagsins
um tekjur og lífskjör (EU-SILC) (1), einkum 15. gr.,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 530/1999 frá
9. mars 1999 varðandi hagskýrslur um uppbyggingu launa og
launakostnaðar (2), einkum 11. gr.,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 frá 9. mars
1998 um skipulag vinnumarkaðskönnunar í Bandalaginu (3),
einkum 4. gr.,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 452/2008 frá 23. apríl 2008 um gerð og þróun hagskýrslna
um menntun og símenntun (4), einkum 1. mgr. 6. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Í yfirstandandi aðgerðum framkvæmdastjórnarinnar til að
viðhalda gildi evrópskra hagskýrslna skiptir meginmáli að
innleiða uppfært flokkunarkerfi sem endurspeglar þróun
og breytingar á sviði menntunar.

2)

Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNESCO)
hefur endurskoðað þá útgáfu alþjóðlegu menntunar
flokkunarinnar (ISCED) sem hingað til hefur verið notuð
(frá 1997) með það fyrir augum að tryggja að hún sé í
samræmi við þróun í stefnu og skipulagi á menntun og
þjálfun.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 99, 9.4.2013, bls. 1. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 176/2013 frá 8. október 2013
um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, sjá
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 13, 27.2.2014, s. 33.
(1) Stjtíð. ESB L 165, 3.7.2003, bls. 1.
(2) Stjtíð. EB L 63, 12.3.1999, bls. 10.
(3) Stjtíð. EB L 77, 14.3.1998, bls. 3.
(4) Stjtíð. ESB L 145, 4.6.2008, bls. 227.

(5)
(6)
(7)
(8)

Stjtíð. ESB L 298, 17.11.2003, bls. 34.
Stjtíð. ESB L 279, 22.10.2005, bls. 32.
Stjtíð. ESB L 121, 6.5.2006, bls. 30.
Stjtíð. ESB L 114, 26.4.2008, bls. 57.
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þróun hagskýrslna um menntun og símenntun að því er
varðar hagskýrslur um þátttöku fullorðinna einstaklinga í
símenntun (9).
6)

flokkuninni frá 2011 (ISCED 2011). Orðalagið „hefur
lokið“ verður að vera tengt því að hljóta vottorð eða
prófskírteini, þar sem vottun er veitt. Ef prófskírteini eða
vottorð er ekki gefið út merkir „stig menntunar sem lokið
er“ að viðkomandi hafi stundað allt námið.

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit nefndarinnar um evrópska hag
skýrslukerfið,

Kóðahópar sem notaðir verða eru skilgreindir í tilhögun á
framkvæmd launakerfiskönnunarinnar.“

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

3. gr.

1. gr.

Breyting á reglugerð (EB) nr. 698/2006

Breyting á reglugerð (EB) nr. 1983/2003

Reglugerð (EB) nr. 698/2006 er breytt sem hér segir:

Í stað 19. neðanmálsgreinar í viðaukanum við reglugerð (EB)
nr. 1983/2003 komi eftirfarandi:

Tilvísunin í „menntunarstig (ISCED frá 2011, stig 0 til 8)“
komi í stað „menntunarstig (ISCED 0 til 6)“ í 2. undirlið liðar
2.1 í viðaukanum.

„ISCED 2011: Alþjóðlega menntunarflokkunin frá 2011.“
2. gr.

4. gr.

Breyting á reglugerð (EB) nr. 1738/2005

Breyting á reglugerð (EB) nr. 377/2008

Reglugerð (EB) nr. 1738/2005 er breytt sem hér segir:

Reglugerð (EB) nr. 377/2008 er breytt sem hér segir:

1) „Alþjóðlega menntunarflokkunin frá 2011“ kemur í stað
„alþjóðlegu menntunarflokkunarinnar frá 97“ í öllum
viðaukunum,

Ákvæðum III. viðauka er breytt í samræmi við I. viðauka við
þessa reglugerð.
5. gr.

2) í stað breytu 2.5 í I. viðauka komi eftirfarandi:
„Menntunarstig
2011)“,

(Alþjóðlega

20.8.2015

menntunarflokkunin

Breyting á reglugerð (ESB) nr. 823/2010
frá

Reglugerð (ESB) nr. 823/2010 er breytt sem hér segir:
Ákvæðum I. og II. viðauka er breytt í samræmi við II. viðauka
við þessa reglugerð.

3) í stað breytu 2.5 í II. viðauka komi eftirfarandi:

6. gr.

„„Menntunarstig (Alþjóðlega menntunarflokkunin frá
2011)

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

Breyta þessi varðar hæsta stig menntunar sem starfsmaðurinn hefur lokið samkvæmt alþjóðlegu menntunar

Hún gildir frá viðmiðunarárinu sem hefst 1. janúar 2014.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 8. apríl 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO
______

( 9)

Stjtíð. ESB L 246, 18.9.2010, bls. 33.
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I. VIÐAUKI
Breyting á reglugerð (EB) nr. 377/2008
1) Í III. viðauka komi eftirfarandi í stað leiðbeininga fyrir kerfisbindingu á breytunum „HATLEVEL“, „HATFIELD“
og „HATYEAR“:
Heiti

„HATLEVEL

HATYEAR

Dálkur

197/199

200/203

Tíðni

ÁRSFJÓRÐ
UNGSLEGA

Kóði

Lýsing

Menntunarstig (1)
000

Engin formleg menntun eða
lægri en 1. stig í alþjóðlegu
menntunarflokkuninni

100

1. stig í alþjóðlegu
menntunarflokkuninni

200

2. stig í alþjóðlegu
menntunarflokkuninni
(þ.m.t. nám á
3. stigi alþjóðlegu
menntunarflokkunarinnar
sem varir skemur en 2 ár)

302

Nám á 3. stigi alþjóðlegu
menntunarflokkunarinnar
sem varir 2 ár í röð
eða lengur (þ.e. aðeins
aðgangur að næsta námi
á 3. stigi alþjóðlegu
menntunarflokkunarinnar)

303

Nám á 3. stigi alþjóðlegu
menntunarflokkunarinnar
sem varir 2 ár eða
lengur, lokastig eða
einungis aðgangur
að 4. stigi alþjóðlegu
menntunarflokkunarinnar

304

3. stig alþjóðlegu
menntunarflokkunarinnar
með aðgangi að 5., 6.
eða 7. stigi alþjóðlegu
menntunarflokkunarinnar

300

Nám á 3. stigi alþjóðlegu
menntunarflokkunarinnar
sem varir 2 ár eða lengur,
án möguleika á að greina
á milli aðgangs að öðrum
ISCED-stigum.

400

4. stig í alþjóðlegu
menntunarflokkuninni

500

5. stig í alþjóðlegu
menntunarflokkuninni

600

6. stig í alþjóðlegu
menntunarflokkuninni

700

7. stig í alþjóðlegu
menntunarflokkuninni

800

8. stig í alþjóðlegu
menntunarflokkuninni

999

Á ekki við (barn yngra en
15 ára)

óútfyllt

Ekkert svar
Árið þegar þessu stigi var
lokið
Færið inn fjóra tölustafi
fyrir árið þegar hæsta
menntunarstigi var lokið
Á ekki við (HATLEVEL ≠
100 til 800)
Ekkert svar

ÁRLEGA

9999
óútfyllt

Sía/athugasemdir

Allir 15 ára og eldri

HATLEVEL =
100–800
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Heiti

HATVOC

HATFIELD

()
1

(2)

Dálkur

204

205/208

Tíðni

Kóði

ÁRSFJÓRÐ
UNGSLEGA

Lýsing

20.8.2015

Sía/athugasemdir

Áhersla þessa stigs

HATLEVEL = 300
til 400 og

1

Almenn menntun

(15 ≤ ALDUR ≤
34 eða

2

Starfsmenntun

(ALDUR > 34
og REFYEAR –
HATYEAR ≤ 15))

9

Á ekki við (HATLEVEL ≠
300 til 400 eða (ALDUR
> 34 og REFYEAR –
HATYEAR) > 15))

óútfyllt

Ekkert svar
Svið þessa stigs

HATLEVEL = 300
til 800 og

0000–
9998

Fyrsta stig í flokkun
menntunar- og
þjálfunarsviða (2)

(15 ≤ ALDUR ≤
34 eða

9999

Á ekki við (HATLEVEL ≠
300 til 800 eða (ALDUR
> 34 og REFYEAR –
HATYEAR) > 15))

(ALDUR > 34
og REFYEAR –
HATYEAR ≤ 15))

óútfyllt

Ekkert svar“

ÁRLEGA

Hæsta menntunarstig sem lokið er eins og alþjóðlega menntunarflokkunin frá 2011 skilgreinir það, kóðun sem er byggð á
kortlagningu alþjóðlegu menntunarflokkunarinnar og verður afhent Hagstofu Evrópusambandsins.
Eða undirflokkar í flokkun menntunar- og þjálfunarsviða.

2) Í stað breytunnar „EDUCFILD“ og leiðbeininganna fyrir kerfisbindingu breytunnar „EDUCLEVL“ í III. viðauka
komi eftirfarandi:
Heiti

„EDUCLEVL

EDUCVOC

Dálkur

209

210

Tíðni

ÁRSFJÓRÐ
UNGSLEGA

Kóði

Lýsing

Stig þessarar menntunar (1)
1

1. stig í alþjóðlegu
menntunarflokkuninni

2

2. stig í alþjóðlegu
menntunarflokkuninni

3

3. stig í alþjóðlegu
menntunarflokkuninni

4

4. stig í alþjóðlegu
menntunarflokkuninni

5

5. stig í alþjóðlegu
menntunarflokkuninni

6

6. stig í alþjóðlegu
menntunarflokkuninni

7

7. stig í alþjóðlegu
menntunarflokkuninni

8

8. stig í alþjóðlegu
menntunarflokkuninni

9

Á ekki við (EDUCSTAT ≠
1 eða 3)

óútfyllt

Ekkert svar

ÁRSFJÓRÐ
UNGSLEGA

Áhersla þessar menntunar
1

Almenn menntun

Sía/athugasemdir

EDUCSTAT = 1
eða 3

EDUCLEVL = 3 til 4
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Heiti

(1)

Dálkur

Tíðni

Kóði

Lýsing

2

Starfsmenntun

9

Á ekki við (EDUCLEVL ≠
3 til 4)

óútfyllt

Ekkert svar“
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Sía/athugasemdir

Kóðun sem er byggð á kortlagningu alþjóðlegu menntunarflokkunarinnar sem afhent verður Hagstofu Evrópusambandsins.
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II. VIÐAUKI
Breyting á reglugerð (ESB) nr. 823/2010
1) Í I. viðauka komi eftirfarandi í stað leiðbeininga fyrir kerfisbindingu á breytunum „HATLEVEL“, „HATFIELD“,
„HATYEAR“, „HATVOC“, „HATOTHER“, „HATOTHER_LEVEL“, „HATOTHER_VOC“, „HATOTHER_
FIELD“, „HATCOMP“ og „HATCOMPHIGH“:
Heiti og staða breytu

Kóði

„HATLEVEL

Lýsing

MENNTUNARSTIG

Sía

Allir

(Hæsta menntunarstig sem lokið er
eins og alþjóðlega menntunarflokkunin
frá 2011 skilgreinir það, kóðun sem
er byggð á kortlagningu alþjóðlegu
menntunarflokkunarinnar sem afhent verður
Hagstofu Evrópusambandsins)
000

Engin formleg menntun eða lægri en 1. stig í
alþjóðlegu menntunarflokkuninni

100

1. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

200

2. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni
(þ.m.t. nám á 3. stigi alþjóðlegu menntunar
flokkunarinnar sem varir skemur en 2 ár)

302

Nám á 3. stigi alþjóðlegu menntunarflokkun
arinnar sem varir 2 ár í röð eða lengur (þ.e. aðeins
aðgangur að næsta námi á 3. stigi alþjóðlegu
menntunarflokkunarinnar)

303

Nám á 3. stigi alþjóðlegu menntunarflokkun
arinnar sem varir 2 ár eða lengur, lokastig
eða aðeins aðgangur að 4. stigi alþjóðlegu
menntunarflokkunarinnar

304

3. stig alþjóðlegu menntunarflokkunarinnar
með aðgangi að 5., 6. eða 7. stigi alþjóðlegu
menntunarflokkunarinnar

300

Nám á 3. stigi alþjóðlegu menntunarflokkun
arinnar sem varir 2 ár eða lengur, án möguleika
á að greina á milli aðgangs að öðrum ISCEDstigum.

400

4. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

500

5. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

600

6. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

700

7. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

800

8. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

–1

Ekkert svar

HATFIELD

SVIÐ HÆSTA MENNTUNARSTIGS SEM
VIÐKOMANDI HEFUR LOKIÐ
0000–9998

HATLEVEL = 300 til
800

Fyrsta stig í flokkun menntunar- og
þjálfunarsviða (1)
(1) eða undirflokka í flokkun menntunar- og
þjálfunarsviða, upplýsingar eru veittar í
Handbókinni um fullorðinsfræðslukönnun sem um
getur í 6 gr.

–1

Ekkert svar

–2

Á ekki við (HATLEVEL ≠ 300 til 800)

HATYEAR

ÁRIÐ ÞEGAR HÆSTA MENNTUNARSTIGI
VAR LOKIÐ
fjórir
tölustafir

Færið inn fjóra tölustafi fyrir árið þegar hæsta
menntunar- eða þjálfunarstigi var lokið

HATLEVEL ≠ 000, – 1
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Heiti og staða breytu

Kóði

Lýsing

–1

Ekkert svar

–2

Á ekki við (HATLEVEL = 000 – 1)

HATVOC
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Sía

ÁHERSLA HÆSTA MENNTUNARSTIGS SEM HATLEVEL = 300 til
VIÐKOMANDI HEFUR LOKIÐ
400 og (REFYEAR–
HATYEAR) ≤ 20
1

Almenn menntun

2

Starfsmenntun

–1

Ekkert svar

–2

Á ekki við (HATLEVEL ≠ 300 til 400 eða
(REFYEAR- HATYEAR) > 20)

HATOTHER
(valfrjálst)

ÖNNUR FORMLEG MENNTUN EÐA
HATLEVEL = 300 til
ÞJÁLFUN SEM LOKIÐ ER Á ÖÐRU SVIÐI EN 800 og (REFYEAR–
„HATLEVEL“
HATYEAR) ≤ 20
1

Já

2

Nei

–1

Ekkert svar

–2

Á ekki við (HATLEVEL ≠ 300 til 800 eða
(REFYEAR- HATYEAR) > 20)

HATOTHER_
LEVEL
(valfrjálst)

Stig formlegrar menntunar

300-800

Kóðað sem HATLEVEL

–1

Ekkert svar

–2

Á ekki við (HATOTHER ≠ 1)

HATOTHER_VOC
(valfrjálst)

Áhersla formlegrar menntunar

1–2

Kóðað sem HATVOC

–1

Ekkert svar

–2

Á ekki við (HATOTHER ≠ 1 eða HATOTHER_
LEVEL ≠ 300 til 400)

HATOTHER_FIELD
(valfrjálst)

Svið formlegrar menntunar

0000–9998

Ekkert svar

–2

Á ekki við (HATOTHER ≠ 1 eða HATOTHER_
LEVEL ≠ 300 til 800)
MÁLSMEÐFERÐ SEM BEITT ER TIL AÐ
VIÐURKENNA FÆRNI og HÆFNI

1

Já, vottun hefur fengist

2

Já, málsmeðferð stendur enn yfir

3

Nei

–1

HATOTHER = 1 og
HATOTHER_LEVEL =
300 til 400

HATOTHER = 1 og
HATOTHER_LEVEL =
300 til 800

Kóðað sem HATFIELD

–1

HATCOMP
(valfrjálst)

HATOTHER = 1

Ekkert svar

Allir

Nr. 46/62

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Heiti og staða breytu

Kóði

HATCOMPHIGH
(valfrjálst)

Lýsing

VIÐURKENNING Á FÆRNI og HÆFNI
GREIÐIR FYRIR AÐGANGI AÐ æðra
formlegra námi en sviðið sem nefnt var í
„HATLEVEL“
1

Já

2

Nei

–1

Ekkert svar

–2

Á ekki við (HATCOMP ≠ 1,2 eða HATLEVEL =
000, – 1)“
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Sía

HATCOMP = 1,2 og
HATLEVEL ≠ 000, – 1

2) Í I. viðauka komi eftirfarandi í stað leiðbeininga fyrir kerfisskráningu á breytunum „DROPHIGH“, „DROPLEVEL“
og „DROPVOC“:
Heiti og staða breytu

Kóði

„DROPHIGH

Lýsing

FORMLEGU námi HÆTT á hærra stigi en því
sem nefnt er í „HATLEVEL“ en EKKI LOKIÐ
1

Já

2

Nei

–1

Ekkert svar

–2

Á ekki við (HATLEVEL = 000, – 1 eða
(REFYEAR – HATYEAR) > 20)

DROPLEVEL

Stig FORMLEGS náms sem ekki er lokið (eins
og alþjóðlega menntunarflokkunin frá 2011
skilgreinir það)
200

2. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni
(þ.m.t. nám á 3. stigi alþjóðlegu menntunar
flokkunarinnar sem varir skemur en 2 ár)

302

Nám á 3. stigi alþjóðlegu menntunarflokkun
arinnar sem varir lengur en 2 ár í röð (þ.e.
aðeins aðgangur að næsta námi á 3. stigi
alþjóðlegu menntunarflokkunarinnar)

303

Nám á 3. stigi alþjóðlegu menntunarflokkun
arinnar sem varir 2 ár eða lengur, lokastig
eða einungis aðgangur að 4. stigi alþjóðlegu
menntunarflokkunarinnar

304

3. stig alþjóðlegu menntunarflokkunarinnar
með aðgangi að 5., 6. eða 7. stigi alþjóðlegu
menntunarflokkunarinnar

300

Nám á 3. stigi alþjóðlegu menntunarflokkun
arinnar sem varir 2 ár eða lengur, án möguleika
á að greina á milli aðgangs að öðrum ISCEDstigum.

400

4. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

500

5. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

600

6. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

700

7. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

800

8. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

–1

Ekkert svar

–2

Á ekki við (DROPHIGH ≠ 1)

Sía

HATLEVEL = 000
– 1 og (REFYEAR–
HATYEAR) ≤ 20

DROPHIGH = 1
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Heiti og staða breytu

Kóði

DROPVOC
(valfrjálst)

Lýsing

Áhersla í FORMLEGU námi sem ekki er lokið

1

Almennt nám

2

Starfsnám

–1

Ekkert svar

–2

Á ekki við (DROPLEVEL ≠ 300 til 400 eða
(REFYEAR- HATYEAR) > 20)“
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Sía

DROPLEVEL = 300 til
400 og (REFYEAR–
HATYEAR) ≤ 20

3) Í I. viðauka komi eftirfarandi í stað leiðbeininga fyrir kerfisbindingu á breytunum „FEDLEVEL“, „FEDFIELD“og
„FEDVOC“:
Heiti og staða breytu

Kóði

Lýsing

Stig síðasta FORMLEGA menntunartilviks
(eins og alþjóðlega menntunarflokkunin frá
2011 skilgreinir það)

„FEDLEVEL

100

1. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

200

2. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni
(þ.m.t. nám á 3. stigi alþjóðlegu menntunar
flokkunarinnar sem varir skemur en 2 ár)

302

Nám á 3. stigi alþjóðlegu menntunarflokkun
arinnar sem varir 2 ár í röð eða lengur (þ.e.
aðeins aðgangur að næsta námi á 3. stigi
alþjóðlegu menntunarflokkunarinnar)

303

Nám á 3. stigi alþjóðlegu menntunarflokkun
arinnar sem varir 2 ár eða lengur, lokastig
eða einungis aðgangur að 4. stigi alþjóðlegu
menntunarflokkunarinnar

304

3. stig alþjóðlegu menntunarflokkunarinnar
með aðgangi að 5., 6. eða 7. stigi alþjóðlegu
menntunarflokkunarinnar

300

Nám á 3. stigi alþjóðlegu menntunarflokkun
arinnar sem varir 2 ár eða lengur, án möguleika
á að greina á milli aðgangs að öðrum ISCEDstigum.

400

4. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

500

5. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

600

6. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

700

7. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

800

8. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

–2

Á ekki við (FEDNUM = 0)

FEDFIELD

Svið síðasta FORMLEGA menntunartilviks
0000–9998

Fyrsta stig í flokkun menntunar- og
þjálfunarsviða (1)
(1) eða undirflokka í flokkun menntunar- og
þjálfunarsviða, upplýsingar eru veittar í
Handbókinni um fullorðinsfræðslukönnun sem
um getur í 6 gr.

–1

Ekkert svar

–2

Á ekki við (FEDNUM = 0 eða FEDLEVEL ≠
300 til 800)

Sía

FEDNUM ≥ 1

FEDNUM ≥ 1 og
FEDLEVEL = 300 til
800
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Heiti og staða breytu

Kóði

FEDVOC

Lýsing

Áhersla síðasta FORMLEGA menntunartilviks
1

Almennt nám

2

Starfsnám

–1

Ekkert svar

–2

Á ekki við (FEDLEVEL ≠ 300 til 400)“
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Sía

FEDLEVEL = 300 til
400

4) „Þátttaka (í %) í óformlegri menntun og þjálfun hámenntaðra einstaklinga (ISCED-stig 5 – 8)“ komi í II. viðauka í
stað „úrtaks- og nákvæmniskrafna“ og í stað vísisins „þátttaka (í %) í óformlegri menntun og þjálfun vel menntaðra
einstaklinga (ISCED-stig 5 – 6)“ í 3. mgr.
_______________

20.8.2015
xx.1.2012
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2015/EES/46/06

frá 5. febrúar 2014
um framlengingu á gildistíma ákvörðunar 2006/502/EB þar sem þess er krafist að aðildarríkin
geri ráðstafanir til að tryggja að einungis barnheldir kveikjarar verði settir á markað og banni að
kveikjarar með óhefðbundið útlit verði settir á markað
(tilkynnt með númeri C(2014) 493)
(2014/61/ESB) (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

2012, (7), í sjötta sinn með framkvæmdarákvörðun fram
kvæmdastjórnarinnar 2012/53/ESB (8) til 11. maí 2013
og í sjöunda sinn með fram
kvæmd
ar
ákvörðun fram
kvæmdastjórnarinnar 2013/113/ESB (9) til 11. maí 2014.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
4)

Enn er verið að setja kveikjara, sem eru ekki barnheldir,
á markað. Með efldu markaðseftirliti, allt frá markvissri
sýnatöku til skilvirkra takmarkandi ráðstafana, er hægt að
draga frekar úr fjölda þeirra á markaði.

5)

Þar sem ekki hafa verið gerðar aðrar fullnægjandi ráð
stafanir varðandi öryggi barna í tengslum við kveikjara
er nauðsynlegt að framlengja gildistíma ákvörðunar
2006/502/EB um tólf mánuði til viðbótar.

6)

Því ber að breyta ákvörðun 2006/502/EB til samræmis við
það.

7)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun,
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót
með tilskipun 2001/95/EB.

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/95/
EB frá 3. desember 2001 um öryggi vöru (1), einkum 13. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

3)

Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/502/EB (2) er
þess krafist að aðildarríkin geri ráðstafanir til að tryggja
að einungis barnheldir kveikjarar verði settir á markað og
banni að kveikjarar með óhefðbundið útlit verði settir á
markað.

Ákvörðun 2006/502/EB var samþykkt í samræmi við
ákvæði 13. gr. tilskipunar 2001/95/EB sem takmarkar
gildistíma ákvörðunarinnar við eitt ár hið mesta en veitir
leyfi til þess að lengja gildistímann með viðbótartímabilum
sem hvert um sig skal ekki vera lengra en eitt ár.

Gildistími ákvörðunar 2006/502/EB var framlengdur um
eitt ár í senn, fyrst með ákvörðun framkvæmdastjórnar
innar 2007/231/EB (3) til 11. maí 2008, í annað sinn með
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/322/EB (4) til
11. maí 2009, í þriðja sinn með ákvörðun framkvæmda
stjórnarinnar 2009/298/EB (5) til 11. maí 2010, í fjórða
sinn með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/157/
ESB (6) til 11. maí 2011, í fimmta sinn með ákvörðun
fram
kvæmda
stjórnarinnar 2011/176/ESB til 11. maí

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 38, 7.2.2014, bls. 43. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 275/2014 frá 12. desember
2014 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 11, 15.1.2002, bls. 4.
(2) Stjtíð. ESB L 198, 20.7.2006, bls. 41.
(3) Stjtíð. ESB L 99, 14.4.2007, bls. 16.
(4) Stjtíð. ESB L 109, 19.4.2008, bls. 40.
(5) Stjtíð. ESB L 81, 27.3.2009, bls. 23.
(6) Stjtíð. ESB L 67, 17.3.2010, bls. 9.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.
Í stað 2. mgr. 6. gr. ákvörðunar 2006/502/EB komi eftirfarandi:
„2.

Ákvörðun þessi gildir til 11. maí 2015.“
2. gr.

Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að fara
að ákvörðun þessari eigi síðar en 11. maí 2014 og birta þessar
ráðstafanir. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni
þegar í stað.
(7)
(8)
(9)

Stjtíð. ESB L 76, 22.3.2011, bls. 99.
Stjtíð. ESB L 27, 31.1.2012, bls. 24.
Stjtíð. ESB L 61, 5.3.2013, bls. 11.
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3. gr.
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 5. febrúar 2014.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Neven MIMICA
framkvæmdastjóri.
____________

20.8.2015
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FRAMSELD ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

Nr. 46/67

2015/EES/46/07

frá 10. mars 2014
um viðmiðanir og skilyrði sem evrópsk tilvísunarnet og veitendur heilbrigðisþjónustu, sem óska
eftir að tengjast evrópsku tilvísunarneti, verða að uppfylla
(2014/286/ESB) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/24/ESB frá 9. mars 2011 um réttindi sjúklinga varðandi
heilbrigðisþjónustu yfir landamæri (1), einkum a-lið 4. mgr. 12. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Í 12. gr. tilskipunar 2011/24/ESB er kveðið á um að framkvæmdastjórnin skuli styðja aðildarríkin í þróun evrópskra
tilvísunarneta (hér á eftir nefnd „tilvísunarnet“) milli aðila sem veita heilbrigðisþjónustu og miðstöðva sérfræði
þekkingar í aðildarríkjunum, einkum á sviði sjaldgæfra sjúkdóma (2). Í þessu skyni skal framkvæmdastjórnin samþykkja
skrá yfir tilteknar viðmiðanir og skilyrði sem evrópsk tilvísunarnet og veitendur heilbrigðisþjónustu, sem óska eftir að
tengjast slíku tilvísunarneti og verða aðili að því (hér á eftir nefndur „aðili“), verða að uppfylla. Tilvísunarnetin ættu
að bæta aðgang sjúklinga með sjúkdóma, sem kalla á sérstaka samsöfnun úrræða eða sérfræðiþekkingar, að greiningu,
meðferð og heilbrigðisþjónustu í háum gæðaflokki og þau geta einnig gegnt miðlægu hlutverki í námi og rannsóknum
í læknisfræði, miðlun og mati á upplýsingum, einkum þegar um sjaldgæfa sjúkdóma er að ræða.

2)

Samkvæmt 2. mgr. 12. gr. tilskipunar 2011/24/ESB skal hvert tilvísunarnet velja a.m.k. þrjú markmið af þeim sem
eru talin upp í 2. mgr. 12. gr. þeirrar tilskipunar og sýna fram á að það hafi til að bera nauðsynlega hæfni til að vinna
að þeim með skilvirkum hætti. Auk þess er þess krafist að tilvísunarnetin sinni þeim verkefnum eða hafi til að bera þá
eiginleika sem mælt er fyrir um í i. til vi. lið a-liðar í 4. mgr. 12. gr. tilskipunar 2011/24/ESB. Í þessari ákvörðun er sett
fram sérstök skrá yfir viðmiðanir eða skilyrði sem munu tryggja að tilvísunarnetin sinni þessum verkefnum. Stofnun
tilvísunarneta og mat á þeim ættu að fara fram á grundvelli þessara viðmiðana og skilyrða.

3)

Á meðal þeirra viðmiðana og skilyrða sem nauðsynleg eru til að gera tilvísunarnetum kleift að vinna að viðeigandi
markmiðum 2. mgr. 12. gr. tilskipunar 2011/24/ESB, eru í þessari ákvörðun settar fram ýmsar viðmiðanir um
stjórnunarhætti og samræmingu tilvísunarnetanna sem ættu að tryggja gagnsæja og skilvirka starfsemi þeirra. Þó að
tilvísunarnet ættu að geta verið með mismunandi skipulagsformi er rétt að setja fram kröfu um að þau velji öll einn aðila
sinna sem samræmingaraðila. Samræmingaraðilinn skal tilnefna einn einstakling sem samræmanda tilvísunarnetsins
(hér á eftir nefndur „samræmandi“). Tilvísunarnetunum ætti að vera stýrt af stjórn (hér á eftir nefnd „stjórn“) sem
í eiga sæti fulltrúar frá sérhverjum aðila að netinu. Stjórnin ætti að sjá um að semja og samþykkja starfsreglur,
vinnuáætlanir og framvinduskýrslur og önnur skjöl sem tengjast starfsemi tilvísunarnetsins. Samræmandinn ætti,
með aðstoð stjórnar, að styðja við og greiða fyrir innri samræmingu innan tilvísunarnetsins og við aðra veitendur
heilbrigðisþjónustu.

4)

Veiting mjög sérhæfðrar heilbrigðisþjónustu, sem er ein af þeim viðmiðunum sem tilvísunarnetin þurfa að uppfylla,
ætti að byggjast á aðgengilegri og kostnaðarhagkvæmri heilbrigðisþjónustu í háum gæðaflokki. Til þess þarf reynd
og mjög fær þverfagleg heilbrigðisþjónustuteymi og líklega einnig háþróaðan, sérhæfðan búnað eða innviði á sviði
lækninga, sem gjarnan fela í sér samsöfnun úrræða.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 147, 17.5.2014, bls. 71. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 281/2014 frá 12. desember
2014 um breytingu á X. viðauka (Almenn þjónusta) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 88, 4.4.2011, bls. 45.
2
( ) COM(2008) 679, lokagerð.
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5)

Veitendur heilbrigðisþjónustu, sem sækja um að gerast aðilar að tilvísunarneti, ættu að geta sýnt fram á að þeir
uppfylli þær viðmiðanir og þau skilyrði sem mælt er fyrir um í þessari ákvörðun. Viðmiðanir þessar og skilyrði ættu
að tryggja að þjónusta þeirra og heilsugæsla sé veitt í samræmi við bestu mögulegu gæðaviðmiðanir og tiltæk klínísk
gögn.

6)

Þær viðmiðanir og skilyrði, sem krafist er að veitandi heilbrigðisþjónustu uppfylli, eru mismunandi eftir þeim
sjúkdómum eða sjúkdómsástandi sem tilvísunarnetið, sem þeir óska eftir að gerast aðilar að, fæst við. Því virðist
nauðsynlegt að setja tvenns konar viðmiðanir og skilyrði: í fyrsta lagi þverlægar viðmiðanir og skilyrði sem allir
veitendur heilbrigðisþjónustu, sem óska eftir að gerast aðilar að tilvísunarneti, ættu að uppfylla, óháð sérfræðisviði,
lækningaaðferðum eða meðferðum sem þeir beita, og í öðru lagi viðmiðanir og skilyrði sem geta verið mismunandi
eftir umfangi viðkomandi sérfræðisviðs, sjúkdómnum eða sjúkdómsástandinu sem er viðfangsefni tilvísunarnetsins
sem þeir óska eftir að gerast aðilar að.

7)

Í fyrsta hluta þverlægra og skipulagslegra viðmiðana og skilyrða virðast þau sem varða sjálfseflingu sjúklinga og
sjúklingsmiðaða meðferð (e. patient-centred care), skipulag, stjórnun og rekstrarsamfellu ásamt rannsóknar- og
þjálfunargetu mikilvægust til að tryggja að markmið tilvísunarnetanna náist.

8)

Frekari þverlægar og skipulagslegar viðmiðanir og skilyrði í tengslum við skipti á sérfræðiþekkingu, upplýsingakerfi
og verkfæri í rafrænni heilbrigðisþjónustu (e. eHealth tools) ættu að stuðla að því að þróa, miðla og dreifa upplýsingum
og þekkingu og ýta undir framfarir í greiningu og meðferð sjúkdóma, jafnt innan sem utan tilvísunarnetanna, og
nánari samvinnu við aðrar miðstöðvar sérfræðiþekkingar og samstarfsnet á landsvísu og á alþjóðavettvangi.
Rekstrarsamhæfð og merkingarlega samrýmanleg upplýsinga- og fjarskiptatæknikerfi myndu auðvelda skipti á
heilsufarsgögnum og upplýsingum varðandi sjúklinga og stofnun og viðhald sameiginlegra gagnagrunna og skráa.

9)

Til að tilvísunarnetin geti starfað með árangursríkum hætti skiptir sköpum að unnt sé að skiptast á heilsufarsgögnum
og öðrum upplýsingum varðandi sjúklinga milli þeirra, ásamt persónuupplýsingum heilbrigðisstarfsmanna sem annast
sjúklinginn, með skilvirkum og öruggum hætti. Gagnaskiptin ættu einkum að fara fram í samræmi við yfirlýstan
tilgang, nauðsyn og lagagrundvöll gagnavinnslu og þeim fylgja viðeigandi verndarráðstafanir til að tryggja réttindi
skráðs aðila. Vinna ætti persónuupplýsingar í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB (3).

10) Í þessari ákvörðun eru grundvallarréttindi virt og meginreglum fylgt, einkum þeim sem eru viðurkenndar í sáttmála
Evrópusambandsins um grundvallarréttindi, eins og um getur í 6. gr. sáttmálans um Evrópusambandið, nánar tiltekið
réttur til mannlegrar reisnar, réttur manna til friðhelgi einkalífs, réttur til verndar persónuupplýsinga og rétturinn til
aðgangs að heilbrigðisþjónustu. Aðildarríkin verða að beita ákvæðum þessarar ákvörðunar með hliðsjón af réttindum
og meginreglum sáttmálans um grundvallarmannréttindi.
11) Í sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarmannréttindi er þess einkum krafist að á sviði líffræði og læknavísinda
skuli virða frjálst og upplýst samþykki viðkomandi einstaklings. Þar eð klínískar prófanir gætu líklega orðið eitt af
verksviðum tilvísunarnetanna er mikilvægt að hafa í huga að í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/20/EB (4) er
gert ráð fyrir víðtækum reglum um vernd þeirra sem gerðar eru klínískar prófanir á.
12) Til að tryggja skipti á persónuupplýsingum innan ramma tilvísunarnetanna mætti einfalda ferli varðandi upplýst
samþykki fyrir vinnslu slíkra gagna með því að nota eitt stakt, sameiginlegt samþykkiseyðublað sem þarf að lúta
kröfum tilskipunar 95/46/EB að því er varðar samþykki skráðs aðila.
13) Viðmiðanir og skilyrði sem varða sérfræðiþekkingu, klínískar starfsvenjur, gæði, öryggi sjúklinga og mat ættu
að stuðla að því að þróa og breiða út bestu starfsvenjur að því er varðar gæða- og öryggisviðmiðanir. Þau ættu
þannig einnig að tryggja að tilvísunarnetin búi yfir sérfræðiþekkingu á háu stigi, semji viðmiðunarreglur um góðar
starfsvenjur, framkvæmi árangursmælingar og gæðaeftirlit og þjóni þverfaglegum tilgangi eins og krafist er í 4. mgr.
12. gr. tilskipunar 2011/24/ESB.
(3)
(4)

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa
miðlun slíkra upplýsinga (Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31).
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/20/EB frá 4. apríl 2001 um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna um góðar,
klínískar starfsvenjur við framkvæmd klínískra prófana á lyfjum sem ætluð eru mönnum (Stjtíð. EB L 121, 1.5.2001, bls. 34).
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14) Aðildarríki sem ekki eiga aðila að tilteknu tilvísunarneti geta ákveðið að tilnefna veitendur heilbrigðisþjónustu með
sérstök tengsl við þetta tilvísunarnet, samkvæmt gagnsærri og skýrri málsmeðferð. Þessa þjónustuveitendur mætti
tilnefna sem tengdar landsmiðstöðvar (e. Associated National Centres) með áherslu á veitingu heilbrigðisþjónustu eða
sem innlendar samstarfsmiðstöðvar (e. Collaborative National Centres) með áherslu á öflun þekkingar og verkfæra
til að bæta gæði heilbrigðisþjónustu. Aðildarríkin kunna einnig að vilja tilnefna landsbundinn samræmingarvettvang
fyrir allar tegundir tilvísunarneta. Það gæti hjálpað aðildarríkjum við að vinna að markmiðum a-liðar 3. mgr. 12.
gr. tilskipunar 2011/24/ESB, einkum ef markmið tilvísunarnetsins eru meðal þeirra sem talin eru upp undir f- og
h-lið 2. mgr. 12. gr. tilskipunar 2011/24/ESB. Samræmandinn ætti að greiða fyrir samstarfi við þessa veitendur
heilbrigðisþjónustu sem hafa tengsl við tilvísunarnet. Slíkir veitendur heilbrigðisþjónustu skulu styðja við markmið
tilvísunarnetsins og virða reglur þess og deila þeirri vinnu sem tengist samstarfsaðgerðum tilvísunarnetsins.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

I. KAFLI
ALMENN ÁKVÆÐI
1. gr.
Efni
Í þessari ákvörðun er mælt fyrir um:
a) þær viðmiðanir og þau skilyrði sem tilvísunarnetin, sem um getur í 12. gr. tilskipunar 2011/24/ESB, verða að uppfylla
og
b) þær viðmiðanir og þau skilyrði sem veitendur heilbrigðisþjónustu, sem óska eftir að tengjast tilvísunarneti sem um
getur í 12. gr. tilskipunar 2011/24/ESB, verða að uppfylla.

2. gr.
Skilgreiningar
Auk skilgreininganna, sem mælt er fyrir um í 3. gr. tilskipunar 2011/24/ESB, er merking eftirfarandi hugtaka í þessari
ákvörðun sem hér segir:
a) „aðili að tilvísunarneti“: veitandi heilbrigðisþjónustu sem uppfyllir þær viðmiðanir og skilyrði, sem mælt er fyrir um í
5. gr. þessarar ákvörðunar, og hefur verið veitt aðild að tilteknu við tilvísunarneti,
b) „mjög sérhæfð heilbrigðisþjónusta“: heilbrigðisþjónusta vegna tiltekins sjúkdóms eða sjúkdómsástands sem er afar
flókið að því er varðar greiningu, meðferð eða umönnun og sem felur í sér afar kostnaðarsama meðferð og úrræði,
c) „flókinn sjúkdómur eða sjúkdómsástand“: tiltekinn sjúkdómur eða röskun sem sameinar ýmsa þætti, einkenni eða
sjúkdómsmerki sem krefjast þverfaglegrar nálgunar og góðrar skipulagningar þjónustu til langs tíma vegna þess að
sjúkdómurinn eða röskunin felur í sér einhverjar þær aðstæður, einar eða fleiri, sem hér fara á eftir:
— margar hugsanlegar greiningar eða meðhöndlunarmöguleika og fjölkvilla,
— erfitt er að túlka niðurstöður klínískra prófana og greiningarprófa,
— mikil hætta á fylgikvillum, sjúkleika eða dauða vegna vandamálsins, greiningarferlisins eða meðferðarinnar,
d) „þverfaglegt heilbrigðisþjónustuteymi“: hópur heilbrigðisstarfsmanna úr ýmsum geirum heilbrigðisþjónustu sem
sameinar færni og úrræði, þar sem hver og einn veitir sértæka þjónustu og samstarf við sama tilvik, og samræmir þá
heilbrigðisþjónustu sem sjúklingurinn fær,
e) „upplýst samþykki innan ramma evrópskra tilvísunarneta“: hvers kyns sérstök, upplýst og afgerandi vísbending
sem hlutaðeigandi einstaklingur gefur af fúsum og frjálsum vilja, annað hvort með yfirlýsingu eða með skýrri
staðfestingaraðferð, um að hann samþykki að veitendur heilbrigðisþjónustu og aðilar að evrópsku tilvísunarneti skiptist
á persónuupplýsingum hans og heilsufarsgögnum, eins og kveðið er á um í þessari framseldu ákvörðun.

Nr. 46/70

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

20.8.2015

II. KAFLI
EVRÓPSK TILVÍSUNARNET
3. gr.
Viðmiðanir og skilyrði sem gilda um tilvísunarnetin
Tilvísunarnetin skulu uppfylla þær viðmiðanir og þau skilyrði sem nauðsynleg eru til að gera þeim kleift að vinna að
viðeigandi markmiðum 2. mgr. 12. gr. tilskipunar 2011/24/ESB sem sett eru fram í I. viðauka.
4. gr.
Aðild að tilvísunarnetunum
Tilvísunarnetin skulu samanstanda af veitendum heilbrigðisþjónustu sem eru viðurkenndir sem aðilar að tilvísunarnetinu.
Einn aðilanna gegnir hlutverki samræmanda fyrir hvert tilvísunarnet.
III. KAFLI
VEITENDUR HEILBRIGÐISÞJÓNUSTU
5. gr.
Viðmiðanir og skilyrði sem gilda um þá sem sækja um aðild að tilvísunarneti
Allir umsækjendur sem óska eftir aðild að tilteknu tilvísunarneti verða að búa yfir þekkingu og sérþekkingu á eða bjóða
greiningu á eða meðferð við sjúkdómi eða sjúkdómsástandi sem fellur innan hins sérhæfða sviðs tilvísunarnetsins og skulu
uppfylla þær viðmiðanir og skilyrði sem sett eru fram í II. viðauka.
IV. KAFLI
LOKAÁKVÆÐI
6. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi á tíunda degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Gjört í Brussel 10. mars 2014.

		

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

		

José Manuel BARROSO

		

forseti.

__________
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I. VIÐAUKI
VIÐMIÐANIR OG SKILYRÐI SEM TILVÍSUNARNETIN ÞURFA AÐ UPPFYLLA

1) Til að gera tilvísunarnetum kleift að vinna að viðeigandi markmiðum 2. mgr. 12. gr. tilskipunar 2011/24/ESB skal
sérhvert tilvísunarnet:
a) veita mjög sérhæfða heilbrigðisþjónustu við flóknum sjúkdómum eða sjúkdómsástandi sem eru mjög sjaldgæf
eða hafa lágt algengi,
b) hafa skýrt eftirlits- og stjórnunarkerfi og samræmingarskipulag sem felur í sér a.m.k. eftirfarandi:
i.

fulltrúa aðilanna, sem koma fram fyrir þeirra hönd innan tilvísunarnetsins. Hver aðili skal kjósa sér fulltrúa
úr hópi faglærðra heilbrigðisstarfsmanna sinna,

ii. stjórn tilvísunarnetsins, sem er ábyrg fyrir stjórnun þess. Allir aðilar að tilvísunarnetinu skulu eiga fulltrúa
í stjórn,
iii. samræmanda tilvísunarnetsins, sem kosinn er úr hópi faglærðra heilbrigðisstarfsmanna samræmingaraðilans
og stýrir fundum stjórnar og kemur fram fyrir hönd tilvísunarnetsins.
2) Til að uppfylla kröfurnar sem settar eru fram í i. lið a-liðar í 4. mgr. 12. gr. tilskipunar 2011/24/ESB („búa yfir
þekkingu og sérþekkingu til að greina, fylgja eftir og meðhöndla sjúklinga og hafa skjalfestingu fyrir góðum
árangri“) verða tilvísunarnetin að:
a) efla gæði og öryggi í umönnun sjúklinga sem þjást af tilteknum sjúkdómum og sjúkdómsástandi með því að efla
greiningu, meðferð, eftirfylgni og stjórnun sjúklinga innan alls tilvísunarnetsins,
b) stuðla að sjálfseflingu sjúklinga og hafa þá með í ráðum til að bæta öryggi og gæði umönnunarinnar sem þeir
fá.
3) Til að uppfylla kröfur ii. liðar a-liðar í 4. mgr. 12. gr. tilskipunar 2011/24/ESB („þjóna þverfaglegum tilgangi“)
verða tilvísunarnetin að:
a) skilgreina svið og bestu starfsvenjur fyrir þverfaglegt starf,
b) samanstanda af þverfaglegum heilbrigðisþjónustuteymum,
c) bjóða upp á og ýta undir þverfaglega ráðgjöf í flóknum málum.
4) Til að uppfylla kröfur iii. liðar a-liðar í 4. mgr. 12. gr. tilskipunar 2011/24/ESB („búa yfir sérþekkingu á háu stigi
og hafa getu til að semja viðmiðunarreglur um góðar starfsvenjur og framkvæma stöðumælingar og gæðaeftirlit“)
verða tilvísunarnetin að:
a) skiptast á, safna saman og miðla þekkingu, heimildum og sérþekkingu, jafnt innan tilvísunarnetsins sem utan,
einkum um ýmsar annars konar lausnir, meðferðarmöguleika og bestu starfsvenjur að því er varðar veitingu
þjónustu og þær meðferðir sem fyrir hendi eru við hverjum tilteknum sjúkdómi eða sjúkdómsástandi,
b) efla sérþekkingu og styðja veitendur heilbrigðisþjónustu til að færa staðbundna, svæðisbundna og landsbundna
veitingu heilbrigðisþjónustu nær sjúklingunum,
c) þróa og koma í framkvæmd klínískum leiðbeiningum og leiðum fyrir sjúklinga til lækninga yfir landamæri,
d) móta og nota árangurs- og frammistöðuvísbenda,
e) þróa og viðhalda ramma um gæði, öryggi sjúklinga og mat.
5) Til að uppfylla kröfur iv. liðar a-liðar í 4. mgr. 12. gr. tilskipunar 2011/24/ESB („stuðla að rannsóknum“) verða
tilvísunarnetin að:
a) finna út hvar vantar upp á rannsóknir og bæta úr því,
b) ýta undir rannsóknasamstarf innan tilvísunarnetsins;
c) styrkja rannsóknir og faraldsfræðilega vöktun með því að koma á fót sameiginlegum skrám.
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6) Til að uppfylla kröfur v. liðar a-liðar í 4. mgr. 12. gr. tilskipunar 2011/24/ESB („skipuleggja kennslu- og
þjálfunarstarf“) verða tilvísunarnetin að:
a) finna út hvar vantar upp á þjálfun og bæta úr því,
b) hvetja til og greiða fyrir þróun þjálfunar- og símenntunaráætlana og verkfæra fyrir veitendur heilbrigðisþjónustu
sem eru hluti af meðferðarkeðjunni (innan sem utan tilvísunarnetsins).
7) Til að uppfylla kröfur vi. liðar a-liðar í 4. mgr. 12. gr. tilskipunar 2011/24/ESB („eiga náið samstarf við aðrar
miðstöðvar sérfræðiþekkingar og netkerfi á innlendum og alþjóðlegum vettvangi“) verða tilvísunarnetin að:
a) skiptast á og miðla þekkingu og bestu starfsvenjum, einkum með því að styðja landsmiðstöðvar og -netkerfi,
b) koma á fót ýmsum þáttum netsamstarfs, s.s. samskiptatækjum, og aðferðum við að þróa klínískar leiðbeiningar
og samskiptareglur; skiptast á klínískum upplýsingum í samræmi við ákvæði ESB um gagnavernd og
landsbundnar framkvæmdarráðstafanir, einkum tilskipun 95/46/EB og 3. gr. þessarar framseldu ákvörðunar;
þróa annars konar þjálfunarlausnir og -líkön og starfsvenjur við starfrækslu og samræmingu, o.s.frv.,
c) eiga samstarf við tengdar landsmiðstöðvar og innlendar samstarfsmiðstöðvar sem valdar eru af aðildarríkjum
sem ekki eiga aðila í tilteknu tilvísunarneti, einkum ef markmið tilvísunarnetsins eru á meðal þeirra sem talin
eru upp í f- og h-lið 2. mgr. 12. gr. tilskipunar 2011/24/ESB.
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II. VIÐAUKI
VIÐMIÐANIR OG SKILYRÐI SEM GILDA UM ÞÁ SEM SÆKJA UM AÐILD AÐ TILVÍSUNARNETI
1.

Almennar viðmiðanir og skilyrði sem gilda um alla veitendur heilbrigðisþjónustu sem sækja um aðild

Allir umsækjendur sem óska eftir aðild að tilvísunarneti skulu uppfylla eftirtaldar viðmiðanir og skilyrði:
a) að því er varðar sjálfseflingu sjúklinga og sjúklingsmiðaða meðferð verða þjónustuveitendur sem sækja um að:
i.

hafa komið á fót áætlunum til að tryggja að meðferð sé sjúklingsmiðuð og að réttindi sjúklinga séu virt (svo
sem réttur til upplýsts samþykkis, réttur til upplýsinga um eigin heilsu, réttur til aðgangs að eigin sjúkraskrám,
réttur til friðhelgi einkalífs, réttur til að kæra og réttur til bóta, réttur til sjálfseflingar og til þátttöku (t.d.
með áætlunum um stjórnun tengsla við viðskiptavini, áætlunum um fræðslu sjúklinga og áætlunum um virka
þátttöku sjúklinga og aðstandenda í heilbrigðisþjónustunni í heild),

ii. láta í té skýrar og gagnsæjar upplýsingar um meðferð kærumála og þær úrbætur og leiðir til að rétta hlut sinn
sem standa innlendum og erlendum sjúklingum til boða,
iii. tryggja endurgjöf frá reynslu sjúklingsins og virkt mat á henni,
iv. fylgja reglum um vernd persónuupplýsinga og tryggja aðgang að sjúkraskrám og klínískum upplýsingum í
samræmi við ákvæði ESB um gagnavernd og innlendar framkvæmdarráðstafanir, einkum tilskipun 95/46/EB,
v.

tryggja að upplýst samþykki skráðs aðila sé í samræmi við kröfur e-liðar 2. gr. þessarar framseldu ákvörðunar,
einkum upplýst samþykki sem skráður aðili eða lagalegur fyrirsvarsmaður hans gefur af fúsum og frjálsum
vilja og með ótvíræðum og afgerandi hætti eftir að honum hefur verið kynntur tilgangur, eðli, merking og
afleiðingar af notkun á persónuupplýsingum viðkomandi og heilsufarsgögnum, ef skipst er á persónulegum
heilsufarsgögnum samkvæmt þessari framseldu ákvörðun, og kynntur réttur hans samkvæmt gildandi reglum
um gagnavernd. Samþykki, sem gefið er, ætti að skjalfesta með tilhlýðilegum hætti,

vi. tryggja gagnsæi, þ.m.t. með því að veita upplýsingar um klínískar niðurstöður, valkosti um meðferð og gæðaog öryggisstaðla sem settir eru,
b) að því er varðar skipulag, stjórnun og rekstrarsamfellu verða þjónustuveitendur sem sækja um aðild að:
i.

beita gagnsæjum og skýrum reglum og aðferðum við skipulag og stjórnun, einkum að því er varðar aðferðir við
stjórnun sjúklinga frá öðrum löndum á sérfræðisviði sínu,

ii. tryggja að gjaldskrár séu gagnsæjar,
iii. hafa áætlun um rekstrarsamfellu til tiltekins tíma, þ.m.t. tryggja:
— að veitt sé brýn læknishjálp ef úrræði bregðast óvænt, eða þá aðgangur að eða tilvísun til annarra úrræða ef
nauðsyn krefur,
— að stöðugleika, tæknilegri getu og sérfræðiþekkingu þjónustuveitandans sé viðhaldið, s.s. með áætlun um
mannauðsstjórnun og uppfærslu tæknibúnaðar,
iv. tryggja samræmingu við önnur úrræði eða sérstakar einingar eða þjónustu, sem nauðsynlegar eru til að annast
sjúklinga, og greiðan aðgang þjónustuveitandans að þeim,
v.

hafa yfir að ráða góðri almennri aðstöðu, svo sem skurðstofum, gjörgæsludeild, einangrunardeild, bráðamóttöku
og rannsóknarstofum,

vi. búa yfir getu til að hafa samskipti við viðeigandi þjónustudeild eftir útskrift, þ.m.t. yfir landamæri,
c) að því er varðar rannsóknar- og þjálfunargetu verða þjónustuveitendur sem sækja um að:
i.

búa yfir getu til að veita fræðilega þjálfun, þjálfun á háskólastigi eða sérfræðiþjálfun,

ii. búa yfir mannauði og tæknilegri og skipulagslegri getu ásamt margvíslegri hæfni og úrræðum,
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iii. búa yfir rannsóknargetu og viðurkenndri reynslu af rannsóknum eða framleiðslu á sérfræðisviði tilvísunar
netsins, á lands- og alþjóðavísu,
iv. stunda kennslu og menntunarstarf í tengslum við sérfræðisviðið sem miðar að því að bæta þekkingu og
tæknilega getu þeirra sem veita heilbrigðisþjónustu og eru hluti af sömu meðferðarkeðju, innan jafnt sem utan
starfsstöðvar þjónustuveitandans, s.s. með símenntun innan læknisfræði og fjarnámi,
d) að því er varðar skipti á sérfræðiþekkingu, upplýsingakerfi og verkfæri í rafrænni heilbrigðisþjónustu verða
þjónustuveitendur sem sækja um aðild að:
i.

geta skipst á sérfræðiþekkingu við aðra veitendur heilbrigðisþjónustu og stutt þá,

ii. hafa fastar verklagsreglur og ramma til að tryggja stjórnun, vernd og skipti á læknisfræðilegum gögnum,
þ.m.t. viðurkenndum árangri, ferlisvísum og skrám yfir sjúklinga á viðkomandi sérsviði í samræmi við
gagnaverndarlöggjöf ESB, einkum tilskipun 95/46/EB og e-lið 2. gr. þessarar framseldu ákvörðunar,
iii. geta stuðlað að notkun fjarlækninga og annarra verkfæra í rafrænni heilbrigðisþjónustu, innan jafnt sem utan
starfsstöðva sinna, með því að uppfylla lágmarkskröfur um rekstrarsamhæfi og, þegar unnt er, með því að nota
viðurkennda staðla og tilmæli,
iv. nota stöðluð upplýsinga- og kóðunarkerfi í samræmi við viðurkennd kerfi á lands- eða alþjóðavísu, s.s.
alþjóðlega sjúkdóma- og dánarmeinaskrá og viðbótarkóða þegar við á,
e) að því er varðar sérfræðiþekkingu, góðar starfsvenjur, gæði, öryggi sjúklinga og mat á þeim verða þjónustuveitendur
sem sækja um aðild að:
i.

hafa yfir að ráða gæðatryggingar- eða gæðastjórnunarkerfi og áætlunum sem m.a. taka til stjórnunar kerfisins
og mats á því,

ii. hafa áætlun eða skipulag vegna öryggis sjúklinga, sem samanstendur af tilteknum markmiðum, verklagsreglum,
stöðlum, ferlisvísum og niðurstöðuvísbendum, sem beinast að lykilsviðum, s.s. upplýsingum, kerfi til að
tilkynna um og læra af meintilvikum; þjálfun og fræðslu; handhreinlæti; sýkingum innan heilbrigðisþjónustu;
mistökum við lyfjagjöf og öruggri notkun lyfja; öruggum verklagsreglum og skurðaðgerðum; öruggri
auðkenningu sjúklinga,
iii. skuldbinda sig til að nota heilbrigðistækni og -meðferðir sem byggjast á bestu þekkingu og eru gagnreyndar,
iv. þróa og nota klínískar leiðbeiningar og meðferðaráætlanir á sérfræðisviði sínu.
2.

Sértækar viðmiðanir og skilyrði sem gilda um þjónustuveitendur sem sækja um aðild að því er varðar
sérfræðisvið, sjúkdóma eða sjúkdómsástand sem eru viðfangsefni tilvísunarnetanna sem þeir óska eftir að
tengjast

a) að því er varðar hæfni, reynslu og árangur veittrar heilbrigðisþjónustu verða þjónustuveitendur sem sækja um aðild
að:
i.

skjalfesta hæfni, reynslu og starfsemi (t.d. umfang starfsemi, tilvísanir og uppsafnaða reynslu og, þegar hægt
er, lágmarks-/ákjósanlegasta fjölda sjúklinga á ári, í samræmi við fagstaðla/tæknistaðla eða tilmæli),

ii. færa sönnur fyrir góðri klínískri umönnun og árangri í samræmi við staðla, vísbenda og þekkingu sem fyrir er
og sönnur fyrir því að meðferðirnar, sem boðnar eru, séu viðurkenndar af alþjóðlegum læknavísindum að því
er varðar öryggi þeirra, gildi og hugsanlega jákvæða, klíníska niðurstöðu,
b) að því er varðar hinn tiltekna mannauð, skipulagsleg úrræði og tæknibúnað og skipulag heilbrigðisþjónustu verða
þjónustuveitendur sem sækja um aðild að leggja fram gögn um:
i.

eiginleika mannauðsins, s.s. tegund, fjölda, menntun og hæfi og færni,

ii. eiginleika, skipulag og starfsemi hins tiltekna þverfaglega heilbrigðisþjónustuteymis,
iii. sérstakan búnað innan miðstöðvarinnar eða sem auðvelt aðgengi er að (s.s. geislameðferðarrannsóknarstofur
eða blóðflæðirannsóknastofur (e. hemodynamic facilities)), þ.m.t., þegar við á og á grundvelli viðkomandi
sérfræðisviðs, getu til að vinna, stjórna og skiptast á upplýsingum og læknisfræðilegum myndum (s.s. í tilviki
röntgentækja til geislalækninga, smásjárrannsókna, hreyfimyndaholsjárskoðana og annarra hreyfifræðilegra
innanrannsókna) eða klínískum sýnum við utanaðkomandi þjónustuveitendur.

__________________

20.8.2015

20.8.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

Nr. 46/75

2015/EES/46/08

frá 10. mars 2014
um viðmiðanir við að koma á fót og meta evrópsk tilvísunarnet og aðila að þeim og til að greiða fyrir
skiptum á upplýsingum um og sérþekkingu á að koma slíkum netum á fót og meta þau
(2014/287/ESB) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/24/ESB frá 9. mars 2011 um réttindi sjúklinga varðandi
heilbrigðisþjónustu yfir landamæri (1), einkum b- og c-lið 4. mgr. 12. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í framseldri ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/286/ESB (2) eru settar fram viðmiðanir og skilyrði sem evrópsk
tilvísunarnet (hér á eftir nefnd „tilvísunarnet“) og veitendur heilbrigðisþjónustu, sem óska eftir að tengjast slíkum
netum, verða að uppfylla.

2)

Í samræmi við b- og c-lið 4. mgr. 12. gr. tilskipunar 2011/24/ESB á framkvæmdastjórnin að ákveða viðmiðanir fyrir
stofnun og mat tilvísunarneta og ráðstafanir til að auðvelda miðlun upplýsinga um og sérþekkingar á að koma slíkum
netum á fót og meta þau.

3)

Viðhafa ætti opna og gagnsæja málsmeðferð þegar tilvísunarnetum er komið á fót og veitendur heilbrigðisþjónustu
samþykktir sem aðilar að þeim. Í málsmeðferðinni ætti m.a. að felast: 1) auglýsing eftir tillögum; 2) stuðnings
yfirlýsing aðildarríkjanna við umsóknir heilbrigðisþjónustuveitenda sinna; 3) framlagning umsókna til framkvæmda
stjórnarinnar; 4) staðfesting á að umsóknir séu fullnægjandi; 5) tæknileg úttekt óháðs aðila á umsóknum um að
mynda tilvísunarnet og á umsóknum frá einstökum veitendum heilbrigðisþjónustu, sem óska eftir að gerast aðilar
að tilvísunarneti, til að ákvarða hvort umsækjendur uppfylli viðmiðanirnar; 6) miðlun niðurstaðna úr úttektinni; 7)
samþykkt tilvísunarneta og aðildar aðildarríkja að þeim, og 8) birting lista yfir þau tilvísunarnet, sem komið hefur
verið á fót, og aðila að þeim.

4)

Til þess að tilvísunarnetin verði yfirgripsmeiri ætti að heimila einstökum veitendum heilbrigðisþjónustu, sem óska
eftir aðild að tilvísunarneti, að gera það hvenær sem er. Úttekt á umsóknum þeirra ætti að fara fram eftir sömu
málsmeðferð og notuð er við úttekt á umsóknum að upprunalega tilvísunarnetinu, að meðtalinni stuðningsyfirlýsingu
viðkomandi aðildarríkis við umsókn.

5)

Til þess að tryggja að tilvísunarnetið feli í sér raunverulegan virðisauka fyrir Evrópusambandið og sé nægilega stórt til
að geta miðlað sérþekkingu og til þess að bæta aðgengi sjúklinga alls staðar í Sambandinu að heilbrigðisþjónustu, ætti
einungis að samþykkja umsóknir sem taka til tilskilins lágmarksfjölda heilbrigðisþjónustuveitenda og aðildarríkja og
sem lagðar eru fram í samræmi við auglýsingu eftir tillögum. Ef fjöldi veitenda heilbrigðisþjónustu sem sækir um
aðild er ófullnægjandi eða nái umsóknir ekki til nægilega margra aðildarríkja ætti framkvæmdastjórnin að fara fram
á það við aðildarríkin að þau hvetji heilbrigðisþjónustuveitendur sína til að tengjast hinu fyrirhugaða tilvísunarneti.

6)

Erfitt gæti reynst að ná tilskildum lágmarksfjölda heilbrigðisþjónustuveitenda eða aðildarríkja í tilviki sumra
mjög sjaldgæfra sjúkdóma eða sjúkdómsástands vegna skorts á sérþekkingu. Því væri það vel til fundið að hópa
saman í þematengt tilvísunarnet veitendur heilbrigðisþjónustu sem beina sjónum sínum að skyldum, mjög
sjaldgæfum sjúkdómum eða sjúkdómsástandi. Tilvísunarnet gætu einnig haft innan sinna vébanda aðila sem láta í té
hátækniþjónustu sem alla jafna krefst mjög mikilla fjárfestinga, s.s. rannsóknarstofur og þjónustu á sviði geislafræði
eða geislalækninga.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 147, 17.5.2014, bls. 79. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 281/2014 frá 12. desember
2014 um breytingu á X. viðauka (Almenn þjónusta) við EES-samninginn, bíður birtingar
(1) Stjtíð. ESB L 88, 4.4.2011, bls. 45.
2
( ) Stjtíð. ESB L 147, 17.5.2014, bls. 71.
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7)

Aðildarríki þar sem engir veitendur heilbrigðisþjónustu eru aðilar að tilvísunarneti ættu að tilnefna landsbundnar
samstarfsmiðstöðvar og tengdar landsmiðstöðvar til að hvetja þær til samstarfs við viðeigandi tilvísunarnet.

8)

Þegar gengið hefur verið úr skugga um að umsóknir séu fullnægjandi ætti að fara fram tæknileg úttekt á umsókn
sérhvers tilvísunarnets og veitanda heilbrigðisþjónustu í samræmi við viðmiðanir framseldrar ákvörðunar 2014/286/
ESB. Úttektin ætti, á grundvelli sameiginlegrar handbókar um úttekt, að felast í ítarlegri rýni gagna og úttektum á
vettvangi hjá tilteknum fjölda umsækjenda sem valinn er. Hún ætti að vera framkvæmd af óháðum úttektaraðila sem
framkvæmdastjórnin tilnefnir.

9)

Aðildarríkin eru hvött til að koma á fót ráði aðildarríkja sem ætti að taka ákvarðanir um samþykkt fyrirhugaðra
tilvísunarneta og um aðild að þeim. Þátttaka aðildarríkjanna ætti að vera valfrjáls. Alla jafna ættu aðildarríkin aðeins
til að samþykkja stofnun tilvísunarnets og veita aðild að því ef úttekt úttektaraðila er jákvæð.

10) Veita ætti aðilum að tilvísunarnetum heimild til að nota kennimerki evrópskra tilvísunarneta. Kennimerkið, sem er í
eigu Evrópusambandsins, ætti að mynda sjónræna ímynd tilvísunarnetanna og aðila þeirra.
11) Óháður matsaðili, sem framkvæmdastjórnin tilnefnir, ætti reglubundið að meta tilvísunarnetin og aðila að þeim
á grundvelli sameiginlegrar matshandbókar. Matinu ætti að ljúka með tæknilegri matsskýrslu þar sem tilgreint er
að hvaða marki tekist hefur að ná markmiðum 2. mgr. 12. gr. tilskipunar 2011/24/ESB og uppfylla viðmiðanir og
skilyrði framseldrar ákvörðunar 2014/286/ESB. Einnig ætti að lýsa í henni árangri og frammistöðu tilvísunarnetsins
og framlagi aðilanna til þess. Sé matsskýrsla neikvæð ætti það alla jafna að verða til þess að aðildarríkin samþykki að
leggja niður tilvísunarnet. Eftir matið ætti að fylgjast með því að krafan um lágmarksfjölda heilbrigðisþjónustuveitenda
og aðildarríkja sé uppfyllt svo að unnt sé að viðhalda virðisauka tilvísunarnetsins fyrir Evrópusambandið.
12) Úttektar- og matshandbækur ættu að byggjast á alþjóðlega viðurkenndum starfsvenjum og innihalda grundvallarreglur
og aðferðafræði til að framkvæma úttektir og mat.
13) Framkvæmdastjórnin ætti að greiða fyrir skiptum á upplýsingum um og sérþekkingu á að koma tilvísunarnetum á fót
og meta þau. Hún ætti að gera almennar upplýsingar um tilvísunarnetin og aðila að þeim, tæknigögn og handbækur um
stofnun tilvísunarneta og mat á þeim og aðilum að þeim aðgengilegar almenningi. Hún getur boðið tilvísunarnetunum
og aðilum þeirra að nota sérstaka samskiptamiðla og -tæki. Skipuleggja ætti ráðstefnur og sérfræðingafundi til að
skapa vettvang fyrir tækni- og vísindalega umræðu meðal tilvísunarnetanna.
14) Persónuupplýsingar í tengslum við það að koma á fót og meta tilvísunarnetin ættu að vera unnar í samræmi við
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 45/2001 (3) eins og við á.
15) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót skv.
16. gr. tilskipunar 2011/24/ESB.
SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:
I. KAFLI
ALMENN ÁKVÆÐI
1. gr.
Efni
Í þessari ákvörðun eru settar fram:
a) viðmiðanir við að koma á fót og meta tilvísunarnet sem um getur í 12. gr. tilskipunar 2011/24/ESB og
b) ráðstafanir til að greiða fyrir skiptum á upplýsingum um og sérþekkingu á að koma á fót tilvísunarnetum sem um getur
í 12. gr. tilskipunar 2011/24/ESB og meta þau.
(3)

Stjtíð. EB L 8, 12.1.2001, bls. 1.
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II. KAFLI
STOFNUN EVRÓPSKRA TILVÍSUNARNETA
2. gr.
Auglýsing eftir tillögum um að koma á fót evrópsku tilvísunarneti
1. Framkvæmdastjórnin skal birta auglýsingu eftir tillögum um að koma á fót tilvísunarnetum innan tveggja ára frá
gildistöku þessarar tilskipunar.
2. Hópum, sem samanstanda af a.m.k. tíu veitendum heilbrigðisþjónustu með staðfestu í a.m.k. átta aðildarríkjum, er
heimilt að svara auglýsingunni, innan þess frests sem tilgreindur er í henni, með sameiginlegri umsókn sem inniheldur
tillögu um að koma á fót tilvísunarneti á tilteknu sérfræðisviði.
3.

Efni umsóknarinnar skal vera eins og fram kemur í I. viðauka.

4. Þegar umsókn berst skal framkvæmdastjórnin ganga úr skugga um að skilyrðunum um lágmarksfjölda
heilbrigðisþjónustuveitenda og aðildarríkja, sem fram kemur í 2. mgr., sé fullnægt.
5. Ef annað þessara skilyrða er ekki uppfyllt telst umsóknin ekki tæk til úttektar og skal framkvæmdastjórnin þá fara
fram á það við aðildarríkin að þau hvetji heilbrigðisþjónustuveitendur sína til að tengjast hinu fyrirhugaða tilvísunarneti til
að unnt sé að ná tilskildum fjölda.
6. Að höfðu samráði við aðildarríkin skal framkvæmdastjórnin ákveða hvenær rétt sé að birta síðari auglýsingar eftir
tillögum.
3. gr.
Umsóknir um aðild
1. Umsókn, sem inniheldur tillögu um að koma á fót tilvísunarneti, skal fylgja umsókn um aðild frá sérhverjum veitanda
heilbrigðisþjónustu sem í hlut á.
2.

Efni umsóknar um aðild skal vera eins og fram kemur í II. viðauka.

3. Umsókn um aðild skal fylgja skrifleg yfirlýsing frá staðfestuaðildarríki viðkomandi heilbrigðisþjónustuveitanda sem
vottar að þátttaka hans í tillögu um að koma á fót tilvísunarneti samrýmist landslöggjöf aðildarríkisins.
4. gr.
Tæknileg úttekt á umsóknum
1. Komist framkvæmdastjórnin að þeirri niðurstöðu að kröfur 2. mgr. 2. gr. og 2. og 3. mgr. 3. gr. séu uppfylltar skal hún
tilnefna úttektaraðila til að gera úttekt á umsóknum.
2.

Úttektaraðilinn skal ganga úr skugga um hvort:

a) efni umsóknar, sem inniheldur tillögu um að koma á fót tilvísunarneti, uppfyllir þær kröfur sem settar eru fram í
I. viðauka við þessa ákvörðun,
b) efni umsókna um aðild uppfyllir kröfur II. viðauka við þessa ákvörðun,
c) fyrirhugað tilvísunarnet uppfyllir kröfu a-liðar 1. liðar í I. viðauka við framselda ákvörðun 2014/286/ESB um að veita
mjög sérhæfða heilbrigðisþjónustu,
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d) fyrirhugað tilvísunarnet uppfyllir aðrar viðmiðanir og skilyrði sem sett eru fram í I. viðauka við framselda ákvörðun
2014/286/ESB,
e) veitendur heilbrigðisþjónustu sem sækja um uppfylla viðmiðanir og skilyrði sem sett eru fram í II. viðauka við
framselda ákvörðun 2014/286/ESB.
3. Úttekt í samræmi við d- og e-lið 2. mgr. skal því aðeins fara fram að úttektaraðilinn komist að þeirri niðurstöðu að
tillagan uppfylli kröfurnar sem vísað er til í a-, b- og c-lið 2. mgr.
4. Úttektaraðilinn skal semja skýrslu um úttekt á umsókn, sem inniheldur tillögu um að koma á fót tilvísunarneti, og á
umsóknum um aðild og senda allar skýrslurnar til framkvæmdastjórnarinnar.
5. Úttektaraðilinn skal senda sérhverjum veitanda heilbrigðisþjónustu, sem sækir um aðild, skýrsluna um úttektina á
fyrirhuguðu tilvísunarneti og á umsókn hans um aðild. Heilbrigðisþjónustuveitandanum er heimilt að senda úttektaraðila
athugasemdir innan tveggja mánaða frá því að honum berast skýrslurnar. Berist úttektaraðila athugasemdir skal hann
breyta skýrslum sínum um úttektina og skýra út hvort athugasemdirnar réttlæti breytingu á úttekt hans.
5. gr.
Samþykkt tilvísunarneta og aðila að þeim
1. Þegar aðildarríkjunum berst skýrsla um úttekt á tillögu um tilvísunarnet og skrá yfir fyrirhugaða aðila að því, sem
samin er skv. 4. gr., skulu þau, eftir að hafa gengið úr skugga um náðst hafi lágmarksfjöldi heilbrigðisþjónustuveitenda og
aðildarríkja, sem fram kemur í 2. mgr. 2. gr., taka ákvörðun, innan ráðs aðildarríkjanna, sem um getur í 6. gr., um hvort
samþykkja beri fyrirhugað tilvísunarnet og aðila að því.
2. Með skírskotun til samþykkisins, sem um getur í 1. mgr., skal fyrirhuguðum tilvísunarnetum komið á fót sem
evrópskum tilvísunarnetum.
3. Náist ekki lágmarksfjöldi heilbrigðisþjónustuveitenda eða aðildarríkja, sem fram kemur í 2. mgr. 2. gr.,
skal tilvísunarnetinu ekki komið á fót og skal framkvæmdastjórnin þá fara fram á það við aðildarríkin að þau hvetji
heilbrigðisþjónustuveitendur sína til að tengjast hinum fyrirhuguðu tilvísunarnetum.
4. Reynist úttekt á veitanda heilbrigðisþjónustu neikvæð er það hans að ákveða hvort hann vill leggja fram umsókn sína
um aðild, ásamt skýrslunni um úttekt á umsókninni, fyrir ráð aðildarríkjanna til endurskoðunar.
6. gr.
Ráð aðildarríkja
1. Aðildarríkin eru hvött til að koma á fót ráði aðildarríkja sem tekur ákvarðanir um hvort samþykkja skuli tillögur
að tilvísunarnetum, aðild að þeim og hvort leggja beri niður tilvísunarnet. Sé ákvörðun þeirra ekki í samræmi við úttekt
úttektaraðilans skulu aðildarríkin færa rök fyrir því.
2. Aðildarríki sem óskar eftir setu í ráði aðildarríkjanna skal tilkynna framkvæmdastjórninni hvaða landsyfirvald verði
fulltrúi þess.
3. Ráð aðildarríkjanna skal setja sér starfsreglur, að tillögu þjónustudeilda framkvæmdastjórnarinnar, með einföldum
meirihluta þeirra sem í því sitja.
4. Starfsreglurnar skulu taka til starfsemi og ákvörðunartökuferlis ráðs aðildarríkjanna og í þeim skal tilgreina hvaða
fulltrúar þess hafi atkvæðisrétt um samþykkt tiltekins tilvísunarnets, hvaða meirihluta atkvæða sé krafist til að leiða mál
til lykta og hvaða málsmeðferð beri að fylgja ef ákvörðun ráðsins er ekki í samræmi við skýrslu um úttekt á tillögu að
tilvísunarneti eða umsókn um aðild.
5.

Framkvæmdastjórnin skal sjá um skrifstofuhald fyrir ráð aðildarríkjanna.

6. Söfnun, vinnsla og birting á persónuupplýsingum fulltrúa aðildarríkjanna í ráðinu fer fram í samræmi við reglugerð
(EB) nr. 45/2001.
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7. gr.
Kennimerki
Þegar tilvísunarnet er samþykkt skal framkvæmdastjórnin veita leyfi til notkunar á sérstöku, grafísku auðkenni
(„kennimerki“) sem tilvísunarnetið og aðilar að því skulu nota í starfsemi á vegum tilvísunarnetsins.
8. gr.
Umsóknir um aðild að tilvísunarnetum sem fyrir eru
1. Veitandi heilbrigðisþjónustu sem óskar eftir að tengjast tilvísunarneti sem fyrir er skal leggja fram umsókn um aðild
til framkvæmdastjórnarinnar.
2.

Efni umsókna um aðild skal vera eins og fram kemur í II. viðauka.

3. Umsókn um aðild skal fylgja skrifleg yfirlýsing frá staðfestuaðildarríki viðkomandi heilbrigðisþjónustuveitanda til
staðfestingar á því að þátttaka hans í tilvísunarnetinu samræmist landslöggjöf aðildarríkisins.
9. gr.
Tæknileg úttekt á umsóknum um aðild að tilvísunarnetum sem fyrir eru
1. Komist framkvæmdastjórnin að þeirri niðurstöðu að kröfur 2. og 3. mgr. 8. gr. séu uppfylltar skal hún tilnefna aðila
til að gera úttekt á umsókninni um aðild.
2.

Úttektaraðilinn skal ganga úr skugga um:

a) hvort efni umsóknarinnar um aðild uppfylli kröfurnar sem settar eru fram í II. viðauka við þessa ákvörðun, og
b) hvort hlutaðeigandi veitandi heilbrigðisþjónustu uppfylli viðmiðanir og skilyrði sem sett eru fram í II. viðauka við
framselda ákvörðun 2014/286/ESB.
3. Úttektin í samræmi við b-lið 2. mgr. skal því aðeins fara fram að úttektaraðilinn komist að þeirri niðurstöðu að
umsóknin um aðild uppfylli kröfurnar sem vísað er til í a-lið 2. mgr.
4. Úttektaraðilinn skal semja skýrslu um úttektina og senda framkvæmdastjórninni og hlutaðeigandi veitanda
heilbrigðisþjónustu. Heilbrigðisþjónustuveitandanum er heimilt að senda úttektaraðila athugasemdir innan tveggja mánaða
frá því að honum berst skýrslan. Berist úttektaraðila slíkar athugasemdir skal hann breyta skýrslu sinni um úttektina og
skýra út hvort athugasemdirnar réttlæti breytingu á henni.
10. gr.
Samþykkt nýrra aðila
1. Þegar ráði aðildarríkjanna berst jákvæð skýrsla um úttekt, sem samin er skv. 9. gr., skal það taka ákvörðun um hvort
samþykkja beri nýja aðilann.
2. Reynist niðurstaða úttektar á veitanda heilbrigðisþjónustu neikvæð er það hans að ákveða hvort hann vill leggja fram
umsókn sína um aðild, ásamt skýrslunni um úttekt á umsókninni, fyrir ráð aðildarríkjanna til endurskoðunar.
11. gr.
Tilvísunarnet lagt niður
1.

Tilvísunarnet skal lagt niður í eftirfarandi tilvikum:

a) ef lágmarksfjölda í öðru því tilviki sem um getur í 2. mgr. 2. gr. er ekki lengur náð,
b) reynist matsskýrsla um tilvísunarnetið, sem samin er skv. 14. gr., neikvæð,
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c) að ákvörðun stjórnar tilvísunarnetsins í samræmi við reglur hennar og verklagsreglur,
d) fari samræmandi ekki fram á mat á tilvísunarnetinu innan fimm ára frá stofnun þess eða frá síðasta mati.
2. Ráð aðildarríkjanna, sem um getur í 6. gr., verður að samþykkja að tilvísunarnet sé lagt niður af þeim ástæðum sem
taldar eru upp í a- og b-lið 1. mgr.
12. gr.
Missir aðildar
1.

Aðili að tilvísunarneti getur misst aðild af eftirtöldum ástæðum:

a) við úrsögn að eigin vilja, í samræmi við reglur og verklagsreglur sem stjórn tilvísunarnetsins setur,
b) að ákvörðun stjórnar tilvísunarnetsins í samræmi við reglur hennar og verklagsreglur,
c) ef staðfestuaðildarríki tilkynnir aðila að tilvísunarnetinu að þátttaka hans í því samræmist ekki lengur landslöggjöf
þess,
d) ef aðili neitar að gangast undir mat skv. 14. gr.,
e) ef matsskýrsla um aðilann, sem samin er skv. 14. gr., reynist neikvæð,
f) ef tilvísunarnetið, sem aðilinn tekur þátt í, er lagt niður.
2. Hlutaðeigandi aðildarríki skal upplýsa framkvæmdastjórnina um ástæður fyrir tilkynningunni sem um getur í c-lið
1. mgr.
3.

Stjórn tilvísunarnetsins skal upplýsa framkvæmdastjórnina í þeim tilvikum sem um getur í a-, b- og d-lið 1. mgr.

4. Missir aðildar af þeirri ástæðu sem um getur í e-lið 1. mgr. þarfnast samþykktar ráðs aðildarríkjanna, sem um getur í
6. gr.
5. Ætíð þegar um missi aðildar er að ræða skal framkvæmdastjórnin ganga úr skugga um hvort lágmarksfjölda
heilbrigðisþjónustuveitenda og aðildarríkja, sem um getur í 2. mgr. 2. gr., sé enn náð. Ef svo er ekki skal hún fara fram á
það við tilvísunarnetið að það finni nýja aðila innan tveggja ára eða leggi það ella niður, upplýsa ráð aðildarríkjanna um
stöðuna og fara fram á það við aðildarríkin að þau hvetji heilbrigðisþjónustuveitendur sína til að tengjast tilvísunarnetinu.
6. Missir aðildar bindur sjálfkrafa enda á öll réttindi og skyldur sem tengdust þátttöku í tilvísunarnetinu, þ.m.t. réttinn
til að nota kennimerki þess.
13. gr.
Handbók um úttekt
1. Í samráði við aðildarríkin og hagsmunaaðila skal framkvæmdastjórnin semja ítarlega handbók um það í hverju
úttektir, sem um getur í 4. og 9. gr., felast, hvernig þær skuli skjalfestar og úttektarferlið.
2.

Úttektarferlið skal m.a. taka til sannprófunar á gögnum sem umsækjendur leggja fram og úttekta á vettvangi.

3. Aðilinn, sem framkvæmdastjórnin tilnefnir í samræmi við 1. mgr. 4. gr. og 1. mgr. 9. gr. til að gera úttekt á tillögu að
tilvísunarneti og umsóknum um aðild að tilvísunarneti, skal nota handbókina um úttekt.

III. KAFLI
MAT Á EVRÓPSKUM TILVÍSUNARNETUM
14. gr.
Mat
1. Reglubundið mat skal fara fram á öllum tilvísunarnetum og aðilum að þeim, a.m.k. á fimm ára fresti frá því að þau
eða þeir voru samþykktir eða frá síðasta mati.
2. Þegar beiðni berst frá samræmanda tilvísunarnets um mat á því skal framkvæmdastjórnin tilnefna aðila til að meta
tilvísunarnetið og aðila að því.
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Matsaðilinn skal sannprófa og meta:

a) hvort viðmiðanir og skilyrði, sem sett eru fram í framseldri ákvörðun 2014/286/ESB, séu uppfyllt,
b) hvort markmiðin, sem eru sett eru fram í 2. mgr. 12. gr. tilskipunar 2011/24/EB, hafi náðst og
c) árangur og frammistöðu tilvísunarnetsins og framlag aðilanna til þess.
4. Matsaðilinn skal semja matsskýrslu um tilvísunarnetið og senda til framkvæmdastjórnarinnar, stjórnar tilvísunarnetsins
og aðila að tilvísunarnetinu.
5. Matsaðilinn skal semja matsskýrslu um sérhvern aðila að tilvísunarnetinu og senda framkvæmdastjórninni og
hlutaðeigandi aðila.
6. Samræmandanum og aðilum að tilvísunarnetinu er heimilt að senda matsaðila athugasemdir innan tveggja mánaða
frá því að þeim berst skýrslan. Berist matsaðila athugasemdir skal hann breyta matsskýrslu sinni og skýra út hvort
athugasemdirnar réttlæti breytingu á mati hans.
7. Ráð aðildarríkjanna, sem um getur í 6. gr., verður að samþykkja að tilvísunarnet sé lagt niður eða missi aðildar sakir
neikvæðs mats. Ráð aðildarríkjanna getur gefið tilvísunarnetinu eða hlutaðeigandi aðila að því eitt ár til að ráða bót á
annmörkum, sem komið hafa í ljós, áður en nýtt mat fer fram. Þessi frestur skal einungis boðinn tilteknu tilvísunarneti eða
aðila að tilvísunarneti ef stjórn netsins leggur fram áætlun um úrbætur.

15. gr.
Matshandbók
1. Framkvæmdastjórnin skal í samráði við aðildarríkin og hagsmunaaðila semja handbók um það í hverju matið á
tilvísunarnetum og aðilum að þeim, sem um getur í 14. gr., felst, um skjalfestingu þess og matsferlið.
2.

Matsferlið skal m.a. taka til mats á gögnum sem lögð eru fram, þ.m.t. sjálfsmatsskýrslum, og úttekta á vettvangi.

3. Aðilinn, sem framkvæmdastjórnin tilnefnir í samræmi við 2. mgr. 14. gr. til að meta tilvísunarnet og aðila að því, skal
nota matshandbókina.

IV. KAFLI
SKIPTI Á UPPLÝSINGUM OG SÉRÞEKKINGU
16. gr.
Skipti á upplýsingum um að koma á fót tilvísunarnetum og meta þau
1. Framkvæmdastjórnin skal greiða fyrir skiptum á upplýsingum um og sérþekkingu á að koma á fót tilvísunarnetum og
meta þau með því að:
a) gera almennar upplýsingar um stofnun tilvísunarneta og mat á þeim, þ.m.t. upplýsingar um úttektar- og
matshandbækurnar, sem um getur í 13. og 15. gr., aðgengilegar almenningi,
b) gefa reglulega út uppfærða skrá yfir tilvísunarnet og aðila að þeim, einnig skýrslur um jákvæða úttekt og mat á
tilvísunarnetunum og ákvarðanir ráðs aðildarríkjanna, í samræmi við starfsreglur þess,
c) skipuleggja ráðstefnur og sérfræðingafundi fyrir tæknilega og vísindalega umræðu meðal aðila að tilvísunarnetum, ef
við á,
d) láta tilvísunarnetunum í té rafræna miðla og samskiptatæki, ef við á.
2. Vegna birtingar skrárinnar, sem um getur í b-lið 1. mgr., skal stjórn tilvísunarnets tilkynna framkvæmdastjórninni um
allar breytingar á því hvaða aðili gegnir hlutverki samræmingaraðila tilvísunarnetsins eða hvaða einstaklingur er tilnefndur
sem samræmandi þess.
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V. KAFLI
LOKAÁKVÆÐI
17. gr.
Endurskoðun
Framkvæmdastjórnin skal leggja mat á framkvæmd þessarar framkvæmdarákvörðunar fimm árum eftir gildistöku hennar.
18. gr.
Gildistaka
Ákvörðun þessi öðlast gildi á tíunda degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Gjört í Brussel 10. mars 2014.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO
forseti.

__________
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I. VIÐAUKI

EFNI UMSÓKNAR UM AÐ KOMA Á FÓT TILVÍSUNARNETI

Leggja verður fram umsókn um að koma á fót tilvísunarneti í samræmi við auglýsingu eftir tillögum sem fram
kvæmdastjórnin birtir og skal hún innihalda:
a) heiti fyrirhugaðs tilvísunarnets,
b) útfyllt umsóknareyðublað, ásamt spurningalista fyrir sjálfsmat og viðbótargögnum sem krafist er í handbókinni um
úttekt,
c) sönnun þess að allir veitendur heilbrigðisþjónustu, sem sækja um, tilheyri sama sérfræðisviði og beini sjónum
sínum að sama heilsufarsvandamáli eða -vandamálum,
d) heiti þess veitanda heilbrigðisþjónustu sem gegna mun hlutverki samræmingaraðila netsins og nafn og
samskiptaupplýsingar þess einstaklings sem mun koma fram fyrir hönd fyrirhugaðs samræmingaraðila,
e) heiti allra heilbrigðisþjónustuveitenda sem sækja um.

___________

II. VIÐAUKI

EFNI UMSÓKNAR UM AÐILD

Umsókn veitenda heilbrigðisþjónustu skal innihalda:
a) heiti viðkomandi fyrirhugaðs tilvísunarnets eða tilvísunarnets sem fyrir er,
b) útfyllt umsóknareyðublað, ásamt spurningalista fyrir sjálfsmat og viðbótargögnum sem krafist er í handbókinni um
úttekt,
c) nafn og samskiptaupplýsingar fulltrúa heilbrigðisþjónustuveitandans.

_______________
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EØS-tillegget
Den europeiske
unions tidende
EES-viðbætir
viðtilStjórnartíðindi
Evrópusambandsins

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 1137/2014

xx.1.2012
20.8.2015

2015/EES/46/09

frá 27. október 2014
um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er
varðar meðhöndlun á tilteknum sláturmat úr dýrum sem ætlaður er til manneldis (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 frá 29. apríl 2004 um sérstakar reglur um
hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu (1), einkum 1. mgr. 10. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð (EB) nr. 853/2004 er mælt fyrir um sérstakar reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu er
gildi fyrir stjórnendur matvælafyrirtækja. Í þeirri reglugerð er kveðið á um að stjórnendum matvælafyrirtækja beri að
tryggja að sértækar kröfur er varða frekari meðhöndlun á sláturmat, t.d. mögum úr jórturdýrum og löppum hóf- og
klaufdýra, séu uppfylltar.

2)

Í samræmi við III. viðauka við þá reglugerð skal flá eða kalóna og afbyrsta lappir hóf- og klaufdýra, sem ætlaðar eru
til frekari meðhöndlunar, og maga úr jórturdýrum skal kalóna eða hreinsa í sláturhúsinu, áður en þau eru flutt á aðra
starfsstöð.

3)

Búnaðurinn, sem er nauðsynlegur til að framkvæma fláningu eða kalónun og afbyrstingu, krefst mikillar fjárfestingar.
Þar af leiðandi eru einkum lítil og meðalstór sláturhús ekki í stakk búin til að meðhöndla sjálf, á kostnaðarhagkvæman
hátt, lappir sem eru ætlaðar til manneldis.

4)

Þó að tækniþróun geri það kleift að nýta lappir hóf- og klaufdýra sem matvæli og minnka þar með matarúrgang standa
einkum lítil og meðalstór sláturhús frammi fyrir raunhæfum afleiðingum sem hindra slíka nýtingu.

5)

Ostahleypir er hreinsaður til framleiðslu á osti og er fenginn úr mögum ungra jórturdýra í til þess gerðum starfsstöðvum.
Kalónun eða hreinsun maga dregur verulega úr magni ostahleypis, sem fenginn er úr þessum mögum, án þess að auka
öryggi ostahleypisins sem er mikið hreinsaður í kjölfarið.

6)

Til að stuðla að betri stjórnun og samkeppnishæfni þarf að viðhalda háu stig matvælaöryggis en skapa um leið jöfn
samkeppnisskilyrði fyrir stjórnendur sem einnig unnt er að viðhalda í litlum og meðalstórum sláturhúsum.

7)

Magar úr jórturdýrum og lappir hóf- og klaufdýra falla undir skilgreiningu á sláturmat í I. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 853/2004. Kröfurnar er varða meðhöndlun á sláturmat í þeirri reglugerð, þ.m.t. kröfur varðandi hitastig
við geymslu og flutning, tryggja að unnt sé að meðhöndla og flytja þessar afurðir á öruggan hátt á starfsstöð utan
sláturhússins, sækja þær frá mismunandi sláturhúsum og nýta þær. Lögbært yfirvald ætti því að heimila flutning á
löppum hóf- og klaufdýra, sem ekki er búið að flá eða kalóna eða afbyrsta, á aðra starfsstöð.

8)

Því ber að breyta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 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.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 307, 28.10.2014, bls. 28. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 77/2015 frá 30. apríl 2015
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55.
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Í stað 18. liðar IV. kafla I. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 komi eftirfarandi:
„18.

Fyrir frekari meðhöndlun skal:
a) kalóna maga eða hreinsa; ef um er að ræða maga úr ungum jórturdýrum, sem eru ætlaðir til framleiðslu á
ostahleypi, þarf þó einungis að tæma magana,
b) tæma garnir og hreinsa,
c) flá hausa og lappir eða kalóna þau og afbyrsta; ef lögbært yfirvald heimilar má þó flytja sýnilega hreinar lappir
á samþykkta starfsstöð, sem meðhöndlar lappirnar frekar til vinnslu í matvæli, og flá þær þar eða kalóna og
afbyrsta.“
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 27. október 2014.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

____________
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EØS-tillegget
Den europeiske
unions tidende
EES-viðbætir
viðtilStjórnartíðindi
Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) nr. 2015/46

xx.1.2012
20.8.2015

2015/EES/46/10

frá 14. janúar 2015
um leyfi fyrir díklasúríli sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, fyrir eldiskalkúna og fyrir perluhænsn til eldis
og undaneldis (leyfishafi er Huvepharma NV) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
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 leyfi fyrir blöndu með díklasúríli.
Umsókninni fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

3)

Umsóknin varðar leyfi fyrir díklasúríli, CAS-nr. 101831-37-2, í aukefnaflokknum ‚hníslalyf og vefsvipungalyf‛, sem
fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, fyrir eldiskalkúna og fyrir perluhænsn til eldis og undaneldis.

4)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í álitum sínum
frá 21. maí 2014 (2) og 22. maí 2014 (3) að við tillögð notkunarskilyrði hafi díklasúríl ekki skaðleg áhrif á heilbrigði
dýra eða manna eða á umhverfið og að aukefnið sé áhrifaríkt til að verjast hníslasótt í eldiskjúklingum, eldiskalkúnum
og perluhænsnum til eldis og undaneldis. 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 díklasúríli, CAS-númer 101831-37-2, 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)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Leyfi
Díklasúríl, CAS-nr. 101831-37-2, sem tilheyrir aukefnaflokknum ‚hníslalyf og vefsvipungalyf‛ og er tilgreind í viðaukanum,
er leyft sem aukefni í fóðri með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðauka.
(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 9, 15.1.2015, bls. 5. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 81/2015 frá 30. apríl 2015 um
breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.
(2) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(6), 3728.
(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(6), 3729. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(6), 3730.
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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 14. janúar 2015.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER
forseti.
___________

Nr. 46/87

Nafn leyfishafa

(1)
(2)
(3)
(4)

Huvepharma
NV.

Díklasúríl
0,5 g/100 g
(Coxiril)

Aukefni

Til að ákvarða díklasúríli í fóðri:
Háþrýstivökvaskiljun með óskautuðum
stöðufasa og greiningu þar sem notast er
við útfjólublátt ljós við 280 nm (reglugerð
(EB) nr. 152/2009) (3).

Greiningaraðferð(2)

Óhreinindi samtals: ≤ 1,5 %.

Öll önnur stök óhreinindi:
≤ 0,5%.

1

Óhreinindi D( ): ≤ 0,1%.

CAS-númer: 101831-37-2.

Díklasúríl, C17H9Cl3N4O2,
(±)-4-klórfenýl[2,6-díklór-4- (2,3,4,5tetrahýdró-3,5-díoxó-1,2,4-tríasín-2- ýl)
fenýl]asetónítríl,

Lýsing á eiginleikum virka efnisins:

Kalsíumkarbónat: 280 g/kg.

Hveitimjöl: 700 g/kg.

Sterkja:15 g/kg.

Díklasúríl: 5 g/kg.

Samsetning aukefnis:

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Perluhænsn
til eldis og
undaneldis

Eldis
kalkúnar

Eldis
kjúklingar

Tegund eða
flokkur dýra

–

Hámarks
aldur

Hámarks
innihald

0,8

1,2

mg af virku efni/kg
heilfóðurs með 12%
rakainnihald

Lágmarks
innihald

Aukefnið skal notað í
fóðurblöndur í formi
forblöndu.
Ekki má blanda
díklasúríli við önnur
hníslalyf.
Varðandi öryggi: við
meðhöndlun skal nota
öndunarvörn, gleraugu
og hlífðarhanska.
Leyfishafinn
skal framkvæma
vöktunaráætlun
varðandi þol gegn
bakteríum og Eimeria
spp. að lokinni setningu
á markað.

1.

2.

3.

4.

Önnur ákvæði

4. febrúar 2025

Leyfi rennur út

– 500 μg díklasúríls/
kg af ferskri húð/
fitu.

– 500 μg díklasúríls/
kg af ferskum
vöðvum,

– 1 000 μg
díklasúríls/kg af
ferskum nýrum,

– 1 500 μg
díklasúríls/kg af
ferskri lifur,

Reglugerð (ESB)
37/2010(4)

Hámarksgildi leifa í
viðkomandi matvælum úr
dýraríkinu

Evrópska lyfjaskráin, gæðalýsing efnis 1718 (díklasúríl til notkunar sem varðar heilbrigði dýra og dýraafurða).
Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 152/2009 frá 27. janúar 2009 um aðferðir við sýnatöku og greiningu vegna opinbers eftirlits með fóðri (Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2009, bls. 1).
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 (Stjtíð. ESB L 15, 20.1.2010, bls. 1).
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Hníslalyf og vefsvipungalyf

Kenninúmer
aukefnis

VIÐAUKI
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) nr. 2015/47

Nr. 46/89

2015/EES/46/11

frá 14. janúar 2015
um leyfi fyrir blöndu með alfaamýlasa, sem er framleiddur með Bacillus licheniformis
(DSM 21564), sem fóðuraukefni fyrir mjólkurkýr (leyfishafi er DSM Nutritional
Products Ltd, umboðsaðili er DSM Nutritional Products Sp.Z o.o.) (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
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 leyfi fyrir blöndu með alfaamýlasa,
sem er framleiddur með Bacillus licheniformis (DSM 21564). Umsókninni fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er
skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

3)

Umsóknin varðar leyfi fyrir blöndu með alfaamýlasa, sem er framleiddur með Bacillus licheniformis (DSM 21564), í
aukefnaflokknum ‚dýraræktaraukefni‛, sem fóðuraukefni fyrir mjólkurkýr.

4)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í álitum
sínum frá 15. júní 2012 (2) og 9. október 2013 (3) að við tillögð notkunarskilyrði hafi blanda með alfaamýlasa,
sem er framleiddur með Bacillus licheniformis (DSM 21564), ekki skaðleg áhrif á heilbrigði dýra eða manna eða
á umhverfið. Matvælaöryggisstofnunin veitti því enn fremur athygli að aukefnið jók mjólkurframleiðslu talsvert á
fyrri helmingi mjólkurskeiðsins. Hún taldi þó að ekki væri unnt að draga þessa ályktun varðandi allt mjólkurskeiðið.
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 alfaamýlasa, sem er framleiddur með Bacillus licheniformis (DSM 21564), 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)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
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.
(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 9, 15.1.2015, bls. 8. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 81/2015 frá 30. apríl 2015 um
breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, bíður birtingar
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.
(2) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(7), 2777.
(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(10), 3434.
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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 14. janúar 2015.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER
forseti.

_________

20.8.2015

Nafn leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð

(1)
(2)

DSM
Nutritional alfaamýlasi
products Ltd, fulltrúi
er DSM Nutritional EC 3.2.1.1
Products Sp. Z.o.o

Litmæling byggð á magnákvörðun á lituðum
brotum sem koma fram við verkun alfaamýlasa
á rauð sterkjufjölliðuefni.

Til að ákvarða alfaamýlasa:

Greiningaraðferð(2)

alfaamýlasi EC 3.2.1.1, framleiddur með
Bacillus licheniformis (DSM 21564).

Lýsing á eiginleikum virka efnisins

Vökvaform: 240 KNU/g.

Fast form: 160 KNU(1)/g;

Blanda með alfaamýlasa, sem er framleiddur
með Bacillus licheniformis (DSM 21564), með
virkni að lágmarki:

Samsetning aukefnis
Mjólkur
kýr

Tegund
eða flokkur
dýra

—

Hámarksaldur

Hámarks
innihald

300 KNU

—

Virknieiningar/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Lágmarks
innihald

1 KNU er það magn ensíms sem leysir 6 míkrómól p-nítrófenóls á mínútu úr 1,86 mM etýlíden-G7-p-nítrófenólmaltóheptasósíði við pH-gildið 7,0 og 37 °C.
Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

4a21

Flokkur dýraræktaraukefna. Virkur hópur: meltingarbætandi efni.

Kenninúmer
aukefnisins

VIÐAUKI

Í notkunarleiðbeiningum með
aukefninu og forblöndunni
skal tilgreina geymsluskilyrði
og kögglafestu.
Til notkunar fram að 14. viku
mjólkurskeiðsins.
Varðandi öryggi: við með
höndlun skal nota öndunarvörn,
gleraugu og hlífðarhanska.

1.

2.
3.

Önnur ákvæði

4. febrúar
2025

Leyfi rennur út

20.8.2015
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 46/91

xx/92
Nr. 46/92

EØS-tillegget
Den europeiske
unions tidende
EES-viðbætir
viðtilStjórnartíðindi
Evrópusambandsins

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 1126/2014

xx.1.2012
20.8.2015

2015/EES/46/12

frá 17. október 2014
um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005
að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir asúlam, sýanamíð, díklóran, flúmíoxasín, flúpýrsúlfúrónmetýl, píkólínafen og própísóklór 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 14. gr. (a-lið 1. mgr.), 18. gr. (b-lið 1. mgr.) og 49. gr. (2. mgr.),
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í A-hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir asúlam, sýanamíð, díklóran
og própísóklór. Í II. viðauka og B-hluta III. viðauka við þá reglugerð voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir flúmíoxasín,
flúpýrsúlfúrón-metýl og píkólínafen.

2)

Í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1045/2011 (2) er kveðið á um að færa asúlam ekki á
skrá í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE. Öll gildandi leyfi fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda virka efnið
asúlam hafa verið afturkölluð. Í samræmi við 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við a-lið 1. mgr.
14. gr. sömu reglugerðar, ætti því að fella brott hámarksgildi leifa sem fastsett eru fyrir það virka efni í III. viðauka.

3)

Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/745/EB (3) er kveðið á um að færa sýanamíð ekki á skrá í I. viðauka við
tilskipun 91/414/EBE. Öll gildandi leyfi fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda virka efnið sýanamíð hafa verið
afturkölluð. Í samræmi við 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við a-lið 1. mgr. 14. gr. sömu reglugerðar,
ætti því að fella brott hámarksgildi leifa sem fastsett eru fyrir það virka efni í III. viðauka.

4)

Í framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/329/ESB (4) er kveðið á um að færa díklóran ekki á skrá í
I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE. Öll gildandi leyfi fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda virka efnið díklóran
hafa verið afturkölluð. Í samræmi við 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við a-lið 1. mgr. 14. gr. sömu
reglugerðar, ætti því að fella brott hámarksgildi leifa sem fastsett eru fyrir þetta virka efni í III. viðauka. Þetta ætti
ekki að gilda um þau hámarksgildi leifa sem samsvara CXL-hámarksgildum sem byggð eru á notkun í þriðju löndum,
að því tilskildu að þau séu viðunandi með tilliti til öryggis neytenda. Þetta ætti heldur ekki gilda í tilvikum þar sem
hámarksgildi leifa hafa verið fastsett sérstaklega sem innflutningsvikmörk.

5)

Að því er varðar díklóran lagði Matvælaöryggisstofnun Evrópu, hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin, fram
rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi við 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005 (5). Hún
tilgreindi áhættu fyrir neytendur varðandi CXL-hámarksgildi fyrir ferskjur, vínber til neyslu, vínþrúgur og gulrætur.
Því er rétt að fastsetja þessi hámarksgildi leifa við sérstök magngreiningarmörk eða við staðlað hámarksgildi leifa
eins og sett er fram í b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005. Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri
niðurstöðu að tilteknar upplýsingar vanti varðandi CXL-hámarksgildi fyrir lauka og að þörf sé á frekari athugun
áhættustjórnenda. Þar eð engin áhætta er fyrir hendi fyrir neytendur ætti að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir þessa
afurð í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 við gildandi gildi eða gildið sem Matvælaöryggisstofnunin hefur
tilgreint. Það hámarksgildi verður endurskoðað; í endurskoðuninni verður tekið tillit til upplýsinga sem verða tiltækar
innan tveggja ára frá birtingu þessarar reglugerðar.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 305, 24.10.2014, bls. 3. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 83/2015 frá 30. apríl 2015
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, bíður
birtingar.
1
( ) Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 1.
2
( ) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1045/2011 frá 19. október 2011 um að samþykkja ekki virka efnið asúlam, í samræmi við
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2008/934/EB (Stjtíð. ESB L 275, 20.10.2011, bls. 23).
(3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/745/EB frá 18. september 2008 um að færa sýanamíð ekki á skrá í I. viðauka við tilskipun ráðsins
91/414/EBE og um afturköllun leyfa fyrir plöntuvarnarefnum sem innihalda það efni (Stjtíð. ESB L 251, 19.9.2008, bls. 45).
(4) Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/329/ESB frá 1. júní 2011 um að færa díklóran ekki á skrá í I. viðauka við tilskipun ráðsins
91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 153, 11.6.2011, bls. 194).
(5) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dicloran according to Article 12 of Regulation (EC)
No 396/2005.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(6), 3274, (30 bls.).
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6)

Að því er varðar flúmíoxasín lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í
samræmi við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við 1. mgr. 12. gr. sömu reglugerðar (6). Hún
mælti með því að lækka hámarksgildi leifa fyrir epli, perur, steinaldin, kartöflur, gulrætur, nípur, ertur (án fræbelgs),
sólblómafræ, sojabaunir, maískorn, hafrakorn, dúrrukorn og hveitikorn. Að því er varðar aðrar afurðir er mælt með
því að viðhalda gildandi hámarksgildum leifa. Hún komst að þeirri niðurstöðu að tilteknar upplýsingar vanti varðandi
hámarksgildi leifa fyrir lauka og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Þar eð engin áhætta er fyrir hendi
fyrir neytendur ætti að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir þessa afurð í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005
við gildandi gildi eða gildið sem Matvælaöryggisstofnunin hefur tilgreint. Það hámarksgildi verður endurskoðað; í
endurskoðuninni verður tekið tillit til upplýsinga sem verða tiltækar innan tveggja ára frá birtingu þessarar reglugerðar.

7)

Að því er varðar flúpýrsúlfúrón-metýl lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi
leifa í samræmi við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við 1. mgr. 12. gr. sömu reglugerðar
(7). Hún komst að þeirri niðurstöðu að tilteknar upplýsingar vanti varðandi hámarksgildi leifa fyrir hörfræ, byggkorn,
hveitikorn, hafrakorn og rúgkorn og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Þar eð engin áhætta er fyrir hendi
fyrir neytendur ætti að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir þessar afurðir í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 við
gildandi gildi eða gildin sem Matvælaöryggisstofnunin hefur tilgreint. Þar eð Frakkland tilkynnti að upplýsingarnar
sem vantaði séu tiltækar verður ekki bætt við neðanmálsgrein þar sem óskað er eftir því að þessar upplýsingar séu
lagðar fram.

8)

Að því er varðar píkólínafen lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í
samræmi við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við 1. mgr. 12. gr. sömu reglugerðar (8). Hún
komst að þeirri niðurstöðu að tilteknar upplýsingar vanti varðandi hámarksgildi leifa fyrir byggkorn, hafragrjón,
rúgkorn, hveitikorn, nautakjöt, -fitu, -lifur og -nýru, kindakjöt, -fitu, -lifur, -nýru og -mjólk, geitakjöt, -fitu, -lifur,
-nýru og -mjólk sem og mjólk úr nautgripum og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Þar eð engin áhætta
er fyrir hendi fyrir neytendur ætti að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir þessar afurðir í II. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 396/2005 við gildandi gildi eða gildin sem Matvælaöryggisstofnunin hefur tilgreint. Þessi hámarksgildi verða
endurskoðuð; í endurskoðuninni verður tekið tillit til upplýsinga sem verða tiltækar innan tveggja ára frá birtingu
þessarar reglugerðar.

9)

Í framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/262/EB (9) er kveðið á um að færa própísóklór ekki á
skrá í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE. Öll gildandi leyfi fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda virka efnið
própísóklór hafa verið afturkölluð. Í samræmi við 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við a-lið 1. mgr.
14. gr. sömu reglugerðar, ætti því að fella brott hámarksgildi leifa sem fastsett eru fyrir þetta virka efni í III. viðauka.

10) Að því er varðar afurðir úr plöntum og dýrum, þar sem ekki hefur verið tilkynnt um viðeigandi leyfi eða
innflutningsvikmörk á vettvangi Evrópusambandsins og engin CXL-hámarksgildi leifa liggja fyrir, komst Matvæla
öryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Með tilliti til núverandi vísindaog tækniþekkingar að því er varðar þessar afurðir ætti að fastsetja hámarksgildi leifa við sérstök magngreiningarmörk
eða við staðlað hámarksgildi leifa í samræmi við b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
11) Framkvæmdastjórnin hafði samráð við tilvísunarrannsóknarstofur Evrópusambandsins fyrir varnarefnaleifar varðandi
nauðsyn þess að aðlaga tiltekin magngreiningarmörk. Niðurstöður þessara rannsóknarstofa að því er varðar nokkur
efni voru þær að tækniþróun krefjist þess að fastsett séu sérstök greiningarmörk fyrir tilteknar vörur.
12) 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.
13) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 396/2005 til samræmis við það.
(6)
(7)
(8)
(9)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flumioxazin according to Article 12 of Regulation (EC)
No 396/2005.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(5), 3225, (35 bls.).
Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flupyrsulfuron-methyl according to Article 12 of Regulation
(EC) No 396/2005.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(5), 3226, (28 bls.).
Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for picolinafen according to Article 12 of Regulation (EC)
No 396/2005.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(5), 3222, (34 bls.).
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/262/ESB frá 27. apríl 2011 um að færa própísóklór ekki á skrá í I. viðauka við tilskipun ráðsins
91/414/EBE og um breytingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/941/EB (Stjtíð. ESB L 111, 30.4.2011, bls. 19).
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14) Til að koma megi við eðlilegri markaðssetningu, vinnslu og neyslu afurða ætti í þessari reglugerð að kveða á um
umbreytingarfyrirkomulag vegna afurða sem hafa verið framleiddar á löglegan hátt áður en hámarksgildum leifa var
breytt og þar sem upplýsingar sýna að öflugri neytendavernd sé viðhaldið.
15) Áður en breytt hámarksgildi leifa taka gildi ætti að veita hæfilegan frest svo að aðildarríkin, þriðju lönd og stjórnendur
matvælafyrirtækja geti búið sig undir að uppfylla þær nýju kröfur sem fylgja þessum breytingum á hámarksgildum
leifa.
16) Samráð hefur verið haft við viðskiptaaðila Sambandsins, fyrir milligöngu Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar, um ný
hámarksgildi leifa og tillit hefur verið tekið til athugasemda þeirra.
17) 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 II., III. og V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
2. gr.
Reglugerð (EB) nr. 396/2005, eins og sú reglugerð var áður en henni var breytt með þessari reglugerð, gildir áfram um
afurðir sem voru framleiddar á lögmætan hátt fyrir 13. maí 2015.
3. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún gildir frá og með 13. maí 2015.

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

Gjört í Brussel 17. október 2014.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO
forseti.

___________
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VIÐAUKI
Ákvæðum II., III. og V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt sem hér segir:
1) Ákvæðum II. viðauka er breytt sem hér segir:
a) Í stað dálkanna fyrir flúmíoxasín, flúpýrsúlfúrón-metýl og píkólínafen komi eftirfarandi:

0110000

1.

NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR
i)

Sítrusávextir

0110010

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

0110020

Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og
aðrir blendingar)

0110030

Sítrónur (skrápsítróna, sítróna, fingursítróna (Citrus medica var.
sarcodactylis))

0110040

Súraldin

0110050

Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar
tangórínu (Citrus reticulata x sinensis))

0110990

Annað

0120000

ii) Trjáhnetur

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

0130010

Epli (skógarepli)

0130020

Perur (sandperur)

0130030

Kveði

0,02(*)

0,05(*)

0,02(*)

Píkólínafen

0100000

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

Flúpýrsúlfúron-metýl

Kenninúmer

Flúmíoxasín

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

0,02(*)

0,01(*)

0130040

Trjámispilsaldin

0130050

Dúnepli

0130990

Annað

0140000

iv) Steinaldin

0140010

Apríkósur

0140020

Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)

0140030

Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)

0140040

Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur,
brjóstaber (Ziziphus zizyphus))

0140990

Annað

0150000
0151000

0,02(*)

v) Ber og smá aldin
a) Vínber til neyslu og vínþrúgur

0,05(*)

0151010

Vínber til neyslu

0151020

Vínþrúgur

0152000

b) Jarðarber

0,02(*)

0153000

c) Klungurber

0,02(*)

0153010

Brómber

0153020

Daggarber (logaber, teigsber, bersaber, múltuber og aðrir Rubusblendingar)

0153030

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

0153990

Annað

0154000

d) Önnur smá aldin og ber

0154010

Bláber (aðalbláber)

0154020

Trönuber (rauðber/týtuber (V. vitis idaea))

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))

0,02(*)

Píkólínafen

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

0161010

Döðlur

0161020

Fíkjur

0161030

Ólífur til átu

0161040

Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur,
læmhvatar (Citrus aurantifolia × 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, vörtuber, gullaldin, búlukka, salak)

0162030

Píslaraldin

0162040

Kaktusfíkjur

0162050

Stjörnuepli

0162060

Persimónur (Virginíu-kakí) (svartaldin, hvítaldin, grænaldin,
gulaldin, 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
(Annona diversifolia) og önnur miðlungsstór aldin af
berkjuviðarætt)

0,02(*)

Píkólínafen

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

0163070

Gvövur (drottningarhrísi/drekaávextir (Hylocereus undatus))

0163080

Ananas

0163090

Brauðaldin (saðningaraldin)

0163100

Dáraaldin

0163110

Nónberkjur

0163990

Annað

0200000
0210000

2.

i)

Rótarávextir og hnýði
a) Kartöflur

0212000

b) Hitabeltisrótarávextir og -hnýði

0212010

Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, fílseyru)

0212020

Sætuhnúðar

0212030

Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jíkamarætur)

0212040

Örvarrætur

0212990

Annað

0,02(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,01(*)

c) Aðrir rótarávextir og hnýði, að sykurrófum undanskildum

0213010

Rauðrófur

0213020

Gulrætur

0213030

Hnúðsilla

0213040

Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, gulvandarætur)

0213050

Ætisólblóm (hnúskaljós)

0213060

Nípur

0213070

Steinseljurætur

0213080

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

0213090

Hafursrætur (svartrætur, æt krókalappa)

0213100

Gulrófur

0213110

Næpur

0213990

Annað

0220000

0,02(*)

NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI

0211000

0213000

Píkólínafen

Kenninúmer
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ii) Laukar

0220010

Hvítlaukur

0220020

Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)

0220030

Skalottlaukar

(+)

0220040

Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)

0220990

Annað

0230000
0231000

iii) Aldingrænmeti
a)

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

0231020

Paprikur (eldpipar)

0231030

Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin (S. macrocarpon))

0231040

Okrur

0231990

Annað

Gúrkur

0232020

Smágúrkur

0232030

Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker
(Lagenaria siceraria), peruker, beiskjugúrkur, slöngugúrkur,
rifjalúffur)

0232990

Annað

Melónur (horngúrkur)

0233020

Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))

0233030

Vatnsmelónur

0233990

Annað

0234000

d) Sykurmaís (dvergmaís)

0239000

e) Annað aldingrænmeti

0241000

0,01(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,01(*)

c) Graskersætt — með óætu hýði

0233010

0240000

0,02(*)

b) Plöntur af graskersætt — með ætu hýði

0232010

0233000

0,02(*)

Náttskuggaætt

0231010

0232000

Píkólínafen

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (a)
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iv) Kál
a) Blómstrandi kál

0241010

Spergilkál (sprotakál, næpukál, kínaspergilkál)

0241020

Blómkál

0241990

Annað

Rósakál

0242020

Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)

0242990

Annað

Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)

0243020

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

0243990

Annað

0250000
0251000

0,01(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,01(*)

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 salatfíflar (villtir kaffifíflar, rauðlaufssalat,
hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat (C. endivia var. crispum/C.
intybus var. foliosum), túnfífilsblöð)

0251040

Karsi (mungbaunaspírur, refasmáraspírur)

0251050

Vetrarkarsi

0251060

Klettasalat (gyltumustarður (Diplotaxis spp.))

0251070

Sinnepskál

0251080

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

0251990

Annað

0252000

0,02(*)

c) Blaðkál

0243010

0244000

0,02(*)

b) Kálhöfuð

0242010

0243000

Píkólínafen

0242000

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (a)
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b) Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)

0252010

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

0252020

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

Píkólínafen
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0253000

c) Vínviðarlauf (klifurspínat/malabarspínat, bananablöð, klifur
akasía (Acacia pennata))

0,02(*)

0,02(*)

0,01(*)

0254000

d) Brunnperla (tjarnavafklukka, krossburkni, vatnsmímósa)

0,02(*)

0,02(*)

0,01(*)

0255000

e) Jólasalat

0,02(*)

0,02(*)

0,01(*)

0256000

f)

0,05(*)

0,05(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,01(*)

Kenninúmer

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

0252030

Blaðbeðjur (rauðrófulauf)

0252990

Annað

Kryddjurtir

0256010

Kerfill

0256020

Graslaukur

0256030

Blöð af selleríi (fenníkulauf, kóríanderlauf, dilllauf, kúmenlauf,
skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaætt,
fýlusveipþyrnir (Eryngium foetidum))

0256040

Steinselja (blöð af seljurót)

0256050

Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)

0256060

Rósmarín

0256070

Garðablóðberg (meiran, kjarrminta)

0256080

Basilíka (blöð af hjartafró, minta, piparminta, helgibasilíka,
basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnafli,
villt betellauf, karrílauf)

0256090

Lárviðarlauf (sítrónugras)

0256100

Fáfnisgras (ísópur)

0256990

Annað

0260000

vi) Belgávextir (ferskir)

0260010

Baunir (með fræbelg) (grænar baunir/garðbaunir/belgbaunir, glæsi
baunir, snittubaunir, spergilbaunir, þyrpibaunir, sojabaunir)

0260020

Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjör
baunir, augnbaunir)

0260030

Ertur (með fræbelg) (sykurertur)

0260040

Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)

0260050

Linsubaunir

0260990

Annað

Píkólínafen

Kenninúmer

0,02(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,01(*)

ix) Þang og þari

0,02(*)

0,02(*)

0,01(*)

ÞURRKAÐIR BELGÁVEXTIR

0,02(*)

0,02(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,02(*)

0,01(*)

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

vii) Stöngulgrænmeti (ferskt)

0270000
0270010

Sperglar

0270020

Salatþistlar (hjólkrónustilkar)

0270030

Sellerí

0270040

Fenníkur

0270050

Ætiþistlar (bananablóm)

0270060

Blaðlaukar

0270070

Rabarbarar

0270080

Bambussprotar

0270090

Pálmakjarnar

0270990

Annað
viii) Sveppir

0280000
0280010

Ræktaðir sveppir (ætisveppur, ostruvængur, shiitake-sveppur, svepp
mygla (plöntuhlutar))

0280020

Villtir sveppir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)

0280990

Annað

0290000
0300000

3.

0300010

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

0300020

Linsubaunir

0300030

Ertur (kjúklingabaunir, fóðurertur, varpabaunir)

0300040

Lúpínur

0300990

Annað

0400000
0401000

4.

20.8.2015

Flúpýrsúlfúron-metýl

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Flúmíoxasín

Nr. 46/102

OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN
i)

Olíufræ

0401010

Hörfræ

0401020

Jarðhnetur

0401030

Valmúafræ

0401040

Sesamfræ

0401050

Sólblómafræ

0401060

Repjufræ (arfanæpur, nepjur)

0401070

Sojabaunir

0401080

Mustarðsfræ

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

0401090

Baðmullarfræ

0401100

Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af graskersætt)

0401110

Litunarþistlar

0401120

Hjólkrónur (sævarkollur
(Buglossoides arvensis))

0401130

Akurdoðrur

0401140

Hampfræ

0401150

Kristpálmafræ

0401990

Annað

(Echium

0,02(*)

0,02(*)

akursteinka

ii) Olíurík aldin

0402000
0402010

Ólífur til olíuframleiðslu

0402020

Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)

0402030

Pálmaaldin

0402040

Dúnviðaraldin

0402990

Annað

0500000

plantagineum),

Píkólínafen

Kenninúmer

Nr. 46/103

Flúpýrsúlfúron-metýl

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Flúmíoxasín

20.8.2015

5.

KORNTEGUNDIR

0500010

Bygg

0500020

Bókhveiti (halar, frumbyggjanjóli)

0,05(*)

0500030

Maís

0,05(*)

0500040

Hirsi (kólfhirsi, hvingresi, fingurhirsi, perluhirsi)

0,05(*)

0500050

Hafrar

0500060

Hrísgrjón (villt hrísgrjón (Zizania aquatica))

0500070

Rúgur

0,05(*) (+)

0500080

Dúrra

0,05(*)

0500090

Hveiti (spelt, rúghveiti)

0500990

Annað (fræ af kanarígrasi (Phalaris canariensis))

0600000

6.

0,05(*) (+)

0,05(*) (+)

TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ
Te

0610000

i)

0620000

ii) Kaffibaunir

0630000

iii) Jurtate (þurrkað)

0631000

a) Blóm

0631010

Blóm af kryddbaldursbrá

0631020

Blóm af læknakólfi

0,05(*)

0,05(*) (+)

0,1(*)

0,1(*)

0,05(*)

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

0631030

Rósablöð

0631040

Jasmínublóm (ylliblóm (Sambucus nigra))

0631050

Lindiblóm

0631990

Annað

0632010

Jarðarberjalauf

0632020

Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)

0632030

Indíánaþyrnislauf (Maté)

0632990

Annað

0633000

c) Rætur

0633010

Garðabrúðurót

0633020

Ginsengrót

0633990

Annað

0,1(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,05(*)

d) Önnur jurtate

0639000
0640000

iv) Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)

0650000

v) Karób (Jóhannesarbrauð)

0700000

7.

HUMLAR (þurrkaðir)

0800000

8.

KRYDD
i)

Fræ

0810010

Anís

0810020

Ilmfrú

0810030

Sellerífræ (skessujurtarfræ)

0810040

Kóríanderfræ

0810050

Kúmínfræ

0810060

Dillfræ

0810070

Fenníkufræ

0810080

Grikkjasmári

0810090

Múskat

0810990

Annað

0820000

0,1(*)

b) Lauf

0632000

0810000

Píkólínafen

Kenninúmer

20.8.2015

Flúpýrsúlfúron-metýl

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Flúmíoxasín

Nr. 46/104

ii) Aldin og ber

0820010

Allrahanda

0820020

Kínapipar (aníspipar)

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

0820030

Kúmen

0820040

Kardimommur

0820050

Einiber

0820060

Pipar, svartur, grænn og hvítur (langpipar, perúpipar)

0820070

Vanillustangir

0820080

Tamarind

0820990

Annað
iii) Börkur

0830000
0830010

Kanill (kassíukanill)

0830990

Annað

Píkólínafen

Kenninúmer

Nr. 46/105

Flúpýrsúlfúron-metýl

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Flúmíoxasín

20.8.2015

0,1(*)

0,1(*)

0,05(*)

iv) Rætur eða jarðstönglar

0840000
0840010

Lakkrísrót

0,1(*)

0,1(*)

0,05(*)

0840020

Engifer

0,1(*)

0,1(*)

0,05(*)

0840030

Túrmerik (kúrkúma)

0,1(*)

0,1(*)

0,05(*)

0840040

Piparrót

(+)

(+)

(+)

0840990

Annað

0,1(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,01(*)

v) Blómknappar

0850000
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

1010000
1011000

Píkólínafen

1000000

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

20.8.2015

Flúpýrsúlfúron-metýl

Kenninúmer

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Flúmíoxasín

Nr. 46/106

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR
i)

Vefur
a) Svín

1011010

Vöðvi

1011020

Fita

1011030

Lifur

1011040

Nýru

1011050

Ætur sláturmatur

1011990

Annað

1012000

b) Nautgripir

1012010

Vöðvi

(+)

1012020

Fita

(+)

1012030

Lifur

(+)

1012040

Nýru

(+)

1012050

Ætur sláturmatur

1012990

Annað

1013000

c) Sauðfé

1013010

Vöðvi

(+)

1013020

Fita

(+)

1013030

Lifur

(+)

1013040

Nýru

(+)

1013050

Ætur sláturmatur

1013990

Annað

1014000

d) Geitur

1014010

Vöðvi

(+)

1014020

Fita

(+)

1014030

Lifur

(+)

1014040

Nýru

(+)

1014050

Ætur sláturmatur

1014990

Annað

1015000

e) Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar

1015010

Vöðvi

1015020

Fita

1015030

Lifur

1015040

Nýru

1015050

Ætur sláturmatur

1015990

Annað

1016000

f)

Vöðvi

1016020

Fita

1016030

Lifur

1016040

Nýru

1016050

Ætur sláturmatur

1016990

Annað

0,02(*)

0,01(*)

g) Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)

1017010

Vöðvi

1017020

Fita

1017030

Lifur

1017040

Nýru

1017050

Ætur sláturmatur

1017990

Annað

1020000

0,02(*)

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

1016010

1017000

Píkólínafen

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

Nr. 46/107

Flúpýrsúlfúron-metýl

Kenninúmer
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Flúmíoxasín

20.8.2015

ii) Mjólk

1020010

Nautgripir

(+)

1020020

Sauðfé

(+)

1020030

Geitur

(+)

1020040

Hestar

1020990

Annað

1030000

iii) Fuglsegg

1030010

Hænsni

1030020

Endur

1030030

Gæsir

1030040

Kornhænur

1030990

Annað

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

1040000

iv) Hunang (drottningarhunang, frjókorn, vaxkaka með hunangi
(vaxkökuhunang))

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

1050000

v) Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókódílar)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

Píkólínafen

20.8.2015

Flúpýrsúlfúron-metýl

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Flúmíoxasín

Nr. 46/108

1060000

vi) Sniglar

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

1070000

vii) Aðrar afurðir landdýra (villt veiðidýr)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

Kenninúmer

(*)
(**)
(a)

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

Neðri greiningarmörk
Samsetning varnarefna/kóða sem hámarksgildi leifa, eins og sett er fram í B-hluta III. viðauka, gilda um.
Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.

Flúmíoxasín

(+)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit
til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 24.10.2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram
fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

0220020

(+)

Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)

Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (Armoracia rusticana) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (Armoracia
rusticana) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr.
reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040

Piparrót

Flúpýrsúlfúron-metýl

(+)

Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (Armoracia rusticana) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (Armoracia
rusticana) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr.
reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040

Piparrót

Píkólínafen

(+)

(+)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin
tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 24.10.2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram
fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

0500010

Bygg

0500050

Hafrar

0500070

Rúgur

0500090

Hveiti (spelt, rúghveiti)

Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (Armoracia rusticana) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (Armoracia
rusticana) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr.
reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040

Piparrót

20.8.2015

(+)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 46/109

Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir og fóðurrannsóknir fyrir jórturdýr. Við endurmat á hámarksgildum
leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 24.10.2016 eða, ef umræddar
upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

1012010

Vöðvi

1012020

Fita

1012030

Lifur

1012040

Nýru

1013010

Vöðvi

1013020

Fita

1013030

Lifur

1013040

Nýru

1014010

Vöðvi

1014020

Fita

1014030

Lifur

1014040

Nýru

1020010

Nautgripir

1020020

Sauðfé

1020030

Geitur“

b) Eftirfarandi dálkur bætist við fyrir díklóran:

Kenninúmer

0100000
0110000

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

1.

NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR
i)

Sítrusávextir

0110010

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

0110020

Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)

0110030

Sítrónur (skrápsítróna, sítróna, fingursítróna (Citrus medica var. sarcodactylis))

0110040

Súraldin

0110050

Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar tangórínu (Citrus reticulata x sinensis))

0110990

Annað

Díklóran

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

0,01(*)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kenninúmer

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

0120000

ii) Trjáhnetur

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

0130010

Epli (skógarepli)

0130020

Perur (sandperur)

0130030

Kveði

0130040

Trjámispilsaldin

0130050

Dúnepli

0130990

Annað

0140000

iv) Steinaldin

0140010

Apríkósur

0140020

Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)

0140030

Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)

0140040

Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur, brjóstaber (Ziziphus zizyphus))

0140990

Annað

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

0153010

Brómber

0153020

Daggarber (logaber, teigsber, bersaber, múltuber og aðrir Rubus-blendingar)

20.8.2015

Díklóran

Nr. 46/110

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kenninúmer

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

0153030

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

0153990

Annað

0154000

d) Önnur smá aldin og ber

0154010

Bláber (aðalbláber)

0154020

Trönuber (rauðber/týtuber (V. vitis idaea))

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) Ætt hýði

0161010

Döðlur

0161020

Fíkjur

0161030

Ólífur til átu

0161040

Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar (Citrus aurantifolia ×
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, vörtuber, gullaldin, búlukka, salak)

0162030

Píslaraldin

0162040

Kaktusfíkjur

0162050

Stjörnuepli

0162060

Persimónur (Virginíu-kakí) (svartaldin, hvítaldin, grænaldin, gulaldin, mjúkaldin)

0162990

Annað

Nr. 46/111

Díklóran

20.8.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kenninúmer

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

c) Óætt hýði, stórt

0163000
0163010

Lárperur

0163020

Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabananar)

0163030

Mangó

0163040

Papæjualdin

0163050

Granatepli

0163060

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

0163070

Gvövur (drottningarhrísi/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) Kartöflur

0212000

b) Hitabeltisrótarávextir og -hnýði

0212010

Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, fílseyru)

0212020

Sætuhnúðar

0212030

Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jíkamarætur)

0212040

Örvarrætur

0212990

Annað

0213000

20.8.2015

Díklóran

Nr. 46/112

c) Aðrir rótarávextir og hnýði, að sykurrófum undanskildum

0213010

Rauðrófur

0213020

Gulrætur

0213030

Hnúðsilla

0213040

Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, gulvandarætur)

0213050

Ætisólblóm (hnúskaljós)

0213060

Nípur

0213070

Steinseljurætur

0213080

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

0213090

Hafursrætur (svartrætur, æt krókalappa)

0213100

Gulrófur

0,01(*)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kenninúmer

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

0213110

Næpur

0213990

Annað

0220000

Nr. 46/113

Díklóran

20.8.2015

ii) Laukar

0220010

Hvítlaukur

0,01(*)

0220020

Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)

0,2 (+)

0220030

Skalottlaukar

0,01(*)

0220040

Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)

0,01(*)

0220990

Annað

0,01(*)

0230000
0231000

iii) Aldingrænmeti
a)

Náttskuggaætt

0231010

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

0231020

Paprikur (eldpipar)

0231030

Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin (S. macrocarpon))

0231040

Okrur

0231990

Annað

0232000

b) Plöntur af graskersætt — með ætu hýði

0232010

Gúrkur

0232020

Smágúrkur

0232030

Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker (Lagenaria siceraria), peruker,
beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur)

0232990

Annað

0233000

c) Graskersætt — með óætu hýði

0233010

Melónur (horngúrkur)

0233020

Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))

0233030

Vatnsmelónur

0233990

Annað

0234000

d) Sykurmaís (dvergmaís)

0239000

e) Annað aldingrænmeti

0240000
0241000

0,01(*)

iv) Kál

0,01(*)

a) Blómstrandi kál

0241010

Spergilkál (sprotakál, næpukál, kínaspergilkál)

0241020

Blómkál

0241990

Annað

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kenninúmer

0242000

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

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
0250000
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 salatfíflar (villtir kaffifíflar, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat (C. endivia
var. crispum/C. intybus var. foliosum), túnfífilsblöð)

0251040

Karsi (mungbaunaspírur, refasmáraspírur)

0251050

Vetrarkarsi

0251060

Klettasalat (gyltumustarður (Diplotaxis spp.))

0251070

Sinnepskál

0251080

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

0251990

Annað

0252000

20.8.2015

Díklóran

Nr. 46/114

b) Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)

0252010

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

0252020

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

0252030

Blaðbeðjur (rauðrófulauf)

0252990

Annað

0,01(*)

0,01(*)

0253000

c) Vínviðarlauf (klifurspínat/malabarspínat, bananablöð, klifurakasía (Acacia pennata))

0,01(*)

0254000

d) Brunnperla (tjarnavafklukka, krossburkni, vatnsmímósa)

0,01(*)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kenninúmer

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

0255000

e) Jólasalat

0256000

f)

Kryddjurtir

0256010

Kerfill

0256020

Graslaukur

0256030

Blöð af selleríi (fenníkulauf, kóríanderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur
lauf af sveipjurtaætt, fýlusveipþyrnir (Eryngium foetidum))

0256040

Steinselja (blöð af seljurót)

0256050

Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)

0256060

Rósmarín

0256070

Garðablóðberg (meiran, kjarrminta)

0256080

Basilíka (blöð af hjartafró, minta, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og
önnur), hófnafli, villt betellauf, karrílauf)

0256090

Lárviðarlauf (sítrónugras)

0256100

Fáfnisgras (ísópur)

0256990

Annað

0260000

vi) Belgávextir (ferskir)

0260010

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

0260020

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

0260030

Ertur (með fræbelg) (sykurertur)

0260040

Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)

0260050

Linsubaunir

0260990

Annað

0270000

vii) Stöngulgrænmeti (ferskt)

0270010

Sperglar

0270020

Salatþistlar (hjólkrónustilkar)

0270030

Sellerí

0270040

Fenníkur

0270050

Ætiþistlar (bananablóm)

0270060

Blaðlaukar

0270070

Rabarbarar

0270080

Bambussprotar

0270090

Pálmakjarnar

0270990

Annað

Nr. 46/115
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0,01(*)
0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kenninúmer

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

viii) Sveppir

0280000
0280010

Ræktaðir sveppir (ætisveppur, ostruvængur, shiitake-sveppur, sveppmygla (plöntuhlutar))

0280020

Villtir sveppir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)

0280990

Annað

0290000
0300000

3.

0,01(*)

ÞURRKAÐIR BELGÁVEXTIR

0,02(*)

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

0300020

Linsubaunir

0300030

Ertur (kjúklingabaunir, fóðurertur, varpabaunir)

0300040

Lúpínur

0300990

Annað

0401000

4.

OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN
i)

Olíufræ

0401010

Hörfræ

0401020

Jarðhnetur

0401030

Valmúafræ

0401040

Sesamfræ

0401050

Sólblómafræ

0401060

Repjufræ (arfanæpur, nepjur)

0401070

Sojabaunir

0401080

Mustarðsfræ

0401090

Baðmullarfræ

0401100

Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af graskersætt)

0401110

Litunarþistlar

0401120

Hjólkrónur (sævarkollur (Echium plantagineum), akursteinka (Buglossoides arvensis))

0401130

Akurdoðrur

0401140

Hampfræ

0401150

Kristpálmafræ

0401990

Annað

0402000

0,01(*)

ix) Þang og þari

0300010

0400000

20.8.2015

Díklóran
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ii) Olíurík aldin

0402010

Ólífur til olíuframleiðslu

0402020

Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)

0402030

Pálmaaldin

0,01(*)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kenninúmer

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

0402040

Dúnviðaraldin

0402990

Annað

0500000

5.

KORNTEGUNDIR

0500010

Bygg

0500020

Bókhveiti (halar, frumbyggjanjóli)

0500030

Maís

0500040

Hirsi (kólfhirsi, hvingresi, fingurhirsi, perluhirsi)

0500050

Hafrar

0500060

Hrísgrjón (villt hrísgrjón (Zizania aquatica))

0500070

Rúgur

0500080

Dúrra

0500090

Hveiti (spelt, rúghveiti)

0500990

Annað (fræ af kanarígrasi (Phalaris canariensis))

0600000

6.

TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ
Te

0610000

i)

0620000

ii) Kaffibaunir

0630000

iii) Jurtate (þurrkað)

0631000

a) Blóm

0631010

Blóm af kryddbaldursbrá

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

0633000

c) Rætur

0633010

Garðabrúðurót

0633020

Ginsengrót

0633990

Annað

Nr. 46/117
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0,02(*)

0,05(*)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kenninúmer

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

d) Önnur jurtate

0639000
0640000

iv) Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)

0650000

v) Karób (Jóhannesarbrauð)

0700000

7.

HUMLAR (þurrkaðir)

0800000

8.

KRYDD

0810000

i)

Fræ

0810010

Anís

0810020

Ilmfrú

0810030

Sellerífræ (skessujurtarfræ)

0810040

Kóríanderfræ

0810050

Kúmínfræ

0810060

Dillfræ

0810070

Fenníkufræ

0810080

Grikkjasmári

0810090

Múskat

0810990

Annað

0820000

ii) Aldin og ber

0820010

Allrahanda

0820020

Kínapipar (aníspipar)

0820030

Kúmen

0820040

Kardimommur

0820050

Einiber

0820060

Pipar, svartur, grænn og hvítur (langpipar, perúpipar)

0820070

Vanillustangir

0820080

Tamarind

0820990

Annað

0830000

iii) Börkur

0830010

Kanill (kassíukanill)

0830990

Annað

0840000

20.8.2015
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0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

iv) Rætur eða jarðstönglar

0840010

Lakkrísrót

0,05(*)

0840020

Engifer

0,05(*)

0840030

Túrmerik (kúrkúma)

0,05(*)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kenninúmer

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

Nr. 46/119
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0840040

Piparrót

(+)

0840990

Annað

0,05(*)

v) Blómknappar

0850000
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

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,01(*)

10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR
i)

Vefur
a) Svín

1011010

Vöðvi

0,01(*)

1011020

Fita

0,01(*)

1011030

Lifur

0,02(*)

1011040

Nýru

0,01(*)

1011050

Ætur sláturmatur

0,01(*)

1011990

Annað

0,01(*)

1012000

b) Nautgripir

1012010

Vöðvi

0,01(*)

1012020

Fita

0,01(*)

1012030

Lifur

0,02(*)

1012040

Nýru

0,01(*)

1012050

Ætur sláturmatur

0,01(*)

1012990

Annað

0,01(*)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kenninúmer

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

20.8.2015
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1013000

c) Sauðfé

1013010

Vöðvi

0,01(*)

1013020

Fita

0,01(*)

1013030

Lifur

0,02(*)

1013040

Nýru

0,01(*)

1013050

Ætur sláturmatur

0,01(*)

1013990

Annað

0,01(*)

1014000

d) Geitur

1014010

Vöðvi

0,01(*)

1014020

Fita

0,01(*)

1014030

Lifur

0,02(*)

1014040

Nýru

0,01(*)

1014050

Ætur sláturmatur

0,01(*)

1014990

Annað

0,01(*)

1015000

e) Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar

1015010

Vöðvi

0,01(*)

1015020

Fita

0,01(*)

1015030

Lifur

0,02(*)

1015040

Nýru

0,01(*)

1015050

Ætur sláturmatur

0,01(*)

1015990

Annað

0,01(*)

1016000

f)

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

1016010

Vöðvi

0,01(*)

1016020

Fita

0,01(*)

1016030

Lifur

0,02(*)

1016040

Nýru

0,01(*)

1016050

Ætur sláturmatur

0,01(*)

1016990

Annað

0,01(*)

1017000

g) Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)

1017010

Vöðvi

0,01(*)

1017020

Fita

0,01(*)

1017030

Lifur

0,02(*)

1017040

Nýru

0,01(*)

1017050

Ætur sláturmatur

0,01(*)

1017990

Annað

0,01(*)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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1020000

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

ii) Mjólk

0,01(*)

1020010

Nautgripir

1020020

Sauðfé

1020030

Geitur

1020040

Hestar

1020990

Annað

1030000

Nr. 46/121
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iii) Fuglsegg

1030010

Hænsni

1030020

Endur

1030030

Gæsir

1030040

Kornhænur

1030990

Annað

0,01(*)

1040000

iv) Hunang (drottningarhunang, frjókorn, vaxkaka með hunangi (vaxkökuhunang))

0,05(*)

1050000

v) Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókódílar)

0,01(*)

1060000

vi) Sniglar

0,01(*)

1070000

vii) Aðrar afurðir landdýra (villt veiðidýr)

0,01(*)

(*)
(**)
(a)

Neðri greiningarmörk
Samsetning varnarefna/kóða sem hámarksgildi leifa, eins og sett er fram í B-hluta III. viðauka, gilda um.
Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.

Díklóran
(+)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu leggur áherslu á að ekki hafi verið tekið tillit til umbrotsefnisins DCHA og tók því fram að tilteknar upplýsingar vantaði um prófanir
á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinganna ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 24.10.2016 eða, ef
umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

0220020

(+)

Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)

Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (Armoracia rusticana) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (Armoracia
rusticana) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr.
reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040

Piparrót“

2) Dálkarnir fyrir asúlam, sýanamíð, díklóran, flúmíoxasín, flúpýrsúlfúrón-metýl, píkólínafen og própísóklór í III. viðauka falli brott.

Nr. 46/122
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3) Í V. viðauka bætist eftirfarandi dálkar við fyrir asúlam, sýanamíð og própísóklór:

0110000

1.

NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR
i)

Sítrusávextir

0110010

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

0110020

Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)

0110030

Sítrónur (skrápsítróna, sítróna, fingursítróna (Citrus medica var. sarcodactylis))

0110040

Súraldin

0110050

Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar tangórínu (Citrus
reticulata x sinensis))

0110990

Annað

0120000

ii) Trjáhnetur

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

0130010

Epli (skógarepli)

0130020

Perur (sandperur)

0130030

Kveði

0130040

Trjámispilsaldin

0,05(*)

0,1(*)

0,05(*)

Própísóklór

0100000

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

Sýanamíð ásamt
söltum gefið upp sem
sýanamíð

Kenninúmer

Asúlam

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

0,01(*)

0,01(*)

0130050

Dúnepli

0130990

Annað

0140000

iv) Steinaldin

0140010

Apríkósur

0140020

Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)

0140030

Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)

0140040

Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur, brjóstaber
(Ziziphus zizyphus))

0140990

Annað

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

0153010

Brómber

0153020

Daggarber (logaber, teigsber, bersaber, múltuber og aðrir Rubus-blendingar)

0153030

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

0153990

Annað

0154000

d) Önnur smá aldin og ber

0154010

Bláber (aðalbláber)

0154020

Trönuber (rauðber/týtuber (V. vitis idaea))

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))

0,05(*)

0,05(*)

Própísóklór

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (a)
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Sýanamíð ásamt
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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) Ætt hýði

0161010

Döðlur

0161020

Fíkjur

0161030

Ólífur til átu

0161040

Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar
(Citrus aurantifolia × 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, vörtuber, gullaldin, búlukka, salak)

0162030

Píslaraldin

0162040

Kaktusfíkjur

0162050

Stjörnuepli

0162060

Persimónur (Virginíu-kakí) (svartaldin, hvítaldin, grænaldin, gulaldin, mjúkaldin)

0162990

Annað

0163000

c) Óætt hýði, stórt

0163010

Lárperur

0163020

Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabananar)

0163030

Mangó

0163040

Papæjualdin

0163050

Granatepli

0,05(*)

Própísóklór

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

0163060

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

0163070

Gvövur (drottningarhrísi/drekaávextir (Hylocereus undatus))

0163080

Ananas

0163090

Brauðaldin (saðningaraldin)

0163100

Dáraaldin

0163110

Nónberkjur

0163990

Annað

0200000
0210000

2.

Rótarávextir og hnýði

0211000

a) Kartöflur

0212000

b) Hitabeltisrótarávextir og -hnýði

0212010

Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, fílseyru)

0212020

Sætuhnúðar

0212030

Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jíkamarætur)

0212040

Örvarrætur

0212990

Annað

0213000

(Annona

NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI
i)

Própísóklór

Kenninúmer

Nr. 46/125

Sýanamíð ásamt
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c) Aðrir rótarávextir og hnýði, að sykurrófum undanskildum

0213010

Rauðrófur

0213020

Gulrætur

0213030

Hnúðsilla

0213040

Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, gulvandarætur)

0213050

Ætisólblóm (hnúskaljós)

0213060

Nípur

0213070

Steinseljurætur

0213080

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

0213090

Hafursrætur (svartrætur, æt krókalappa)

0213100

Gulrófur

0213110

Næpur

0213990

Annað

0,01(*)
0,05(*)

0,01(*)

0220000

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

ii) Laukar

0220010

Hvítlaukur

0220020

Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)

0220030

Skalottlaukar

0220040

Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)

0220990

Annað

0230000
0231000

iii) Aldingrænmeti
a)

Náttskuggaætt

0231010

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

0231020

Paprikur (eldpipar)

0231030

Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin (S. macrocarpon))

0231040

Okrur

0231990

Annað

0232000

b) Plöntur af graskersætt — með ætu hýði

0232010

Gúrkur

0232020

Smágúrkur

0232030

Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker (Lagenaria
siceraria), peruker, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur)

0232990

Annað

0233000

c) Graskersætt — með óætu hýði

0233010

Melónur (horngúrkur)

0233020

Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))

0233030

Vatnsmelónur

0233990

Annað

0234000

d) Sykurmaís (dvergmaís)

0239000

e) Annað aldingrænmeti

Própísóklór

Kenninúmer

20.8.2015

Sýanamíð ásamt
söltum gefið upp sem
sýanamíð

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Asúlam

Nr. 46/126

0,05(*)

0,01(*)

0,05(*)

0,01(*)

0240000
0241000

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

iv) Kál

Spergilkál (sprotakál, næpukál, kínaspergilkál)

0241020

Blómkál

0241990

Annað

Rósakál

0242020

Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)

0242990

Annað

Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)

0243020

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

0243990

Annað

0250000
0251000

0,05(*)

0,01(*)

c) Blaðkál

0243010

0244000

0,01(*)

b) Kálhöfuð

0242010

0243000

0,05(*)

a) Blómstrandi kál

0241010

0242000

Própísóklór

Kenninúmer
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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 salatfíflar (villtir kaffifíflar, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat,
sykurbrauðssalat (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), túnfífilsblöð)

0251040

Karsi (mungbaunaspírur, refasmáraspírur)

0251050

Vetrarkarsi

0251060

Klettasalat (gyltumustarður (Diplotaxis spp.))

0251070

Sinnepskál

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

0251080

Blöð og stilkar af Brassica spp. þ.m.t. næpukál (misunakál, blöð af bauna
tegundum og hreðkum og önnur ungblöð af plöntum, þ.m.t. af ættkvíslinni
Brassica (plönturnar eru uppskornar þegar þær eru komnar með allt að 8 eiginleg
laufblöð), hnúðkálsblöð)

0251990

Annað

0252000

b) Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)

0252010

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

0252020

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

0252030

Blaðbeðjur (rauðrófulauf)

0252990

Annað

Própísóklór

Kenninúmer
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0,05(*)

0,01(*)

0253000

c) Vínviðarlauf (klifurspínat/malabarspínat, bananablöð, klifurakasía (Acacia
pennata))

0,05(*)

0,01(*)

0254000

d) Brunnperla (tjarnavafklukka, krossburkni, vatnsmímósa)

0,05(*)

0,01(*)

0255000

e) Jólasalat

0,05(*)

0,01(*)

0256000

f)

0,1(*)

0,02(*)

Kryddjurtir

0256010

Kerfill

0256020

Graslaukur

0256030

Blöð af selleríi (fenníkulauf, kóríanderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurt,
hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaætt, fýlusveipþyrnir (Eryngium
foetidum))

0256040

Steinselja (blöð af seljurót)

0256050

Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)

0256060

Rósmarín

0256070

Garðablóðberg (meiran, kjarrminta)

0256080

Basilíka (blöð af hjartafró, minta, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil,
æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnafli, villt betellauf, karrílauf)

0256090

Lárviðarlauf (sítrónugras)

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

0256100

Fáfnisgras (ísópur)

0256990

Annað
vi) Belgávextir (ferskir)

0260000

0,05(*)

0,01(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,05(*)

0,01(*)

ix) Þang og þari

0,05(*)

0,01(*)

ÞURRKAÐIR BELGÁVEXTIR

0,05(*)

0260010

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

0260020

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

0260030

Ertur (með fræbelg) (sykurertur)

0260040

Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)

0260050

Linsubaunir

0260990

Annað
vii) Stöngulgrænmeti (ferskt)

0270000
0270010

Sperglar

0270020

Salatþistlar (hjólkrónustilkar)

0270030

Sellerí

0270040

Fenníkur

0270050

Ætiþistlar (bananablóm)

0270060

Blaðlaukar

0270070

Rabarbarar

0270080

Bambussprotar

0270090

Pálmakjarnar

0270990

Annað
viii) Sveppir

0280000
0280010

Ræktaðir sveppir
(plöntuhlutar))

0280020

Villtir sveppir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)

0280990

Annað

0290000
0300000

3.

Própísóklór
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(ætisveppur,

ostruvængur,

shiitake-sveppur,

sveppmygla

0300010

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

0300020

Linsubaunir

0,01(*)

0,01(*)

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

0300030

Ertur (kjúklingabaunir, fóðurertur, varpabaunir)

0300040

Lúpínur

0300990

Annað

0400000

4.

0401000

OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN
i)

0,1(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,01(*)

Olíufræ

0401010

Hörfræ

0401020

Jarðhnetur

0401030

Valmúafræ

0401040

Sesamfræ

0401050

Sólblómafræ

0401060

Repjufræ (arfanæpur, nepjur)

0401070

Sojabaunir

0401080

Mustarðsfræ

0401090

Baðmullarfræ

0401100

Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af graskersætt)

0401110

Litunarþistlar

0401120

Hjólkrónur (sævarkollur (Echium plantagineum), akursteinka (Buglossoides
arvensis))

0401130

Akurdoðrur

0401140

Hampfræ

0401150

Kristpálmafræ

0401990

Annað
ii) Olíurík aldin

0402000
0402010

Ólífur til olíuframleiðslu

0402020

Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)

0402030

Pálmaaldin

0402040

Dúnviðaraldin

0402990

Annað

0500000

Própísóklór
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5.

KORNTEGUNDIR

0500010

Bygg

0500020

Bókhveiti (halar, frumbyggjanjóli)

0500030

Maís

0500040

Hirsi (kólfhirsi, hvingresi, fingurhirsi, perluhirsi)

0500050

Hafrar

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

0500060

Hrísgrjón (villt hrísgrjón (Zizania aquatica))

0500070

Rúgur

0500080

Dúrra

0500090

Hveiti (spelt, rúghveiti)

0500990

Annað (fræ af kanarígrasi (Phalaris canariensis))

0600000

6.

TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ

0,1(*)

0,01(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,01(*)

0,05(*)

Te

0610000

i)

0620000

ii) Kaffibaunir

0630000

iii) Jurtate (þurrkað)
a) Blóm

0631000
0631010

Blóm af kryddbaldursbrá

0631020

Blóm af læknakólfi

0631030

Rósablöð

0631040

Jasmínublóm (ylliblóm (Sambucus nigra))

0631050

Lindiblóm

0631990

Annað
b) Lauf

0632000
0632010

Jarðarberjalauf

0632020

Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)

0632030

Indíánaþyrnislauf (Maté)

0632990

Annað

0633000

c) Rætur

0633010

Garðabrúðurót

0633020

Ginsengrót

0633990

Annað
d) Önnur jurtate

0639000
0640000

iv) Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)

0650000

v) Karób (Jóhannesarbrauð)

0700000

Própísóklór
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7.

HUMLAR (þurrkaðir)

0800000
0810000

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

8.

i)

Fræ
Anís

0810020

Ilmfrú

0810030

Sellerífræ (skessujurtarfræ)

0810040

Kóríanderfræ

0810050

Kúmínfræ

0810060

Dillfræ

0810070

Fenníkufræ

0810080

Grikkjasmári

0810090

Múskat

0810990

Annað
ii) Aldin og ber

0820010

Allrahanda

0820020

Kínapipar (aníspipar)

0820030

Kúmen

0820040

Kardimommur

0820050

Einiber

0820060

Pipar, svartur, grænn og hvítur (langpipar, perúpipar)

0820070

Vanillustangir

0820080

Tamarind

0820990

Annað

0830000

iii) Börkur

0830010

Kanill (kassíukanill)

0830990

Annað

0840000

0,1(*)

0,01(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,01(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,01(*)

0,05(*)

KRYDD

0810010

0820000
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iv) Rætur eða jarðstönglar

0840010

Lakkrísrót

0,1(*)

0,01(*)

0,05(*)

0840020

Engifer

0,1(*)

0,01(*)

0,05(*)

0840030

Túrmerik (kúrkúma)

0,1(*)

0,01(*)

0,05(*)

0840040

Piparrót

(+)

(+)

(+)

0840990

Annað

0850000

v) Blómknappar

0850010

Negull

0850020

Kapers

0,1

0,01

(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,01(*)

0,05(*)

(*)

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

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)

Vefur
a) Svín

1011010

Vöðvi

1011020

Fita

1011030

Lifur

1011040

Nýru

1011050

Ætur sláturmatur

1011990

Annað

1012000

b) Nautgripir

1012010

Vöðvi

1012020

Fita

1012030

Lifur

1012040

Nýru

1012050

Ætur sláturmatur

1012990

Annað

1013000

c) Sauðfé

1013010

Vöðvi

1013020

Fita
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0,1(*)

0,01(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,01(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

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

1013030

Lifur

1013040

Nýru

1013050

Ætur sláturmatur

1013990

Annað

1014000

d) Geitur

1014010

Vöðvi

1014020

Fita

1014030

Lifur

1014040

Nýru

1014050

Ætur sláturmatur

1014990

Annað

1015000

e) Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar

1015010

Vöðvi

1015020

Fita

1015030

Lifur

1015040

Nýru

1015050

Ætur sláturmatur

1015990

Annað

1016000

f)

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

1016010

Vöðvi

1016020

Fita

1016030

Lifur

1016040

Nýru

1016050

Ætur sláturmatur

1016990

Annað

1017000

g) Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)

1017010

Vöðvi

1017020

Fita

1017030

Lifur

1017040

Nýru

1017050

Ætur sláturmatur

1017990

Annað

Própísóklór

Kenninúmer
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Sýanamíð ásamt
söltum gefið upp sem
sýanamíð
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1020000

ii) Mjólk

Própísóklór

0,01(*)

1020010

Nautgripir

1020020

Sauðfé

1020030

Geitur

1020040

Hestar

1020990

Annað

1030000

(*)
(a)

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (a)
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Sýanamíð ásamt
söltum gefið upp sem
sýanamíð

Kenninúmer
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iii) Fuglsegg

1030010

Hænsni

1030020

Endur

1030030

Gæsir

1030040

Kornhænur

1030990

Annað

0,01(*)

1040000

iv) Hunang (drottningarhunang, frjókorn, vaxkaka með hunangi (vaxkökuhunang))

0,05(*)

1050000

v) Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókódílar)

0,01(*)

1060000

vi) Sniglar

0,01(*)

1070000

vii) Aðrar afurðir landdýra (villt veiðidýr)

0,01(*)

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

Asúlam
(+)

Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (Armoracia rusticana) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (Armoracia
rusticana) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr.
reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040

Piparrót

Sýanamíð ásamt söltum gefið upp sem sýanamíð
(+)

Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (Armoracia rusticana) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (Armoracia
rusticana) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr.
reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040

Piparrót

Própísóklór
(+)

Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (Armoracia rusticana) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (Armoracia
rusticana) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr.
reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040

Piparrót“
______________
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 1127/2014

20.8.2015

2015/EES/46/13

frá 20. október 2014
um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005
að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir amítról, dínókap, fípróníl, flúfenaset, pendímetalín,
própýsamíð og pýridat 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 14. gr. (a-lið 1. mgr.), 18. gr. (4. mgr.) og 49. gr. (2. mgr.),
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 amítról,
flúfenaset, pendímetalín, própýsamíð og pýridat. Í A-hluta III. viðauka við þá reglugerð voru fastsett hámarksgildi
leifa fyrir dínókap og fípróníl.

2)

Að því er varðar amítról lagði Matvælaöryggisstofnun Evrópu, hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin, fram
rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum
við 1. mgr. 12. gr. sömu reglugerðar (2). Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að tilteknar upplýsingar
vanti varðandi hámarksgildi leifa fyrir sítrusávexti, möndlur, heslihnetur, valhnetur, kjarnaávexti, steinaldin, vínber
til neyslu og vínþrúgur, rifsber og sólber, stikilsber, ólífur til átu og ólífur til olíuframleiðslu og að þörf sé á frekari
athugun áhættustjórnenda. Þar eð engin áhætta er fyrir hendi fyrir neytendur ætti að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir
þessar afurðir í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 við gildandi gildi eða gildin sem Matvælaöryggisstofnunin
hefur tilgreint. Þau hámarksgildi verða endurskoðuð; í endurskoðuninni verður tekið tillit til upplýsinga sem verða
tiltækar innan tveggja ára frá birtingu þessarar reglugerðar.

3)

Að því er varðar dínókap lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi
við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við 1. mgr. 12. gr. sömu reglugerðar (3). Öll gildandi
leyfi fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda virka efnið dínókap hafa verið afturkölluð. Því er rétt að fastsetja
hámarksgildi leifa við sérstök magngreiningarmörk eða við þau CXL-hámarksgildi sem eru örugg fyrir neytendur í
Sambandinu. Einnig þykir rétt að skilgreiningunni á leifum verði breytt.

4)

Matvælaöryggisstofnunin benti á að gildandi hámarksgildi leifa fyrir dínókap í vínþrúgum og melónum kunni að gefa
tilefni til áhyggna að því er varðar neytendavernd. Að því er varðar þessar afurðir ætti að fastsetja hámarksgildi leifa
við sérstök magngreiningarmörk eða við staðlað hámarksgildi leifa eins sett er fram í b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar
(EB) nr. 396/2005.

5)

Að því er varðar fípróníl lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi
við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við 1. mgr. 12. gr. sömu reglugerðar (4). Hún mælti með
því að lækka hámarksgildi leifa fyrir blómstrandi kál og kálhöfuð, fitu og lifur úr svínum, nautgripum, sauðfé og
geitum, nýru úr svínum, alifuglalifur og -egg. Að því er varðar aðrar afurðir mælti hún með því að hækka gildandi
hámarksgildi leifa eða viðhalda þeim.

6)

Hinn 10. febrúar 2012 tilkynnti Þýskaland til framkvæmdastjórnarinnar, í samræmi við 53. gr. reglugerðar Evrópu
þingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 (5), um tímabundna leyfisveitingu fyrir plöntuverndarvörum, sem innihalda

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 305, 24.10.2014, bls. 47. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 83/2015 frá 30. apríl 2015
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, bíður
birtingar.
1
( ) Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 1.
(2) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for amitrole according to Article 12
of Regulation (EC) No 396/2005.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(6), 2763, (35 bls.).
(3) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dinocap according to Article 12 of Regulation (EC) No
396/2005.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2011 9(8), 2340, (33 bls.).
(4) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fipronil according to Article 12 of
Regulation (EC) No 396/2005.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(4), 2688, (44 bls.).
(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 frá 21. október 2009 um setningu plöntuverndarvara á markað og um niðurfellingu á tilskipunum
ráðsins 79/117/EBE og 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 309, 24.11.2009, bls.1).
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virka efnið fípróníl, vegna uppkomu tegundarinnar Elateridae, hættu sem ekki var hægt að halda í skefjum á skilvirkan
hátt með öðrum aðferðum. Af þessum sökum tilkynnti Þýskaland einnig hinum aðildarríkjunum, framkvæmda
stjórninni og Matvælaöryggisstofnuninni, í samræmi við 4. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, um beiðni
sína um hækkun á hámarksgildi leifa í alifuglafitu þar eð heimilt er að gefa hænsnum kartöflur, sem innihalda leifar
fípróníls sem eru í samræmi við gildandi hámarksgildi leifa fyrir kartöflur, sem leiðir til leifa sem eru yfir gildandi
hámarksgildum leifa í alifuglafitu.
7)

Þýskaland lagði fyrir framkvæmdastjórnina viðeigandi mat á áhættu fyrir neytendur og lagði til tímabundin
hámarksgildi leifa á grundvelli þess.

8)

Matvælaöryggisstofnunin lagði mat á fyrirliggjandi gögn og birti rökstutt álit um öryggi tillagðra, tímabundinna
hámarksgilda leifa í samræmi við 4. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005 (6). Hún komst að þeirri niðurstöðu
að ekki væri hægt að útiloka hugsanlega heilbrigðisáhættu fyrir neytendur til langs tíma.

9)

Þar eð váhrif af völdum efnaleifa frá ólíkum vörum eiga þátt í hugsanlegri heilbrigðisáhættu fyrir neytendur til langs
tíma voru leyfi fyrir notkun á höfuðkál og grænkál afturkölluð að beiðni leyfishafa.

10) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 212/2013 (7) öðlaðist gildi 1. apríl 2013 og breytir þar með I. viðauka
við reglugerð (EB) 396/2005.
11) Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins óskaði eftir því að Matvælaöryggisstofnunin endurreiknaði þau gildi leifa
fípróníls sem búast má við í vörum úr dýraríkinu og váhrif sem neytendur verða fyrir af völdum þeirra gilda leifa, að
teknu tilliti til afturköllunar á leyfum fyrir notkun á höfuðkál og grænkál og til breytinga á I. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 396/2005. Matvælaöryggisstofnunin lagði fram rökstutt álit um breytingu á hámarksgildum leifa í kjölfar
afturköllunar á notkun á höfuðkál og grænkál í samræmi við 43. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005 (8). Hún komst til
þeirrar niðurstöðu að tillögð hámarksgildi leifa séu nægilega studd af gögnum og að engin áhætta fyrir neytendur hafi
verið tilgreind.
12) Að því er varðar flúfenaset lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi
við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við 1. mgr. 12. gr. sömu reglugerðar (9). Hún mælti með
því að lækka hámarksgildi leifa fyrir lifur úr svínum, nautgripum, sauðfé, geitum og alifuglum. Að því er varðar aðrar
afurðir mælti hún með því að hækka gildandi hámarksgildi leifa eða viðhalda þeim. Matvælaöryggisstofnunin komst
að þeirri niðurstöðu að tilteknar upplýsingar vanti um hámarksgildi leifa í jarðarberjum, bláberjum, trönuberjum,
rifsberjum og sólberjum og stikilsberjum og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Þar eð engin áhætta er
fyrir hendi fyrir neytendur ætti að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir þessar afurðir í II. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 396/2005 við gildandi gildi eða gildin sem Matvælaöryggisstofnunin hefur tilgreint. Þau hámarksgildi verða
endurskoðuð; í endurskoðuninni verður tekið tillit til upplýsinga sem verða tiltækar innan tveggja ára frá birtingu
þessarar reglugerðar.
13) Að því er varðar pendímetalín lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í
samræmi við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við 1. mgr. 12. gr. sömu reglugerðar (10). Hún
mælti með því að lækka hámarksgildi leifa fyrir gulrætur, belgávexti (ferska), belgjurtir (þurrkaðar), jarðhnetur,
sólblómafræ, sojabaunir, baðmullarfræ, kjöt og fitu af svínum, nautgripum, sauðfé, geitum og alifuglum, mjólk og
fuglsegg. Með tilliti til viðbótarupplýsinga um góðar starfsvenjur í landbúnaði, sem Þýskaland og Holland hafa lagt
fram, og þar eð engin áhætta er fyrir hendi fyrir neytendur ætti að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir gulrætur í II.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 369/2005 við gildandi gildi. Það hámarksgildi verður endurskoðað; í endurskoðuninni
verður tekið tillit til upplýsinga sem verða tiltækar innan tveggja ára frá birtingu þessarar reglugerðar. Að því er
varðar aðrar afurðir mælti Matvælaöryggisstofnunin með því að hækka gildandi hámarksgildi leifa eða viðhalda
þeim.
14) Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að tilteknar upplýsingar vanti varðandi hámarksgildi leifa
fyrir pendímetalín í jarðarberjum, hvítlauk, laukum, skalottlaukum, tómötum, paprikum, eggaldinum, aldinum af
Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for fipronil in poultry fat“. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar
Evrópu 2012, 10(5), 2707, (32 bls).
( ) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 212/2013 frá 11. mars 2013 um að skipta út I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 396/2005 að því er varðar viðbætur og breytingar varðandi vörur sem falla undir þann viðauka (Stjtíð ESB L 68, 12.3.2013, bls. 30).
(8) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Reasoned opinion on the modification of maximum residue levels (MRLs) for fipronil following the withdrawal of the
authorised uses on kale and head cabbage.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(1), 3543, (37 bls.).
(9) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flufenacet according to Article 12
of Regulation (EC) No 396/2005.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(4), 2689, (52 bls.).
(10) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pendimethalin according to
Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(4), 2683, (57 bls.).
(6)
7
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graskersætt með ætu og óætu hýði, ætiþistlum, blaðlaukum, lifur og nýrum úr svínum, nautgripum, kindum og geitum
og alifuglalifur og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Þar eð engin áhætta er fyrir hendi fyrir neytendur
ætti að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir þessar afurðir í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 við gildandi gildi
eða gildin sem Matvælaöryggisstofnunin hefur tilgreint. Þau hámarksgildi verða endurskoðuð; í endurskoðuninni
verður tekið tillit til upplýsinga sem verða tiltækar innan tveggja ára frá birtingu þessarar reglugerðar.
15) Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að engar upplýsingar væru fyrir hendi varðandi hámarksgildi
leifa fyrir pendímetalín í jólasalati, repjufræi, jurtatei (þurrkuðu, blómum) og kryddi (ávöxtum og berjum) og að þörf
sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Að því er varðar þessar afurðir ætti að fastsetja hámarksgildi leifa við sérstök
magngreiningarmörk eða við staðlað hámarksgildi leifa eins sett er fram í b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB)
nr. 396/2005.
16) Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að engar upplýsingar væru fyrir hendi varðandi hámarksgildi
leifa fyrir pendímetalín í piparrót, nípum og steinseljurót og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Með tilliti
til viðbótarupplýsinga um góðar starfsvenjur í landbúnaði, sem Þýskaland, Lettland og Holland hafa lagt fram, og þar
eð engin áhætta er fyrir hendi fyrir neytendur ætti að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir þessar afurðir í II. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 369/2005 við gildandi gildi. Þau hámarksgildi verða endurskoðuð; í endurskoðuninni verður tekið
tillit til upplýsinga sem verða tiltækar innan tveggja ára frá birtingu þessarar reglugerðar.
17) Að því er varðar pendímetalín í hafursrótum, jurtatei (þurrkuðu, rótum), kryddi (fræi) og kúmeni lagði Matvæla
öryggisstofnunin fram álit varðandi hámarksgildi leifa fyrir þessar afurðir (11).
18) Að því er varðar própýsamíð lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í
samræmi við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við 1. mgr. 12. gr. sömu reglugerðar (12). Hún
lagði til að skilgreiningunni á leifum verði breytt. Hún mælti með því að lækka hámarksgildi leifa fyrir vínber til
neyslu og vínþrúgur, jarðarber, klungurber, bláber, trönuber, rifsber og sólber, stikilsber, ylliber, hafursrætur, jólasalat,
rabarbara, sólblómafræ, repjufræ, sojabaunir, sykurrófur (rætur) og kaffifífilsrætur. Að því er varðar aðrar afurðir er
mælt með því að viðhalda gildandi hámarksgildum leifa.
19) Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að tilteknar upplýsingar vanti varðandi hámarksgildi leifa
fyrir própýsamíð í vorsalati, salati, breiðblaða salatfíflum, karsa, klettasalati, laufum og stilkum af káltegundum,
kryddjurtum, baunum (þurrkuðum), linsubaunum, ertum (þurrkuðum), kjöti, fitu, lifur og nýrum úr svínum,
nautgripum, sauðfé og geitum og mjólk úr jórturdýrum og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Þar eð engin
áhætta er fyrir hendi fyrir neytendur ætti að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir þessar afurðir í II. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 396/2005 við gildandi gildi eða gildin sem Matvælaöryggisstofnunin hefur tilgreint. Þau hámarksgildi verða
endurskoðuð; í endurskoðuninni verður tekið tillit til upplýsinga sem verða tiltækar innan tveggja ára frá birtingu
þessarar reglugerðar.
20) Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að engar upplýsingar væru fyrir hendi varðandi hámarksgildi
leifa fyrir própýsamíð í blaðlaukum og humlum og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Að því er varðar
þessar afurðir ætti að fastsetja hámarksgildi leifa við sérstök magngreiningarmörk eða við staðlað hámarksgildi leifa
eins sett er fram í b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
21) Að því er varðar própýsamíð í jurtatei (þurrkuðu) lagði Matvælaöryggisstofnunin fram álit varðandi hámarksgildi
leifa fyrir þessar afurðir (13).
22) Að því er varðar pýridat lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi
við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við 1. mgr. 12. gr. sömu reglugerðar (14). Matvælaöryggis
stofnunin komst að þeirri niðurstöðu að tilteknar upplýsingar vanti varðandi hámarksgildi leifa í hafursrótum, hvít
lauk, laukum, skalottlaukum, vorlaukum, sykurmaís, blómstrandi káli, rósakáli, höfuðkáli, grænkáli, hnúðkáli, gras
lauk, sperglum, blaðlaukum, lúpínum, valmúafræi, repjufræi, maís, jurtatei (þurrkuðu, blómum), jurtatei (þurrkuðu,
laufum), jurtatei (þurrkuðu, rótum), kryddi (fræi), kryddi (aldinum og berjum), kjöti, fitu, lifur og nýrum úr svínum,
nautgripum, sauðfé og geitum, kjöti, fitu og lifur úr alifuglum, mjólk úr jórturdýrum og fuglseggjum og að þörf sé
á frekari athugun áhættustjórnenda. Þar eð engin áhætta er fyrir hendi fyrir neytendur ætti að fastsetja hámarksgildi
(11) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for pendimethalin in various crops“. Tíðindi
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013, 11(5), 3217, (27 bls).
(12) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propyzamide according to Article
12 of Regulation (EC) No 396/2005.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(4), 2690, (54 bls.).
(13) „Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for propyzamide in leaves, flowers and roots of herbal infusions“. Tíðindi
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013, 11(9), 3378 (28 bls.).
(14) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pyridate according to Article 12
of Regulation (EC) No 396/2005.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(4), 2687, (47 bls.).
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leifa fyrir þessar afurðir í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 við gildandi gildi eða gildin sem Matvælaöryggisstofnunin
hefur tilgreint. Þau hámarksgildi verða endurskoðuð; í endurskoðuninni verður tekið tillit til upplýsinga sem verða tiltækar innan
tveggja ára frá birtingu þessarar reglugerðar.
23) Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að engar upplýsingar væru fyrir hendi varðandi hámarksgildi leifa fyrir
pýridat í ætiþistlum, byggi, hrísgrjónum og hveiti og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Að því er varðar þessar
afurðir ætti að fastsetja hámarksgildi leifa við sérstök magngreiningarmörk eða við staðlað hámarksgildi leifa eins sett er fram í
b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
24) Að því er varðar pýridat í blöðum af selleríi (dilllaufum) lagði Matvælaöryggisstofnunin fram álit að því er varðar hámarksgildi
fyrir þá vöru (15).
25) Að því er varðar afurðir, þar sem ekki hefur verið tilkynnt um viðeigandi leyfi eða innflutningsvikmörk á vettvangi
Evrópusambandsins og engin hámarksgildi leifa í Alþjóðamatvælaskránni liggja fyrir, komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri
niðurstöðu að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Með tilliti til núverandi vísinda- og tækniþekkingar ætti að fastsetja
hámarksgildi leifa fyrir þær afurðir við sérstök magngreiningarmörk eða við staðlað hámarksgildi leifa eins og sett er fram í b-lið
1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
26) Á grundvelli rökstudds álits 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. og 4. mgr. 18 gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
27) Samráð hefur verið haft við viðskiptaaðila Sambandsins, fyrir milligöngu Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar, um ný hámarksgildi
leifa og tillit hefur verið tekið til athugasemda þeirra.
28) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 396/2005 til samræmis við það.
29) Til að koma megi við eðlilegri markaðssetningu, vinnslu og neyslu afurða ætti í þessari reglugerð að kveða á um
umbreytingarfyrirkomulag vegna afurða sem hafa verið framleiddar á löglegan hátt áður en hámarksgildum leifa var breytt og
þar sem upplýsingar sýna að öflugri neytendavernd sé viðhaldið.
30) Áður en breytt hámarksgildi leifa taka gildi ætti að veita hæfilegan frest svo að aðildarríkin, þriðju lönd og stjórnendur
matvælafyrirtækja geti búið sig undir að uppfylla þær nýju kröfur sem fylgja þessum breytingum á hámarksgildum leifa.
31) 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 II. og III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
2. gr.
Að því er varðar virk efni í og á afurðum sem eru tilgreind í eftirfarandi skrá gildir reglugerð (EB) nr. 396/2005, eins og sú reglugerð
var áður en henni var breytt með þessari reglugerð, áfram um afurðir sem voru framleiddar á lögmætan hátt fyrir 13. maí 2015:
1) amítról: allar afurðir,
2) dínókap: allar afurðir nema vínþrúgur og melónur,
3) fípróníl, flúfenaset, pendímetalín, própýsamíð og pýridat: allar afurðir.
(15) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for pyridate in celery leaves (dill leaves)“. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar
Evrópu 2012, 10(9), 2892, (25 bls.).
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3. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún kemur til framkvæmda frá og með 13. maí 2015.

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

Gjört í Brussel 20. október 2014.

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) Ákvæðum II. viðauka er breytt sem hér segir:
a) Í stað dálkanna fyrir amítról, flúfenaset, pendímetalín, própýsamíð og pýridat komi eftirfarandi:

0110000

1.

NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR
i)

Sítrusávextir

0,01(*) (+)

0,05(*)

0,05(*)
0,01(*)

0110010

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

0110020

Appelsínur
beiskjuappelsínur,
aðrir blendingar)

0110030

Sítrónur (skrápsítróna, sítróna, fingursítróna
(Citrus medica var. sarcodactylis))

0110040

Súraldin

0110050

Mandarínur (klementínur, tangarínur,
minneólur og aðrir blendingar tangórínu
(Citrus reticulata x sinensis))

0110990

Annað

0120000

ii) Trjáhnetur

0,02(*)

0120010

Möndlur

(+)

0120020

Parahnetur

0,01(*)

0120030

Kasúhnetur

0,01(*)

0120040

Kastaníuhnetur

0120050

Kókoshnetur

0120060

Heslihnetur (stórheslihnetur)

0120070

Goðahnetur

0,01(*)

0120080

Pekanhnetur

0,01(*)

(ilmappelsínur,
myrtuappelsínur og

0,02

0,02
0,01(*)
(+)

Pýridat (summa pýridats, vatnsrofinnar
afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxý3-fenýlpýridasíns), og vatnsrjúfanlegra
tilsvarandi afleiða CL 9673, gefin upp sem
pýridat)

0,05(*)

Própýsamíð (F) (R)

Pendímetalín (F)

0100000

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

Flúfenaset (summa allra efnasambanda
sem innihalda N-flúorfenýl-N-ísóprópýlhlutann, gefið upp sem flúfenaset)

Kenninúmer

Amítról

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

0,02

0120090

Furuhnetur

0,01(*)

0120100

Pistasíuhnetur

0,01(*)

0120110

Valhnetur

0120990

Annað

0130000

iii) Kjarnaávextir

0130010

Epli (skógarepli)

0130020

Perur (sandperur)

0130030

Kveði

0130040

Trjámispilsaldin

0130050

Dúnepli

0130990

Annað

0140000

iv) Steinaldin

0140010

Apríkósur

0140020

Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)

0140030

Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)

0140040

Plómur
(sveskjuplómur,
eðalplómur,
kirsuberjaplómur, þyrniplómur, brjóstaber
(Ziziphus zizyphus))

0140990

Annað

0150000
0151000

(+)

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

0,02

0,01(*) (+)

0,02

v) Ber og smá aldin
a) Vínber til neyslu og vínþrúgur

0151010

Vínber til neyslu

0151020

Vínþrúgur

0,02

0,01(*)
0,05 (+)

Pýridat (summa pýridats, vatnsrofinnar
afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxý3-fenýlpýridasíns), og vatnsrjúfanlegra
tilsvarandi afleiða CL 9673, gefin upp sem
pýridat)
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Própýsamíð (F) (R)

Pendímetalín (F)

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

Flúfenaset (summa allra efnasambanda
sem innihalda N-flúorfenýl-N-ísóprópýlhlutann, gefið upp sem flúfenaset)

Kenninúmer
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b) Jarðarber

0,01(*)

(+)

(+)

0153000

c) Klungurber

0,01(*)

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

0153010

Brómber

0153020

Daggarber (logaber, teigsber, bersaber,
múltuber og aðrir Rubus-blendingar)

0153030

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

0153990

Annað

0154000

d) Önnur smá aldin og ber

0154010

Bláber (aðalbláber)

(+)

0154020

Trönuber (rauðber/týtuber (V. vitis
idaea))

(+)

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
arguta))

0154080

Ylliber (logalaufsber, reyniber, haf
þyrnisber/strandþyrnisber, snæþyrnis
ber, amalber og önnur ber af trjá
kenndum plöntum)

0154990

Annað

(kívíber

0,01(*)

(Actinidia

Pýridat (summa pýridats, vatnsrofinnar
afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxý3-fenýlpýridasíns), og vatnsrjúfanlegra
tilsvarandi afleiða CL 9673, gefin upp sem
pýridat)

Pendímetalín (F)

0152000

Kenninúmer
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Própýsamíð (F) (R)

Flúfenaset (summa allra efnasambanda
sem innihalda N-flúorfenýl-N-ísóprópýlhlutann, gefið upp sem flúfenaset)
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0160000
0161000

vi) Ýmis aldin
a) Ætt hýði
Döðlur

0,01(*)

0161020

Fíkjur

0,01(*)

0161030

Ólífur til átu

0161040

Gullappelsínur (Marumi gullappelsín
ur, nagami gullappelsínur, læmhvatar
(Citrus aurantifolia × Fortunella
spp.))

0,01(*)

0161050

Stjörnualdin (bilimbi)

0,01(*)

0161060

Gallaldin

0,01(*)

0161070

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

0,01(*)

0161990

Annað

0,01(*)

b) Óætt hýði, lítið

0162010

Kíví

0162020

Litkaber (tröllígulber, ígulber, vörtu
ber, gullaldin, búlukka, salak)

0162030

Píslaraldin

0162040

Kaktusfíkjur

0162050

Stjörnuepli

0162060

Persimónur (Virginíu-kakí) (svart
aldin, hvítaldin, grænaldin, gulaldin,
mjúkaldin)

0,05(*) (+)

0,01(*)

Pýridat (summa pýridats, vatnsrofinnar
afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxý3-fenýlpýridasíns), og vatnsrjúfanlegra
tilsvarandi afleiða CL 9673, gefin upp sem
pýridat)

Própýsamíð (F) (R)
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0,01(*)

0161010

0162000

Pendímetalín (F)

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

Flúfenaset (summa allra efnasambanda
sem innihalda N-flúorfenýl-N-ísóprópýlhlutann, gefið upp sem flúfenaset)

Kenninúmer
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Pýridat (summa pýridats, vatnsrofinnar
afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxý3-fenýlpýridasíns), og vatnsrjúfanlegra
tilsvarandi afleiða CL 9673, gefin upp sem
pýridat)

c) Óætt hýði, stórt

0,05(*)

0,01(*)

0163010

Lárperur

0163020

Bananar (dvergbananar, mjölbananar,
eplabananar)

0163030

Mangó

0163040

Papæjualdin

0163050

Granatepli

0163060

Morgunberkjur (kvöldberkjur, sykur
epli/sólberkjur, flosberkjur (Annona
diversifolia) og önnur miðlungsstór
aldin af berkjuviðarætt)

0163070

Gvövur (drottningarhrísi/drekaávextir
(Hylocereus undatus))

0163080

Ananas

0163090

Brauðaldin (saðningaraldin)

0163100

Dáraaldin

0163110

Nónberkjur

0163990

Annað

0210000

0,01(*)

Annað

0163000

0200000
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Própýsamíð (F) (R)

0162990

Pendímetalín (F)

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

Flúfenaset (summa allra efnasambanda
sem innihalda N-flúorfenýl-N-ísóprópýlhlutann, gefið upp sem flúfenaset)

Kenninúmer
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2.

NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI
i)

Rótarávextir og hnýði

0,01(*)

0211000

a) Kartöflur

0212000

b) Hitabeltisrótarávextir og -hnýði

0212010

Kassava (þerrirætur, japanskar þerri
rætur, fílseyru)

0212020

Sætuhnúðar

0212030

Mjölrótarhnýði
jíkamarætur)

(svarðarhnetur,

0,15

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0212040

Örvarrætur

0212990

Annað

0213000

c) Aðrir rótarávextir og hnýði, að
sykurrófum undanskildum
Rauðrófur

0,05(*)

0213020

Gulrætur

0,2 (+)

0213030

Hnúðsilla

0,1

0213040

Piparrót
(hvannarætur,
skessujurtarrætur, gulvandarætur)

0,2 (+)

0213050

Ætisólblóm (hnúskaljós)

0,05(*)

0213060

Nípur

0,2 (+)

0213070

Steinseljurætur

0,2 (+)

0213080

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

0,05(*)

0213090

Hafursrætur
krókalappa)

0213100

Gulrófur

0,05(*)

0213110

Næpur

0,05(*)

0213990

Annað

0,05(*)

0220000

ii) Laukar

Pýridat (summa pýridats, vatnsrofinnar
afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxý3-fenýlpýridasíns), og vatnsrjúfanlegra
tilsvarandi afleiða CL 9673, gefin upp sem
pýridat)

0,05(*)

0213010

(svartrætur,
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Pendímetalín (F)

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

Flúfenaset (summa allra efnasambanda
sem innihalda N-flúorfenýl-N-ísóprópýlhlutann, gefið upp sem flúfenaset)

Kenninúmer
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æt

0,2

0,01(*)

0,05(*)

0,05(*)

(+)

0,01(*)

0220010

Hvítlaukur

(+)

0,05(*) (+)

0220020

Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)

(+)

0,05(*) (+)

0220030

Skalottlaukar

(+)

0,05(*) (+)

Pýridat (summa pýridats, vatnsrofinnar
afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxý3-fenýlpýridasíns), og vatnsrjúfanlegra
tilsvarandi afleiða CL 9673, gefin upp sem
pýridat)

Nr. 46/147

Própýsamíð (F) (R)

Pendímetalín (F)

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

Flúfenaset (summa allra efnasambanda
sem innihalda N-flúorfenýl-N-ísóprópýlhlutann, gefið upp sem flúfenaset)

Kenninúmer

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Amítról

20.8.2015

0220040

Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar
og svipuð yrki)

1 (+)

0220990

Annað

0,05(*)

0230000

0231000

iii) Aldingrænmeti

a)

0,01(*)

0,05(*)

0,05(*)

Náttskuggaætt

0,01(*)

0231010

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

(+)

0231020

Paprikur (eldpipar)

(+)

0231030

Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin
(S. macrocarpon))

(+)

0231040

Okrur

0231990

Annað

0232000

b) Plöntur af graskersætt — með ætu
hýði

0,05(*)

(+)

0232010

Gúrkur

0,01(*)

0232020

Smágúrkur

0,01(*)

0232030

Dvergbítar (sumargrasker, grasker
(gárugrasker), flöskugrasker (Lagen
aria siceraria), peruker, beiskju
gúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur)

0232990

Annað

0233000

0233010

c) Plöntur af graskersætt — með óætu
hýði
Melónur (horngúrkur)

0,02

0,01(*)

(+)

0,01(*)

0233020

Risagrasker (vetrargrasker, grasker
(seinsprottið yrki))

0233030

Vatnsmelónur

0,01(*)

0233990

Annað

0,01(*)

0,02

0234000

d) Sykurmaís (dvergmaís)

0,01(*)

0239000

e) Annað aldingrænmeti

0,01(*)

0240000

0241000

iv) Kál

0,01(*)

a) Blómstrandi kál

0241010

Spergilkál (sprotakál, næpukál, kína
spergilkál)

0241020

Blómkál

0241990

Annað

0242000

b) Kálhöfuð

Pýridat (summa pýridats, vatnsrofinnar
afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxý3-fenýlpýridasíns), og vatnsrjúfanlegra
tilsvarandi afleiða CL 9673, gefin upp sem
pýridat)

20.8.2015

Própýsamíð (F) (R)

Pendímetalín (F)

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

Flúfenaset (summa allra efnasambanda
sem innihalda N-flúorfenýl-N-ísóprópýlhlutann, gefið upp sem flúfenaset)

Kenninúmer

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Amítról

Nr. 46/148

(+)

0,05(*)

0,05(*)

0,02

0,05(*)

0,01(*)

0,05(*) (+)

0242010

Rósakál

0242020

Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál,
hvítkál)

1,5 (+)

0242990

Annað

0,05(*)

0243000

c) Blaðkál

0,05(*) (+)

0,5

0,01(*)

0243010

Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettu
kál, blómsturkál)

0,05(*)

0243020

Grænkál (sveitakál, portúgalskt græn
kál, portúgalskt hvítkál, fóðurkál)

0,2 (+)

0243990

0244000

0250000

0251000

Annað

0,05(*)

d) Hnúðkál

0,3

v) Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir

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

0251010

Vorsalat (strábrúða)

0251020

Pýridat (summa pýridats, vatnsrofinnar
afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxý3-fenýlpýridasíns), og vatnsrjúfanlegra
tilsvarandi afleiða CL 9673, gefin upp sem
pýridat)

Nr. 46/149

Própýsamíð (F) (R)

Pendímetalín (F)

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

Flúfenaset (summa allra efnasambanda
sem innihalda N-flúorfenýl-N-ísóprópýlhlutann, gefið upp sem flúfenaset)

Kenninúmer

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Amítról

20.8.2015

0,01(*)

0,05(*) (+)

0,05(*)

0,01(*)

0,05(*)

0,6

0,6 (+)

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

0,05(*)

0,6 (+)

0251030

Breiðblaða salatfíflar (villtir kaffifíflar,
rauðlaufssalat,
hrokkinblaðssalat,
sykurbrauðssalat (C. endivia var.
crispum/C. intybus var. foliosum),
túnfífilsblöð)

0,05(*)

0,6 (+)

0251040

Karsi (mungbaunaspírur, refasmára
spírur)

0,6

0,2 (+)

0251050

Vetrarkarsi

0,05(*)

0,01(*)

0251060

Klettasalat (gyltumustarður (Diplo
taxis spp.))

0,6

0,2 (+)

0251070

Sinnepskál

0,05(*)

0,01(*)

0251080

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

0,6

0,2 (+)

0251990

Annað

0,05(*)

0,01(*)

0252010

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

0252020

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

0252030

Blaðbeðjur (rauðrófulauf)

0252990

Annað

Própýsamíð (F) (R)

Pýridat (summa pýridats, vatnsrofinnar
afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxý3-fenýlpýridasíns), og vatnsrjúfanlegra
tilsvarandi afleiða CL 9673, gefin upp sem
pýridat)

b) Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)

20.8.2015

Pendímetalín (F)

0252000

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

0,01(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,05(*)

Flúfenaset (summa allra efnasambanda
sem innihalda N-flúorfenýl-N-ísóprópýlhlutann, gefið upp sem flúfenaset)

Kenninúmer

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Amítról

Nr. 46/150

0253000

c) Vínviðarlauf (klifurspínat/malabar
spínat, bananablöð, klifurakasía
(Acacia pennata))

0,01(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,05(*)

0254000

d) Brunnperla (tjarnavafklukka, kross
burkni, vatnsmímósa)

0,01(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,05(*)

0255000

e) Jólasalat

0,01(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,05(*)

0256000

f)

Kryddjurtir

0,02(*)

0,2 (+)

0256010

Kerfill

0,6

0,05(*)

0256020

Graslaukur

0,6

0,05(*) (+)

0256030

Blöð af selleríi (fenníkulauf, kóríander
lauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurt,
hvönn, spánarkerfill og önnur lauf
af
sveipjurtaætt,
fýlusveipþyrnir
(Eryngium foetidum))

0,6

0,3

0256040

Steinselja (blöð af seljurót)

2

0,05(*)

0256050

Salvía (vetrarsar,
krónublöð)

0256060

hjól

Pýridat (summa pýridats, vatnsrofinnar
afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxý3-fenýlpýridasíns), og vatnsrjúfanlegra
tilsvarandi afleiða CL 9673, gefin upp sem
pýridat)

Própýsamíð (F) (R)

2

0,05(*)

Rósmarín

0,6

0,05(*)

0256070

Garðablóðberg (meiran, kjarrminta)

0,6

0,05(*)

0256080

Basilíka (blöð af hjartafró, minta,
piparminta, helgibasilíka, basilíka,
sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú
og önnur), hófnafli, villt betellauf,
karrílauf)

0,6

0,05(*)

0256090

Lárviðarlauf (sítrónugras)

0,6

0,05(*)

0256100

Fáfnisgras (ísópur)

0,6

0,05(*)

0256990

Annað

0,6

0,05(*)

0260000

sumarsar,

Nr. 46/151

Pendímetalín (F)

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

Flúfenaset (summa allra efnasambanda
sem innihalda N-flúorfenýl-N-ísóprópýlhlutann, gefið upp sem flúfenaset)

Kenninúmer

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Amítról

20.8.2015

vi) Belgávextir (ferskir)

0260010

Baunir (með fræbelg) (grænar baunir/
garðbaunir/belgbaunir, glæsibaunir, snittu
baunir, spergilbaunir, þyrpibaunir, soja
baunir)

0260020

Baunir (án fræbelgs)
flögubaunir,
risabaunir,
augnbaunir)

0260030

Ertur (með fræbelg) (sykurertur)

0260040

Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar
ertur, kjúklingabaunir)

0260050

Linsubaunir

0260990

Annað

0270000

vii) Stöngulgrænmeti (ferskt)

0,01(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,05(*)

(breiðbaunir,
smjörbaunir,

0270010

Sperglar

0,05(*)

0,01(*)

0,05(*) (+)

0270020

Salatþistlar (hjólkrónustilkar)

0,05(*)

0,02

0,05(*)

Sellerí

0,1

0,01(*)

0,05(*)

0270040

Fenníkur

0,1

0,01(*)

0,05(*)

0270050

Ætiþistlar (bananablóm)

0,05(*) (+)

0,02

0,05(*)

0270060

Blaðlaukar

0,05(*) (+)

0,01(*)

1 (+)

0270070

Rabarbarar

0,05(*)

0,01(*)

0,05(*)

0270080

Bambussprotar

0,05(*)

0,01(*)

0,05(*)

0270090

Pálmakjarnar

0,05(*)

0,01(*)

0,05(*)

0270990

Annað

0,05(*)

0,01(*)

0,05(*)

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

viii) Sveppir

0280000

0,01(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,05(*)

ix) Þang og þari

0,01(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,05(*)

ÞURRKAÐIR BELGÁVEXTIR

0,01(*)

0,05(*)

0,15

0,01(*)

0,05(*)

0280010

Ræktaðir sveppir (ætisveppur, ostruvæntur,
shiitake-sveppur, sveppmygla (plöntu
hlutar))

0280020

Villtir sveppir (kantarellur, trufflur, stein
myrklar, kóngssveppir)

0280990

Annað

0290000
0300000

3.

Flúfenaset (summa allra efnasambanda
sem innihalda N-flúorfenýl-N-ísóprópýlhlutann, gefið upp sem flúfenaset)

0270030

Kenninúmer

Amítról

Pýridat (summa pýridats, vatnsrofinnar
afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxý3-fenýlpýridasíns), og vatnsrjúfanlegra
tilsvarandi afleiða CL 9673, gefin upp sem
pýridat)

20.8.2015

Própýsamíð (F) (R)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Pendímetalín (F)

Nr. 46/152

0300010

Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir,
risabaunir, smjörbaunir, garðbaunir, augn
baunir)

(+)

0300020

Linsubaunir

(+)

0300030

Ertur (kjúklingabaunir, fóðurertur, varpabaunir)

(+)

0300040

Lúpínur

0300990

Annað

0400000
0401000

4.

(+)

OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN
i)

Olíufræ

0401010

Hörfræ

0401020

Jarðhnetur

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

0,05(*)

0,01(*)

0,05(*)

0401030

Valmúafræ

0401040

Sesamfræ

0401050

Sólblómafræ

0401060

Repjufræ (arfanæpur, nepjur)

0401070

Sojabaunir

0401080

Mustarðsfræ

0401090

Baðmullarfræ

0401100

Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af
graskersætt)

0401110

Litunarþistlar

0401120

Hjólkrónur
(sævarkollur
(Echium
plantagineum), akursteinka (Buglossoides
arvensis))

0401130

Akurdoðrur

0401140

Hampfræ

0401150

Kristpálmafræ

0401990

Annað

Pýridat (summa pýridats, vatnsrofinnar
afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxý3-fenýlpýridasíns), og vatnsrjúfanlegra
tilsvarandi afleiða CL 9673, gefin upp sem
pýridat)

Própýsamíð (F) (R)

Nr. 46/153

(+)

(+)

ii) Olíurík aldin

0402000
0402010

Ólífur til olíuframleiðslu

0402020

Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)

0,02(*)

0402030

Pálmaaldin

0,02(*)

0402040

Dúnviðaraldin

0,02(*)

0402990

Annað

0,02(*)

0500000

Pendímetalín (F)

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

Flúfenaset (summa allra efnasambanda
sem innihalda N-flúorfenýl-N-ísóprópýlhlutann, gefið upp sem flúfenaset)

Kenninúmer

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Amítról

20.8.2015

5.

KORNTEGUNDIR

0,05(*) (+)

0,01(*)

0,05(*)

0500010

Bygg

0500020

Bókhveiti (halar, frumbyggjanjóli)

0,05(*)

0500030

Maís

0,05(*)

0,01(*)

0,05(*)

0,1

(+)

0,05(*)

0500050

Hafrar

0,05(*)

0500060

Hrísgrjón (villt hrísgrjón (Zizania aquatica))

0,05(*)

0500070

Rúgur

0,05(*)

0500080

Dúrra

0,05(*)

0500090

Hveiti (spelt, rúghveiti)

0500990

Annað (fræ af kanarígrasi (Phalaris canari
ensis))

0600000

6.

TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ
Te

0610000

i)

0620000

ii) Kaffibaunir

0630000

iii) Jurtate (þurrkað)

0631000

a) Blóm

0631010

Blóm af kryddbaldursbrá

0631020

Blóm af læknakólfi

0631030

Rósablöð

0631040

Jasmínublóm (ylliblóm (Sambucus
nigra))

0631050

Lindiblóm

0631990

Annað

0632000

b) Lauf

0632010

Jarðarberjalauf

0632020

Rauðrunnalauf (laufblöð af musteris
tré)

Pýridat (summa pýridats, vatnsrofinnar
afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxý3-fenýlpýridasíns), og vatnsrjúfanlegra
tilsvarandi afleiða CL 9673, gefin upp sem
pýridat)

Hirsi (kólfhirsi, hvingresi, fingurhirsi, perlu
hirsi)

Própýsamíð (F) (R)

0500040

20.8.2015

Pendímetalín (F)

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

Flúfenaset (summa allra efnasambanda
sem innihalda N-flúorfenýl-N-ísóprópýlhlutann, gefið upp sem flúfenaset)

Kenninúmer

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Amítról

Nr. 46/154

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,4

2 (+)

0,05(*)

0,4

2 (+)

0,1
0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

Indíánaþyrnislauf (Maté)

0632990

Annað

0633000

c) Rætur

0633010

Garðabrúðurót

0633020

Ginsengrót

0633990

Annað
d) Önnur jurtate

0639000

Pýridat (summa pýridats, vatnsrofinnar
afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxý3-fenýlpýridasíns), og vatnsrjúfanlegra
tilsvarandi afleiða CL 9673, gefin upp sem
pýridat)

0632030

Própýsamíð (F) (R)

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

Nr. 46/155

Pendímetalín (F)

Kenninúmer

Flúfenaset (summa allra efnasambanda
sem innihalda N-flúorfenýl-N-ísóprópýlhlutann, gefið upp sem flúfenaset)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Amítról

20.8.2015

0,5

0,05(*)

0,05(*) (+)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0640000

iv) Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0650000

v) Karób (Jóhannesarbrauð)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0700000

7.

HUMLAR (þurrkaðir)

0800000

8.

KRYDD

0810000

i)

Fræ

0810010

Anís

0810020

Ilmfrú

0810030

Sellerífræ (skessujurtarfræ)

0810040

Kóríanderfræ

0810050

Kúmínfræ

0810060

Dillfræ

0810070

Fenníkufræ

0810080

Grikkjasmári

0810090

Múskat

0810990

Annað

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,15 (+)

Allrahanda

0820020

Kínapipar (aníspipar)

0820030

Kúmen

0820040

Kardimommur

0820050

Einiber

0820060

Pipar, svartur, grænn og hvítur (langpipar,
perúpipar)

0820070

Vanillustangir

0820080

Tamarind

0820990

Annað

0830000

iii) Börkur

0830010

Kanill (kassíukanill)

0830990

Annað

0840000

Pýridat (summa pýridats, vatnsrofinnar
afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxý3-fenýlpýridasíns), og vatnsrjúfanlegra
tilsvarandi afleiða CL 9673, gefin upp sem
pýridat)

0820010

Própýsamíð (F) (R)

ii) Aldin og ber

Pendímetalín (F)

0820000

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

20.8.2015

Flúfenaset (summa allra efnasambanda
sem innihalda N-flúorfenýl-N-ísóprópýlhlutann, gefið upp sem flúfenaset)

Kenninúmer

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Amítról

Nr. 46/156

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,15 (+)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

iv) Rætur eða jarðstönglar

0840010

Lakkrísrót

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0840020

Engifer

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0840030

Túrmerik (kúrkúma)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0840040

Piparrót

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Annað

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0850000

v) Blómknappar

0850010

Negull

0850020

Kapers

0850990

Annað

Saffran

0860990

Annað

0870000

vii) Frækápur

0870010

Múskatblóm

0870990

Annað

0900000

9.

SYKURPLÖNTUR

Pýridat (summa pýridats, vatnsrofinnar
afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxý3-fenýlpýridasíns), og vatnsrjúfanlegra
tilsvarandi afleiða CL 9673, gefin upp sem
pýridat)

0860010

Própýsamíð (F) (R)

vi) Fræni

0860000

Pendímetalín (F)

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

Nr. 46/157

Flúfenaset (summa allra efnasambanda
sem innihalda N-flúorfenýl-N-ísóprópýlhlutann, gefið upp sem flúfenaset)

Kenninúmer

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Amítról

20.8.2015

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0900010

Sykurrófur (rætur)

0900020

Sykurreyr

0,01(*)

0900030

Kaffifífilsrætur

0,01(*)

0900990

Annað

0,01(*)

1000000
1010000
1011000

0,08

10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR
i)

Vefur

0,01(*)

0,01(*)

a) Svín

(+)

1011010

Vöðvi

0,05(*)

0,01(*)

0,05(*) (+)

1011020

Fita

0,05(*)

0,01(*)

0,05(*) (+)

1011030

Lifur

0,02(*)

(+)

0,1(*)

0,1 (+)

1011040

Nýru

0,05(*)

(+)

0,1(*)

0,3 (+)

1011050

Ætur sláturmatur

0,05(*)

0,1(*)

0,3 (+)

1011990

Annað

0,05(*)

0,1(*)

0,3 (+)

1012000

b) Nautgripir

1012010

Vöðvi

0,05(*)

0,01(*)

0,05(*) (+)

1012020

Fita

0,05(*)

0,01(*)

0,05(*) (+)

1012030

Lifur

0,02(*)

0,1(*)

0,2 (+)

(+)

(+)

Própýsamíð (F) (R)

Pýridat (summa pýridats, vatnsrofinnar
afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxý3-fenýlpýridasíns), og vatnsrjúfanlegra
tilsvarandi afleiða CL 9673, gefin upp sem
pýridat)

20.8.2015

Pendímetalín (F)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

(+)

0,1(*)

2 (+)

0,05(*)

0,1(*)

2 (+)

0,05(*)

0,1(*)

2 (+)

1012040

Nýru

0,05(*)

1012050

Ætur sláturmatur

1012990

Annað

1013000

c) Sauðfé

1013010

Vöðvi

0,05(*)

0,01(*)

0,05(*) (+)

1013020

Fita

0,05(*)

0,01(*)

0,05(*) (+)

1013030

Lifur

0,02(*)

(+)

0,1(*)

0,2 (+)

1013040

Nýru

0,05(*)

(+)

0,1(*)

2 (+)

1013050

Ætur sláturmatur

0,05(*)

0,1(*)

2 (+)

1013990

Annað

0,05(*)

0,1(*)

2 (+)

1014000

d) Geitur

1014010

Vöðvi

0,05(*)

0,01(*)

0,05(*) (+)

1014020

Fita

0,05(*)

0,01(*)

0,05(*) (+)

1014030

Lifur

0,02(*)

(+)

0,1(*)

0,2 (+)

1014040

Nýru

0,05(*)

(+)

0,1(*)

2 (+)

1014050

Ætur sláturmatur

0,05(*)

0,1(*)

2 (+)

1014990

Annað

0,05(*)

0,1(*)

2 (+)

Kenninúmer

1015000

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

Amítról

Flúfenaset (summa allra efnasambanda
sem innihalda N-flúorfenýl-N-ísóprópýlhlutann, gefið upp sem flúfenaset)

Nr. 46/158

(+)

(+)

e) Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar

(+)

1015010

Vöðvi

0,05(*)

0,01(*)

0,05(*) (+)

1015020

Fita

0,05(*)

0,01(*)

0,05(*) (+)

1015030

Lifur

0,02(*)

0,1(*)

0,2 (+)

1015040

Nýru

0,05(*)

0,1(*)

2 (+)

1015050

Ætur sláturmatur

0,05(*)

0,1(*)

2 (+)

1015990

Annað

0,05(*)

0,1(*)

2 (+)

1016000

f)

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

Pýridat (summa pýridats, vatnsrofinnar
afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxý3-fenýlpýridasíns), og vatnsrjúfanlegra
tilsvarandi afleiða CL 9673, gefin upp sem
pýridat)

Nr. 46/159

Própýsamíð (F) (R)

Pendímetalín (F)

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

Flúfenaset (summa allra efnasambanda
sem innihalda N-flúorfenýl-N-ísóprópýlhlutann, gefið upp sem flúfenaset)

Kenninúmer

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Amítról

20.8.2015

0,05(*)

1016010

Vöðvi

0,05(*)

0,01(*)

(+)

1016020

Fita

0,05(*)

0,01(*)

(+)

1016030

Lifur

0,02(*)

0,1(*)

(+)

1016040

Nýru

0,05(*)

0,1(*)

1016050

Ætur sláturmatur

0,05(*)

0,1(*)

1016990

Annað

0,05(*)

0,1(*)

1017000

(+)

g) Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur,
hjartardýr)

(+)

1017010

Vöðvi

0,05(*)

0,01(*)

0,05(*) (+)

1017020

Fita

0,05(*)

0,01(*)

0,05(*) (+)

1017030

Lifur

0,02(*)

0,1(*)

0,2 (+)

1017040

Nýru

0,05(*)

0,1(*)

2 (+)

1017050

Ætur sláturmatur

0,05(*)

0,1(*)

2 (+)

1017990

Annað

0,05(*)

0,1(*)

2 (+)

1020000

ii) Mjólk

1020010

Nautgripir

1020020

Sauðfé

1020030

Geitur

1020040

Hestar

1020990

Annað

1030000

iii) Fuglsegg

1030010

Hænsni

1030020

Endur

1030030

Gæsir

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*) (+)

0,05(*) (+)

0,05(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,05(*) (+)

Pendímetalín (F)

Própýsamíð (F) (R)

Pýridat (summa pýridats, vatnsrofinnar
afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxý3-fenýlpýridasíns), og vatnsrjúfanlegra
tilsvarandi afleiða CL 9673, gefin upp sem
pýridat)

20.8.2015

Flúfenaset (summa allra efnasambanda
sem innihalda N-flúorfenýl-N-ísóprópýlhlutann, gefið upp sem flúfenaset)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Amítról

Nr. 46/160

1040000

iv) Hunang (drottningarhunang, frjókorn,
vaxkaka með hunangi (vaxkökuhunang))

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

1050000

v) Froskdýr og skriðdýr (froskalappir,
krókódílar)

0,01(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,05(*)

1060000

vi) Sniglar

0,01(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,05(*)

1070000

vii) Aðrar afurðir landdýra (villt veiðidýr)

0,01(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,05(*)

Kenninúmer

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

1030040

Kornhænur

1030990

Annað

(*)
(**)
(a)
(F)

Neðri greiningarmörk
Samsetning varnarefna/kóða sem hámarksgildi leifa, eins og sett er fram í B-hluta III. viðauka, gilda um.
Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.
= Fituleysanlegt

Amítról
(+)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin
tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 24.10.2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram
fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
0110000

i)

Sítrusávextir

0110010

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

0110020

Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)

0110030

Sítrónur (skrápsítróna, sítróna, fingursítróna (Citrus medica var. sarcodactylis))

0110040

Súraldin

0110050

Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar tangórínu (Citrus reticulata x sinensis))

0110990

Annað

0120010

Möndlur

0120060

Heslihnetur (stórheslihnetur)

0120110

Valhnetur

20.8.2015

(+)

(+)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

0130000

iii)

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, brjóstaber (Ziziphus zizyphus))

0140990

Annað

0151000

a)

0151010

Vínber til neyslu

0151020

Vínþrúgur

0154030

Rifsber (rauð og hvít) og sólber

0154040

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

Nr. 46/161

Kjarnaávextir

Steinaldin

Vínber til neyslu og vínþrúgur

Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um stöðugleika við geymslu og greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarksgildum leifa
tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 24.10.2016 eða, ef umræddar upplýsingar
hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
0161030

Ólífur til átu

0402010

Ólífur til olíuframleiðslu

Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (Armoracia rusticana) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (Armoracia
rusticana) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr.
reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
0840040

Piparrót

Flúfenaset (summa allra efnasambanda sem innihalda N-flúorfenýl-N-ísóprópýl-hlutann, gefið upp sem flúfenaset)
(+)

(+)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin
tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 24.10.2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram
fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
0152000

b)

0154010

Bláber (aðalbláber)

0154020

Trönuber (rauðber/týtuber (V. vitis idaea))

0154030

Rifsber (rauð og hvít) og sólber

0154040

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

Jarðarber

Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (Armoracia rusticana) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (Armoracia
rusticana) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr.
reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
0840040

Piparrót

Nr. 46/162
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20.8.2015

Pendímetalín (F)
(+)

(+)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit
til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 24.10.2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram
fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
0152000

b)

0213020

Gulrætur

0213040

Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, gulvandarætur)

0213060

Nípur

0213070

Steinseljurætur

0220010

Hvítlaukur

0220020

Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)

0220030

Skalottlaukar

0231010

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

0231020

Paprikur (eldpipar)

0231030

Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin (S. macrocarpon))

0232000

b)

0232010

Gúrkur

0232020

Smágúrkur

0232030

Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker (Lagenaria siceraria), peruker, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur)

0232990

Annað

0233000

c)

0233010

Melónur (horngúrkur)

0233020

Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))

0233030

Vatnsmelónur

0233990

Annað

0270050

Ætiþistlar (bananablóm)

0270060

Blaðlaukar

Plöntur af graskersætt — með ætu hýði

Plöntur af graskersætt — með óætu hýði

Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (Armoracia rusticana) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (Armoracia
rusticana) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr.
reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
0840040

(+)

Jarðarber

Piparrót

Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin
tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 24.10.2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram
fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
1011030

Lifur

1011040

Nýru

1012030

Lifur

20.8.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1012040

Nýru

1013030

Lifur

1013040

Nýru

1014030

Lifur

1014040

Nýru

1016030

Lifur

Nr. 46/163

Própýsamíð (F) (R)
(R) = Skilgreiningin á efnaleifum er mismunandi fyrir eftirfarandi samsetningar á varnarefnum/kóðum:
Própýsamíð — kóði 1000000 Summa própýsamíðs og allra umbrotsefna sem innihalda 3,5-díklórbensósýruhlutann, gefið upp sem própýsamíð
(+)

(+)

(+)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit
til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 24.10.2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram
fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
0251010

Vorsalat (strábrúða)

0251020

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

0251030

Breiðblaða salatfíflar (villtir kaffifíflar, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat (C. endivia var. crispum/C. intybus var.
foliosum), túnfífilsblöð

0251040

Karsi (mungbaunaspírur, refasmáraspírur)

0251060

Klettasalat (gyltumustarður (Diplotaxis spp.))

0251080

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

0256000

f)

0256010

Kerfill

0256020

Graslaukur

0256030

Blöð af sellerí (fenníkulauf, kóríanderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaætt,
fýlusveipþyrnir (Eryngium foetidum))

0256040

Steinselja (blöð af seljurót)

0256050

Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)

0256060

Rósmarín

0256070

Garðablóðberg (meiran, kjarrminta)

0256080

Basilíka (blöð af hjartafró, minta, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnafli, villt
betellauf, karrílauf)

0256090

Lárviðarlauf (sítrónugras)

0256100

Fáfnisgras (ísópur)

0256990

Annað

Kryddjurtir

Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um stöðugleika við geymslu. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin
tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 24.10.2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram
fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
0300010

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

0300020

Linsubaunir

0300030

Ertur (kjúklingabaunir, fóðurertur, varpabaunir)

Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (Armoracia rusticana) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (Armoracia
rusticana) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr.
reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
0840040

Piparrót

Nr. 46/164

(+)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

20.8.2015

Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin
tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 24.10.2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram
fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
1011000

a)

Svín

1011010

Vöðvi

1011020

Fita

1011030

Lifur

1011040

Nýru

1011050

Ætur sláturmatur

1011990

Annað

1012000

b)

1012010

Vöðvi

1012020

Fita

1012030

Lifur

1012040

Nýru

1012050

Ætur sláturmatur

1012990

Annað

1013000

c)

1013010

Vöðvi

1013020

Fita

1013030

Lifur

1013040

Nýru

1013050

Ætur sláturmatur

1013990

Annað

1014000

d)

1014010

Vöðvi

1014020

Fita

1014030

Lifur

1014040

Nýru

1014050

Ætur sláturmatur

1014990

Annað

1015000

e)

1015010

Vöðvi

1015020

Fita

1015030

Lifur

Nautgripir

Sauðfé

Geitur

Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar

20.8.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1015040

Nýru

1015050

Ætur sláturmatur

1015990

Annað

1017000

g)

1017010

Vöðvi

1017020

Fita

1017030

Lifur

1017040

Nýru

1017050

Ætur sláturmatur

1017990

Annað

1020000

ii)

1020010

Nautgripir

1020020

Sauðfé

1020030

Geitur

1020040

Hestar

1020990

Annað

Nr. 46/165

Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)

Mjólk

Pýridat (summa pýridats, vatnsrofinnar afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxý-3-fenýlpýridasíns), og vatnsrjúfanlegra tilsvarandi afleiða CL 9673, gefin upp
sem pýridat)
(+)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin
tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 24.10.2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram
fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
0213090

Hafursrætur (svartrætur, æt krókalappa)

0220010

Hvítlaukur

0220020

Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)

0220030

Skalottlaukar

0220040

Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)

0234000

d)

Sykurmaís (dvergmaís)

0241000

a)

Blómstrandi kál

0241010

Spergilkál (sprotakál, næpukál, kínaspergilkál)

0241020

Blómkál

0241990

Annað

0242010

Rósakál

0242020

Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)

0243020

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

0244000

d)

0256020

Graslaukur

0270010

Sperglar

0270060

Blaðlaukar

0300040

Lúpínur

0401030

Valmúafræ

0401060

Repjufræ (arfanæpur, nepjur)

0500030

Maís

Hnúðkál

Nr. 46/166

(+)
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0631000

a)

0631010

Blóm af kryddbaldursbrá

0631020

Blóm af læknakólfi

0631030

Rósablöð

0631040

Jasmínublóm (ylliblóm (Sambucus nigra))

0631050

Lindiblóm

0631990

Annað

0632000

b)

0632010

Jarðarberjalauf

0632020

Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)

0632030

Indíánaþyrnislauf (Maté)

0632990

Annað

0633000

c)

0633010

Garðabrúðurót

0633020

Ginsengrót

0633990

Annað

0810000

i)

0810010

Anís

0810020

Ilmfrú

0810030

Sellerífræ (skessujurtarfræ)

0810040

Kóríanderfræ

0810050

Kúmínfræ

0810060

Dillfræ

0810070

Fenníkufræ

0810080

Grikkjasmári

0810090

Múskat

0810990

Annað

0820000

ii)

0820010

Allrahanda

0820020

Kínapipar (aníspipar)

0820030

Kúmen

0820040

Kardimommur

0820050

Einiber

0820060

Pipar, svartur, grænn og hvítur (langpipar, perúpipar)

0820070

Vanillustangir

0820080

Tamarind

0820990

Annað

20.8.2015

Blóm

Lauf

Rætur

Fræ

Aldin og ber

Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (Armoracia rusticana) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (Armoracia
rusticana) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr.
reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
0840040

Piparrót

20.8.2015

(+)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 46/167

Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um stöðugleika við geymslu og greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarksgildum leifa
tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 24.10.2016 eða, ef umræddar upplýsingar
hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
1011010

Vöðvi

1011020

Fita

1011030

Lifur

1011040

Nýru

1011050

Ætur sláturmatur

1011990

Annað

1012010

Vöðvi

1012020

Fita

1012030

Lifur

1012040

Nýru

1012050

Ætur sláturmatur

1012990

Annað

1013010

Vöðvi

1013020

Fita

1013030

Lifur

1013040

Nýru

1013050

Ætur sláturmatur

1013990

Annað

1014010

Vöðvi

1014020

Fita

1014030

Lifur

1014040

Nýru

1014050

Ætur sláturmatur

1014990

Annað

1015010

Vöðvi

1015020

Fita

1015030

Lifur

1015040

Nýru

1015050

Ætur sláturmatur

1015990

Annað

1016010

Vöðvi

1016020

Fita

1016030

Lifur

1017010

Vöðvi

1017020

Fita

1017030

Lifur

Nr. 46/168
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1017040

Nýru

1017050

Ætur sláturmatur

1017990

Annað

1020000

ii)Mjólk

1020010

Nautgripir

1020020

Sauðfé

1020030

Geitur

1020040

Hestar

1020990

Annað

1030000

iii)Fuglsegg

1030010

Hænsni

1030020

Endur

1030030

Gæsir

1030040

Kornhænur

1030990

Annað“

20.8.2015

b) Eftirfarandi dálkar bætist við fyrir dínókap og fípróníl:

0100000
0110000

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

1.

NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR
i)

0.005(*)

Sítrusávextir

0,02(*)

0110010

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

0110020

Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir
blendingar)

0110030

Sítrónur (skrápsítróna,
sarcodactylis))

0110040

Súraldin

0110050

Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar
tangórínu (Citrus reticulata x sinensis))

sítróna,

Fípróníl (summa fípróníls og súlfón
umbrotsefnis (MB46136) gefin upp sem
fípróníl) (F)

Kenninúmer

Dínókap (summa dínókaphverfna og
samsvarandi fenóla þeirra, gefin upp sem
dínókap) (F) (Ef einungis meptýldínókap
eða samsvarandi fenól þess eru greind, en
ekki fleiri af þeim þáttum, sem dínókap
samanstendur af (þ.m.t. samsvarandi
fenól þeirra), gilda hámarksgildi leifa og
skilgreining á leifum fyrir meptýldínókap.)

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

tangeló

fingursítróna

(að

(Citrus

undanskildum

medica

var.

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

0110990

Annað

0120000

ii) Trjáhnetur

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

0130010

Epli (skógarepli)

0130020

Perur (sandperur)

0130030

Kveði

0130040

Trjámispilsaldin

0130050

Dúnepli

0130990

Annað

0140000

iv) Steinaldin

0140010

Apríkósur

Nr. 46/169

0,05(*)

0,02(*)

0,02(*)

Fípróníl (summa fípróníls og súlfón
umbrotsefnis (MB46136) gefin upp sem
fípróníl) (F)

Kenninúmer

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Dínókap (summa dínókaphverfna og
samsvarandi fenóla þeirra, gefin upp sem
dínókap) (F) (Ef einungis meptýldínókap
eða samsvarandi fenól þess eru greind, en
ekki fleiri af þeim þáttum, sem dínókap
samanstendur af (þ.m.t. samsvarandi
fenól þeirra), gilda hámarksgildi leifa og
skilgreining á leifum fyrir meptýldínókap.)

20.8.2015

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

0140020

Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)

0140030

Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)

0140040

Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur, brjósta
ber (Ziziphus zizyphus))

0140990

Annað

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

0153010

Brómber

0153020

Daggarber (logaber, teigsber, bersaber, múltuber og aðrir Rubus-blend
ingar)

0153030

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

0153990

Annað

0154000

d) Önnur smá aldin og ber

0154010

Bláber (aðalbláber)

0154020

Trönuber (rauðber/týtuber (V. vitis idaea))

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))

20.8.2015

0,02(*)

Fípróníl (summa fípróníls og súlfón
umbrotsefnis (MB46136) gefin upp sem
fípróníl) (F)

Kenninúmer

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Dínókap (summa dínókaphverfna og
samsvarandi fenóla þeirra, gefin upp sem
dínókap) (F) (Ef einungis meptýldínókap
eða samsvarandi fenól þess eru greind, en
ekki fleiri af þeim þáttum, sem dínókap
samanstendur af (þ.m.t. samsvarandi
fenól þeirra), gilda hámarksgildi leifa og
skilgreining á leifum fyrir meptýldínókap.)

Nr. 46/170

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

0154080

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

0154990

Annað

0160000

vi) Ýmis aldin

0161000

0,02(*)

a) Ætt hýði

0161010

Döðlur

0161020

Fíkjur

0161030

Ólífur til átu

0161040

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

0161050

Stjörnualdin (bilimbi)

0161060

Gallaldin

0161070

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

0161990

Annað

0162000

Nr. 46/171

gullappelsínur,

b) Óætt hýði, lítið

0162010

Kíví

0162020

Litkaber (tröllígulber, ígulber, vörtuber, gullaldin, búlukka, salak)

0162030

Píslaraldin

0162040

Kaktusfíkjur

0162050

Stjörnuepli

0162060

Persimónur (Virginíu-kakí) (svartaldin, hvítaldin, grænaldin, gulaldin,
mjúkaldin)

Fípróníl (summa fípróníls og súlfón
umbrotsefnis (MB46136) gefin upp sem
fípróníl) (F)

Kenninúmer

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Dínókap (summa dínókaphverfna og
samsvarandi fenóla þeirra, gefin upp sem
dínókap) (F) (Ef einungis meptýldínókap
eða samsvarandi fenól þess eru greind, en
ekki fleiri af þeim þáttum, sem dínókap
samanstendur af (þ.m.t. samsvarandi
fenól þeirra), gilda hámarksgildi leifa og
skilgreining á leifum fyrir meptýldínókap.)

20.8.2015

Kenninúmer

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

0162990

Annað
c) Óætt hýði, stórt

0163000
0163010

Lárperur

0163020

Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabananar)

0163030

Mangó

0163040

Papæjualdin

0163050

Granatepli

0163060

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

0163070

Gvövur (drottningarhrísi/drekaávextir (Hylocereus undatus))

0163080

Ananas

0163090

Brauðaldin (saðningaraldin)

0163100

Dáraaldin

0163110

Nónberkjur

0163990

Annað

0200000
0210000

20.8.2015

Fípróníl (summa fípróníls og súlfón
umbrotsefnis (MB46136) gefin upp sem
fípróníl) (F)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Dínókap (summa dínókaphverfna og
samsvarandi fenóla þeirra, gefin upp sem
dínókap) (F) (Ef einungis meptýldínókap
eða samsvarandi fenól þess eru greind, en
ekki fleiri af þeim þáttum, sem dínókap
samanstendur af (þ.m.t. samsvarandi
fenól þeirra), gilda hámarksgildi leifa og
skilgreining á leifum fyrir meptýldínókap.)

Nr. 46/172

2.

NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI
i)

Rótarávextir og hnýði

0,02(*)

0211000

a) Kartöflur

0,01 (+)

0212000

b) Hitabeltisrótarávextir og -hnýði

0.005(*)

0212010

Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, fílseyru)

0212020

Sætuhnúðar

0212030

Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jíkamarætur)

0212040

Örvarrætur

0212990

Annað

0213000

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

c) Aðrir rótarávextir og hnýði, að sykurrófum undanskildum

0213010

Rauðrófur

0213020

Gulrætur

0213030

Hnúðsilla

0213040

Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, gulvandarætur)

0213050

Ætisólblóm (hnúskaljós)

0213060

Nípur

0213070

Steinseljurætur

0213080

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

0213090

Hafursrætur (svartrætur, æt krókalappa)

0213100

Gulrófur

0213110

Næpur

0213990

Annað

0220000

Nr. 46/173

ii) Laukar

Fípróníl (summa fípróníls og súlfón
umbrotsefnis (MB46136) gefin upp sem
fípróníl) (F)

Kenninúmer

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Dínókap (summa dínókaphverfna og
samsvarandi fenóla þeirra, gefin upp sem
dínókap) (F) (Ef einungis meptýldínókap
eða samsvarandi fenól þess eru greind, en
ekki fleiri af þeim þáttum, sem dínókap
samanstendur af (þ.m.t. samsvarandi
fenól þeirra), gilda hámarksgildi leifa og
skilgreining á leifum fyrir meptýldínókap.)

20.8.2015

0.005(*)

0,02(*)

0220010

Hvítlaukur

0220020

Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)

0,02

0220030

Skalottlaukar

0,02

0220040

Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)

0.005(*)

0220990

Annað

0.005(*)

0230000
0231000
0231010

0.005(*)

iii) Aldingrænmeti
a) Náttskuggaætt
Tómatar (kirsuberjatómatar, Physalis spp., goðaber, úlfaber (Lycium
barbarum og L. chinense), trjátómatar)

0.005(*)
0,02(*)

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

0231020

Paprikur (eldpipar)

0231030

Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin (S. macrocarpon))

0231040

Okrur

0231990

Annað

0232000

b) Plöntur af graskersætt — með ætu hýði

0232010

Gúrkur

0232020

Smágúrkur

0232030

Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker
(Lagenaria siceraria), peruker, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur)

0232990

Annað

0233000

20.8.2015

0,05(*)

c) Plöntur af graskersætt — með óætu hýði

0233010

Melónur (horngúrkur)

0,02(*)

0233020

Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))

0,05(*)

0233030

Vatnsmelónur

0,02(*)

0233990

Annað

0,05(*)

0234000

d) Sykurmaís (dvergmaís)

0,02(*)

0239000

e) Annað aldingrænmeti

0,02(*)

0240000
0241000

Fípróníl (summa fípróníls og súlfón
umbrotsefnis (MB46136) gefin upp sem
fípróníl) (F)

Kenninúmer

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Dínókap (summa dínókaphverfna og
samsvarandi fenóla þeirra, gefin upp sem
dínókap) (F) (Ef einungis meptýldínókap
eða samsvarandi fenól þess eru greind, en
ekki fleiri af þeim þáttum, sem dínókap
samanstendur af (þ.m.t. samsvarandi
fenól þeirra), gilda hámarksgildi leifa og
skilgreining á leifum fyrir meptýldínókap.)

Nr. 46/174

iv) Kál

0,02(*)

a) Blómstrandi kál

0241010

Spergilkál (sprotakál, næpukál, kínaspergilkál)

0241020

Blómkál

0241990

Annað

0,01

0242000

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

Nr. 46/175

Fípróníl (summa fípróníls og súlfón
umbrotsefnis (MB46136) gefin upp sem
fípróníl) (F)

Kenninúmer

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Dínókap (summa dínókaphverfna og
samsvarandi fenóla þeirra, gefin upp sem
dínókap) (F) (Ef einungis meptýldínókap
eða samsvarandi fenól þess eru greind, en
ekki fleiri af þeim þáttum, sem dínókap
samanstendur af (þ.m.t. samsvarandi
fenól þeirra), gilda hámarksgildi leifa og
skilgreining á leifum fyrir meptýldínókap.)

20.8.2015

b) Kálhöfuð

0242010

Rósakál

0242020

Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)

0.005(*)

0242990

Annað

0.005(*)

0243000

c) Blaðkál

0243010

Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)

0243020

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

0243990

Annað

0244000
0250000
0251000

0,01

0.005(*)

d) Hnúðkál

0.005(*)

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 salatfíflar (villtir kaffifíflar, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat,
sykurbrauðssalat (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum),
túnfífilsblöð)

0251040

Karsi (mungbaunaspírur, refasmáraspírur)

0251050

Vetrarkarsi

0251060

Klettasalat (gyltumustarður (Diplotaxis spp.))

0251070

Sinnepskál

0.005(*)
0,02(*)

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

0251080

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

0251990

Annað

0252000

b) Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)

0252010

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

0252020

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

0252030

Blaðbeðjur (rauðrófulauf)

0252990

Annað

20.8.2015

0,02(*)

0253000

c) Vínviðarlauf (klifurspínat/malabarspínat, bananablöð, klifurakasía
(Acacia pennata))

0,02(*)

0254000

d) Brunnperla (tjarnavafklukka, krossburkni, vatnsmímósa)

0,02(*)

0255000

e) Jólasalat

0,02(*)

0256000

f)

Kryddjurtir

0256010

Kerfill

0256020

Graslaukur

0256030

Blöð af selleríi (fenníkulauf, kóríanderlauf, dilllauf, kúmenlauf,
skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaætt,
fýlusveipþyrnir (Eryngium foetidum))

0256040

Steinselja (blöð af seljurót)

0256050

Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)

0256060

Rósmarín

0,05(*)

Fípróníl (summa fípróníls og súlfón
umbrotsefnis (MB46136) gefin upp sem
fípróníl) (F)

Kenninúmer

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Dínókap (summa dínókaphverfna og
samsvarandi fenóla þeirra, gefin upp sem
dínókap) (F) (Ef einungis meptýldínókap
eða samsvarandi fenól þess eru greind, en
ekki fleiri af þeim þáttum, sem dínókap
samanstendur af (þ.m.t. samsvarandi
fenól þeirra), gilda hámarksgildi leifa og
skilgreining á leifum fyrir meptýldínókap.)

Nr. 46/176

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

0256070

Garðablóðberg (meiran, kjarrminta)

0256080

Basilíka (blöð af hjartafró, minta, piparminta, helgibasilíka, basilíka,
sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnafli, villt betellauf,
karrílauf)

0256090

Lárviðarlauf (sítrónugras)

0256100

Fáfnisgras (ísópur)

0256990

Annað

0260000

vi) Belgávextir (ferskir)

0260010

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

0260020

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

0260030

Ertur (með fræbelg) (sykurertur)

0260040

Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)

0260050

Linsubaunir

0260990

Annað

0270000

vii) Stöngulgrænmeti (ferskt)

Nr. 46/177

Fípróníl (summa fípróníls og súlfón
umbrotsefnis (MB46136) gefin upp sem
fípróníl) (F)

Kenninúmer

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Dínókap (summa dínókaphverfna og
samsvarandi fenóla þeirra, gefin upp sem
dínókap) (F) (Ef einungis meptýldínókap
eða samsvarandi fenól þess eru greind, en
ekki fleiri af þeim þáttum, sem dínókap
samanstendur af (þ.m.t. samsvarandi
fenól þeirra), gilda hámarksgildi leifa og
skilgreining á leifum fyrir meptýldínókap.)

20.8.2015

0,02(*)

0.005(*)

0,02(*)

0270010

Sperglar

0.005(*)

0270020

Salatþistlar (hjólkrónustilkar)

0.005(*)

0270030

Sellerí

0.005(*)

0270040

Fenníkur

0.005(*)

0270050

Ætiþistlar (bananablóm)

0.005(*)

0270060

Blaðlaukar

0,01

0270070

Rabarbarar

0.005(*)

0270080

Bambussprotar

0.005(*)

0270090

Pálmakjarnar

0.005(*)

Kenninúmer

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

0270990

Annað

0.005(*)

viii) Sveppir

0280000

0,02(*)

0.005(*)

ix) Þang og þari

0,02(*)

0.005(*)

ÞURRKAÐIR BELGÁVEXTIR

0,05(*)

0.005(*)

0,05(*)

0.005(*)

0280010

Ræktaðir sveppir (ætisveppur, ostruvæntur, shiitake-sveppur, sveppmygla
(plöntuhlutar))

0280020

Villtir sveppir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)

0280990

Annað

0290000
0300000

3.

0300010

Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir,
garðbaunir, augnbaunir)

0300020

Linsubaunir

0300030

Ertur (kjúklingabaunir, fóðurertur, varpabaunir)

0300040

Lúpínur

0300990

Annað

0400000
0401000

20.8.2015

4.

Fípróníl (summa fípróníls og súlfón
umbrotsefnis (MB46136) gefin upp sem
fípróníl) (F)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Dínókap (summa dínókaphverfna og
samsvarandi fenóla þeirra, gefin upp sem
dínókap) (F) (Ef einungis meptýldínókap
eða samsvarandi fenól þess eru greind, en
ekki fleiri af þeim þáttum, sem dínókap
samanstendur af (þ.m.t. samsvarandi
fenól þeirra), gilda hámarksgildi leifa og
skilgreining á leifum fyrir meptýldínókap.)

Nr. 46/178

OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN
i)

Olíufræ

0401010

Hörfræ

0401020

Jarðhnetur

0401030

Valmúafræ

0401040

Sesamfræ

0401050

Sólblómafræ

0401060

Repjufræ (arfanæpur, nepjur)

0401070

Sojabaunir

0401080

Mustarðsfræ

0401090

Baðmullarfræ

flögubaunir,

risabaunir,

smjörbaunir,

Kenninúmer

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

0401100

Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af graskersætt)

0401110

Litunarþistlar

0401120

Hjólkrónur (sævarkollur (Echium plantagineum), akursteinka (Buglossoides
arvensis))

0401130

Akurdoðrur

0401140

Hampfræ

0401150

Kristpálmafræ

0401990

Annað

0,05(*)

0.005(*)

ii) Olíurík aldin

0402000
0402010

Ólífur til olíuframleiðslu

0402020

Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)

0402030

Pálmaaldin

0402040

Dúnviðaraldin

0402990

Annað

0500000

Nr. 46/179

Fípróníl (summa fípróníls og súlfón
umbrotsefnis (MB46136) gefin upp sem
fípróníl) (F)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Dínókap (summa dínókaphverfna og
samsvarandi fenóla þeirra, gefin upp sem
dínókap) (F) (Ef einungis meptýldínókap
eða samsvarandi fenól þess eru greind, en
ekki fleiri af þeim þáttum, sem dínókap
samanstendur af (þ.m.t. samsvarandi
fenól þeirra), gilda hámarksgildi leifa og
skilgreining á leifum fyrir meptýldínókap.)

20.8.2015

5.

KORNTEGUNDIR

0500010

Bygg

0500020

Bókhveiti (halar, frumbyggjanjóli)

0500030

Maís

0500040

Hirsi (kólfhirsi, hvingresi, fingurhirsi, perluhirsi)

0500050

Hafrar

0500060

Hrísgrjón (villt hrísgrjón (Zizania aquatica))

0500070

Rúgur

0500080

Dúrra

0500090

Hveiti (spelt, rúghveiti)

0500990

Annað (fræ af kanarígrasi (Phalaris canariensis))

Kenninúmer

0600000

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

6.

TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ
Te

0610000

i)

0620000

ii) Kaffibaunir

0630000

iii) Jurtate (þurrkað)

0631000

a) Blóm

0631010

Blóm af kryddbaldursbrá

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

0633000

c) Rætur

0633010

Garðabrúðurót

0633020

Ginsengrót

0633990

Annað

0639000

d) Önnur jurtate

0640000

iv) Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)

0650000

v) Karób (Jóhannesarbrauð)

20.8.2015

Fípróníl (summa fípróníls og súlfón
umbrotsefnis (MB46136) gefin upp sem
fípróníl) (F)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Dínókap (summa dínókaphverfna og
samsvarandi fenóla þeirra, gefin upp sem
dínókap) (F) (Ef einungis meptýldínókap
eða samsvarandi fenól þess eru greind, en
ekki fleiri af þeim þáttum, sem dínókap
samanstendur af (þ.m.t. samsvarandi
fenól þeirra), gilda hámarksgildi leifa og
skilgreining á leifum fyrir meptýldínókap.)

Nr. 46/180

0,1(*)

0.005(*)

Kenninúmer

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

0700000

7.

HUMLAR (þurrkaðir)

0800000

8.

KRYDD

0810000

i)

Fræ

0810010

Anís

0810020

Ilmfrú

0810030

Sellerífræ (skessujurtarfræ)

0810040

Kóríanderfræ

0810050

Kúmínfræ

0810060

Dillfræ

0810070

Fenníkufræ

0810080

Grikkjasmári

0810090

Múskat

0810990

Annað

0820000

ii) Aldin og ber

0820010

Allrahanda

0820020

Kínapipar (aníspipar)

0820030

Kúmen

0820040

Kardimommur

0820050

Einiber

0820060

Pipar, svartur, grænn og hvítur (langpipar, perúpipar)

0820070

Vanillustangir

0820080

Tamarind

Nr. 46/181

Fípróníl (summa fípróníls og súlfón
umbrotsefnis (MB46136) gefin upp sem
fípróníl) (F)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Dínókap (summa dínókaphverfna og
samsvarandi fenóla þeirra, gefin upp sem
dínókap) (F) (Ef einungis meptýldínókap
eða samsvarandi fenól þess eru greind, en
ekki fleiri af þeim þáttum, sem dínókap
samanstendur af (þ.m.t. samsvarandi
fenól þeirra), gilda hámarksgildi leifa og
skilgreining á leifum fyrir meptýldínókap.)

20.8.2015

0,1(*)

0.005(*)

0,1(*)

0.005(*)

0,1(*)

0.005(*)

Kenninúmer

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

0820990

20.8.2015

Fípróníl (summa fípróníls og súlfón
umbrotsefnis (MB46136) gefin upp sem
fípróníl) (F)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Dínókap (summa dínókaphverfna og
samsvarandi fenóla þeirra, gefin upp sem
dínókap) (F) (Ef einungis meptýldínókap
eða samsvarandi fenól þess eru greind, en
ekki fleiri af þeim þáttum, sem dínókap
samanstendur af (þ.m.t. samsvarandi
fenól þeirra), gilda hámarksgildi leifa og
skilgreining á leifum fyrir meptýldínókap.)

Nr. 46/182

0,1(*)

0.005(*)

Annað
iii) Börkur

0830000
0830010

Kanill (kassíukanill)

0830990

Annað
iv) Rætur eða jarðstönglar

0840000
0840010

Lakkrísrót

0,1(*)

0.005(*)

0840020

Engifer

0,1(*)

0.005(*)

0840030

Túrmerik (kúrkúma)

0,1(*)

0.005(*)

0840040

Piparrót

(+)

(+)

0840990

Annað

0,1(*)

0.005(*)

0,1(*)

0.005(*)

0,1(*)

0.005(*)

0,1(*)

0.005(*)

0,02(*)

0.005(*)

v) Blómknappar

0850000
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

Nr. 46/183

Fípróníl (summa fípróníls og súlfón
umbrotsefnis (MB46136) gefin upp sem
fípróníl) (F)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Dínókap (summa dínókaphverfna og
samsvarandi fenóla þeirra, gefin upp sem
dínókap) (F) (Ef einungis meptýldínókap
eða samsvarandi fenól þess eru greind, en
ekki fleiri af þeim þáttum, sem dínókap
samanstendur af (þ.m.t. samsvarandi
fenól þeirra), gilda hámarksgildi leifa og
skilgreining á leifum fyrir meptýldínókap.)

20.8.2015

1011010

Vöðvi

0,05(*)

0.005(*)

1011020

Fita

0,05(*)

0,07 (+)

1011030

Lifur

0,1(*)

0.015 (+)

1011040

Nýru

0,05(*)

0.015 (+)

1011050

Ætur sláturmatur

0,1(*)

0,07 (+)

1011990

Annað

0,1(*)

0,07 (+)

1012000

b) Nautgripir

1012010

Vöðvi

0,05(*)

0.006 (+)

1012020

Fita

0,05(*)

0,09 (+)

1012030

Lifur

0,1(*)

0,02 (+)

1012040

Nýru

0,05(*)

0.015 (+)

1012050

Ætur sláturmatur

0,1(*)

0,09 (+)

1012990

Annað

0,1(*)

0,09 (+)

1013000

c) Sauðfé

1013010

Vöðvi

0,05(*)

0.006 (+)

1013020

Fita

0,05(*)

0,9 (+)

1013030

Lifur

0,1(*)

0,02 (+)

1013040

Nýru

0,05(*)

0.015 (+)

1013050

Ætur sláturmatur

0,1(*)

0,09 (+)

1013990

Annað

0,1(*)

0,09 (+)

Kenninúmer

1000000
1010000
1011000

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

10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR
i)

Vefur
a) Svín

20.8.2015

Fípróníl (summa fípróníls og súlfón
umbrotsefnis (MB46136) gefin upp sem
fípróníl) (F)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Dínókap (summa dínókaphverfna og
samsvarandi fenóla þeirra, gefin upp sem
dínókap) (F) (Ef einungis meptýldínókap
eða samsvarandi fenól þess eru greind, en
ekki fleiri af þeim þáttum, sem dínókap
samanstendur af (þ.m.t. samsvarandi
fenól þeirra), gilda hámarksgildi leifa og
skilgreining á leifum fyrir meptýldínókap.)

Nr. 46/184

1014000

d) Geitur

1014010

Vöðvi

0,05(*)

0.006 (+)

1014020

Fita

0,05(*)

0,09 (+)

1014030

Lifur

0,1(*)

0,02 (+)

1014040

Nýru

0,05(*)

0.015 (+)

1014050

Ætur sláturmatur

0,1(*)

0,09 (+)

1014990

Annað

0,1(*)

0,09 (+)

Kenninúmer

1015000

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

e) Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar

1015010

Vöðvi

0,05(*)

0.006 (+)

1015020

Fita

0,05(*)

0,09 (+)

1015030

Lifur

0,1(*)

0,02 (+)

1015040

Nýru

0,05(*)

0.015 (+)

1015050

Ætur sláturmatur

0,1(*)

0,09 (+)

1015990

Annað

0,1(*)

0,09 (+)

1016000

f)

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

1016010

Vöðvi

0,05(*)

0.015 (+)

1016020

Fita

0,05(*)

0,02 (+)

1016030

Lifur

0,1(*)

0.015 (+)

1016040

Nýru

0,05(*)

0.005(*)

1016050

Ætur sláturmatur

0,1(*)

0.005(*)

1016990

Annað

0,1(*)

0.005(*)

1017000

g) Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)

1017010

Vöðvi

0,05(*)

0.006 (+)

1017020

Fita

0,05(*)

0,09 (+)

1017030

Lifur

0,1(*)

0,02 (+)

Nr. 46/185

Fípróníl (summa fípróníls og súlfón
umbrotsefnis (MB46136) gefin upp sem
fípróníl) (F)
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Dínókap (summa dínókaphverfna og
samsvarandi fenóla þeirra, gefin upp sem
dínókap) (F) (Ef einungis meptýldínókap
eða samsvarandi fenól þess eru greind, en
ekki fleiri af þeim þáttum, sem dínókap
samanstendur af (þ.m.t. samsvarandi
fenól þeirra), gilda hámarksgildi leifa og
skilgreining á leifum fyrir meptýldínókap.)

20.8.2015

1017040

Nýru

0,05(*)

0.015 (+)

1017050

Ætur sláturmatur

0,1(*)

0,09 (+)

1017990

Annað

0,1(*)

0,09 (+)

0,03(*)

0,01 (+)

0,05(*)

0.015 (+)

0,05(*)

0.005(*)

Kenninúmer

1020000

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

ii) Mjólk

1020010

Nautgripir

1020020

Sauðfé

1020030

Geitur

1020040

Hestar

1020990

Annað

1030000

iii) Fuglsegg

1030010

Hænsni

1030020

Endur

1030030

Gæsir

1030040

Kornhænur

1030990

Annað

1040000

iv) Hunang (drottningarhunang,
(vaxkökuhunang))

frjókorn,

vaxkaka

með

hunangi

1050000

v) Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókódílar)

0,05(*)

0.005(*)

1060000

vi) Sniglar

0,05(*)

0.005(*)

1070000

vii) Aðrar afurðir landdýra (villt veiðidýr)

0,05(*)

0.005(*)

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

Nr. 46/186
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Dínókap (summa dínókaphverfna og samsvarandi fenóla þeirra, gefin upp sem dínókap) (F) (Ef einungis meptýldínókap eða samsvarandi
fenól þess eru greind, en ekki fleiri af þeim þáttum, sem dínókap samanstendur af (þ.m.t. samsvarandi fenól þeirra), gilda hámarksgildi leifa
og skilgreining á leifum fyrir meptýldínókap.)
(+)

Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (Armoracia rusticana) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir
piparrót (Armoracia rusticana) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum
eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
0840040

Piparrót

Fípróníl (summa fípróníls og súlfón umbrotsefnis (MB46136) gefin upp sem fípróníl) (F)
(+)

Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,005 (*) nema því verði breytt með reglugerð.
0211000

(+)

(+)

(+)

1011030

Lifur

1011040

Nýru

Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,015 nema því verði breytt með reglugerð.
1011050

Ætur sláturmatur

1011990

Annað

Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,005 (*) nema því verði breytt með reglugerð.

(+)

Nýru

Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,06 nema því verði breytt með reglugerð.
1012050

Ætur sláturmatur

1012990

Annað

Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,005 (*) nema því verði breytt með reglugerð.
1013010

(+)

Lifur

Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0.009 nema því verði breytt með reglugerð.
1012040

(+)

Fita

Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0.015 nema því verði breytt með reglugerð.
1012030

(+)

Vöðvi

Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,06 nema því verði breytt með reglugerð.
1012020

(+)

Fita

Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,005 (*) nema því verði breytt með reglugerð.

1012010

(+)

Piparrót

Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,015 nema því verði breytt með reglugerð.
1011020

(+)

Kartöflur

Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (Armoracia rusticana) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir
piparrót (Armoracia rusticana) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum
eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
0840040

(+)

a)

Vöðvi

Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,06 nema því verði breytt með reglugerð.
1013020

Fita

20.8.2015

(+)

(+)

1013050

Ætur sláturmatur

1013990

Annað

Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,005 (*) nema því verði breytt með reglugerð.

(+)

1014050

Ætur sláturmatur

1014990

Annað

Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,005 (*) nema því verði breytt með reglugerð.

(+)

Nýru

Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,06 nema því verði breytt með reglugerð.
1015050

Ætur sláturmatur

1015990

Annað

Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,005 (*) nema því verði breytt með reglugerð.
1016010

(+)

Lifur

Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0.009 nema því verði breytt með reglugerð.
1015040

(+)

Fita

Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0.015 nema því verði breytt með reglugerð.
1015030

(+)

Vöðvi

Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,06 nema því verði breytt með reglugerð.
1015020

(+)

Nýru

Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,06 nema því verði breytt með reglugerð.

1015010

(+)

Lifur

Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0.009 nema því verði breytt með reglugerð.
1014040

(+)

Fita

Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0.015 nema því verði breytt með reglugerð.
1014030

(+)

Vöðvi

Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,06 nema því verði breytt með reglugerð.
1014020

(+)

Nýru

Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,06 nema því verði breytt með reglugerð.

1014010

(+)

Lifur

Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0.009 nema því verði breytt með reglugerð.
1013040

(+)

Nr. 46/187

Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0.015 nema því verði breytt með reglugerð.
1013030

(+)
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Vöðvi

Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0.006 nema því verði breytt með reglugerð.
1016020

Fita

Nr. 46/188

(+)

(+)

1016030

Lifur

1017010

Vöðvi

Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,06 nema því verði breytt með reglugerð.

(+)

(+)

Lifur

Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0.009 nema því verði breytt með reglugerð.
1017040

(+)

Fita

Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0.015 nema því verði breytt með reglugerð.
1017030

(+)

20.8.2015

Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,005 (*) nema því verði breytt með reglugerð.

1017020

(+)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nýru

Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,06 nema því verði breytt með reglugerð.
1017050

Ætur sláturmatur

1017990

Annað

Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0.008 nema því verði breytt með reglugerð.
1020000

ii)

1020010

Nautgripir

1020020

Sauðfé

1020030

Geitur

1020040

Hestar

1020990

Annað

Mjólk

Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,005 (*) nema því verði breytt með reglugerð.
1030000

iii)

1030010

Hænsni

1030020

Endur

1030030

Gæsir

1030040

Kornhænur

1030990

Annað“

Fuglsegg

2) Dálkarnir fyrir amítról, dínókap, fípróníl, flúfenaset, pendímetalín, própýsamíð og pýridat í III. viðauka falli brott.

________________
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FRAMSELD TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2015/13/ESB

Nr. 46/189

2015/EES/46/14

frá 31. október 2014
um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/32/ESB að því er varðar
rennslissvið vatnsmæla (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/32/ESB frá 26. febrúar 2014 um samræmingu laga aðildarríkjanna
um að bjóða mælitæki fram á markaði (1), einkum b-lið 47. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í tilskipun 2014/32/ESB eru settar fram kröfur sem tiltekin mælitæki verða að uppfylla ef ætlunin er að setja þau á
markað og/eða taka í notkun fyrir sérstök mælingaverkefni sem aðildarríkin mæla fyrir um.

2)

Fyrsta af sértæku kröfunum fyrir vatnsmæla (krafa 1) sem skráðar eru í III. viðauka við tilskipun 2014/32/ESB vísar
til málnotkunarskilyrðis fyrir rennslissviðið Q3/Q1 ≥ 10.

3)

Uppfærsla á staðli EN 14154, sem fól í sér rennslissviðið Q3/Q1 ≥ 40, öðlaðist gildi 31. október 2011. Endurskoðaður
staðall EN 14154 endurspeglar alþjóðlega staðalinn. Í honum eru settar strangari kröfur í tengslum við rennslissvið
heldur en í sértæku kröfunum sem settar eru fram í III. viðauka við tilskipun 2014/32/ESB og leiðir til nákvæmari
mælinga.

4)

Áður en rennslissviðið Q3/Q1 ≥ 10 var tekið upp með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/22/EB (2) um
mælitæki, var alþjóðlegi OIML-staðallinn, sem þegar innihélt kröfur um rennslissviðið Q3/Q1 ≥ 40, notaður í öllum
aðildarríkjunum. Vegna umbreytingarákvæða sem kveðið var á um í 2. mgr. 50. gr. tilskipunar 2014/32/ESB voru
flestir vatnsmælar sem höfðu verið settir á markað þegar í samræmi við kröfurnar um Q3/Q1 ≥ 40.

5)

Vatnsmælar með rennslissviðið Q3/Q1 ≥ 10 geta verið umtalsvert ódýrari en þeir sem uppfylla kröfurnar í staðlinum
EN 14154 (Q3/Q1 ≥ 40). Í 10. lið III. viðauka við tilskipun 2014/32/ESB er kveðið á um að veitan eða einstaklingurinn
sem er tilnefndur til að setja upp vatnsmælinn fái rétt til að ákveða, m.a., hvaða rennslissvið hentar til nákvæmrar
mælingar á neyslu sem séð er fram á eða má vænta (3). Því er heimilt að setja upp vatnsmæla sem uppfylla ekki
staðalinn EN 14154 fyrir rennslissvið en eru í samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í III. viðauka við tilskipun
2014/32/ESB. Þetta getur þó aukið möguleikann á því að viðskiptavinir fái ranga reikninga vegna ónákvæmari
mælinga mælisins.

6)

Rennslissviðið Q3/Q1 ≥ 40 er í samræmi við nýjustu tækniþekkingu sem felst í gildandi, alþjóðlegum staðli og
framleiðsluháttum, ásamt lágmarksgæðum sem nú eru fáanleg á markaði Sambandsins. Það veitir möguleika á
nákvæmari mælingum sem tryggir þar með víðtækari vernd fyrir neytendur. Í ljósi þess að rennslissviðið Q3/Q1 ≥ 40
hefur í mörg ár verið og er enn lágmarkið sem markaðurinn setur, felur það ekki í sér viðbótarkostnað fyrir notendur
að uppfylla þá kröfu.

7)

Breyta ber tilskipun 2014/32/ESB til samræmis við það.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 3, 7.1.2015, bls. 42. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 86/2015 frá 30. apríl 2015 um
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 96, 29.3.2014, bls. 149.
(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/22/EB frá 31. mars 2004 um mælitæki (Stjtíð. ESB L 135, 30.4.2004, bls. 1).
(3) Sjá 10. lið í III. viðauka við tilskipun 2014/32/ESB.

Nr. 46/190
xx/190

EES-viðbætir
EØS-tillegget
viðtilStjórnartíðindi
Den europeiske
Evrópusambandsins
unions tidende

20.8.2015

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:
1. gr.
Í stað 1. liðar III. viðauka við tilskipun 2014/32/ESB komi eftirfarandi:
„1.

Rennslissvið vatnsins.

Gildin fyrir rennslissviðið skulu uppfylla eftirfarandi skilyrði:
Q3/Q1 ≥ 40
Q2/Q1 = 1,6
Q4/Q3 = 1,25“.
2. gr.
1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi
síðar en 19. apríl 2016. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða.
Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með 20. apríl 2016.
Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau
eru birt 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.
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 31. október 2014.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO
forseti.
___________
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 1368/2014

Nr. 46/191

2015/EES/46/15

frá 17. desember 2014
um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 987/2009 sem kveður á um
framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 883/2004 um samræmingu almannatryggingakerfa og á reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1372/2013 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 883/2004 um
samræmingu almannatryggingakerfa og á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 987/2009
sem kveður á um framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 883/2004 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 48. gr.,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 883/2004 frá 29. apríl 2004 um samræmingu almanna
tryggingakerfa (1), einkum f-lið 72. gr.,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 987/2009 frá 16. september 2009 sem kveður á um
framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 883/2004 um samræmingu almannatryggingakerfa (2), einkum 8., 9. og 92. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Aðildarríkin fóru fram á það við framkvæmdaráðið um samræmingu almannatryggingakerfa að færslum í 1. viðauka
við reglugerð (EB) nr. 987/2009 yrði breytt í því skyni að færa viðaukann til samræmis við þróun í landslöggjöf
þeirra.

2)

Í 1. viðauka við reglugerð (EB) nr. 987/2009 er miðað að því að gefa yfirlit yfir framkvæmdarákvæði vegna tvíhliða
samninga milli aðildarríkja sem gilda áfram á grundvelli 1. mgr. 8. gr. þeirrar reglugerðar eða eru gerðir og skráðir á
grundvelli 2. mgr. 8. gr. og 2. mgr. 9. gr. sömu reglugerðar.

3)

Framkvæmdaráðið um samræmingu almannatryggingakerfa hefur komið til framkvæmdastjórnarinnar viðeigandi
tillögum að umbeðnum breytingum á grundvelli f-liðar 72. gr. reglugerðar (EB) 883/2004.

4)

Framkvæmdastjórnin samþykkti að fella tillögurnar að tæknilegu breytingunum inn í 1. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 987/2009.

5)

Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1372/2013 (3) eru í 2. mgr. 1. gr. ranglega gerðar breytingar á XI.
viðauka við reglugerð (EB) 883/2004. Því ætti að fella það breytingarákvæði brott. Í þágu lagalegs skýrleika ætti
brottfelling 2. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1372/2013 að gilda afturvirkt frá 1. janúar 2014.

6)

Því ætti að breyta reglugerðum (EB) nr. 987/2009 og (ESB) nr. 1372/2013 til samræmis við það.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
1) Ákvæðum 1. viðauka er breytt sem hér segir:
a) Þátturinn „DANMÖRK-ÍTALÍA“ falli brott.
2) Í stað b-liðar í þættinum „FRAKKLAND-LÚXEMBORG“ komi eftirfarandi:
„b) Bréfaskipti frá 17. júlí og 20. september 1995 um skilmála við uppgjör á gagnkvæmum kröfum skv. 93., 95. og
96. gr. reglugerðar (EBE) nr. 574/72 og bréfaskipti frá 10. júlí og 30. ágúst 2013“.
(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 366, 20.12.2014, bls. 15. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 101/2015 frá 30. apríl
2015 um breytingu á VI. viðauka (Félagslegt öryggi) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 166, 30.4.2004, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 284, 30.10.2009, bls. 1.
(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1372/2013 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 883/2004 um samræmingu
almannatryggingakerfa og á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 987/2009 sem kveður á um framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 883/2004 (Stjtíð.
L 346, 20.12.2013, bls. 27).
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2. gr.
Í 1. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1372/2013 falli 2. mgr. brott.
3. gr.
Þessi reglugerð öðlast gildi á tuttugasta degi eftir birtingu hennar.
Hún kemur til framkvæmda 1. janúar 2015, að undanskilinni 2. gr. sem kemur til framkvæmda 1. janúar 2014.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 17. desember 2014.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER
forseti.
______
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 361/2014
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2015/EES/46/16

frá 9. apríl 2014
um ítarlegar reglur um beitingu reglugerðar (EB) nr. 1073/2009 að því er varðar skjöl
vegna farþegaflutninga milli landa með hópbifreiðum og um niðurfellingu á reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2121/98 (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1073/2009 frá 21. október 2009 um sameiginlegar reglur
um aðgang að mörkuðum fyrir flutninga með hópbifreiðum milli landa og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 561/2006 (1),
einkum 5. gr. (3. og 5. mgr.), 6. gr. (4. mgr.), 7. gr. (2. mgr.), 12. gr. (5. mgr.) og 28. gr. (3. mgr.),
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1073/2009 er kveðið á um að reglubundnir flutningar og tilteknar sérstakar áætlunarferðir
eigi að vera leyfisbundin.

2)

Í 1. mgr. 12. gr. þeirrar reglugerðar er mælt fyrir um að óreglubundna flutninga, sem skilgreindir eru í 4. mgr. 2. gr.,
eigi að starfrækja með hliðsjón af eftirlitsskjali.

3)

Í 5. mgr. 5. gr. þeirrar reglugerðar er mælt fyrir um að flutningar fyrir eigin reikning, sem skilgreindir eru í 5. mgr. 2.
gr., eigi að vera háðir vottorðakerfi.

4)

Nauðsynlegt er að setja reglur um notkun eftirlitsskjalanna, sem um getur í 12. gr. þeirrar reglugerðar, og hvernig eigi
að tilkynna viðkomandi aðildarríkjum um heiti flutningafyrirtækjanna, sem starfrækja óreglubundna flutninga, og um
skiptistaði á akstursleiðinni.

5)

Til einföldunar er nauðsynlegt að staðla akstursskrá fyrir óreglubundna flutninga milli landa og gestaflutninga í formi
óreglubundinna flutninga.

6)

Akstursskrána, sem notuð er sem eftirlitsskjal innan ramma gestaflutninga í formi sérstakra áætlunarferða, ætti að
fylla þannig út að hún sýni mánaðarlegt yfirlit.

7)

Nauðsynlegt er að staðla eyðublöðin sem aðildarríkin nota til að senda framkvæmdastjórninni tölfræðilegar
upplýsingar um fjölda leyfa fyrir reglubundnum flutningum og gestaflutningum.

8)

Með skírskotun til gagnsæis og einföldunar ætti að laga allar fyrirmyndir að skjölum, sem samþykktar voru samkvæmt
reglugerð (EB) nr. 2121/98 frá 2. október 1998 þar sem settar eru nákvæmar reglur um beitingu reglugerða ráðsins
(EBE) nr. 684/92 og (EB) nr. 12/98 að því er varðar skjöl vegna farþegaflutninga með hópbifreiðum (2), að reglugerð
(EB) nr. 1073/2009 sem gildir um flutninga með hópbifreiðum milli landa.

9)

Því ber að fella reglugerð (EB) nr. 2121/98 úr gildi.

10) Aðildarríkin þurfa tíma til að prenta og dreifa hinum nýju skjölum. Í millitíðinni ættu flutningafyrirtæki því að geta
haldið áfram að nota skjölin, sem kveðið er á um í reglugerð (EB) nr. 2121/98, og í þeim ætti að tilgreina að mið sé
tekið af ákvæðunum í reglugerð (EB) nr. 1073/2009.
11) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um flutninga á vegum.
(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 107, 10.4.2014, bls. 39. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 158/2015 frá 11. júní 2015
um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 88.
2
( ) Stjtíð. EB L 268, 3.10.1998, bls. 10.
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
I. ÞÁTTUR
EFTIRLITSSKJÖL
1. gr.
1. Eftirlitsskjalið (akstursskráin) fyrir óreglubundna flutninga, sem skilgreindir eru í 4. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1073/2009, skal vera í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í I. viðauka við þessa reglugerð.
2. Akstursskrárnar skulu vera í hefti með 25 eyðublöðum, sem hægt er að rífa úr, og í tvíriti. Hvert hefti skal tölusett.
Eyðublöðin skulu einnig tölusett frá 1 upp í 25. Kápa heftisins skal vera í samræmi við fyrirmyndina í II. viðauka.
Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að breyta þessum kröfum þannig að hægt sé að vinna akstursskrár í
tölvu.
2. gr.
1.

Heftið, sem um getur í 1. gr., skal gefið út á heiti viðkomandi flutningafyrirtækis og er ekki framseljanlegt.

2. Áður en hver ferð hefst skal flutningafyrirtækið eða ökumaðurinn fylla út akstursskrána í tvíriti þannig að hún sé
læsileg og með óafmáanlegum stöfum. Hún gildir fyrir alla ferðina.
3. Frumrit akstursskrárinnar, sem hægt er að rífa eyðublöð úr, skal geymt í ökutækinu alla ferðina sem það er útfyllt
fyrir. Afrit skal geymt í höfuðstöðvum fyrirtækisins.
4.

Flutningafyrirtækið ber ábyrgð á að halda utan um akstursskrárnar.
3. gr.

Ef um er að ræða óreglubundinn flutning milli landa, sem er skipulagður af hópi flutningafyrirtækja, sem starfa á vegum
sama verktaka og sem getur falið í sér að ferðamenn geta náð tengingu á akstursleið með öðru flutningafyrirtæki í sama
hópi, skal frumrit akstursskrárinnar geymt í ökutækinu sem annast flutninginn. Geyma skal afrit af akstursskránni í
höfuðstöðvum hvers flutningafyrirtækis.
4. gr.
1. Flutningafyrirtækið skal skila afritum af þeim akstursskrám sem notaðar voru sem eftirlitsskjöl fyrir gestaflutninga
í formi óreglubundinna flutninga, samkvæmt b-lið 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 1073/2009, til lögbærra yfirvalda eða
stofnunar staðfestuaðildarríkisins í samræmi við þá málsmeðferð sem framangreint yfirvald eða stofnun mælir fyrir um.
2. Ef um er að ræða gestaflutninga í formi sérstakra áætlunarferða, samkvæmt a-lið 15. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1073/2009, skal flutningafyrirtækið fylla akstursskrána í I. viðauka þessarar reglugerðar þannig út að hún sýni mánaðarlegt
yfirlit og skila henni til lögbærs yfirvalds eða stofnunar í staðfestuaðildarríkinu í samræmi við málsmeðferðarreglurnar sem
framangreint yfirvald eða stofnun mælir fyrir um.
5. gr.
Í samræmi við skilyrðin, sem mælt er fyrir um í annarri undirgrein 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 1073/2009, veitir akstursskráin
handhafa hennar, í tengslum við óreglubundna flutninga milli landa, heimild til að bjóða upp á stuttar skoðunarferðir í öðru
aðildarríki en því sem flutningafyrirtækið hefur staðfestu í. Þessar stuttu skoðunarferðir skulu skráðar í akstursskrána
fyrir brottför ökutækisins í viðkomandi ferð. Frumrit akstursskrárinnar skal geymt um borð í ökutækinu meðan á stuttu
skoðunarferðinni stendur.
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6. gr.
Framvísa skal eftirlitsskjalinu ef viðurkenndur eftirlitsmaður krefst þess.

II. ÞÁTTUR
LEYFI
7. gr.
1. Umsóknir um leyfi fyrir reglubundnum flutningum og sérstökum áætlunarferðum skulu vera í samræmi við
fyrirmyndina í III. viðauka.
2.

Í umsóknum um leyfi skulu vera eftirfarandi upplýsingar:

a) tímaáætlun,
b) gjaldskrár,
c) staðfest eintak af Bandalagsleyfi fyrir farþegaflutningum milli landa með hópbifreiðum gegn gjaldi sem kveðið er á um
í 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1073/2009,
d) upplýsingar um tegund og umfang flutningaþjónustunnar, sem umsækjandinn hyggst veita, sé verið að sækja um leyfi
til að koma á fót flutningaþjónustu, eða, sem hefur verið veitt, sé verið að sækja um endurnýjun á leyfi,
e) kort í heppilegum mælikvarða sem sýnir leiðina og viðkomustaði þar sem farþegar eru sóttir eða þeim skilað,
f) akstursáætlun svo unnt sé að sannprófa að farið sé að löggjöf Sambandsins um aksturs- og hvíldartíma.
3. Umsækjendur skulu, til stuðnings umsókn sinni, leggja fram allar aðrar upplýsingar sem þeir telja að skipti máli eða
sem útgáfuyfirvaldið óskar eftir.

8. gr.
1.

Leyfi skulu vera í samræmi við fyrirmyndina í IV. viðauka.

2. Í öllum ökutækjum, sem notuð eru við leyfisbundna flutninga, skal vera leyfi eða afrit sem er staðfest af
útgáfuyfirvaldinu.
3.

Leyfin gilda í fimm ár hið mesta.

III. ÞÁTTUR
VOTTORÐ
9. gr.
1. Vottorðin fyrir flutninga fyrir eigin reikning, sem um getur í 5. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 1073/2009, skulu vera
í samræmi við fyrirmyndina í V. viðauka við þessa reglugerð.
2. Fyrirtæki, sem óska eftir vottorði, skulu láta útgáfuyfirvaldinu í té sannanir eða tryggingu fyrir því að skilyrðin, sem
mælt er fyrir um í 5. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 1073/2009, hafi verið uppfyllt.
3. Vottorð eða staðfest eftirrit skal geymt ferðina á enda í öllum ökutækjum, sem eru notuð við flutninga sem eru háðir
vottorðakerfi, og skal framvísa vottorðinu ef viðurkenndur eftirlitsmaður fer fram á það.
4.

Vottorð skulu gilda í fimm ár hið mesta.
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IV. ÞÁTTUR
MIÐLUN TÖLFRÆÐILEGRA GAGNA
10. gr.
Senda skal gögnin um gestaflutningana, sem um getur í 2. mgr. 28. gr. reglugerðar (EB) nr. 1073/2009, í formi töflu í
samræmi við fyrirmyndina í VI. viðauka við þessa reglugerð.
V. ÞÁTTUR
UMBREYTINGAR- OG LOKAÁKVÆÐI
11. gr.
1. Aðildarríki geta heimilað að fyrirliggjandi birgðir af þeim akstursskrám, umsóknum um leyfi, leyfum og vottorðum,
sem útbúin eru í samræmi við reglugerð (EB) nr. 2121/98, verði notaðar til 31. desember 2015.
2. Önnur aðildarríki skulu samþykkja þessar akstursskrár og umsóknir um leyfi á yfirráðasvæði sínu til 31. desember
2015.
3. Leyfin og vottorðin, sem útbúin eru í samræmi við reglugerð (EB) nr. 2121/98 og eru gefin út fyrir 31. desember
2015, halda gildi sínu þar til gildistími þeirra rennur út.
12. gr.
Reglugerð (EB) nr. 2121/98 er felld úr gildi.
13. 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 9. apríl 2014.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO
forseti.

__________
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I. VIÐAUKI
AKSTURSSKRÁ – FYRIRMYND

Nr. ……… í hefti nr. ……….

(Óhúðaður pappír í litnum Pantone 358 (ljósgrænn), eða eins nálægt þeim lit og mögulegt er, með sniðinu DIN A4)
ÓREGLUBUNDNIR FLUTNINGAR MILLI LANDA og GESTAFLUTNINGAR Í FORMI ÓREGLUBUNDINNA
FLUTNINGA
(Bæta má við hvern lið á sér blaði ef þörf krefur)

1

....................................................................................................................................
Skráningarnúmer hópbifreiðar

2

Staður, dagsetning og undirskrift flutningafyrirtækis

Flutningafyrirtæki og, þar sem við á,

1.
2.
3.

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

1.
2.
3.

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

undirverktaki eða hópur flutningafyrirtækja

3
Nafn ökumanns eða ökumanna
4

5

Fyrirtæki eða einstaklingur sem ber ábyrgð á

1................................................. 3..................................................
2................................................. 4..................................................

óreglubundnum flutningum

Tegund flutninga

□

Óreglubundnir flutningar milli landa

□

Gestaflutningar í formi óreglubundinna flutninga

□

Gestaflutningar í formi sérstakra áætlunarferða – mánaðarlegt yfirlit
Mánuður ..................................... Ár .......................

6

Brottfararstaður: ......................................................................... Land: .......................................................................
Ákvörðunarstaður: ......................................................................Land: .......................................................................
Akstursleið/dagleiðir og/eða viðkomustaðir þar
sem farþegar eru sóttir eða þeim skilað

Ferð

frá

til

Dagsetningar

Fjöldi farþega

Tóm hópferðabifreið

Áætlaður fjöldi km

(merkja skal með X)

7

8

Skiptistaðir, ef einhverjir eru, við annað

Fjöldi farþega sem er

Lokaákvörðunarstaður

Flutningafyrirtæki sem sækir

flutningafyrirtæki í sama hópi

skilað

farþega sem er skilað

farþega

Stuttar skoðunarferðir
Dagsetning

Áætlaður fjöldi km

Brottfararstaður

Ákvörðunarstaður skoðunarferðar

Fjöldi farþega

9

Ófyrirsjáanlegar breytingar
10

............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
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II. VIÐAUKI
Kápa
(Óhúðaður pappír á sniðinu DIN A4, a.m.k. 100 g/m2 að þyngd)
Ritað á hinu opinbera tungumáli eða tungumálum aðildarríkisins þar sem flutningafyrirtækið hefur staðfestu

ÚTGÁFURÍKI

Lögbært yfirvald

Auðkenni lands (1)

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

Hefti nr. ...
með akstursskrám:
a) fyrir óreglubundna flutninga milli landa með hópbifreiðum milli aðildarríkja, gefið út á grundvelli reglugerðar (EB) nr.
1073/2009,
b) fyrir gestaflutninga í formi óreglubundinna flutninga í öðru aðildarríki en því sem flutningafyrirtækið hefur staðfestu í, gefið
út á grundvelli reglugerðar (EB) nr. 1073/2009.
til handa:.........................................................................................................................................................................................................
(kenninafn og eiginnafn eða viðskiptaheiti flutningafyrirtækis)
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
(Fullt heimilisfang, síma- og bréfasímanúmer)

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

(1)

(Staður og útgáfudagur)

..........................................................................
(Undirskrift og stimpill yfirvaldsins eða stofnunarinnar sem gefur leyfið út)

Austurríki (A), Belgía (B), Búlgaría (BG), Króatía (HR), Kýpur (CY), Tékkland (CZ), Danmörk (DK), Eistland (EST), Finnland (FIN), Frakkland
(F), Þýskaland (D), Grikkland (GR), Írland (IRL), Ítalía (I), Lettland (LV), Litháen (LT), Lúxemborg (L), Ungverjaland (H), Malta (M), Holland (NL),
Pólland (PL), Portúgal (P), Rúmenía (RO), Slóvakía (SLO), Spánn (E), Svíþjóð (S), Bretland (UK).
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(Önnur síða)

Ritað á hinu opinbera tungumáli eða tungumálum aðildarríkisins sem flutningafyrirtækið hefur staðfestu í.

ÁRÍÐANDI ATRIÐI
A. ALMENN ÁKVÆÐI
1.

Í 12. gr. (1. mgr.), 5. gr. (annarri málsgrein 3. mgr.) og 17. gr. (1. mgr.) reglugerðar (EB) nr. 1073/2009 segir að óreglubundnir
flutningar skuli starfræktir með hliðsjón af eftirlitsskjali (akstursskrá úr akstursskrárheftinu sem gefið er út fyrir flutningafyrirtækið).

2.

Í 4. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 1073/2009 eru óreglubundnir flutningar skilgreindir sem „flutningar sem falla ekki undir
skilgreiningu á reglubundnum flutningum, þ.m.t. sérstakar áætlunarferðir, og sem einkennast öðru fremur af því að fluttir eru
farþegahópar sem eru settir saman að frumkvæði viðskiptavinar eða flutningafyrirtækisins sjálfs“.
Reglubundnir flutningar eru í 2. mgr. 2. gr. reglugerðar nr. 1073/2009 skilgreindir sem „flutningar á farþegum milli tiltekinna staða
með tilteknu millibili á ákveðnum leiðum þar sem farþegar eru sóttir og þeim skilað á fyrirfram ákveðnum viðkomustöðum“. Öllum
er heimilt að notfæra sér reglubundna flutninga, óháð því, eftir því sem við á, hvort þess sé krafist að bóka þurfi far.
Flutningar teljast áfram til reglubundinna flutninga jafnvel þótt breytingar séu gerðar á rekstrarskilyrðum þeirra.
Flutningaþjónusta, hver svo sem skipuleggur hana, þar sem séð er fyrir flutningum á tilteknum hópum farþega en aðrir farþegar eru
útilokaðir, telst til reglubundinna flutninga. Slíkir flutningar kallast „sérstakar áætlunarferðir“ og til þeirra teljast:
a) flutningar á starfsmönnum milli heimilis og vinnustaðar,
b) flutningar á nemendum til og frá skóla. Jafnvel þótt sérstakar áætlunarferðir kunna að vera sniðnar að þörfum notenda teljast þær
samt sem áður til reglubundinna flutninga.

3.

Akstursskráin gildir fyrir alla ferðina.

4.

Bandalagsleyfið og akstursskráin veita handhafa rétt til að starfrækja:
i.

óreglubundna flutninga milli landa með hópbifreiðum milli tveggja eða fleiri aðildarríkja,

ii. gestaflutninga í formi óreglubundinna flutninga í öðru aðildarríki en flutningafyrirtækið hefur staðfestu í.
5.

Akstursskráin er fyllt út í tvíriti, annaðhvort af flutningafyrirtækinu eða ökumanni, áður en lagt er upp í hverja ferð. Afrit af akstursskránni
skal geymt hjá fyrirtækinu. Ökumaðurinn geymir frumritið í ökutækinu alla ferðina og skal framvísa því ef eftirlitsstarfsmenn fara
fram á það.

6.

Ökumaðurinn skilar akstursskránni aftur til fyrirtækisins, sem afhenti hana, við lok viðkomandi ferðar. Flutningafyrirtækið ber ábyrgð
á geymslu þessara skjala. Þau eru fyllt út með læsilegu og óafmáanlegu letri.

Nr. 46/200
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(Þriðja síða)
B. SÉRTÆK ÁKVÆÐI UM ÓREGLUBUNDNA FLUTNINGA MILLI LANDA
1.

Í annarri undirgrein 3. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1073/2009 er kveðið á um að skipulagning samhliða eða tímabundinna
flutninga, sem eru sambærilegir við reglubundna flutninga, sem fyrir eru, og þjóna sömu farþegahópum, skuli vera leyfisbundin.

2.

Flutningafyrirtækjum er heimilt, innan ramma óreglubundinna flutninga milli landa, að bjóða upp á stuttar skoðunarferðir í öðru
aðildarríki en því sem það hefur staðfestu í. Slík þjónusta er ætluð farþegum sem eru ekki búsettir í landinu og hafa áður verið fluttir
af sama flutningafyrirtæki innan ramma óreglubundinna flutninga milli landa. Þeir eru fluttir með sama ökutæki eða öðru ökutæki frá
sama flutningafyrirtæki eða sama hópi flutningafyrirtækja.

3.

Þegar um er að ræða stuttar skoðunarferðir skal fylla akstursskrána út fyrir brottför ökutækisins í viðkomandi skoðunarferð.

4.

Í óreglubundnum flutningum milli landa, sem hópur flutningafyrirtækja starfrækir fyrir hönd sama viðskiptavinar, og hugsanlega
einnig þar sem farþegar eiga möguleika á að skipta um flutningafyrirtæki úr sama hópi á leiðinni, skal frumrit akstursskrárinnar geymt
í ökutækinu. Afrit af akstursskránni skal geymt í höfuðstöðvum allra viðkomandi flutningafyrirtækja.
C. SÉRTÆK ÁKVÆÐI UM GESTAFLUTNINGA Í FORMI ÓREGLUBUNDINNA FLUTNINGA

1.

Ef ekki er kveðið á um annað í löggjöf Sambandsins skal starfræksla gestaflutninga í formi óreglubundinna flutninga lúta gildandi
lögum og stjórnsýslufyrirmælum í gistiríkinu að því er varðar eftirfarandi atriði:
i.

skilyrði sem gilda um flutningssamninginn,

ii. þyngd og mál ökutækja,
iii. kröfur varðandi flutninga á tilteknum hópum farþega, s.s. skólabörnum, börnum og hreyfihömluðum einstaklingum,
iv. aksturs- og hvíldartíma,
v.

virðisaukaskatt (VSK) á flutningaþjónustu. Á þessu sviði gildir tilskipun ráðsins 2006/112/EB frá 28. nóvember 2006 um
sameiginlega virðisaukaskattkerfið (2), einkum 48. gr., með hliðsjón af 193. og 194. gr., um þá þjónustu sem um getur í 1. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1073/2009.

2.

Ökutæki, sem eru notuð til gestaflutninga, skulu uppfylla sömu tæknistaðla um smíði og búnað ökutækja og mælt er fyrir um fyrir
ökutæki sem eru viðurkennd til millilandaflutninga.

3.

Aðildarríki skulu beita landsákvæðunum, sem um getur í 1. og 2. lið hér að framan, þegar um er að ræða flutningafyrirtæki, sem hafa
ekki aðsetur innan þeirra, með sömu skilyrðum og um væri að ræða ákvæði, sem gilda um flutningafyrirtæki, sem hafa staðfestu í
gistiaðildarríkinu, svo hægt sé koma í veg fyrir hvers konar mismunun á grundvelli ríkisfangs eða staðfestustaðar.

4.

Ef um er að ræða gestaflutninga í formi óreglubundinna flutninga skal flutningafyrirtækið skila akstursskrám til lögbærs yfirvalds
eða þar til bærrar stofnunar í staðfestuaðildarríkinu, í samræmi við málsmeðferðarreglurnar sem sama yfirvald eða stofnun mælir
fyrir um (3).

5.

Ef um er að ræða gestaflutninga í formi sérstakra áætlunarferða skal flutningafyrirtækið fylla akstursskrána þannig út að hún
sýni mánaðarlegt yfirlit og skila henni til lögbærs yfirvalds eða þar til bærrar stofnunar í staðfestuaðildarríkinu, í samræmi við
málsmeðferðarreglurnar sem sama yfirvald eða stofnun mælir fyrir um.
____________

(2)
(3)

Stjtíð. ESB L 347, 11.12.2006, bls. 1.
Lögbærum yfirvöldum aðildarríkis er heimilt að bæta við 4. lið upplýsingum um starfsfólk stofnunarinnar, sem ber ábyrgð á að safna saman akstursskrám,
og um málsmeðferðina við að framsenda upplýsingarnar.
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Nr. 46/201

III. VIÐAUKI
Kápa
(Óhúðaður pappír á sniðinu DIN A4, a.m.k. 100 g/m2 að þyngd)

Ritað á hinu opinbera tungumáli eða tungumálum aðildarríkisins þar sem flutningafyrirtækið hefur staðfestu

UMSÓKN (1)
UM LEYFI TIL AÐ HEFJA REGLUBUNDNA FLUTNINGA □
UM LEYFI TIL AÐ HEFJA SÉRSTAKAR ÁÆTLUNARFERÐIR (2) □
UM ENDURNÝJUN LEYFIS TIL FLUTNINGA (3) □
UM BREYTINGAR Á SKILYRÐUM FYRIR LEYFÐUM FLUTNINGUM (4) □
sem starfræktir eru með hópbifreiðum milli aðildarríkjanna í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1073/2009
til: ...................................................................................................................................................................................................................
(Lögbært yfirvald)
1.

Kenninafn og eiginnafn eða viðskiptaheiti og heimilisfang, símanúmer, bréfsímanúmer og/eða tölvupóstfang umsækjanda og, ef við
á, flutningafyrirtækisins, sem stýrir aðgerðum, ef um er að ræða samtök fyrirtækja (rekstrarsamvinna (e. pool)):

.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
2.

Flutningaþjónusta sem er starfrækt (1)
af fyrirtæki □

3.

sem aðili að samtökum (rekstrarsamvinna) □

sem er undirverktaki □

Nöfn og heimilisföng:
flutningafyrirtækis, flutningafyrirtækis eða flutningafyrirtækja sem eru samstarfsaðilar eða undirverktaka (4) (5).

3.1

.......................................................................................................... sími:..............................................................................................

3.2

.......................................................................................................... sími:..............................................................................................

3.3

.......................................................................................................... sími:..............................................................................................

3.4

.......................................................................................................... sími:..............................................................................................

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Merkja skal við eða fylla út, eins og við á.
Sérstakar áætlunarferðir þar sem ekki hefur verið gerður samningur á milli skipuleggjanda og flutningafyrirtækis.
Með skírskotun til 9. gr. reglugerðar (EB) nr. 1073/2009.
Taka skal fram í hverju tilviki fyrir sig hvort um sé að ræða samstarfsaðila eða undirverktaka.
Skrá skal fylgja með, ef við á.

Nr. 46/202
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(Önnur síða umsóknar um leyfi eða endurnýjun á leyfi)
4.

Ef um er að ræða sérstakar áætlunarferðir:

4.1 Tegund farþega ........................................................................................................................................................................................
5.

Gildistími leyfisins, sem sótt er um, eða sá dagur sem þjónustunni lýkur:
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

6.

Aðalleið (strika skal undir viðkomustaði þar sem farþegar eru sóttir)
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

7.

Rekstrartímabil
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

8.

Ferðatíðni (daglega, vikulega, o.s.frv.)
..................................................................................................................................................................................................................

9.

Gjaldskrá: ............................................................................................................................................................. meðfylgjandi viðauki

10. Akstursáætlun skal fylgja með, svo unnt sé að sannprófa að hún sé í samræmi við löggjöf Bandalagsins um aksturs- og hvíldartíma.
11. Fjöldi leyfa eða afrita af leyfum sem sótt er um (1)
..................................................................................................................................................................................................................
12. Frekari upplýsingar:
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
13. ...............................................................

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

		
(Staður og dagsetning)		
(Undirskrift umsækjanda)

(1)

Athygli umsækjanda er vakin á því að þar eð leyfið á að vera í ökutækinu ættu leyfin, sem umsækjandi verður að hafa, að vera jafnmörg ökutækjunum
sem notuð verða samtímis við flutningana sem sótt er um leyfi fyrir.

20.8.2015
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Nr. 46/203

(Þriðja síða umsóknar um leyfi eða endurnýjun á leyfi)
ÁRÍÐANDI ATRIÐI
1.

Eftirfarandi gögn fylgja með umsókninni, eins og við á:
a) tímaáætlun,
b) gjaldskrár,
c) staðfest eintak af Bandalagsleyfi til farþegaflutninga á vegum milli landa gegn gjaldi, sem kveðið er á um í 4. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1073/2009,
d) upplýsingar um tegund og umfang flutningaþjónustunnar, sem umsækjandinn hyggst veita, sé verið að sækja um leyfi til að koma
á fót nýrri flutningaþjónustu, eða sem hefur áður verið veitt, sé um að ræða endurnýjun á leyfi,
e) kort í heppilegum mælikvarða sem sýnir leiðina og viðkomustaði þar sem farþegar eru sóttir eða þeim skilað,
f)

akstursáætlun svo unnt sé að sannprófa að farið sé að löggjöf Bandalagsins um aksturs- og hvíldartíma.

2.

Umsækjendur skulu, til stuðnings umsókn sinni, leggja fram allar aðrar upplýsingar sem þeir telja máli skipta eða sem útgáfuyfirvaldið
óskar eftir.

3.

Í 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1073/2009 er kveðið á um að eftirfarandi flutningaþjónusta eigi að vera leyfisbundin:
a) reglubundnir flutningar, flutningar á farþegum milli tiltekinna staða með tilteknu millibili á ákveðnum leiðum þar sem farþegar
eru sóttir og þeim skilað á fyrirfram ákveðnum viðkomustöðum. Öllum er heimilt að notfæra sér reglubundna flutninga, óháð
því, eftir því sem við á, hvort þess sé krafist að bóka þurfi far. Flutningar teljast áfram til reglubundinna flutninga jafnvel þótt
breytingar séu gerðar á rekstrarskilyrðum þeirra,
b) sérstakar áætlunarferðir þar sem ekki hefur verið gerður samningur á milli skipuleggjanda og flutningafyrirtækis. Flutningaþjónusta,
hver svo sem skipuleggur hana, þar sem séð er fyrir flutningum á tilteknum hópum farþega en aðrir farþegar eru útilokaðir, telst
til reglubundinna flutninga. Slíkir flutningar nefnast „sérstakar áætlunarferðir“ og til þeirra teljast:
i.

flutningar á starfsmönnum milli heimilis og vinnustaðar,

ii. flutningar á nemendum til og frá skóla.
Jafnvel þótt sérstakar áætlunarferðir kunna að vera sniðnar að þörfum notendanna teljast þær samt sem áður til sérstakra áætlunarferða.
4.

Umsóknin skal send lögbæru yfirvaldi í því aðildarríki sem lagt er upp frá, nánar tiltekið einhver endastöðvanna.

5.

Gildistími leyfis skal eigi vera lengri en fimm ár.

___________

Nr. 46/204
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IV. VIÐAUKI
(Fyrsta síða leyfisins)
(Óhúðaður pappír á sniðinu DIN A4 í litnum Pantone 182 (bleikur), eða eins nálægt þeim lit og mögulegt er, a.m.k. 100 g/m2 að þyngd)
Ritað á hinu opinbera tungumáli eða tungumálum aðildarríkisins þar sem flutningafyrirtækið hefur staðfestu

ÚTGÁFURÍKI

Lögbært yfirvald

Auðkenni lands ( )

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

1

LEYFI nr. ...
til reglubundinna flutninga (2)
til sérstakra áætlunarferða
með hópbifreiðum milli aðildarríkja í samræmi við
III. kafla reglugerðar (EB) nr. 1073/2009
til handa:............................................................................................................................................................................................................
(kenninafn og eiginnafn eða viðskiptaheiti flutningafyrirtækis eða flutningafyrirtækisins, sem stýrir aðgerðum, ef um er að ræða samtök
fyrirtækja (rekstrarsamvinna))
..........................................................................................................................................................................................................................
Heimilisfang......................................................................................................................................................................................................
Símanúmer, bréfsímanúmer og/eða tölvupóstfang: .........................................................................................................................................
Nafn, heimilisfang, símanúmer og bréfasímanúmer og/eða tölvupóstfang samstarfsaðila eða aðila í samtökum fyrirtækja (samlagi) og
undirverktaka:
1)		.................................................................................................................................................................................................................
2)		.................................................................................................................................................................................................................
3)		.................................................................................................................................................................................................................
4)		.................................................................................................................................................................................................................
5)		.................................................................................................................................................................................................................
Skrá fylgir með, ef við á.
Leyfið rennur út: ..............................................................................................................................................................................................
		
..............................................................
		 (Staður og útgáfudagur)

(1)
(2)

..................................................................
(Undirskrift og stimpill yfirvaldsins eða stofnunarinnar sem gefur leyfið út)

Austurríki (A), Belgía (B), Búlgaría (BG), Króatía (HR), Kýpur (CY), Tékkland (CZ), Danmörk (DK), Eistland (EST), Finnland (FIN), Frakkland
(F), Þýskaland (D), Grikkland (GR), Írland (IRL), Ítalía (I), Lettland (LV), Litháen (LT), Lúxemborg (L), Ungverjaland (H), Malta (M), Holland (NL),
Pólland (PL), Portúgal (P), Rúmenía (RO), Slóvakía (SLO), Spánn (E), Svíþjóð (S), Bretland (UK).
Strika skal yfir það sem á ekki við.

20.8.2015
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(Önnur síða leyfis nr. .....................)
1.

Akstursleið
a) Brottfararstaður: ................................................................................................................................................................................
b) Ákvörðunarstaður: ............................................................................................................................................................................
c) Aðalleið, strika skal undir staðina þar sem farþegar eru sóttir og þeim skilað: ................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

2.

Rekstrartímabil:........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

3.

Ferðatíðni: ................................................................................................................................................................................................

4.

Tímaáætlun: .............................................................................................................................................................................................

5.

Sérstakar áætlunarferðir:
— Tegund farþega: ................................................................................................................................................................................

6.

Önnur skilyrði eða sérstakar aðstæður (t.d. leyfilegir gestaflutningar (3)):

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

			
		

(3)

................................................................
(Stimpill og/eða undirskrift yfirvaldsins sem gefur út leyfið)

Með samþykki gistiaðildarríkisins og tilkynnt leyfisyfirvaldinu innan þeirra tímamarka sem tilgreind eru í 2. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1073/2009.

Nr. 46/206
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(Þriðja síða leyfisins)
Ritað á hinu opinbera tungumáli eða tungumálum aðildarríkisins þar sem flutningafyrirtækið hefur staðfestu

ÁRÍÐANDI ATRIÐI
1.

Þetta leyfi gildir fyrir alla ferðina. Einungis þeim er ber nafnið, sem stendur í leyfinu, er heimilt að nota það.

2.

Leyfið eða endurrit af því, sem staðfest er af yfirvaldinu sem gaf út leyfið, skal geymt í ökutækinu alla ferðina og ber að framvísa því
ef eftirlitsstarfsmenn fara fram á það.

3.

Staðfest endurrit af Bandalagsleyfinu skal geymt í ökutækinu.

____________

20.8.2015
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Nr. 46/207

V. VIÐAUKI
(Fyrsta síða vottorðsins)
(Óhúðaður pappír á sniðinu DIN A4 í litnum Pantone 100 (gulur), eða eins nálægt þessum lit og mögulegt er, a.m.k. 100 g/m2 að þyngd)
Ritað á hinu opinbera tungumáli eða tungumálum aðildarríkisins þar sem flutningafyrirtækið hefur staðfestu

ÚTGÁFURÍKI

Lögbært yfirvald

Auðkenni lands (1)

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

VOTTORÐ
gefið út fyrir flutninga fyrir eigin reikning með hópbifreiðum milli aðildarríkja á grundvelli reglugerðar (EB) nr. 1073/2009
__________________________________________________________________________
(Þessi hluti er fyrir einstaklinginn eða lögaðilann sem starfrækir flutninga fyrir eigin reikning)
Undirritaður ......................................................................................................................................................................................................
ábyrgðarmaður fyrir fyrirtækið, stofnun, sem er ekki rekin í hagnaðarskyni, eða einhvern annan (þessu skal lýsa),
.................................................................................................................................................................................................................
(Kenninafn og eiginnafn eða opinbert nafn, fullt heimilisfang)
vottar hér með:
— að flutningaþjónustan er ekki starfrækt í hagnaðar- eða ábataskyni
— að flutningar eru aðeins aukastarfsemi einstaklingsins eða lögaðilans
— hópbifreið með skráningarnúmerið .................... er í eigu einstaklingsins eða lögaðilans eða hefur verið keypt með afborgunum eða
tekin á leigu samkvæmt langtímaleigusamningi
— starfsmaður viðkomandi einstaklings eða lögaðila, sem skrifar undir, eða sá sem skrifar undir eða starfsfólk í vinnu hjá eða til reiðu
fyrir fyrirtækið mun, samkvæmt samningsskuldbindingu, aka hópbifreiðinni.
.................................................................................................................................................................................................................
(Undirskrift einstaklings eða fulltrúa lögaðilans)

(Þessi hluti er fyrir lögbært yfirvald)
Þetta er vottorð í skilningi 5. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1073/2009.
		 ...........................................................
		

(Gildistími)

..............................................................
(Staður og útgáfudagur)

		

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

		

(Undirskrift og stimpill lögbæra yfirvaldsins)

(1)

Austurríki (A), Belgía (B), Búlgaría (BG), Króatía (HR), Kýpur (CY), Tékkland (CZ), Danmörk (DK), Eistland (EST), Finnland (FIN), Frakkland
(F), Þýskaland (D), Grikkland (GR), Írland (IRL), Ítalía (I), Lettland (LV), Litháen (LT), Lúxemborg (L), Ungverjaland (H), Malta (M), Holland (NL),
Pólland (PL), Portúgal (P), Rúmenía (RO), Slóvakía (SLO), Spánn (E), Svíþjóð (S), Bretland (UK).
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(Önnur síða vottorðsins)
Ritað á hinu opinbera tungumáli eða tungumálum aðildarríkisins þar sem flutningafyrirtækið hefur staðfestu

ALMENN ÁKVÆÐI
1.

Í 5. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1073/2009 segir: „flutningar fyrir eigin reikning er flutningastarfsemi á vegum einstaklings eða
lögaðila, sem ekki er starfrækt í ábata- eða hagnaðarskyni, svo fremi:
— að flutningarnir séu aukastarfsemi fyrir einstaklinginn eða lögaðilann og
— ökutækin, sem notuð eru, séu í eigu viðkomandi einstaklings eða lögaðila eða hafi verið keypt með afborgunum eða tekin á leigu
samkvæmt langtímaleigusamningi og starfsmaður viðkomandi einstaklings eða lögaðila, eða viðkomandi einstaklingur sjálfur
eða starfsfólk í vinnu hjá eða til reiðu fyrir fyrirtækið, samkvæmt samningsskuldbindingu, aki þeim.“

2.

Öllum flutningafyrirtækjum, sem stunda flutninga fyrir eigin reikning, er heimilt, skv. 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1073/2009,
að stunda flutningaþjónustu án mismununar á grundvelli ríkisfangs eða staðfestustaðar ef þau:
— hafa leyfi í því aðildarríki þar sem þau hafa staðfestu til að stunda flutninga með hópbifreiðum í samræmi við skilyrði um aðgang
að markaðinum, sem mælt er fyrir um í landslögum, og
— uppfylla lagaskilyrði um umferðaröryggi að því er varðar ökumenn og ökutæki, eins og mælt er fyrir um í viðeigandi löggjöf
Sambandsins.

3.

Flutningar fyrir eigin reikning, sem um getur í 1. lið, eru bundnir vottorðakerfi.

4.

Vottorðið veitir handhafa þess rétt til að stunda flutninga með hópbifreiðum milli landa fyrir eigin reikning. Það er gefið út af lögbæru
yfirvaldi aðildarríkisins þar sem ökutækið er skráð og gildir fyrir alla ferðina, að gegnumferð meðtalinni.

5.

Viðkomandi hlutar vottorðsins skulu fylltir út með óafmáanlegu letri í þríriti af einstaklingunum eða fulltrúa lögaðilans, sem annast
reksturinn, og af lögbæru yfirvaldi. Eitt afrit skal vera hjá yfirvaldinu og annað hjá einstaklingnum eða lögaðilanum. Ökumaðurinn
geymir ávallt frumritið, eða staðfest eintak, í ökutækinu í hverri ferð sinni á milli landa. Því er framvísað ef eftirlitsyfirvöld fara fram
á það. Einstaklingurinn eða lögaðilinn, eins og við á, ber ábyrgð á geymslu vottorðanna.

6.

Vottorðið gildir í fimm ár hið lengsta.

____________
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VI. VIÐAUKI
FYRIRMYND AÐ ORÐSENDINGUM
(sem um getur í 2. mgr. 28. gr. reglugerðar (EB) nr. 1073/2009 frá 21. október 2009 um sameiginlegar reglur um aðgang að
mörkuðum fyrir flutninga með hópbifreiðum milli landa og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 561/2006)

Fjöldi leyfa, sem gefin eru út fyrir gestaflutninga, í formi reglubundinna flutninga sem starfræktir eru á tímabilinu
....................................................... (tveggja ára tímabil)
í ........................................................................................................... (heiti gistiaðildarríkis)

Landið þar sem flutningsaðilinn hefur
staðfestu

B
BG
CZ
DK
D
EST
GR
E
F
IRL
HR
I
CY
LV
LT
L
H
M
NL
A
PL
P
RO
SLO
SK
FIN
S
UK
Alls

Fjöldi útgefinna leyfa
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) nr. 2015/187

20.8.2015

2015/EES/46/17

frá 6. febrúar 2015
um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 185/2010 að því er varðar skimun handfarangurs (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
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)

Nýleg gögn sýna að hryðjuverkamenn reyna nú að þróa nýjar aðferðir til að fela heimatilbúinn sprengibúnað sem er
hannaður með hliðsjón af því að sniðganga núverandi flugverndarráðstafanir í tengslum við skimun handfarangurs.

2)

Tilteknum sértækum flugverndarráðstöfunum, sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 185/2010 (2), ætti því að breyta í því skyni að styrkja ráðstafanir gegn þeirri ógn sem stafar af heimatilbúnum
sprengibúnaði sem falinn er í handfarangri.

3)

Breytingarnar ættu að skerpa á tækniforskriftum um skimun handfarangurs þar sem notað er greiningarkerfi fyrir
sprengiefni (EDS).

4)

Breytingarnar ættu einnig að gera kleift að skima handfarangur, sem inniheldur fartölvur og önnur stór raftæki, við
tilteknar aðstæður.

5)

Því ætti að breyta reglugerð (ESB) nr. 185/2010 til samræmis við það.

6)

Þessi reglugerð ætti að öðlast gildi, eins fljótt og auðið er, í því skyni að lágmarka þá hættu sem steðjar að flugvernd.

7)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um flugvernd í
almenningsflugi.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 185/2010 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
2. gr.
Þessi reglugerð öðlast gildi daginn eftir birtingu hennar. Henni skal beitt frá og með 1. mars 2015.
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 6. febrúar 2015.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER
forseti.
______

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 31, 7.2.2015, bls. 18. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 162/2015 frá 11. júní 2015
um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 97, 9.4.2008, bls. 72.
(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 185/2010 frá 4. mars 2010 um ítarlegar ráðstafanir til að framfylgja sameiginlegum grunnkröfum um
flugvernd (Stjtíð. ESB L 55, 5.3.2010, bls. 1).
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Nr. 46/211

VIÐAUKI
Viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 185/2010 er breytt sem hér segir:
1.

Ákvæðum 4. kafla er breytt sem hér segir:
a) Í stað liðar 4.1.2.1 komi eftirfarandi:
„4.1.2.1

Fartölvur og önnur stór raftæki skulu fjarlægð úr handfarangri áður en skimun fer fram og skulu þau skimuð
sérstaklega nema ætlunin sé að skima handfarangurinn með búnaði til greiningar sprengiefnis sem uppfyllir staðal C2
eða strangari staðal.“

b) Í stað liðar 4.1.2.8 komi eftirfarandi:
„4.1.2.8

2.

Sérhver taska, sem inniheldur stórt raftæki, skal endurskimuð þegar raftækið hefur verið fjarlægt úr töskunni og
skal það skimað sérstaklega nema handfarangurinn hafi verið skimaður með búnaði til greiningar sprengiefnis sem
uppfyllir staðal C2 eða strangari staðal.“

Eftirfarandi liðir 12.4.2.7–12.4.2.9 bætist við í 12. kafla:
„12.4.2.7 Allur búnaður til greiningar sprengiefnis, sem er hannaður til að skima handfarangur, skal a.m.k. uppfylla staðal C1.
12.4.2.8

Allur búnaður til greiningar sprengiefnis, sem er hannaður til að skima handfarangur sem inniheldur fartölvur og önnur
stór raftæki, skal a.m.k. uppfylla staðal C2.

12.4.2.9

Allur búnaður til greiningar sprengiefnis, sem er hannaður til að skima handfarangur, sem inniheldur fartölvur, önnur stór
raftæki og vökva, úðaefni og gel (LAGs), skal a.m.k. uppfylla staðal C3.“
____________

xx/212
Nr. 46/212

EØS-tillegget
Den europeiske
unions tidende
EES-viðbætir
viðtilStjórnartíðindi
Evrópusambandsins

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 139/2014

xx.x.2013
20.8.2015

2015/EES/46/18

frá 12. febrúar 2014
um kröfur og stjórnsýslumeðferð er varða flugvelli samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 216/2008 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,

að setja skilyrði fyrir hönnun og öruggum rekstri flugvalla,
sem um getur í 5. mgr. 8. gr. a.

4)

Til að tryggja snurðulausa umbreytingu og öryggi á
háu stigi í almenningsflugi í Sambandinu ættu fram
kvæmdarreglurnar að endurspegla nýjustu tækni sem
völ er á og bestu starfsvenjur á sviði flugvalla, taka tillit
til viðeigandi krafna og ráðlagðra starfsvenja Alþjóða
flugmálastofnunarinnar og virða þannig viðeigandi
flokkun Alþjóðaflugmálastofnunarinnar í öllu reglukerfinu
og taka tillit til reynslu af rekstri flugvalla um heim allan
og til framfara í vísindum og tækni á sviði flugvalla, vera
í réttu hlutfalli við stærð, umferð, flokk og flækjustig
flugvallar og eðli og umfang rekstursins, veita möguleika
á nauðsynlegum sveigjanleika til að uppfylla kröfur
með sérsniðnum hætti ásamt því að taka tillit til þeirra
tilvika þar sem grunnvirki flugvallar hafa verið byggð
upp fyrir gildistöku þessarar reglugerðar í samræmi við
mismunandi kröfur löggjafar aðildarríkjanna.

5)

Nauðsynlegt er að flugvallaiðnaðinum og stjórnsýslu
stofnunum aðildarríkjanna sé veittur nægilegur tími til að
aðlagast nýja reglurammanum og til að sannreyna áfram
haldandi gildi skírteina sem gefin voru út fyrir gildistöku
þessarar reglugerðar.

6)

Í því skyni að tryggja samræmi við beitingu sameiginlegra
krafna er mikilvægt að lögbær yfirvöld og, eftir atvikum,
Flugöryggisstofnun Evrópu („Flugöryggisstofnunin“),
beiti sameiginlegum stöðlum þegar metið er hvort
þessar kröfur séu uppfylltar. Flugöryggisstofnunin ætti
að semja viðurkenndar aðferðir til að uppfylla kröfur og
leiðbeiningar til að greiða fyrir nauðsynlegri samræmingu
reglna. Sameiginlegu kröfurnar ættu að taka mið af
sams konar ferlum hjá lögbærum yfirvöldum þvert á
mismunandi svið flugmála. Þær ættu þó ekki að koma

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 216/2008 frá 20. febrúar 2008 um sameiginlegar reglur um
almenningsflug og um stofnun Flugöryggisstofnunar Evrópu
og niðurfellingu tilskipunar ráðsins 91/670/EBE, reglugerðar
(EB) nr. 1592/2002 og tilskipunar 2004/36/EB (1), eins og
henni var breytt með reglugerð (EB) nr. 1108/2009 (2), einkum
5. mgr. 8. gr. a,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

3)

Með reglugerð (EB) nr. 216/2008 er stefnt að því að koma
á og viðhalda samræmdu öryggi á háu stigi í almennings
flugi í Evrópu.

Framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 216/2008 krefst þess að
komið verði á ítarlegum framkvæmdarreglum, sérstaklega
að því er varðar öryggisreglur fyrir flugvelli til þess að
viðhalda samræmdu öryggi á háu stigi í almenningsflugi
í Sambandinu á sama tíma og leitast er við að ná
markmiðinu um heildarúrbætur á öryggi á flugvöllum.

Því er nauðsynlegt að framkvæmdastjórnin samþykki, fyrir
31. desember 2013, nauðsynlegar framkvæmdarreglur til

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 44, 14.2.2014, bls. 1. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 164/2015 frá 11. júní 2015
um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn,
bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 79, 13.3.2008, bls. 1.
2
( ) Stjtíð. ESB L 309, 24.11.2009, bls. 51.
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í veg fyrir að notuð séu lítillega frábrugðin ferli, ef og
þegar það telst nauðsynlegt eða gagnlegt, t.d. þegar
flugvellir og flugrekstur eru ekki undir eftirliti sömu
eininga. Öryggismarkmið þessara krafna ætti að haldast
óbreytt þó um sé að ræða ólíkar aðferðir við að uppfylla
tæknilegar kröfur.

7)

8)

9)

Með tilliti til stjórnunar á hindrunum í umhverfi flug
vallarins, sem og annarri starfsemi sem á sér stað utan
svæðamarka flugvallarins, má hvert aðildarríki tilnefna
mismunandi yfirvöld og aðrar einingar til þess að vakta,
meta og draga úr þessari áhættu. Markmið þessarar
reglugerðar er ekki að breyta núverandi verkefnaskiptingu
innan aðildarríkis. Hvert aðildarríki ætti þó að tryggja að
valdsvið sé aðgreint með skýrum hætti í því skyni að
vernda umhverfi flugvallarins og til að vakta og draga
úr áhættu sem stafar af starfsemi manna. Það ætti því
að tryggja að yfirvöld, sem falið er að bera ábyrgð á að
vernda flugvallarsvæðið, hafi fullnægjandi valdsvið til að
uppfylla skyldur sínar.

Í B-kafla IV. viðauka (hluta ADR.OPS) eru tilgreindar
sérstakar tegundir þjónustu sem eiga að vera í boði á
flugvelli. Í sumum tilvikum veitir rekstraraðili flug
vallar ekki þessa þjónustu sjálfur, heldur annar aðili eða
ríkiseining, eða samsetning af þessu tvennu. Í slíkum til
vikum ætti rekstraraðili flugvallar, sem ber ábyrgð á rekstri
flugvallarins, að koma á tilhögun og samskiptaleiðum við
þessa aðila eða einingar til að tryggja að þjónustan sé
veitt í samræmi við kröfurnar í IV. viðauka. Þegar slík
tilhögun og samskiptaleiðir eru fyrir hendi ætti að líta svo
á að rekstraraðili flugvallar hafi sinnt skyldum sínum og
ætti hann ekki að teljast bera neina beina ábyrgð á eða
vera ábyrgur fyrir því ef önnur eining að samkomulaginu
uppfyllir ekki tilskildar kröfur, að því tilskildu að hún hafi
farið að öllum viðeigandi kröfum og skyldum, sem mælt
er fyrir um í þessari reglugerð, sem snerta ábyrgð hennar
samkvæmt fyrirkomulaginu.

Reglugerð (EB) nr. 216/2008 tekur aðeins til flugvallar
skírteina, sem lögbært yfirvald á að gefa út, að svo miklu
leyti sem það snertir öryggisþætti. Þættir í gildandi lands
bundnum flugvallarskírteinum, sem ekki tengjast öryggi,
haldast því óbreyttir.

10) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
byggjast á áliti sem Flugöryggisstofnunin gaf út í samræmi
við b-lið 2. mgr. 17. gr. og 1. mgr. 19. gr. reglugerðar (EB)
nr. 216/2008.

11) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót
með 65. gr. reglugerðar (EB) nr. 216/2008.
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Efni og gildissvið
1. Í reglugerð þessari er mælt fyrir um nákvæmar reglur
varðandi:
a) skilyrðin fyrir því að ákvarða og tilkynna umsækjanda um
þann vottunargrunn sem gildir um tiltekinn flugvöll eins og
sett er fram í II. og III. viðauka,
b) skilyrðin fyrir því að gefa út, viðhalda, breyta, takmarka,
fella tímabundið úr gildi eða afturkalla skírteini fyrir
flugvelli og aðila sem bera ábyrgð á rekstri flugvallarins,
þ.m.t. takmörkun á rekstri, sem tengist tiltekinni hönnun
flugvallarins, eins og sett er fram í II. og III. viðauka,
c) skilyrðin fyrir því að reka flugvöll í samræmi við grunn
kröfurnar, sem settar eru fram í V. viðauka a og, ef við á,
V. viðauka b við reglugerð (EB) nr. 216/2008, eins og fram
kemur í IV. viðauka,
d) ábyrgð handhafa skírteina, eins og sett er fram í III. viðauka,
e) skilyrðin fyrir því að viðurkenna og breyta gildandi
flugvallarskírteinum, sem aðildarríkin hafa gefið út,
f) skilyrðin fyrir ákvörðun um að heimila ekki undanþágur,
sem um getur í 3. mgr. b 4. gr. reglugerðar (EB) nr.
216/2008, þ.m.t. viðmiðanir fyrir farmflugvelli, tilkynning
um undanþegna flugvelli og endurskoðun á veittum
undanþágum,
g) við hvaða skilyrði rekstur skal bannaður, takmarkaður eða
háður tilteknum skilyrðum í öryggisskyni, eins og sett er
fram í III. viðauka,
h) tiltekin skilyrði og verklag, að því er varðar yfirlýsingar
frá veitendum hlaðstjórnunarþjónustunnar, sem um getur í
e-lið 2. mgr. 8. gr. a í reglugerð (EB) nr. 216/2008, eins og
sett er fram í II. og III. viðauka, og eftirlit með þeim.
2. Lögbær yfirvöld, sem fást við vottun og sinna eftirliti með
flugvöllum, rekstraraðilar flugvalla og veitendur hlaðstjórnun
arþjónustu, skulu uppfylla kröfurnar sem mælt er fyrir um í
II. viðauka.
3. Rekstraraðilar flugvalla og veitendur hlaðstjórnunar
þjónustu skulu uppfylla kröfurnar sem mælt er fyrir um í
III. viðauka.
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4. Rekstraraðilar flugvalla skulu uppfylla kröfurnar sem
mælt er fyrir um í IV. viðauka.
2. gr.
Skilgreiningar
Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér
segir:

1)

2)

3)

4)

„flugvöllur“: tiltekið svæði (þ.m.t. allar byggingar,
mannvirki og búnaður) á landi eða á vatni eða á föstu
mannvirki, föstu eða fljótandi mannvirki úti fyrir strönd,
sem ætlað er að nokkru eða öllu leyti til afnota við komur
og brottfarir loftfara eða hreyfingar þeirra á jörðu niðri,

„flugvél“: vélknúið loftfar, þyngra en loft, sem helst á
flugi aðallega vegna verkana loftsins á vængfleti sem eru
óhreyfanlegir meðan á tilteknum þætti flugs stendur,

„loftfar“: tæki sem haldist getur á flugi vegna verkana
loftsins, annarra en loftpúðaáhrifa við yfirborð jarðar,

„hlað“: skilgreint svæði sem ætlað er fyrir loftför við
hleðslu eða afhleðslu farþega, pósts eða farms, áfyllingu
eldsneytis, stöðu eða viðhald,
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10) „skjal samþykktra frábrigða og aðgerða“ (e. Deviation
Acceptance and Action Document, DAAD): skjal sem
lögbært yfirvald útbýr til að taka saman sönnunargögn
sem lögð eru fram til að rökstyðja samþykki á frábrigðum
frá þeim vottunarforskriftum sem Flugöryggisstofnunin
gefur út,

11) „skoðun“: sjálfstætt mat til að meta hvort farið sé að
viðeigandi kröfum þar sem stuðst er við athuganir og álit
og, ef þörf er á, mælingu, prófun eða kvörðun,

12) „hreyfing“: annaðhvort flugtak eða lending,

13) „hindrun“: allir fastir (hvort heldur til bráðabirgða eða
frambúðar) og hreyfanlegir hlutir, eða hlutar þeirra, sem:

–

eru staðsettir á svæði sem ætlað er til hreyfinga
loftfara á jörðu niðri eða

–

ná hærra en skilgreindur flötur sem á að vera
hindrunarlaus til verndar loftförum á flugi eða

–

eru utan þessara skilgreindu flata og teljast skapa
hættu fyrir flugumferð,

5)

„hlaðstjórnunarþjónusta (e. apron management service)“:
þjónusta, sem veitt er, til að stjórna aðgerðum og
hreyfingum loftfara og ökutækja á hlaði,

14) „hindranaflötur“: flötur sem skilgreinir mörk þess sem
hindranir mega ná inn í loftrýmið,

6)

„úttekt“: kerfisbundið, sjálfstætt og skjalfest ferli til að
safna sönnunargögnum og leggja hlutlægt mat á þau til að
ákvarða að hve miklu leyti kröfurnar eru uppfylltar,

15) „hindranavarnarflötur“: flötur sem ætlaður er fyrir
aðflugshallaljós, en hlutir eða viðbætur við hluti eru ekki
leyfðar fyrir ofan þetta svæði nema þegar hlutaðeigandi
yfirvald álítur að nýi hluturinn eða viðbótin fái skjól af
óhreyfanlegum hlut sem fyrir er.

7)

„vottunarforskriftir“: tæknistaðlar, sem Flugöryggis
stofnunin samþykkir, þar sem tilgreindar eru aðferðir til
að staðfesta samræmi við reglugerð (EB) nr. 216/2008 og
framkvæmdarreglur hennar og sem aðili má nota vegna
vottunar,

8)

9)

„lögbært yfirvald“: það yfirvald sem er tilnefnt í hverju
aðildarríki með nauðsynlegar valdheimildir og ábyrgð til
að fást við vottun og sinna eftirliti með flugvöllum, sem
og með starfsfólki og aðilum sem koma að rekstri hans,

„samfellt eftirlit“: sú vinna sem lögbært yfirvald innir
af hendi á hverjum tíma í því skyni að framkvæma
eftirlitsáætlunina til að sannreyna að skilyrðin fyrir
veitingu skírteinisins séu jafnan uppfyllt á meðan
skírteinið er í gildi,

3. gr.
Eftirlit með flugvöllum
1. Aðildarríki skulu tilnefna eina einingu eða fleiri sem
lögbært yfirvald með nauðsynlegar valdheimildir og ábyrgð til
að fást við vottun og sinna eftirliti með flugvöllum, sem og með
starfsfólki og aðilum sem koma að rekstri hans.

2. Lögbæra yfirvaldið skal vera óháð rekstraraðilum
flugvalla og veitendum hlaðstjórnunarþjónustu. Unnt er að
fullnægja þessari kröfu um óhæði með aðgreiningu, a.m.k.
á starfræna stiginu, á milli lögbæra yfirvaldsins og þessara
rekstraraðila flugvalla og veitenda hlaðstjórnunarþjónustu.
Aðildarríkin skulu tryggja að lögbær yfirvöld beiti valdi sínu af
óhlutdrægni og á gagnsæjan hátt.
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3. Ef aðildarríki tilnefnir fleiri en eina einingu sem lögbært
yfirvald skulu eftirfarandi skilyrði uppfyllt:
a) hvert lögbært yfirvald skal bera ábyrgð á sérstaklega
skilgreindum verkefnum og ákveðnu landsvæði og
b) koma skal á samvinnu milli þessara yfirvalda til að tryggja
skilvirkt eftirlit með öllum flugvöllum og flugvallar
rekendum sem og veitendum hlaðstjórnunarþjónustu.
4. Aðildarríkin skulu tryggja að lögbær yfirvöld hafi nauð
synlega getu og úrræði til að uppfylla kröfurnar sem gerðar eru
til þeirra samkvæmt þessari reglugerð.
5. Aðildarríki skulu tryggja að starfsfólk lögbærra yfirvalda
sinni ekki eftirlitsstarfsemi þegar eitthvað bendir til þess að það
gæti valdið hagsmunaárekstrum, beint eða óbeint, sérstaklega
að því er varðar hagsmuni tengda fjölskyldu eða fjárhag.
6. Starfsfólk, sem hefur heimild lögbærs yfirvalds til að
sinna verkefnum er lúta að vottun og/eða eftirliti, skal hafa vald
til að inna af hendi a.m.k. eftirfarandi verkefni:
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5. gr.
Undanþágur
1. Innan eins mánaðar frá því að aðildarríki hefur ákveðið
að veita undanþágu í samræmi við 3. mgr. b í 4. gr. reglugerðar
(EB) nr. 216/2008 skal það tilkynna Flugöryggisstofnuninni
um ákvörðun sína. Upplýsingarnar, sem sendar eru til
Flugöryggisstofnunarinnar, skulu innihalda skrá yfir
viðkomandi flugvelli, nafn rekstraraðila flugvallarins og fjölda
farþega og hreyfinga á farmi á flugvellinum á viðkomandi ári.
2. Aðildarríkið skal árlega skoða tölurnar yfir umferð á
flugvöllum sem hafa hlotið undanþágu. Ef umferð á slíkum
flugvelli hefur í þrjú ár samfellt farið yfir þær tölur sem kveðið
er á um í 3. mgr. b í 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 216/2008
skal aðildarríkið tilkynna Flugöryggisstofnuninni um það og
afturkalla undanþáguna.
3. Framkvæmdastjórnin getur hvenær sem er ákveðið að
heimila ekki undanþágu í eftirfarandi tilvikum:
a) almenn öryggismarkmið reglugerðar (EB) nr. 216/2008 eru
ekki uppfyllt,

a) að rannsaka skrár, gögn, verklagsreglur og annað efni sem
viðkemur framkvæmd verkefna er lúta að vottun og/eða
eftirliti,

b) farið hafi verið yfir viðeigandi tölur yfir fjölda farþega og
hreyfingar á farmi í þrjú ár samfleytt,

b) að taka afrit af eða gera útdrátt úr slíkum skrám, gögnum,
verklagsreglum eða öðru efni,

c) undanþágan er ekki í samræmi við aðra viðeigandi löggjöf
ESB.

c) að óska eftir munnlegum skýringum á staðnum,
d) að fá aðgang að flugvöllum, viðkomandi húsnæði, starf
rækslusvæðum eða öðrum viðeigandi svæðum og flutninga
tækjum,

4. Hafi framkvæmdastjórnin ákveðið að undanþágan sé ekki
heimil skal hlutaðeigandi aðildarríki afturkalla undanþáguna.
6. gr.
Breyting skírteina

e) að framkvæma úttektir, rannsóknir, prófanir, æfingar, mat
og skoðanir,
f) að grípa til framfylgdarráðstafana eða hefja þær, eins og við
á.
7. Verkefnin í 6. mgr. skulu innt af hendi í samræmi við
landslöggjöf aðildarríkjanna.
4. gr.
Upplýsingar til Flugöryggisstofnunar Evrópu
Innan þriggja mánaða frá gildistöku þessarar reglugerðar
skulu aðildarríkin upplýsa Flugöryggisstofnun Evrópu
(„Flugöryggisstofnunina“) um heiti, staðsetningar og ICAOkóða flugvallanna og nöfn á rekstraraðilum flugvalla, ásamt
fjölda farþega og hreyfingum á farmi á þeim flugvöllum sem
ákvæði reglugerðar (EB) nr. 216/2008 og þessarar reglugerðar
gilda um.

1. Skírteini, sem lögbæra yfirvaldið gefur út fyrir 31.
desember 2014 á grundvelli landslöggjafar, skulu halda gildi
sínu þar til þau eru gefin út í samræmi við þessa grein, eða ef
engin slík skírteini eru gefin út, þá til 31. desember 2017.
2. Áður en tímabilinu, sem tilgreint er í 1. mgr., er lokið skal
lögbæra yfirvaldið gefa út skírteini fyrir viðkomandi flugvelli
og rekstraraðila flugvalla, ef eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:
a) vottunargrunnurinn, sem um getur í II. viðauka, hefur
verið ákveðinn með notkun vottunarforskrifta sem Flug
öryggisstofnunin gefur út að meðtöldum öllum tilvikum
þar sem jafngilt öryggisstig og sérstök skilyrði hafa verið
tilgreind og skjalfest,
b) handhafi skírteinisins hefur sýnt fram á að kröfur vottunar
forskrifta, sem eru frábrugðnar þeim landsbundnu kröfum
sem útgáfa núverandi skírteinis var byggð á, séu uppfylltar,
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c) handhafi skírteinisins hefur sýnt fram á að þær kröfur
í reglugerð (EB) nr. 216/2008 og framkvæmdarreglum
hennar sem gilda um fyrirtæki handhafa og rekstur þess
og sem eru ólíkar þeim landsbundnu kröfum sem útgáfa
núverandi skírteinis var byggð á, séu uppfylltar.
3. Þrátt fyrir b-lið 2. mgr. getur lögbært yfirvald ákveðið að
falla frá kröfunni um að sýnt sé fram á að kröfur séu uppfylltar
ef það telur að það hafi í för með sér óhóflega fyrirhöfn.
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reisa innan marka hindranaflatarins og hindranavarnarflatarins,
sem og annarra flata sem tengjast flugvellinum, kunna að hafa.
2. Aðildarríkin skulu sjá til þess að samráð fari fram að því er
varðar þau áhrif á öryggi sem byggingar, sem fyrirhugað er að
reisa út fyrir mörk hindranaflatarins og hindranavarnarflatarins
sem og annarra flata, sem tengjast flugvellinum, sem eru
umfram þá hæð sem aðildarríkin ákvarða, kunna að hafa.

4. Lögbært yfirvald skal halda skrár yfir skjölin sem tengjast
málsmeðferðinni við að breyta skírteinum í a.m.k. fimm ár.

3. Aðildarríkin skulu sjá til þess að vernd flugvalla, sem
eru staðsettir nálægt landamærum annarra aðildarríkja, sé
samræmd.

7. gr.

9. gr.

Frábrigði frá vottunarforskriftum

Vöktun flugvallarumhverfis

1. Ef eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt getur lögbæra yfir
valdið tekið við umsóknum um skírteini til 31. desember 2024,
þ.m.t. umsóknum um frábrigði frá vottunarforskriftunum, sem
Flugöryggisstofnunin gefur út:

Aðildarríki skulu tryggja að samráð fari fram að því er varðar
starfsemi manna og landnotkun, s.s:

a) frábrigðin uppfylla ekki kröfurnar um jafngilt öryggisstig
samkvæmt ADR.AR.C.020 né kröfurnar um sérstök
skilyrði samkvæmt ADR.AR.C.025 í II. viðauka við þessa
reglugerð,
b) frábrigðin voru fyrir hendi áður en þessi reglugerð tók
gildi,
c) frábrigðin, og ef við á, viðbættar mildandi ráðstafanir og
aðgerðir til úrbóta, uppfylli grunnkröfurnar í V. viðauka a
við reglugerð (EB) nr. 216/2008,
d) öryggismat til stuðnings hverju frábrigði hafi verið fram
kvæmt.
2. Lögbært yfirvald skal taka saman sönnunargögnin, sem
sýna fram á að þau skilyrði sem um getur í 1. mgr. séu uppfyllt,
í skjali samþykktra frábrigða og aðgerða (DAAD). Skjal
samþykktra frábrigða og aðgerða skal fylgja með skírteininu.
Lögbæra yfirvaldið skal tilgreina gildistíma skjals samþykktra
frábrigða og aðgerða.
3. Rekstraraðili flugvallarins og lögbæra yfirvaldið skulu
staðfesta að skilyrðin, sem um getur í 1. mgr., séu enn uppfyllt.
Ef skilyrðin eru ekki uppfyllt skal skjali samþykktra frábrigða
og aðgerða breytt, það fellt tímabundið úr gildi eða afturkallað.
8. gr.

a) hvers konar byggingastarfsemi eða breyting á landnotkun á
flugvallarsvæðinu,
b) hvers konar byggingastarfsemi, sem getur valdið því að
hindranir valdi ókyrrð í lofti, sem getur verið hættuleg
starfrækslu loftfara,
c) notkun hættulegra, ruglandi og villandi ljósa,
d) notkun flata sem valda miklu endurvarpi og geta valdið
glýju,
e) gerð svæða, sem geta leitt til aukinnar virkni villtra lífvera,
sem er skaðleg starfrækslu loftfara,
f) uppruna geislunar, sem ekki er sýnileg, eða tilvist færanlegra
eða fastra hluta sem geta haft truflandi eða skaðleg áhrif á
nothæfi fjarskipta-, leiðsögu- eða kögunarkerfa í flugi.
10. gr.
Stjórnun hættu af völdum villtra lífvera
1. Aðildarríkin skulu sjá til þess að hættan á árekstri við
villtar lífverur sé metin:
a) með því að koma á landsbundnu verklagi við skráningu og
tilkynningar um árekstur loftfars við villtar lífverur,
b) með söfnun upplýsinga frá umráðendum loftfara, starfsfólki
flugvalla og öðrum aðilum um tilvist villtra lífvera, sem
geta mögulega skapað hættu fyrir starfrækslu loftfara og

Verndun flugvallarumhverfis
1. Aðildarríkin skulu sjá til þess að samráð fari fram að því er
varðar þau áhrif á öryggi sem byggingar, sem fyrirhugað er að

c) með áframhaldandi mati til þess bærs starfsfólks á hættu
sem stafar af villtum lífverum.
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2. Aðildarríkin skulu sjá til þess að skýrslum um árekstur
við villtar lífverur sé safnað saman og þær sendar áfram til
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar svo hægt sé að setja þær inn
í gagna- og upplýsingabanka Alþjóðaflugmálastofnunarinnar
um árekstur fugla við loftför (e. ICAO Bird Strike Information
System (IBIS)).
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3. Ákvæðin í III. og IV. viðauka gilda um flugvelli sem
hafa fengið vottun í samræmi við 6. gr. frá og með útgáfudegi
skírteinisins.
4. Flugvellir, sem hafa hafið vottunarmálsmeðferð fyrir
31. desember 2014 en hafa ekki fengið útgefið skírteini fyrir
þá dagsetningu, skulu aðeins fá slíkt útgefið þegar þeir hafa
uppfyllt ákvæði þessarar reglugerðar.

11. gr.
Gildistaka og beiting
1. Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

5. Liðirnir ADR.AR.C.050 og ADR.OR.B.060 í II. og
III. viðauka við þessa reglugerð gilda frá og með þeim degi
sem framkvæmdarreglurnar um veitingu hlaðstjórnunar
þjónustu öðlast gildi. Liðirnir ADR.AR.A.015 í II. viðauka
og ADR.OR.A.015 í III. viðauka gilda um veitendur hlað
stjórnunarþjónustu frá og með þeim degi sem framkvæmdar
reglurnar um veitingu hlaðstjórnunarþjónustu öðlast gildi.

2. Lögbær yfirvöld, sem sjá um vottun flugvalla, rekstraraðila
flugvalla og veitenda hlaðstjórnunarþjónustu og annast eftirlit
með þeim, skulu uppfylla kröfurnar, sem mælt er fyrir um í II.
viðauka við þessa reglugerð, fyrir 31. desember 2017.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 12. febrúar 2014.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO
forseti.
______
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I. VIÐAUKI
Skilgreiningar á hugtökum sem notuð eru í II.-IV. viðauka
Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
1)

„viðurkenndar aðferðir til að uppfylla kröfur“ (AMC): staðlar sem eru ekki bindandi, sem Flugöryggisstofnunin
hefur samþykkt, til að sýna fram á aðferðir til að tryggja að kröfur reglugerðar (EB) nr. 216/2008 og
framkvæmdarreglna hennar séu uppfylltar,

2)

„tiltæk hemlunarvegalengd við flugtak“ (e. accelerate-stop distance available (ASDA)): tiltæk lengd flugtaksbruns
að viðbættri lengd öryggisbrautar, ef slíkt er fyrir hendi,

3)

„flugturnsþjónusta“: flugstjórnarþjónusta veitt vegna flugvallarumferðar,

4)

„flugvallabúnaður“: hvers konar búnaður, tæki, fylgihlutir, hugbúnaður eða aukahlutir sem notaðir eru eða ætlaðir
til að styðja við starfrækslu loftfara á flugvelli,

5)

„flugmálagögn“: formleg framsetning staðreynda, hugtaka eða leiðbeininga um flugmál sem eru viðeigandi fyrir
samskipti, túlkun eða vinnslu,

6)

„upplýsingaþjónusta flugmála“: þjónusta sem er stofnuð innan skilgreinds rýmis og sem er ábyrg fyrir að miðla
flugmálaupplýsingum og gögnum sem nauðsynleg eru til að tryggja öryggi, reglufestu og skilvirkni í flugleiðsögu,

7)

„flugleiðsöguþjónusta“: flugumferðarþjónusta, fjarskipta-, leiðsögu- og kögunarþjónusta, veðurþjónusta fyrir
flugleiðsögu og upplýsingaþjónusta flugmála,

8)

„flugumferðarþjónusta“: mismunandi tegundir flugupplýsingaþjónustu, viðbúnaðarþjónustu, ráðgjafarþjónustu um
flugumferð og flugstjórnarþjónustu (flugstjórnarsvæðisþjónustu, aðflugsstjórnarþjónustu og flugturnsþjónustu),

9)

„flugstjórnarþjónusta“: þjónusta sem er veitt í þeim tilgangi:
1.

2.

að koma í veg fyrir árekstur:
–

milli loftfara og

–

milli loftfars og hindrana á umferðarsvæði flugvallar og

að flýta fyrir og stuðla að skipulegri flugumferð,

10)

„loftfarastæði“: tiltekið svæði á hlaði sem er ætlað til að leggja loftfari,

11)

„akrein loftfarastæðis“: hluti hlaðs, merktur sem akbraut og eingöngu ætlaður til að komast að loftfarastæðum,

12)

„aðrar aðferðir til að uppfylla kröfur“: aðferðir þar sem lagt er til valkostur sem er frábrugðinn núverandi
viðurkenndum aðferðum til að uppfylla kröfur eða aðferðir þar sem lagt er til nýjar aðferðir til að uppfylla kröfur
reglugerðar (EB) nr. 216/2008 og framkvæmdarreglna hennar þegar Flugöryggisstofnunin hefur ekki samþykkt
neinar aðrar viðurkenndar aðferðir til að uppfylla kröfur,

13)

„viðbúnaðarþjónusta“: þjónusta sem veitt er til að tilkynna viðeigandi aðilum um loftför sem þarfnast leitar- og
björgunaraðstoðar og til að aðstoða slíka aðila eftir þörfum,

14)

„akbraut á hlaði“: hluti akbrautarkerfis á hlaði sem er ætlaður til að aka yfir hlaðið,

15)

„hindrunarlaust klifursvæði“: skilgreint rétthyrnt svæði á láði eða legi undir stjórn viðkomandi einingar, valið eða
undirbúið sem svæði þar sem hluti af frumklifri flugvélar í tiltekna hæð getur farið fram,
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16)

„hættulegur varningur“: hlutir eða efni sem geta stofnað heilbrigði, öryggi, eignum eða umhverfinu í hættu og
sem er að finna í skránni yfir hættulegan varning í Tæknilegu fyrirmælunum eða sem eru flokkuð í samræmi við
Tæknilegu fyrirmælin,

17)

„gagnagæði“: mælikvarði á tiltrú þess að gögnin sem veitt eru uppfylli kröfur gagnanotanda að því er varðar
nákvæmni, upplausn og heilleika,

18)

„tilgreindar viðmiðunarvegalengdir“:
–

„tiltækt flugtaksbrun (TORA)“,

–

„tiltæk flugtaksvegalengd (TODA)“,

–

„tiltæk hemlunarvegalengd við flugtak (ASDA)“,

–

„tiltæk lendingarvegalengd (LDA)“,

19)

„flugupplýsingaþjónusta“: þjónusta sem veitt er í þeim tilgangi að veita ráð og upplýsingar sem nýtast til öruggrar
og skilvirkrar framkvæmdar flugs,

20)

„meginreglur um mannlega þætti“: meginreglur sem varða flugtæknilega hönnun, vottun, þjálfun, starfrækslu og
viðhald og er leitast við með reglunum að setja upp örugga tengingu milli manna og kerfisíhluta með því að taka
tilhlýðilegt tillit til mannlegrar getu,

21)

„mannleg geta“: mannleg færni og takmarkanir sem hafa áhrif á öryggi og skilvirkni í flugi,

22)

„blindflugsbraut“ (e. instrument runway): ein af eftirtöldum tegundum flugbrauta sem er ætluð loftförum sem
fljúga samkvæmt blindaðflugsverklagi:
1.

„flugbraut fyrir grunnaðflug (e. non-precision approach runway)“: blindflugsbraut með bæði sjónrænum
leiðsögutækjum og öðrum leiðsögutækjum, sem veita a.m.k. stefnuleiðsögu sem nægir fyrir beint aðflug,

2.

„flugbraut fyrir nákvæmnisaðflug, I. flokkur“ (e. precision approach runway, category I): blindflugsbraut
með bæði sjónrænum leiðsögutækjum og öðrum leiðsögutækjum, ætluð til starfrækslu með ákvörðunarhæð
sem er ekki undir 60 m (200 fetum) og annaðhvort við skyggni sem er ekki minna en 800 m eða
flugbrautarskyggni sem er ekki minna en 550 m,

3.

„flugbraut fyrir nákvæmnisaðflug, II. flokkur“ (e. precision approach runway, category II): blindflugsbraut
með bæði sjónrænum leiðsögutækjum og öðrum leiðsögutækjum, ætluð til starfrækslu með ákvörðunarhæð
sem er undir 60 m (200 fetum) en ekki undir 30 m (100 fetum) og flugbrautarskyggni sem er ekki minna en
300 m,

4.

„flugbraut fyrir nákvæmnisaðflug, III. flokkur“: blindflugsbraut með bæði sjónrænum leiðsögutækjum og
öðrum leiðsögutækjum að og eftir yfirborði flugbrautar og:
A. ætluð til starfrækslu með ákvörðunarhæð sem er undir 30 m (100 fetum) eða enga ákvörðunarhæð og
flugbrautarskyggni ekki minna en 175 m eða
B. ætluð til starfrækslu með ákvörðunarhæð sem er undir 15 m (50 fetum) eða enga ákvörðunarhæð og
flugbrautarskyggni minna en 175 m en ekki minna en 50 m eða
C. ætluð til starfrækslu með enga ákvörðunarhæð og enga takmörkun á flugbrautarskyggni,

23)

„heilleiki“: ákveðin trygging fyrir því að fluggögn og gildi þeirra hafi ekki týnst eða verið breytt frá gagnasköpun
eða frá því að breyting þeirra var heimiluð,

24)

„tiltæk lendingarvegalengd“ (LDA): lengd flugbrautar sem hefur verið lýst tiltæk og nothæf fyrir brautarbrun
flugvélar í lendingu,
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25)

„verklag í lélegu skyggni“: verklagsreglur á flugvöllum sem miða að því að tryggja öryggi í aðflugi skv. I. flokki
við lakari skilyrði en stöðluð skilyrði, skv. II. flokki við önnur skilyrði en stöðluð skilyrði og II. og III. flokki og
við flugtak í lélegu skyggni,

26)

„flugtak í lélegu skyggni“ (LVTO): flugtak með flugbrautarskyggni sem er undir 400 m en þó ekki minna en 75 m,

27)

„starfræksla við lakari skilyrði en stöðluð skilyrði skv. I. flokki“: blindaðflug og lending skv. I. flokki þar sem
notuð er ákvörðunarhæð skv. I. flokki með flugbrautarskyggni sem er minna en það sem vanalega tengist gildandi
ákvörðunarhæð, en þó ekki minna en 400 m,

28)

„umferðarsvæði“: sá hluti flugvallar, sem ætlaður er fyrir flugtök, lendingar og akstur loftfara, þó ekki hlöð,

29)

„veðurþjónusta“: sá búnaður og þjónusta sem lætur loftfari í té veðurspár, yfirlit og athuganir sem og hvers konar
aðrar veðurupplýsingar og gögn sem veitt eru af ríkjum til notkunar fyrir flug,

30)

„marki“ (e. marker): sýnilegur hlutur ofan jarðyfirborðs sem gefur til kynna hindrun eða sýnir mörk,

31)

„flugvallarmerking“ (e. marking): eitt eða fleiri tákn á yfirborði athafnasvæðis sem varðar flugumferð,

32)

„athafnasvæði“: sá hluti flugvallar sem ætlaður er fyrir flugtök, lendingar og akstur loftfara, þ.e. umferðarsvæði
og hlað/hlöð,

33)

„leiðsöguþjónusta“: sá búnaður og þjónusta sem lætur í té upplýsingar um stöðu og tíma loftfara,

34)

„sjónflugsbraut“: flugbraut ætluð loftförum sem fljúga samkvæmt sjónaðflugsverklagi,

35)

„starfræksla við önnur skilyrði en stöðluð skilyrði skv. II. flokki“: nákvæmnisblindaðflug og -lending þar sem
notað er blindlendingarkerfi (ILS) eða örbylgjulendingarkerfi (MLS) þar sem sumir eða allir þættir lýsingar fyrir
nákvæmnisaðflug skv. II. flokki eru ekki tiltækir og þar sem:
–

ákvörðunarhæð (DH) er undir 200 fetum en ekki minni en 100 fet og

–

flugbrautarskyggni (RVR) er ekki undir 350 m,

36)

„eftirlitslota“: tímabil þar sem staðfest er að áfram sé farið að kröfum,

37)

„flýtiakbraut“ (e. rapid exit taxiway): akbraut tengd flugbraut með hvössu horni og hönnuð til aksturs af flugbraut
eftir lendingu með meiri hraða en kleift er á öðrum akbrautum út af flugbraut svo að dvöl á flugbraut verði sem
styst,

38)

„flugbraut“: afmarkað, rétthyrnt svæði á flugvelli sem er gert fyrir lendingu og flugtak loftfara,

39)

„tegund flugbrautar“: blindflugsbraut eða sjónflugsbraut,

40)

„flugbrautarskyggni“: sú fjarlægð sem flugmaður loftfars á miðlínu flugbrautar getur eygt á yfirborðsmerkingum
flugbrautarinnar eða þeim ljósum sem afmarka hana eða auðkenna miðlínu hennar,

41)

„öryggisstjórnunarkerfi“: kerfisbundin nálgun við öryggisstjórnun, þ.m.t. nauðsynlegt stjórnskipulag,
ábyrgðarskylda, stefnumál og verklagsreglur,

42)

„öryggisbraut“: skilgreint, rétthyrnt svæði á jörðu niðri við enda tiltæks flugtaksbruns sem er útbúið þannig að þar
er hægt að stöðva loftfar ef hætt er við flugtak,
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43)

„tiltæk flugtaksvegalengd“ (e. take-off distance available (TODA)): tiltæk lengd flugtaksbruns að viðbættri lengd
tiltæks hindrunarlauss klifursvæðis, ef slíkt er fyrir hendi,

44)

„tiltækt flugtaksbrun“ (e. take-off run available (TORA)): lengd flugbrautar sem hefur verið lýst tiltæk og nothæf
fyrir brautarbrun flugvélar í flugtaki,

45)

„akbraut“: tiltekin braut á flugvelli á landi, gerð fyrir akstur loftfara og ætluð til tengingar milli mismunandi hluta
flugvallar, þ.m.t.:
–

akrein loftfarastæðis,

–

akbraut á hlaði,

–

flýtiakbraut,

46)

„Tæknileg fyrirmæli“: nýjasta, gildandi útgáfa af „Tæknilegum fyrirmælum um öruggan flutning á hættulegum
varningi flugleiðis“ (skjal nr. 9284-AN/905), ásamt viðbætum og hvers konar viðbótum sem Alþjóðaflugmála
stofnunin hefur samþykkt og birt,

47)

„skilmálar skírteinis“:

48)

–

staðarauðkenni Alþjóðaflugmálastofnunarinnar,

–

skilyrði fyrir starfrækslu (sjónflug/blindflug, dagur/nótt),

–

flugbraut — tilgreindar viðmiðunarvegalengdir,

–

tegund/tegundir flugbrauta og aðflug í boði,

–

viðmiðunarkóði flugvalla,

–

umfang starfrækslu loftfara sem hafa hærri viðmiðunarkóða en flugvöllurinn,

–

veiting hlaðstjórnunarþjónustu (já/nei),

–

verndarstig björgunar- og slökkvistarfs,

„sjónræn leiðsögutæki“: vísi- og merkjabúnaður, flugvallarmerkingar, ljós, tákn og markar eða samsetning þessa.
______
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II. VIÐAUKI
Kröfur sem gerðar eru til yfirvalda — flugvellir (ADR.AR-hluti)
A-KAFLI — ALMENNAR KRÖFUR (ADR.AR.A)
ADR.AR.A.001 Gildissvið
Í þessum viðauka eru settar kröfur, sem gilda um lögbær yfirvöld, sem sjá um vottun flugvalla, rekstraraðila flugvalla og
veitenda hlaðstjórnunarþjónustu og annast eftirlit með þeim.
ADR.AR.A.005 Lögbært yfirvald
Lögbært yfirvald, sem er tilnefnt af því aðildarríki þar sem flugvöllurinn er staðsettur, skal bera ábyrgð á:
a) vottun flugvalla og rekstraraðila flugvalla og eftirliti með þeim,
b) eftirliti með veitendum hlaðstjórnunarþjónustu.
ADR.AR.A.010 Eftirlitsgögn
a) Lögbært yfirvald skal útvega hlutaðeigandi starfsfólki allar lagagerðir, staðla, reglur, tæknirit og tengd skjöl til að
það geti innt af hendi verkefni sín og skyldur.
b) Lögbært yfirvald skal gera lagagerðir, staðla, reglur, tæknirit og tengd skjöl aðgengileg rekstraraðilum flugvalla og
öðrum hagsmunaaðilum til að greiða fyrir því að þeir geti uppfyllt viðeigandi kröfur.
ADR.AR.A.015 Aðferðir til að uppfylla kröfur
a) Flugöryggisstofnunin skal þróa viðurkenndar aðferðir til að uppfylla kröfur sem má nota til að staðfesta samræmi
við kröfur reglugerðar (EB) nr. 216/2008 og framkvæmdarreglna hennar. Hafi viðurkenndum aðferðum verið beitt
til að uppfylla kröfur teljast samsvarandi kröfur í framkvæmdarreglunum uppfylltar.
b) Nota má aðrar aðferðir til að uppfylla kröfur til að staðfesta samræmi við framkvæmdarreglurnar.
c) Lögbært yfirvald skal koma á fót kerfi til að meta með samræmdum hætti hvort aðrar aðferðir til að uppfylla kröfur,
sem yfirvaldið notar sjálft eða sem rekstraraðilar flugvalla eða veitendur hlaðstjórnunarþjónustu undir þeirra eftirliti
nota, geri kleift að uppfylla kröfur reglugerðar (EB) nr. 216/2008 og framkvæmdarreglna hennar.
d) Lögbært yfirvald skal meta tillögur rekstraraðila flugvallar eða veitanda hlaðstjórnunarþjónustu hvað varðar aðrar
aðferðir til að uppfylla kröfur, í samræmi við ADR.OR.A.015, með því að greina gögnin sem eru lögð fram og,
ef það er talið nauðsynlegt, að framkvæma skoðun hjá rekstraraðila flugvallar, á flugvellinum eða hjá veitanda
hlaðstjórnunarþjónustu.
Þegar lögbært yfirvald telur að aðrar aðferðir til að uppfylla kröfur, sem rekstraraðili flugvallar eða veitandi
hlaðstjórnunarþjónustu leggur til, séu í samræmi við framkvæmdarreglur, skal það án ástæðulausrar tafar:
1) tilkynna umsækjanda að hrinda megi í framkvæmd öðrum aðferðum til að uppfylla kröfur og, ef við á, breyta
skírteini eða samþykki umsækjandans í samræmi við það,
2) tilkynna Flugöryggisstofnuninni um innihald þeirra, þ.m.t. afrit af viðeigandi skjölum,
3) tilkynna öðrum aðildarríkjum um aðrar aðferðir til að uppfylla kröfur sem samþykktar voru og
4) tilkynna öðrum vottuðum flugvöllum, sem eru staðsettir í aðildarríki lögbæra yfirvaldsins, eins og við á.
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e) Þegar lögbært yfirvald notast sjálft við aðrar aðferðir til að uppfylla kröfur til að samrýmast reglugerð (EB) nr.
216/2008 og framkvæmdarreglum hennar, skal það:
1) gera þær tiltækar rekstraraðilum flugvalla og veitendum hlaðstjórnunarþjónustu, sem eru undir eftirliti þess, og
2) tilkynna Flugöryggisstofnun um þær án ástæðulausrar tafar.
Lögbært yfirvald skal útvega Flugöryggisstofnuninni nákvæma lýsingu á öðrum aðferðum til að uppfylla kröfur,
þ.m.t. allar breytingar á verklagi sem geta skipt máli, auk mats sem sýnir fram á að farið sé að framkvæmdarreglum.
ADR.AR.A.025 Upplýsingar til Flugöryggisstofnunar
a) Lögbæra yfirvaldið skal án ástæðulausrar tafar tilkynna Flugöryggisstofnuninni ef upp koma vandamál við
framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 216/2008 og framkvæmdarreglna hennar.
b) Lögbæra yfirvaldið skal veita Flugöryggisstofnun upplýsingar sem varða öryggi, sem komnar eru til vegna
tilkynninga um atvik sem því hefur borist.
ADR.AR.A.030 Tafarlaus viðbrögð við öryggisvandamáli
a) Með fyrirvara um tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/42/EB (3) skal lögbært yfirvald taka upp kerfi til að
safna, greina og miðla öryggisupplýsingum með viðeigandi hætti.
b) Flugöryggisstofnunin skal taka upp kerfi til að greina með viðeigandi hætti allar viðeigandi upplýsingar sem henni
berast um öryggismál og til að veita aðildarríkjum og framkvæmdastjórninni tafarlaust allar upplýsingar, þ.m.t.
tilmæli eða aðgerðir til úrbóta sem grípa á til, sem nauðsynlegar eru til þess að þau geti brugðist tímanlega við
öryggisvandamáli sem tengist flugvöllum, rekstraraðilum flugvalla og veitendum hlaðstjórnunarþjónustu í samræmi
við reglugerð (EB) nr. 216/2008 og framkvæmdarreglur hennar.
c) Við móttöku upplýsinganna, sem um getur í a- og b-lið, skal lögbært yfirvald grípa til viðunandi aðgerða til að ráða
bót á öryggisvandamálinu, þ.m.t. málum sem tengjast tilskipunum um öryggi í samræmi við ADR.AR.A.040.
d) Ráðstafanir, sem gripið er til samkvæmt c-lið, skulu tafarlaust tilkynntar þeim rekstraraðilum flugvalla eða veitendum
hlaðstjórnunarþjónustu sem þurfa að fara að þeim samkvæmt reglugerð (EB) nr. 216/2008 og framkvæmdarreglum
hennar. Lögbært yfirvald skal einnig tilkynna Flugöryggisstofnun um þessar ráðstafanir sem og öðrum hlutaðeigandi
aðildarríkjum ef þessar ráðstafanir krefjast sameiginlegra aðgerða.
ADR.AR.A.040 Fyrirmæli um öryggi
a) Lögbært yfirvald skal gefa út fyrirmæli um öryggi ef það hefur komist að því að um sé að ræða óöruggar aðstæður,
sem krefjast tafarlausra aðgerða, þ.m.t. að sýnt sé fram á að allar breytingar eða viðbætur við vottunarforskriftir,
sem Flugöryggisstofnunin hefur ákvarðað og sem lögbæra yfirvaldið telur að nauðsynlegt sé að sýna fram á, standist
kröfur.
b) Fyrirmæli um öryggi skulu send áfram til hlutaðeigandi rekstraraðila flugvalla eða veitenda hlaðstjórnunarþjónustu
og skulu að lágmarki fela í sér eftirfarandi upplýsingar:
1) lýsingu á óöruggu aðstæðunum,
2) upplýsingar um hvaða hönnun, búnaður eða starfræksla á í hlut,
3) aðgerðir sem krafist er og rökstuðning þeirra, þ.m.t. breytingar eða viðbætur við vottunarforskriftir sem fara
þarf að,
4) hver fresturinn er til að fara að aðgerðunum, sem krafist er, og
5) gildistökudaginn.
(3)

Stjtíð. ESB L 167, 4.7.2003, bls. 23.
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c) Lögbært yfirvald skal senda Flugöryggisstofnuninni afrit af tilskipuninni um öryggi.
d) Lögbæra yfirvaldið skal staðfesta að rekstraraðilar flugvalla og veitendur hlaðstjórnunarþjónustu fari að viðeigandi
tilskipunum um öryggi.
B-KAFLI — STJÓRNUN (ADR.AR.B)
ADR.AR.B.005 Stjórnunarkerfi
a) Lögbært yfirvald skal koma á fót og viðhalda stjórnunarkerfi sem inniheldur a.m.k.:
1) skjalfest stefnumál og verklagsreglur til að lýsa stjórnskipulagi sínu, úrræðum og aðferðum við að uppfylla
kröfurnar í reglugerð (EB) nr. 216/2008 og framkvæmdarreglum hennar; verklagsreglurnar skulu jafnan
uppfærðar og notaðar sem grundvallarvinnuskjöl hjá þessu lögbæra yfirvaldi fyrir öll tilheyrandi verkefni,
2) nægilegan fjölda starfsfólks til að sinna verkefnum sínum og skyldum, þ.m.t. skoðunarmenn flugvalla;
starfsfólkið skal vera hæft til að inna af hendi störf sem því er úthlutað og hafa nauðsynlega þekkingu, reynslu,
grunnþjálfun, þjálfun í starfi og reglubundna þjálfun í starfi til að tryggja áframhaldandi hæfni; skipulagskerfi
skal vera til staðar til að tryggja að starfsfólk sé til taks til að tryggja að öll tengd verkefni séu innt af hendi með
fullnægjandi hætti,
3) viðunandi aðstöðu og skrifstofuhúsnæði til að inna af hendi úthlutuðum verkefnum,
4) formlegt ferli til að vakta að stjórnunarkerfið uppfylli viðeigandi kröfur og að verklagsreglur séu fullnægjandi,
þ.m.t. að koma á fót ferli fyrir innri úttektir og ferli fyrir öryggistengda áhættustjórnun.
b) Lögbæra yfirvaldið skal tilnefna fyrir hvert athafnasvið í stjórnkerfinu, einn eða fleiri einstaklinga sem bera
heildarábyrgð á stjórn viðeigandi verkefnis eða verkefna.
c) Lögbært yfirvald skal setja verklagsreglur um gagnkvæm skipti á nauðsynlegum upplýsingum og aðstoð við önnur
hlutaðeigandi lögbær yfirvöld.
ADR.AR.B.010 Úthlutun verkefna til hæfra eininga
a) Aðildarríki skal aðeins úthluta verkefnum, sem tengjast fyrstu vottun eða samfelldu eftirliti með einstaklingum
eða aðilum sem heyra undir reglugerð (EB) nr. 216/2008 og framkvæmdarreglur hennar, til hæfra eininga. Þegar
verkefnum er úthlutað skal lögbært yfirvald tryggja að aðilinn hafi:
1) yfir að ráða kerfi fyrir upphafsmat og stöðugt mat á því að hæfa einingin uppfylli kröfur V. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 216/2008;
þetta kerfi og niðurstöðurnar úr matinu skulu skjalfest,
2) komið á skjalfestu samkomulagi við hæfu eininguna, sem báðir aðilar hafa samþykkt á viðeigandi stjórnunarstigi,
þar sem tilgreint er með skýrum hætti:
i.

verkefnin sem inna á af hendi,

ii. yfirlýsingar, skýrslur og skrár sem leggja skal fram,
iii. tæknileg skilyrði, sem skulu uppfyllt þegar slík verkefni eru innt af hendi,
iv. tilheyrandi bótaábyrgð og
v.

verndun upplýsinga sem aflað er þegar slík verkefni eru innt af hendi.

b) Lögbæra yfirvaldið skal tryggja að innra úttektarferlið og ferlið fyrir öryggistengda áhættustýringu, sem gerð
er krafa um í 4. lið a-liðar ADR.AR.B.005, nái yfir öll verkefni í tengslum við vottun eða samfellt eftirlit sem
framkvæmd eru fyrir hönd yfirvaldsins.
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ADR.AR.B.015 Breytingar á stjórnunarkerfinu
a) Lögbæra yfirvaldið skal hafa yfir að ráða kerfi til að auðkenna breytingar, sem hafa áhrif á getu þess til að inna
af hendi verkefni sín og skyldustörf, eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 216/2008 og framkvæmdarreglum
hennar. Þetta kerfi skal gera því kleift að grípa til viðeigandi aðgerða til að tryggja að stjórnunarkerfið verði áfram
fullnægjandi og árangursríkt.
b) Lögbæra yfirvaldið skal uppfæra stjórnunarkerfi sitt tímanlega til að endurspegla allar breytingar á reglugerð (EB)
nr. 216/2008 og framkvæmdarreglum hennar í því skyni að tryggja skilvirka framkvæmd.
c) Lögbæra yfirvaldið skal tilkynna Flugöryggisstofnuninni um breytingar sem hafa áhrif á getu þess til að inna af
hendi verkefni sín og skyldustörf eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 216/2008 og framkvæmdarreglum hennar.
ADR.AR.B.020 Skráahald
a) Lögbæra yfirvaldið skal koma á kerfisbundnu skráahaldi sem gefur möguleika á viðunandi geymslu, aðgengi að og
áreiðanlegum rekjanleika hvað varðar:
1) skjalfest stefnumál og verklagsreglur stjórnunarkerfisins,
2) þjálfun, menntun og hæfi og heimildir starfsfólks þess,
3) úthlutun verkefna til hæfra eininga, sem ná yfir þættina sem gerð er krafa um í ADR.AR.B.010 sem og
upplýsingar um úthlutuð verkefni,
4) vottunarferli flugvalla og rekstraraðila flugvalla og samfellt eftirlit með þeim,
5) yfirlýsingarferli veitenda hlaðstjórnunarþjónustu og samfellt eftirlit með þeim,
6) gögn varðandi tilvik um jafngilt öryggisstig eða sérstök skilyrði, sem tilgreind eru í vottunargrunninum, sem og
öll hugsanleg skjöl samþykktra frábrigða og aðgerða,
7) mat og tilkynningar til Flugöryggisstofnunarinnar hvað varðar aðrar aðferðir til að uppfylla kröfur, sem
rekstraraðilar flugvalla og veitendur hlaðstjórnunarþjónustu leggja til, og mat á öðrum aðferðum til að uppfylla
kröfur, sem lögbæra yfirvaldið notast sjálft við,
8) frávik, aðgerðir til úrbóta og dagsetningar fyrir lok aðgerða og athugana,
9) framfylgdarráðstafanir sem gerðar hafa verið,
10) upplýsingar um öryggismál og ráðstafanir til eftirfylgni,
11) notkun ákvæða um sveigjanleika í samræmi við 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 216/2008.
b) Lögbæra yfirvaldið skal halda skrá yfir öll skírteini sem það hefur gefið út og yfirlýsingar sem það hefur tekið á
móti.
c) Skrár, sem tengjast vottun flugvallar og rekstraraðila flugvallar eða yfirlýsingu frá veitanda hlaðstjórnunarþjónustu,
skulu geymdar á meðan skírteinið eða yfirlýsingin er í gildi, eins og við á.
d) Gögn sem tengjast 1.–3. lið a-liðar og 7.–11. lið a-liðar skulu geymd í a.m.k. fimm ár með fyrirvara um viðeigandi
lög um gagnavernd.
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C-KAFLI — EFTIRLIT, VOTTUN OG FRAMFYLGD (ADR.AR.C)
ADR.AR.C.005 Eftirlit
a) Lögbært yfirvald skal staðfesta:
1) að vottunargrunnurinn og allar kröfur, sem eiga við um flugvelli og rekstraraðila flugvalla, séu uppfyllt áður en
samþykki eða skírteini er gefið út,
2) á grundvelli tilkynningarskyldu, að vottunargrunnurinn og kröfurnar, sem eiga við um flugvelli og rekstraraðila
flugvalla eða veitendur hlaðstjórnunarþjónustu, séu ávallt uppfyllt og
3) að hrundið verði í framkvæmd viðeigandi öryggisráðstöfunum í samræmi við c- og d-lið í ADR.AR.A.030.
b) Þessi sannprófun skal:
1) studd skjölum með leiðbeiningum fyrir starfsfólk sem ber ábyrgð á öryggiseftirliti varðandi það hvernig það
eigi að sinna störfum sínum,
2) veita hlutaðeigandi rekstraraðilum flugvalla og veitendum hlaðstjórnunarþjónustu niðurstöður úr
öryggiseftirlitinu,
3) byggjast á úttektum og skoðunum, þ.m.t. fyrirvaralausum skoðunum, eftir því sem við á, og
4) veita lögbæra yfirvaldinu þær sannanir sem nauðsynlegar eru, ef þörf er á frekari aðgerðum, þ.m.t. fyrirhugaðar
ráðstafanir samkvæmt ADR.AR.C.055.
c) Umfang eftirlitsins skal ákvarðað á grundvelli niðurstaðna úr fyrri eftirlitsstarfsemi og tilgreindra forgangsverkefna
varðandi öryggi.
d) Lögbæra yfirvaldið skal safna og vinna úr öllum upplýsingum, sem teljast gagnlegar við eftirlit, þ.m.t. fyrirvaralausar
skoðanir, eins og við á.
e) Innan ramma eftirlitsheimilda sinna getur lögbæra yfirvaldið ákveðið að krefjast fyrirframsamþykkis fyrir hvers
konar hindrunum, nýbyggingum og annarri starfsemi á þeim svæðum sem rekstraraðili flugvallar vaktar í samræmi
við ADR.OPS.B.075, sem gætu stofnað öryggi í hættu og truflað starfrækslu flugvallar.
ADR.AR.C.010 Eftirlitsáætlun
a) Fyrir hvern rekstraraðila flugvallar og veitanda hlaðstjórnunarþjónustu, sem veitir lögbæra yfirvaldinu yfirlýsingu
um starfsemi sína, skal lögbæra yfirvaldið:
1) koma á fót og viðhalda eftirlitsáætlun, sem nær yfir eftirlitsstarfsemina sem krafist er samkvæmt ADR.
AR.C.005,
2) nota hentuga eftirlitslotu, sem er að hámarki 48 mánuðir.
b) Eftirlitsáætlunin skal fela í sér úttektir og skoðanir innan ramma hverrar eftirlitslotu, þ.m.t. fyrirvaralausar skoðanir,
eftir því sem við á.
c) Eftirlitsáætlunin og -lotan skulu endurspegla öryggisframmistöðu rekstraraðila flugvallarins og áhættu flugvallarins.
d) Í eftirlitsáætluninni skulu vera skrár yfir dagsetningar þegar úttektir og skoðanir eiga að fara fram og hvenær
úttektirnar og skoðanirnar hafa átt sér stað.
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ADR.AR.C.015 Vottunarferli hafið
a) Við móttöku umsóknar um fyrstu útgáfu skírteinis skal lögbæra yfirvaldið meta umsóknina og staðfesta að
viðeigandi kröfur séu uppfylltar.
b) Ef um er að ræða flugvöll, sem fyrir er, skal lögbært yfirvald mæla fyrir um með hvaða skilyrðum rekstraraðili
flugvallarins eigi að starfa á vottunartímabilinu, nema lögbæra yfirvaldið ákveði að stöðva þurfi tímabundið
starfrækslu flugvallarins. Lögbæra yfirvaldið skal upplýsa rekstraraðila flugvallarins um fyrirhugaða tímaáætlun
fyrir vottunarferlið og ljúka við vottunina eins fljótt og við verður komið.
c) Lögbæra yfirvaldið skal ákvarða vottunargrunninn og tilkynna umsækjanda þar um í samræmi við ADR.AR.C.020.
ADR.AR.C.020 Vottunargrunnur
Lögbæra yfirvaldið skal ákvarða vottunargrunninn og tilkynna umsækjandanum þar um og skal hann samanstanda af:
a) vottunarforskriftunum, sem Flugöryggisstofnunin gefur út og lögbæra yfirvaldið telur eiga við um hönnun
flugvallarins og tegund starfrækslu, sem eru í gildi daginn sem sótt er um skírteinið, nema:
1) umsækjandi kjósi að hlíta breytingum sem öðlast gildi síðar eða
2) lögbæra yfirvaldið telur nauðsynlegt að hlíta breytingum sem öðlast gildi síðar,
b) öllum ákvæðum, sem lögbæra yfirvaldið hefur samþykkt jafngilt öryggisstig fyrir og sem umsækjandi á að sýna
fram á,
c) öllum sérstökum skilyrðum, sem mælt er fyrir um í samræmi við ADR.AR.C.025, sem lögbæra yfirvaldið telur að
nauðsynlegt sé að taka með í vottunargrunninn.
ADR.AR.C.025 Sérstök skilyrði
a) Lögbært yfirvald skal mæla fyrir um sérstakar, nákvæmar tækniforskriftir, kallaðar sérstök skilyrði, fyrir flugvöll,
ef hlutaðeigandi vottunarforskriftir sem Flugöryggisstofnun gefur út og sem um getur í a-lið ADR.AR.C.020, eru
ófullnægjandi eða óviðeigandi, til að tryggja samræmi við grunnkröfurnar í V. viðauka a við reglugerð (EB) nr.
216/2008, vegna þess að:
1) ekki er unnt að uppfylla vottunarforskriftirnar vegna efnislegra, staðfræðilegra eða sambærilegra takmarkana
sem tengjast staðsetningu flugvallarins,
2) flugvöllurinn hefur hönnunareinkenni sem eru ný eða óvenjuleg eða
3) reynsla af starfrækslu flugvallarins eða annarra flugvalla, sem hafa svipuð hönnunareinkenni, hefur sýnt að
öryggi kunni að vera stofnað í hættu.
b) Sérstöku skilyrðin skulu innihalda tækniforskriftir, þ.m.t. takmarkanir eða verklagsreglur sem fara skal að, sem
lögbæra yfirvaldið telur nauðsynlegar til að tryggja að farið sé að grunnkröfunum, sem settar eru í V. viðauka a við
reglugerð (EB) nr. 216/2008.
ADR.AR.C.035 Útgáfa skírteina
a) Lögbæra yfirvaldið getur farið fram á hverskyns skoðun, prófun, öryggismat eða æfingu sem það telur nauðsynlegt
áður en það gefur út skírteinið.
b) Lögbæra yfirvaldið skal annaðhvort gefa út:
1) stakt flugvallarskírteini eða
2) tvö aðgreind skírteini, annað fyrir flugvöllinn og hitt fyrir rekstraraðila flugvallarins.
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c) Lögbæra yfirvaldið skal gefa út það/þau skírteini sem mælt er fyrir um í b-lið þegar rekstraraðili flugvallar hefur
sýnt lögbæra yfirvaldinu fram á það með fullnægjandi hætti að hann uppfylli kröfurnar í ADR.OR.B.025 og ADR.
OR.E.005.
d) Skírteinið skal teljast innihalda vottunargrunn flugvallarins, handbók flugvallarins og, ef við á, öll önnur
rekstrarskilyrði eða takmarkanir, sem lögbæra yfirvaldið mælir fyrir um og sem mælt er fyrir um í skjölum
samþykktra frábrigða og aðgerða.
e) Skírteinið skal gefið út með ótakmarkaðan gildistíma. Réttindi rekstraraðila flugvallarins og sú starfsemi sem hann
hefur heimild til að annast skulu tilgreind í skilmálum skírteinisins.
f)

Ef öðrum viðeigandi aðilum er falin ábyrgð skulu þeir greinilega auðkenndir og skráðir.

g) Framkvæma skal öryggismat á öllum opnum frávikum, að undanskildum fyrsta stigs frávikum og frávikum sem
hefur ekki verið lokað fyrir vottunardaginn, gerðar skulu nauðsynlegar mildunarráðstafanir til að draga úr áhættu af
þeirra völdum og skal lögbæra yfirvaldið samþykkja áætlun um aðgerðir til úrbóta til að loka frávikunum.
h) Til að gera rekstraraðila flugvallar kleift að gera breytingar án fyrirframsamþykkis lögbæra yfirvaldsins í samræmi
við d-lið ADR.OR.B.040 skal lögbæra yfirvaldið samþykkja verklag þar sem umfang slíkra breytinga er skilgreint
og því lýst hvernig slíkar breytingar verða meðhöndlaðar og þær tilkynntar.
ADR.AR.C.040 Breytingar
a) Við móttöku umsóknar um breytingu, í samræmi við ADR.OR.B.40, sem krefst fyrirframsamþykkis, skal lögbæra
yfirvaldið meta umsóknina og, ef við á, tilkynna rekstraraðila flugvallar um:
1) viðeigandi vottunarforskriftir, sem Flugöryggisstofnunin gefur út, sem eiga við um fyrirhugaða breytingu og
sem eru í gildi á þeim degi sem sótt er um, nema:
a) umsækjandi kjósi að hlíta breytingum sem öðlast gildi síðar eða
b) lögbæra yfirvaldið telur nauðsynlegt að hlíta breytingum sem öðlast gildi síðar,
2) allar aðrar vottunarforskriftir sem Flugöryggisstofnunin gefur út og lögbæra yfirvaldið telur að tengist beint
fyrirhugaðri breytingu,
3) öll sérstök skilyrði sem lögbæra yfirvaldið mælir fyrir um í samræmi við ADR.AR.C.025 og sem yfirvaldið
metur nauðsynleg, og breytingar á þeim, og
4) breyttan vottunargrunn, ef fyrirhuguð breyting hefur áhrif á hann.
b) Lögbæra yfirvaldið skal samþykkja breytinguna þegar rekstraraðili flugvallar hefur sýnt lögbæra yfirvaldinu fram á
með fullnægjandi hætti að hann uppfylli kröfurnar í ADR.OR.B.040 og, ef við á, ADR.OR.E.005.
c) Ef samþykkta breytingin hefur áhrif á skilmála skírteinisins skal lögbæra yfirvaldið breyta þeim.
d) Lögbæra yfirvaldið skal samþykkja hvert það skilyrði sem rekstraraðili flugvallar skal starfa eftir meðan á
breytingunni stendur.
e) Ef rekstraraðili flugvallarins gerir breytingar, sem krefjast fyrirframsamþykkis, án þess að hafa fengið samþykki
lögbæra yfirvaldsins, eins og skilgreint er í a-lið, skal lögbæra yfirvaldið taka það til athugunar hvort þörf
sé á því að fella tímabundið úr gildi, takmarka eða afturkalla skírteini rekstraraðilans, með fyrirvara um aðrar
framfylgdarráðstafanir.
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f)

Hvað varðar breytingar, sem ekki krefjast fyrirframsamþykkis, skal lögbæra yfirvaldið meta upplýsingarnar,
sem fram koma í tilkynningunni sem rekstraraðili flugvallarins sendir í samræmi við d-lið ADR.OR.B.040, til að
staðfesta viðeigandi stjórnun þeirra og staðfesta að þær uppfylli vottunarforskriftirnar og aðrar viðeigandi kröfur,
sem eiga við um breytinguna. Séu einhverjar kröfur ekki uppfylltar skal lögbæra yfirvaldið:

1) tilkynna rekstraraðila flugvallarins um þær kröfur sem ekki eru uppfylltar og fara fram á frekari breytingar og

2) ef um er að ræða fyrsta eða annars stigs frávik, fara eftir ákvæðum ADR.AR.C.055.

ADR.AR.C.050 Yfirlýsingar frá veitendum hlaðstjórnunarþjónustu

a) Þegar lögbæra yfirvaldið tekur á móti yfirlýsingu frá veitanda hlaðstjórnunarþjónustu, sem hyggst veita slíka
þjónustu á flugvelli, skal yfirvaldið ganga úr skugga um að yfirlýsingin innihaldi allar þær upplýsingar sem krafist
er samkvæmt ADR.OR-hluta og staðfesta móttöku yfirlýsingarinnar við þennan aðila.

b) Ef yfirlýsingin inniheldur ekki tilskildar upplýsingar, eða inniheldur upplýsingar, sem gefa til kynna að viðeigandi
kröfur séu ekki uppfylltar, skal lögbæra yfirvaldið tilkynna veitanda hlaðstjórnunarþjónustu og rekstraraðila
flugvallarins þar um og fara fram á frekari upplýsingar. Ef nauðsynlegt er framkvæmir lögbæra yfirvaldið skoðun á
veitanda hlaðstjórnunarþjónustu og rekstraraðila flugvallarins. Ef það er staðfest að kröfur séu ekki uppfylltar skal
lögbært yfirvald grípa til þeirra aðgerða sem tilgreindar eru í ADR.AR.C.055.

c) Lögbæra yfirvaldið skal halda skrá yfir yfirlýsingarnar frá þeim veitendum hlaðstjórnunarþjónustu sem eru undir
eftirliti þess.

ADR.AR.C.055 Frávik, athugasemdir, aðgerðir til úrbóta og framfylgdarráðstafanir

a) Lögbæra yfirvaldið, sem ber ábyrgð á eftirliti í samræmi við a-lið ADR.AR.C.005, skal búa yfir kerfi til að greina
frávik vegna öryggissjónarmiða.

b) Lögbæra yfirvaldið skal gefa út fyrsta stigs frávik þegar það kemur í ljós að ekki er farið að mikilvægum atriðum
í vottunargrunninum fyrir flugvöllinn, í gildandi kröfum reglugerðar (EB) nr. 216/2008 og framkvæmdarreglum
hennar, í verklagsreglum og handbókum rekstraraðila flugvallarins eða veitanda hlaðstjórnunarþjónustu, í skilmálum
skírteinisins eða í sjálfu skírteininu eða í innihaldi yfirlýsingar sem dregur úr öryggi eða stofnar öryggi verulega í
hættu.

Fyrsta stigs frávik telst m.a. vera eftirfarandi:

1) þegar lögbæru yfirvaldi er ekki veittur aðgangur að flugvellinum og aðstöðu rekstraraðila flugvallarins eða
veitanda hlaðstjórnunarþjónustu, eins og skilgreint er í ADR.OR.C.015, þann hluta dags sem starfsemin fer
fram og eftir tvær skriflegar beiðnir þar um,

2) þegar lögð eru fram fölsuð skjöl til að fá eða viðhalda gildi skírteinis,

3) þegar sannanir eru um misferli eða sviksamlega notkun skírteinis og

4) þegar það er enginn ábyrgðarmaður.

c) Lögbært yfirvald gefur út annars stigs frávik þegar það kemur í ljós að ekki er farið að vottunargrunni flugvallarins,
viðeigandi kröfum reglugerðar (EB) nr. 216/2008 og framkvæmdarreglum hennar, að verklagsreglum og handbókum
rekstraraðila flugvallar eða veitanda hlaðstjórnunarþjónustu, að skilmálum skírteinis eða innihaldi yfirlýsingar, sem
gæti dregið úr öryggi eða hugsanlega stofnað öryggi í hættu.
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d) Þegar frávik greinist við eftirlit eða með einhverjum öðrum hætti skal lögbæra yfirvaldið, með fyrirvara um allar
viðbótaraðgerðir, sem krafist er samkvæmt reglugerð (EB) nr. 216/2008 og framkvæmdarreglum hennar, senda
rekstraraðila flugvallarins eða veitanda hlaðstjórnunarþjónustu skriflega ábendingu um frávikið og fara fram á
aðgerðir til úrbóta til að ráða bót á frávikinu eða frávikunum sem greindust.
1) Þegar um er að ræða fyrsta stigs frávik skal lögbæra yfirvaldið grípa tafarlaust til viðeigandi aðgerða til að
banna eða takmarka starfsemi, og ef við á, grípa til aðgerða til að afturkalla skírteinið eða afskrá yfirlýsinguna
eða til að takmarka eða ógilda skírteinið eða yfirlýsinguna tímabundið, í heild eða að hluta, eftir umfangi
fráviksins, þar til rekstraraðili flugvallarins eða veitandi hlaðstjórnunarþjónustu hefur lokið aðgerðum til úrbóta
með viðunandi hætti.
2) Þegar um er að ræða annars stigs frávik skal lögbæra yfirvaldið:
a) veita rekstraraðila flugvallarins eða veitanda hlaðstjórnunarþjónustu frest til að framkvæma aðgerðir til
úrbóta, sem eru tilgreindar í aðgerðaáætlun sem er viðeigandi fyrir eðli fráviksins og
b) meta aðgerðirnar til úrbóta og framkvæmdaáætlunina, sem rekstraraðili flugvallarins eða veitandi
hlaðstjórnunarþjónustu leggur til, og samþykkja þær ef niðurstaðan úr matinu er sú að þetta dugi til að ráða
bót á vanefndaratriðunum.
3) Ef rekstraraðili flugvallarins eða veitandi hlaðstjórnunarþjónustu leggur ekki fram viðunandi áætlun um
aðgerðir til úrbóta eða framkvæmir ekki aðgerðirnar til úrbóta innan þess tímabils sem lögbæra yfirvaldið hefur
samþykkt eða framlengt, skulu frávikin hækkuð upp í fyrsta stigs frávik og gripið skal til þeirra aðgerða sem
mælt er fyrir um í 1. lið d-liðar.
4) Lögbæra yfirvaldið skal skrá öll frávik, sem það hefur bent á, og, þar sem við á, þær framfylgdarráðstafanir sem
það hefur beitt sem og allar aðgerðir til úrbóta og þá dagsetningu sem aðgerð vegna frávika er lokið.
e) Ef ekki er um að ræða fyrsta eða annars stigs frávik er lögbæra yfirvaldinu heimilt að gera athugasemdir.
______
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III. VIÐAUKI
Kröfur um stjórnskipulag — rekstraraðilar flugvalla (ADR.OR-hluti)
A-KAFLI — ALMENNAR KRÖFUR (ADR.OR.A)
ADR.OR.A.005 Gildissvið
Í þessum viðauka eru settar kröfur sem eftirfarandi aðilum ber að uppfylla:
a) rekstraraðilar flugvalla, sem falla undir reglugerð (EB) nr. 216/2008 að því er varðar vottun, stjórnun, handbækur
og aðrar skyldur og
b) veitendur hlaðstjórnunarþjónustu.
ADR.OR.A.010 Lögbært yfirvald
Í þessum hluta telst lögbært yfirvald vera það yfirvald sem tilnefnt er af því aðildarríki þar sem flugvöllurinn er staðsettur.
ADR.OR.A.015 Aðferðir til að uppfylla kröfur
a) Rekstraraðili flugvallar eða veitandi hlaðstjórnunarþjónustu má nota aðrar aðferðir til að uppfylla kröfur en
þær sem eru viðurkenndar af Flugöryggisstofnun til að staðfesta samræmi við reglugerð (EB) nr. 216/2008 og
framkvæmdarreglur hennar.
b) Þegar rekstraraðili flugvallar eða veitandi hlaðstjórnunarþjónustu óskar eftir því að nota aðrar aðferðir til að uppfylla
kröfur en þær sem eru viðurkenndar og samþykktar af Flugöryggisstofnun til að staðfesta samræmi við reglugerð
(EB) nr. 216/2008 og framkvæmdarreglur hennar skal hann veita lögbæra yfirvaldinu ítarlega lýsingu á þeim áður
en þeim er hrint í framkvæmd. Lýsingin skal innihalda allar viðeigandi breytingar á handbókum eða verklagsreglum
sem gætu skipt máli, sem og mat sem sýnir fram á að farið sé að framkvæmdarreglum.
Rekstraraðili flugvallarins eða veitandi hlaðstjórnunarþjónustunnar má hrinda þessum aðgerðum í framkvæmd með
fyrirvara um fyrirframsamþykki lögbæra yfirvaldsins og eftir að hafa móttekið tilkynningu eins og lýst er í d-lið
ADR.AR.A.015.
c) Þegar rekstraraðili flugvallar veitir ekki sjálfur hlaðstjórnunarþjónustu er einnig krafist undanfarandi samkomulags
við rekstraraðilann á flugvelli sem veitir slíka þjónustu vegna notkunar veitenda slíkar þjónustu á öðrum aðferðum
til að uppfylla kröfur í samræmi við a- og b-lið.
B-KAFLI — VOTTUN (ADR.OR.B)
ADR.OR.B.005 Skyldur varðandi vottun flugvalla og rekstraraðila flugvallar
Áður en rekstur flugvallar hefst eða þegar undanþága í samræmi við 5. gr. hefur verið afturkölluð verður rekstraraðili
flugvallar að fá viðeigandi skírteini sem lögbært yfirvald gefur út.
ADR.OR.B.015 Umsókn um skírteini
a) Umsóknin um skírteini skal gerð á því formi og með þeim hætti sem lögbæra yfirvaldið ákveður.
b) Umsækjandi skal lögbæru yfirvaldi eftirfarandi í té:
1) opinbert nafn, firmaheiti, heimilisfang og póstfang umsækjanda,
2) upplýsingar og gögn varðandi:
i.

staðsetningu flugvallarins,

ii. tegund starfrækslu á flugvellinum og
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iii. hönnun flugvallarins og flugvallarvirki, í samræmi við viðeigandi vottunarforskriftir sem Flugöryggis
stofnunin setur fram,
3) öll fyrirhuguð frábrigði frá viðeigandi tilgreindum vottunarforskriftum, sem Flugöryggisstofnunin setur fram,
4) skjöl, sem sýna hvernig hann muni uppfylla viðeigandi kröfur, sem settar eru í reglugerð (EB) nr. 216/2008 og
framkvæmdarreglum hennar; slík skjöl skulu innihalda verklagsreglu, sem er að finna í handbók flugvallarins,
þar sem því er lýst hvernig meðhöndla eigi breytingar, sem krefjast ekki fyrirframsamþykkis, og hvernig eigi
að tilkynna þær lögbæra yfirvaldinu; lögbæra yfirvaldið skal samþykkja fyrir fram síðari breytingar á þessari
verklagsreglu,
5) sannanir fyrir því að úrræðin til að reka flugvöllinn í samræmi við viðeigandi kröfur séu viðunandi,
6) skrifleg sönnunargögn sem sýna fram á samband umsækjandans við eiganda flugvallarins og/eða landeigandann,
7) nafn og viðeigandi upplýsingar um ábyrgðarmann og aðra tilnefnda aðila, sem krafist er samkvæmt ADR.
OR.D.015 og
8) afrit af flugvallarhandbókinni, sem gerð er krafa um í ADR.OR.E.005.
c) Ef lögbæra yfirvaldið samþykkir það má leggja fram upplýsingarnar í 7. og 8. lið á síðari stigum, sem lögbæra
yfirvaldið ákvarðar áður en skírteinið er gefið út.
ADR.OR.B.025 Sýnt fram á að kröfurnar séu uppfylltar
a) Rekstraraðili flugvallarins skal:
1) framkvæma og skrá þær aðgerðir, skoðanir, prófanir og það öryggismat eða æfingar sem þörf er á og sýna
lögbæra yfirvaldinu fram á:
i.

að hann fari að tilkynntum vottunargrunni, vottunarforskriftum sem gilda um breytingu, þeim tilskipunum
um öryggi sem við eiga og viðeigandi kröfum reglugerðar (EB) nr. 216/2008 og framkvæmdarreglna
hennar,

ii. að flugvöllurinn og hindranafletir hans og varnarfletir, sem og önnur svæði sem tengjast flugvellinum, hafi
engin þau sérkenni eða eiginleika sem gera starfsemina óörugga og
iii. að flugferlar fyrir flugvöllinn hafi verið samþykktir,
2) leggja fyrir lögbæra yfirvaldið upplýsingar um þær aðferðir sem notaðar voru til að sýna fram á að kröfurnar
séu uppfylltar og
3) lýsa því yfir við lögbæra yfirvaldið að hann uppfylli kröfurnar í 1. lið a-liðar.
b) Rekstraraðili flugvallarins skal geyma viðeigandi upplýsingar um hönnun, þ.m.t. teikningar, skoðanir, prófanir
og aðrar viðeigandi skýrslur, og skulu þær vera tiltækar fyrir lögbæra yfirvaldið, í samræmi við ákvæði ADR.
OR.D.035, og lagðar fram að ósk lögbæra yfirvaldsins.
ADR.OR.B.030 Skilmálar skírteinisins og sérréttindi handhafa skírteinis
Rekstraraðili flugvallar skal virða umfang og sérréttindi, sem skilgreind eru í skilmálum skírteinisins.
ADR.OR.B.035 Áframhaldandi gildi skírteinis
a) Skírteini heldur gildi sínu að því tilskildu:
1) að rekstraraðili flugvallarins fullnægi áfram viðeigandi kröfum reglugerðar (EB) nr. 216/2008 og
framkvæmdarreglum hennar og að flugvöllurinn samrýmist enn vottunargrunninum, að teknu tilliti til þeirra
ákvæða sem varða meðhöndlun frávika eins og tilgreint er í ADR.OR.C.020,
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2) að lögbæru yfirvaldi verði veittur aðgangur að fyrirtæki rekstraraðilans, eins og skilgreint er í ADR.OR.C.015,
til að staðfesta að viðeigandi kröfum reglugerðar (EB) nr. 216/2008 og framkvæmdarreglum hennar sé áfram
fullnægt og
3) að skírteinið hafi ekki verið lagt inn eða afturkallað.
b) Þegar skírteinið er lagt inn eða afturkallað skal því skilað tafarlaust til lögbæra yfirvaldsins.
ADR.OR.B.037 Áframhaldandi gildi yfirlýsingar frá veitanda hlaðstjórnunarþjónustu
Yfirlýsing, sem veitandi hlaðstjórnunarþjónustu sendir frá sér í samræmi við ADR.OR.B.060, heldur gildi sínu, að því
tilskildu:
a) að veitandi hlaðstjórnunarþjónustu og tilheyrandi virki fullnægi áfram viðeigandi kröfum reglugerðar (EB) nr.
216/2008 og framkvæmdarreglum hennar, að teknu tilliti til ákvæða sem varða meðhöndlun frávika, eins og tilgreint
er í ADR.OR.C.020,
b) að lögbæru yfirvaldi verði veittur aðgangur að fyrirtæki veitanda hlaðstjórnunarþjónustu, eins og skilgreint er í
ADR.OR.C.015, til að ákvarða hvort viðeigandi kröfur reglugerðar (EB) nr. 216/2008 og framkvæmdarreglum
hennar séu áfram uppfylltar og
c) að veitandi slíkrar þjónustu hafi ekki afturkallað yfirlýsinguna eða lögbæra yfirvaldið afskráð hana.
ADR.OR.B.040 Breytingar
a) Allar breytingar:
1) sem hafa áhrif á skilmála skírteinisins, vottunargrunn þess og flugvallarbúnað sem er mikilvægur m.t.t. öryggis
eða
2) sem hafa umtalsverð áhrif á þætti stjórnunarkerfis rekstraraðila flugvallarins, sem krafist er samkvæmt b-lið
ADR.OR.D.005,
krefjast fyrirframsamþykkis lögbæra yfirvaldsins.
b) Fyrir aðrar breytingar, sem þarfnast fyrirframsamþykkis í samræmi við reglugerð (EB) nr. 216/2008 og fram
kvæmdarreglur hennar, skal rekstraraðili flugvallar sækja um og hljóta samþykki, sem lögbært yfirvald gefur út.
c) Umsóknin um breytingu, í samræmi við a- eða b-lið, skal lögð fram áður en slíkum breytingum er hrint í framkvæmd
til þess að gera lögbæra yfirvaldinu kleift að ákvarða hvort áfram sé farið að ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 216/2008
og framkvæmdarreglum hennar og að breyta, ef þörf er á, skírteininu og tengdum skilmálum skírteinisins sem því
fylgja.
Breytinguna má aðeins hrinda í framkvæmd eftir móttöku formlegs samþykkis lögbæra yfirvaldsins í samræmi við
ADR.AR.C.040.
Á meðan á breytingunum stendur skal rekstraraðili flugvallarins starfa samkvæmt skilyrðunum sem lögbæra
yfirvaldið samþykkir.
d) Breytingar, sem ekki krefjast fyrirframsamþykkis, skulu meðhöndlaðar og þær tilkynntar lögbæru yfirvaldi, eins og
skilgreint er í verklaginu sem samþykkt er af lögbæru yfirvaldi í samræmi við h-lið ADR.AR.C.035.
e) Rekstraraðili flugvallarins skal láta lögbæra yfirvaldinu í té viðeigandi gögn í samræmi við f-lið ADR.OR.E.005.
f)

Sem hluti af stjórnunarkerfi sínu, sem skilgreint er í ADR.OR.D.005, skal sá rekstraraðili flugvallar sem leggur til
breytingar á flugvelli, á starfrækslu hans, stjórnskipulagi eða stjórnunarkerfi:
1) ákvarða víxltengsl við alla hlutaðeigandi aðila og skipuleggja og framkvæma öryggismat í samstarfi við þessa
aðila,
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2) samræma forsendur og mildandi ráðstafanir við alla hlutaðeigandi aðila með kerfisbundnum hætti,
3) tryggja heildstætt mat á breytingunni, þ.m.t. nauðsynlegt samspil og
4) sjá til þess að fullgerð og gild rök, sönnunargögn og öryggisviðmiðanir verði fastsett og skjalfest í því skyni að
styðja við öryggismatið og að breytingin stuðli að því að bæta öryggi þegar því verður við komið.
ADR.OR.B.050 Áframhaldandi samræmi við vottunarforskriftir Flugöryggisstofnunarinnar
Í kjölfar breytinga á vottunarforskriftum Flugöryggisstofnunarinnar skal rekstraraðili flugvallar:
a) endurskoða vottunarforskriftirnar til að auðkenna þær forskriftir sem eiga við um flugvöllinn og
b) ef við á, hefja breytingarferli í samræmi við ADR.OR.B.040 og framkvæma nauðsynlegar breytingar á flugvellinum.
ADR.OR.B.060 Yfirlýsing frá veitendum hlaðstjórnunarþjónustu
a) Veitendur hlaðstjórnunarþjónustu, sem hafa fengið leyfi til að gefa út yfirlýsingu um hæfni sína og getu til að rækja
þær skyldur sem tengjast þjónustunni sem þeir veita, skulu, í kjölfar samkomulags við rekstraraðila flugvallar um
að veita slíka þjónustu á flugvelli:
1) veita lögbæru yfirvaldi allar viðeigandi upplýsingar og lýsa því yfir að þeir uppfylli allar viðeigandi kröfur
reglugerðar (EB) nr. 216/2008 og framkvæmdarreglna hennar, á því formi sem lögbært yfirvald ákveður,
2) láta lögbæru yfirvaldi í té skrá yfir aðrar aðferðir sem notaðar voru til að uppfylla kröfur í samræmi við b-lið
ADR.OR.A.015,
3) viðhalda samræmi við gildandi kröfur og við upplýsingarnar sem veittar eru í yfirlýsingunni,
4) tilkynna lögbæru yfirvaldi um allar breytingar á yfirlýsingu sinni eða þeim aðferðum sem notast er við til að
uppfylla kröfur með því að leggja fram breytta yfirlýsingu og
5) veita þjónustu sína í samræmi við flugvallarhandbókina og uppfylla öll viðeigandi ákvæði hennar.
b) Áður en veitandi hlaðstjórnunarþjónustu hættir að veita slíka þjónustu skal hann tilkynna það lögbæru yfirvaldi og
rekstraraðila flugvallarins.
ADR.OR.B.065 Rekstri hætt
Rekstraraðili sem hyggst hætta rekstri flugvallar skal:
a) tilkynna það lögbæru yfirvaldi eins fljótt og unnt er,
b) leggja slíkar upplýsingar fyrir viðeigandi veitanda upplýsingaþjónustu flugmála,
c) afhenda lögbæru yfirvaldi skírteinið sama dag og rekstri er hætt og
d) tryggja að viðeigandi ráðstafanir hafi verið gerðar til að koma í veg fyrir að loftför noti flugvöllinn fyrir mistök,
nema lögbæra yfirvaldið hafi samþykkt notkun flugvallarins í öðrum tilgangi.
C-KAFLI — VIÐBÓTARSKYLDUR REKSTRARAÐILA FLUGVALLA (ADR.OR.C)
ADR.OR.C.005 Skyldur rekstraraðila flugvalla
a) Rekstraraðili flugvallar ber ábyrgð á öruggum rekstri flugvallar og viðhaldi hans í samræmi við:
1) reglugerð (EB) nr. 216/2008 og framkvæmdarreglur hennar,
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2) skilmála skírteinisins,
3) innihald flugvallarhandbókarinnar og
4) allar aðrar handbækur fyrir flugvallarbúnað, sem er fyrir hendi á flugvellinum.
b) Rekstraraðili flugvallarins skal tryggja eftirfarandi þjónustu, með beinum hætti eða fyrir tilstuðlan samkomulags við
ábyrgðareiningar sem veita eftirfarandi þjónustu:
1) að viðeigandi flugleiðsöguþjónusta sé veitt miðað við umfang flugumferðar og rekstrarskilyrði á flugvellinum
og
2) að hönnun og viðhald flugferlanna samrýmist viðeigandi kröfum.
c) Rekstraraðili flugvallar skal starfa með lögbæru yfirvaldi til að tryggja að viðeigandi upplýsingar um öryggi loftfara
komi fram í flugvallarhandbókinni og að þær séu birtar eftir því sem við á. Þetta felur í sér:
1) undanþágur eða frávik sem veitt eru frá viðeigandi kröfum,
2) ákvæði, sem lögbæra yfirvaldið hefur samþykkt jafngilt öryggisstig fyrir sem hluta af vottunargrunninum og
3) sérstök skilyrði og takmarkanir að því er varðar notkun flugvallarins.
d) Ef óöruggt ástand skapast á flugvellinum skal rekstraraðili flugvallarins tafarlaust grípa til allra nauðsynlegra
ráðstafana til að tryggja að loftför noti ekki þá hluta flugvallarins sem teljast stofna öryggi í hættu.
ADR.OR.C.015 Aðgangur
Í þeim tilgangi að ákvarða hvort farið sé að viðeigandi kröfum reglugerðar (EB) nr. 216/2008 og framkvæmdarreglna
hennar skal rekstraraðili flugvallar og veitandi hlaðstjórnunarþjónustu veita öllum einstaklingum, sem hafa heimild
lögbæra yfirvaldsins, aðgang:
a) að öllum búnaði, skjölum, skrám, gögnum, verklagsreglum eða öðru efni sem viðkemur starfseminni, sem fellur
undir kröfuna um vottun eða yfirlýsingu, hvort sem um hana er verktakasamningur eða ekki og
b) til að framkvæma eða vera vitni að aðgerðum, skoðunum, prófunum, mati eða æfingum, sem lögbæra yfirvaldið
telur nauðsynlegt.
ADR.OR.C.020 Frávik og aðgerðir til úrbóta
Þegar rekstraraðila flugvallar eða veitanda hlaðstjórnunarþjónustu berst tilkynning um frávik skal hann:
a) greina frumorsök þess að tilskildar kröfur hafi ekki verið uppfylltar,
b) semja áætlun um aðgerðir til úrbóta og
c) sýna lögbæra yfirvaldinu fram á innleiðingu úrbótanna, eins og það telur fullnægjandi, innan þess tíma sem samið
var um við þetta yfirvald, eins og skilgreint er í d-lið ADR.AR.C.055.
ADR.OR.C.025 Tafarlaus viðbrögð við öryggisvandamáli — ákvæði tilskipana um öryggi uppfyllt
Rekstraraðili flugvallar eða veitandi hlaðstjórnunarþjónustu skal hrinda í framkvæmd öllum öryggisráðstöfunum, þ.m.t.
tilskipunum um öryggi, sem lögbæra yfirvaldið hefur gefið fyrirmæli um í samræmi við c-lið ADR.AR.A.030 og ADR.
AR.A.040.
ADR.OR.C.030 Tilkynning atvika
a) Rekstraraðili flugvallar og veitandi hlaðstjórnunarþjónustu skulu senda lögbæra yfirvaldinu og hverjum aðila, sem
ríkið þar sem flugvöllurinn er staðsettur, krefst að sé látinn vita, tilkynningu um öll slys, alvarleg flugatvik og atvik,
eins og skilgreint er í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 996/2010 (4) og tilskipun 2003/42/EB.
(4)

Stjtíð. ESB L 295, 12.11.2010, bls. 35.

Nr. 46/235

Nr. 46/236

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

b) Rekstraraðilinn skal senda lögbæra yfirvaldinu og aðilanum, sem er ábyrgur fyrir hönnun flugvallarbúnaðar,
tilkynningu um allar bilanir, tæknigalla, frávik út fyrir tæknileg mörk, atvik eða aðrar óvenjulegar aðstæður, sem
hafa haft eða kunna að hafa áhrif á öryggi, en hafa ekki haft í för með sér slys eða alvarlegt flugatvik, sbr. þó a-lið.
c) Tilkynningarnar, sem um getur í a- og b-lið, skulu gerðar á því formi og með þeim hætti sem lögbæra yfirvaldið
ákveður og skulu innihalda allar mikilvægar upplýsingar um ástandið, sem rekstraraðili flugvallarins eða veitandi
hlaðstjórnunarþjónustu þekkir til, sbr. þó reglugerð (ESB) nr. 996/2010, tilskipun 2003/42/EB, reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1321/2007 (5) og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1330/2007 (6).
d) Tilkynningum skal skilað svo fljótt sem auðið er og eigi síðar en 72 klukkustundum eftir að rekstraraðili flugvallarins
eða veitandi hlaðstjórnunarþjónustu verður áskynja um það ástand sem tilkynningin fjallar um, nema sérstakar
aðstæður komi í veg fyrir það.
e) Ef það á við skal rekstraraðili flugvallar eða veitandi hlaðstjórnunarþjónustu gera skýrslu til eftirfylgni til að veita
ítarlegar upplýsingar um þær aðgerðir sem hann ætlar að grípa til í því skyni að koma í veg fyrir svipuð atvik í
framtíðinni, um leið og þessar aðgerðir liggja fyrir. Þessi skýrsla skal gerð á því formi og með þeim hætti sem
lögbært yfirvald ákveður.
ADR.OR.C.040 Brunavarnir
Rekstraraðili flugvallar skal setja verklagsreglur til að banna:
a) reykingar á athafnasvæðinu, öðrum starfrækslusvæðum á flugvellinum eða á svæðum flugvallarins þar sem eldsneyti
eða önnur eldfim efni eru geymd,
b) notkun opins elds eða ástundun starfsemi sem gæti skapað brunahættu á:
1) svæðum flugvallarins þar sem eldsneyti eða önnur eldfim efni eru geymd,
2) athafnasvæðinu eða öðrum starfrækslusvæðum á flugvellinum, nema rekstraraðili flugvallarins heimili þetta.
ADR.OR.C.045 Notkun áfengis, geðvirkra efna og lyfja
a) Rekstraraðili flugvallar skal setja verklagsreglur um neyslu áfengis, geðvirkra efna og lyfja fyrir:
1) starfsfólk, sem tekur þátt í starfrækslu flugvallarins, björgunar- og slökkvistarfi og viðhaldi flugvallarins,
2) einstaklinga sem eru án fylgdar og starfa á athafnasvæðinu eða öðrum starfrækslusvæðum flugvallarins.
b) Þessar verklagsreglur skulu fela í sér kröfur um að þessir einstaklingar skuli:
1) ekki neyta áfengis á vakt sinni,
2) ekki framkvæma nein skyldustörf undir áhrifum:
i.

áfengis eða geðvirkra efna eða

ii. einhverra þeirra lyfja, sem geta haft áhrif á getu viðkomandi og stofna þannig öryggi í hættu.
D-KAFLI — STJÓRNUN (ADR.OR.D)
ADR.OR.D.005 Stjórnunarkerfi
a) Rekstraraðili flugvallar skal innleiða og viðhalda stjórnunarkerfi sem inniheldur öryggisstjórnunarkerfi.
b) Stjórnunarkerfið skal innihalda:
1) skýrt skilgreint ábyrgðarsvið og ábyrgðarskyldur hjá rekstraraðila flugvallar, þ.m.t. að yfirstjórnin beri beina
ábyrgð á öryggi,
(5)
(6)

Stjtíð. ESB L 294, 13.11.2007, bls. 3.
Stjtíð. ESB L 295, 14.11.2007, bls. 7.

20.8.2015

20.8.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2) lýsingu á almennu viðhorfi og megináherslum rekstraraðila flugvallar, með tilliti til öryggis, sem nefnist
öryggisstefnan og er undirrituð af ábyrgðarmanni,
3) formlegt ferli sem tryggir auðkenningu á hættum í starfseminni,
4) formlegt ferli sem tryggir greiningu, mat og mildun áhættu hvað varðar öryggisáhættur í rekstri flugvallar,
5) aðferðir til að sannreyna öryggisframmistöðuna innan fyrirtækis rekstraraðila flugvallar með tilliti til
frammistöðuvísa öryggis og frammistöðumarkmiða öryggis öryggisstjórnunarkerfisins og til að meta skilvirkni
með stjórn öryggisáhættu,
6) formlegt ferli til að:
i.

auðkenna breytingar innan fyrirtækis rekstraraðila flugvallar, á stjórnunarkerfi hans, breytingar innan
flugvallarins eða á rekstri hans, sem geta haft áhrif á þá ferla, verklagsreglur og þá þjónustu sem komið
hefur verið á fót,

ii. lýsa fyrirkomulaginu til að tryggja öryggisframmistöðu áður en breytingar eru framkvæmdar og
iii. afnema eða breyta stjórn öryggisáhættu sem ekki er þörf á lengur eða er ekki lengur skilvirkt vegna
breytinga á rekstrarumhverfinu,
7) formlegt ferli til að endurskoða stjórnunarkerfið, sem um getur í a-lið, auðkenna orsakir þess að frammistaða
öryggisstjórnunarkerfisins er ófullnægjandi, ákvarða hvaða afleiðingar slík frammistaða hefur á rekstur
flugvallarins og eyða eða draga úr slíkum orsökum,
8) þjálfunaráætlun um öryggismál sem tryggir að starfsfólk, sem kemur að rekstri, björgunar- og slökkvistarfi,
viðhaldi og stjórnun flugvallarins, hafi viðeigandi þjálfun og hæfni til að sinna þeim skyldustörfum sem tengjast
öryggisstjórnunarkerfinu,
9) formlegar aðferðir fyrir öryggissamskipti, sem tryggja að starfsfólk sé að fullu meðvitað um
öryggisstjórnunarkerfið, miðla upplýsingum sem eru mikilvægar með tilliti til öryggis og gera grein fyrir af
hverju gripið er til tiltekinna öryggisaðgerða og af hverju öryggisreglur eru innleiddar eða þeim breytt,
10) samhæfingu öryggisstjórnunarkerfis og neyðaráætlunar flugvallarins og samhæfingu neyðaráætlunar
flugvallarins og neyðaráætlunar þeirra sem rekstraraðilinn þarf að samtvinna starfsemi sína við meðan á
veitingu flugvallarþjónustu fer fram og
11) formlegan feril til að vakta að aðili uppfylli viðeigandi kröfur.
c) Rekstraraðili flugvallarins skal skjalfesta öll lykilferli stjórnunarkerfisins.
d) Stjórnunarkerfið skal vera í réttu hlutfalli við stærð fyrirtækisins og starfsemi þess, að teknu tilliti til hættu og
tilheyrandi áhættu, sem fylgja þessari starfsemi.
e) Þegar rekstraraðili flugvallar er einnig handhafi skírteinis til að veita flugleiðsöguþjónustu skal hann tryggja að
stjórnunarkerfið nái yfir alla þá starfsemi sem fellur undir gildissvið skírteina hans.
ADR.OR.D.007 Stjórnun fluggagna og flugmálaupplýsinga
a) Sem hluti af stjórnunarkerfi sínu skal rekstraraðili flugvallar innleiða og viðhalda gæðastjórnunarkerfi sem nær yfir:
1) starfsemi hans í tengslum við flugmálagögn og
2) starfsemi hans í tengslum við veitingu flugmálaupplýsinga.
b) Rekstraraðili flugvallar skal setja verklagsreglur til að uppfylla markmið um öryggis- og verndarstjórnun að því er
varðar:
1) starfsemi í tengslum við flugmálagögn og
2) starfsemi í tengslum við veitingu flugmálaupplýsinga.
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ADR.OR.D.010 Útvistuð starfsemi
a) Útvistuð starfsemi felur í sér alla starfsemi, sem samkvæmt skilmálum skírteinisins fellur undir gildissvið
rekstraraðila flugvallarins, sem fer fram hjá öðrum aðila, sem hefur annaðhvort sjálfur fengið vottun til að stunda
slíka starfsemi eða, ef hann hefur ekki fengið vottun, starfar með samþykki rekstraraðilans. Rekstraraðili flugvallar
skal tryggja að sú þjónusta, búnaður eða kerfi sem eru útvistuð eða aðkeypt uppfylli viðeigandi kröfur þegar einhver
hluti starfseminnar er útvistaður eða aðkeyptur.
b) Þegar rekstraraðili flugvallar útvistar hluta af starfsemi sinni til annars aðila, sem ekki hefur sjálfur fengið vottun
til að sinna þessari starfsemi í samræmi við þennan hluta, skal aðilinn, sem samið er við, starfa innan ramma
samþykkis rekstraraðilans og undir eftirliti hans. Rekstraraðili flugvallar skal tryggja að lögbæra yfirvaldið fái
aðgang að aðilanum, sem samið er við, til að ákvarða hvort viðeigandi kröfur séu áfram uppfylltar.
ADR.OR.D.015 Kröfur varðandi starfsfólk
a) Rekstraraðili flugvallar skal skipa ábyrgðarmann sem hefur umboð til að sjá til þess að unnt sé að fjármagna alla
starfsemi og að starfsemin geti farið fram í samræmi við viðeigandi kröfur. Ábyrgðarmaðurinn skal bera ábyrgð á
að koma á fót og viðhalda skilvirku stjórnunarkerfi.
b) Rekstraraðili flugvallar skal tilnefna einstaklinga til að hafa umsjón með stjórnun og eftirliti á eftirfarandi sviðum:
1) rekstrarþjónustu flugvallarins og
2) viðhaldi á flugvellinum.
c) Rekstraraðili flugvallar skal tilnefna einstakling eða einstaklinga til að hafa umsjón með þróun, viðhaldi og daglegri
stjórnun öryggisstjórnunarkerfisins.
Þessir einstaklingar skulu starfa óháðir öðrum stjórnendum innan fyrirtækisins, þeir skulu hafa beinan aðgang að
ábyrgðarmanninum og að öðrum einstaklingum sem bera ábyrgð á öryggismálum og skulu bera ábyrgð gagnvart
ábyrgðarmanninum.
d) Rekstraraðili flugvallar skal hafa nægilega margt og nægilega hæft starfsfólk til að áformuð verkefni og starfsemi
geti farið fram í samræmi við viðeigandi kröfur.
e) Rekstraraðili flugvallar skal tilnefna nægilega marga verkstjóra fyrir skilgreind skyldu- og ábyrgðarstörf, að teknu
tilliti til þess hvernig fyrirtækið er skipulagt og fjölda starfsfólks sem hann hefur í vinnu.
f)

Rekstraraðili flugvallar skal tryggja að starfsfólk, sem tekur þátt í rekstri, viðhaldi og stjórnun flugvallarins hafi
fullnægjandi þjálfun í samræmi við þjálfunaráætlun.

ADR.OR.D.017 Áætlanir um þjálfun og hæfnipróf
a) Rekstraraðili flugvallar skal koma á og framkvæma þjálfunaráætlun fyrir starfsfólk sem tekur þátt í rekstri, viðhaldi
og stjórnun flugvallarins.
b) Rekstraraðili flugvallar skal tryggja að einstaklingar sem eru án fylgdar og starfa á athafnasvæðinu eða öðrum
starfrækslusvæðum flugvallarins, hafi fullnægjandi þjálfun.
c) Rekstraraðili flugvallar skal, með hæfniprófum með reglulegu millibili, tryggja að einstaklingarnir, sem um getur
í a- og b-lið hér að framan, hafi sýnt fram á getu sína til að framkvæma þau skyldustörf sem þeim eru falin til að
tryggja áframhaldandi hæfi þeirra.
d) Rekstraraðili flugvallar skal tryggja:
1) að notast sé við kennara og matsmenn með tilskilin starfsréttindi og reynslu til að koma þjálfunaráætluninni í
framkvæmd og
2) að notuð sé hentug aðstaða og búnaður til að veita þjálfunina.
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e) Rekstraraðili flugvallarins skal:
1) halda viðeigandi skrár um réttindi, þjálfun og hæfnipróf til að sýna fram á að þessar kröfur séu uppfylltar,
2) gera slíkar skrár aðgengilegar hlutaðeigandi starfsfólki samkvæmt beiðni, og
3) ef einstaklingur starfar hjá öðrum vinnuveitanda, gera slíkar skrár um þann einstakling aðgengilegar þessum
nýja vinnuveitanda samkvæmt beiðni þar um.
ADR.OR.D.020 Kröfur um aðstöðu
a) Rekstraraðili flugvallar skal tryggja að viðunandi og viðeigandi aðstaða sé til staðar fyrir starfsfólk hans eða
starfsfólk, sem starfar fyrir aðila, sem hann hefur gert verktakasamning við um veitingu rekstrar- og viðhaldsþjónustu
á flugvellinum.
b) Rekstraraðili flugvallar skal tilnefna viðeigandi svæði á flugvellinum sem nota á til að geyma hættulegan farm, sem
fluttur er um flugvöllinn, í samræmi við Tæknilegu fyrirmælin.
ADR.OR.D.025 Samhæfing við aðra aðila
Rekstraraðili flugvallarins skal:
a) tryggja að stjórnunarkerfi flugvallarins tryggi samhæfingu og samþættingu við öryggisverklag annarra aðila, sem
starfa eða veita þjónustu á flugvellinum, og
b) tryggja að slíkir aðilar hafi í gildi öryggisverklag til að uppfylla viðeigandi kröfur reglugerðar (EB) nr. 216/2008 og
framkvæmdarreglur hennar og kröfurnar sem mælt er fyrir um í flugvallarhandbókinni.
ADR.OR.D.027 Öryggisáætlanir
Rekstraraðili flugvallarins skal:
a) koma á, leiða og framkvæma áætlanir til að efla öryggi og skipti á upplýsingum sem tengjast öryggismálum og
b) hvetja aðila, sem starfa eða veita þjónustu á flugvellinum, til að taka þátt í slíkum áætlunum.
ADR.OR.D.030 Kerfi fyrir öryggistilkynningar
a) Rekstraraðili flugvallar skal koma á og innleiða kerfi fyrir öryggistilkynningar fyrir allt starfsfólk og alla aðila, sem
starfa eða veita þjónustu á flugvellinum, til þess að stuðla að öryggi á flugvellinum og öruggri notkun hans.
b) Í samræmi við 3. lið b-liðar ADR.OR.D.005 skal rekstraraðili flugvallar:
1) krefjast þess að starfsfólkið og aðilarnir, sem um getur í a-lið, noti kerfið fyrir öryggistilkynningar í tengslum
við skyldubundnar tilkynningar um slys, alvarleg flugatvik og atvik og
2) tryggja að hægt sé að nota kerfið fyrir valkvæðar öryggistilkynningar um galla, bilanir og öryggishættur sem
geta haft áhrif á öryggi.
c) Öryggistilkynningakerfið skal halda leyndu nafni þess sem tilkynnir, hvetja til valkvæðra tilkynninga og bjóða upp
á þann möguleika að tilkynningar séu lagðar fram nafnlaust.
d) Rekstraraðili flugvallarins skal:
1) skrá allar tilkynningar sem eru lagðar fram,
2) greina og meta tilkynningarnar, eins og við á, til að ráða bót á annmörkum í öryggismálum og greina leitni
þeirra,
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3) tryggja að allir aðilar, sem starfa og veita þjónustu á flugvellinum og sem skipta máli varðandi viðkomandi
öryggisvanda, taki þátt í að greina slíkar tilkynningar og að allar tilgreindar ráðstafanir til úrbóta og/eða
forvarna verði í raun framkvæmdar,
4) framkvæma rannsóknir á tilkynningum, eftir því sem við á og
5) forðast að ákveða hver beri sök í samræmi við meginreglurnar um „sanngirnismenningu“.
ADR.OR.D.035 Skráahald
a) Rekstraraðili flugvallar skal koma á viðunandi kerfi fyrir skráahald, sem nær yfir alla starfsemi sem framkvæmd er
í samræmi við reglugerð (EB) nr. 216/2008 og framkvæmdarreglur hennar.
b) Snið skránna skal tilgreint í flugvallarhandbókinni.
c) Varðveita skal skrár á þann hátt að vernd gegn skemmdum, breytingum og þjófnaði sé tryggð.
d) Skjöl skulu geymd í a.m.k. fimm ár, nema eftirfarandi skjöl, sem skulu geymd eins og hér segir:
1) vottunargrunnur fyrir flugvelli, aðrar aðferðir sem notaðar eru til að uppfylla kröfur og gildandi skírteini fyrir
flugvelli eða rekstraraðila flugvallar, meðan skírteinið er í gildi,
2) samkomulag við aðra aðila, meðan slíkt samkomuleg er í gildi,
3) handbækur um flugvallarbúnað eða -kerfi, sem notuð eru á flugvellinum, meðan þau eru notuð á flugvellinum,
4) skýrslur um öryggismat, meðan kerfið/verklagið/starfsemin er fyrir hendi,
5) gögn um þjálfun, menntun og hæfi og heilsufarsskrá starfsfólks ásamt hæfnipróf þeirra, eftir því sem við á, í
a.m.k. fjögur ár eftir starfslok eða þar til lögbæra yfirvaldið hefur gert úttekt á starfssviði þeirra og
6) gildandi útgáfu skrárinnar yfir hættur.
e) Allar skrár skulu falla undir gildandi lög um gagnavernd.
E-KAFLI — FLUGVALLARHANDBÓK OG -SKJÖL (ADR.OR.E)
ADR.OR.E.005 Flugvallarhandbók
a) Rekstraraðili flugvallarins skal setja saman og viðhalda flugvallarhandbók.
b) Innihald flugvallarhandbókarinnar skal endurspegla vottunargrunninn og kröfurnar sem settar eru fram í þessum hluta
og í hluta ADR.OPS, eftir því sem við á, og skal ekki brjóta í bága við skilmála skírteinisins. Flugvallarhandbókin
skal innihalda eða vísa til allra þeirra upplýsinga, sem nauðsynlegar eru fyrir örugga notkun, rekstur og viðhald
flugvallarins, á búnaði hans sem og hindranaflötum hans og hindranavarnarflötum og öðrum svæðum sem tengjast
flugvellinum.
c) Flugvallarhandbókina má gefa út í aðskildum hlutum.
d) Rekstraraðili flugvallar skal tryggja að starfsfólk flugvallarins og starfsfólk annarra viðeigandi aðila hafi greiðan
aðgang að þeim hlutum flugvallarhandbókarinnar sem skipta máli fyrir skyldustörf þeirra og ábyrgðir.
e) Rekstraraðili flugvallarins skal:
1) láta lögbæra yfirvaldinu í té fyrirhugaðar breytingar og leiðréttingar á flugvallarhandbókinni áður en þær taka
gildi að því er varðar liði sem krefjast fyrirframsamþykkis í samræmi við ADR.OR.B.040 og sjá til þess að þær
taki ekki gildi fyrir en lögbæra yfirvaldið hefur samþykkt þær eða
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2) láta lögbæra yfirvaldinu í té fyrirhugaðar breytingar og leiðréttingar á flugvallarhandbókinni fyrir gildistökudag
þeirra, ef tillagan að breytingum eða leiðréttingum á flugvallarhandbókinni krefst aðeins að lögbæra yfirvaldinu
sé tilkynnt um það í samræmi við d-lið ADR.OR.B.040 og b-lið ADR.OR.B.015.
f)

Reynist nauðsynlegt að láta gera breytingar eða leiðréttingar af öryggisástæðum er heimilt að birta þær og beita
þeim tafarlaust, að því tilskildu að sótt hafi verið um tilskilið samþykki, þrátt fyrir ákvæði e-liðar.

g) Rekstraraðili flugvallarins skal:
1) endurskoða innihald flugvallarhandbókarinnar, sjá til þess að hún sé uppfærð og henni breytti hvenær sem
nauðsyn krefur,
2) bæta inn öllum breytingum og leiðréttingum sem lögbæra yfirvaldið gerir kröfu um og
3) láta allt starfsfólk flugvallarins og aðra viðeigandi aðila vita um allar breytingar sem skipta máli fyrir skyldu- og
ábyrgðarstörf þeirra.
h) Rekstraraðili flugvallar skal sjá til þess að upplýsingar, sem fengnar eru úr samþykktum skjölum og allar breytingar
á þeim, komi rétt fram í flugvallarhandbókinni. Þetta kemur ekki í veg fyrir að rekstraraðili flugvallar geti birt
strangari kröfur um gögn og verklagsreglur í flugvallarhandbókinni.
i)

Rekstraraðili flugvallar skal sjá til þess:
1) að flugvallarhandbókin sé skrifuð á tungumáli sem lögbæra yfirvaldið samþykkir og
2) að allt starfsfólk geti lesið og skilið tungumálið sem þeir hlutar flugvallarhandbókarinnar og annarra
rekstrargagna, sem lúta að skyldu- og ábyrgðarstörfum þeirra, eru skrifaðir á.

j)

Rekstraraðili flugvallar skal sjá til þess að flugvallarhandbókin:
1) sé undirrituð af ábyrgðarmanni flugvallarins,
2) sé prentuð eða á rafrænu formi og auðvelt að leiðrétta,
3) hafi kerfi fyrir útgáfueftirlit, sem er notað og gert sýnilegt í flugvallarhandbókinni og
4) taki tillit til meginreglna um mannlega þætti og sé skipulögð þannig að auðvelt sé að undirbúa hana, nota og
endurskoða.

k) Rekstraraðili flugvallar skal geyma a.m.k. eitt fullklárað og gildandi afrit af flugvallarhandbókinni á flugvellinum
og gera hana aðgengilega fyrir lögbæra yfirvaldið til skoðunar.
l)

Innihald flugvallarhandbókarinnar skal vera sem hér segir:
1) almenn atriði,
2) stjórnunarkerfi flugvallar, kröfur um hæfi og þjálfun,
3) sérstakar upplýsingar um flugvallarsvæðið,
4) sérstakar upplýsingar um flugvöllinn, sem krafist er að séu tilkynntar til upplýsingaþjónustu flugmála og
5) sérstakar upplýsingar um verklagsreglur flugvallarins, um búnað hans og öryggisráðstafanir.

ADR.OR.E.010 Kröfur um skjöl
a) Rekstraraðili flugvallar skal tryggja aðgengi að öllum öðrum skjölum, sem gerð er krafa um, og tengdra breytinga.
b) Rekstraraðili flugvallar skal vera fær um að dreifa rekstrarfyrirmælum og öðrum upplýsingum án tafar.
______
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IV. VIÐAUKI
Rekstrarlegar kröfur — flugvellir (ADR.OPS-hluti)
A-KAFLI — FLUGVALLARGÖGN (ADR.OPS.A)
ADR.OPS.A.005 Flugvallargögn
Rekstraraðili flugvallar skal, eins og við á:
a) ákvarða, skjalfesta og viðhalda gögnum um flugvöllinn og þá þjónustu sem boðið er upp á,
b) leggja fram gögn um flugvöllinn og þá þjónustu sem boðið er upp á fyrir notendur og viðeigandi veitendur
flugumferðarþjónustu og upplýsingaþjónustu flugmála.
ADR.OPS.A.010 Kröfur um gagnagæði
Rekstraraðili flugvallar skal koma á formlegu fyrirkomulagi við þá aðila sem hann skiptist á fluggögnum og/eða flug
málaupplýsingum við.
a) Rekstraraðili flugvallar skal leggja fram öll gögn um flugvöllinn og þá þjónustu sem er í boði og skulu gæði þeirra
og heilleiki samræmast kröfum.
b) Þegar gögn um flugvöllinn og þá þjónustu sem er í boði eru birt, skal rekstraraðili flugvallar:
1) vakta gögn, sem eiga uppruna sinn hjá rekstraraðila flugvallarins, um flugvöllinn og þá þjónustu sem er í
boði og sem viðkomandi veitendur flugumferðarþjónustu og veitendur upplýsingaþjónustu flugmála koma á
framfæri,
2) tilkynna viðkomandi veitendum upplýsingaþjónustu flugmála um allar breytingar sem gera þarf til að tryggja
að gögn, sem eiga uppruna sinn hjá rekstraraðili flugvallar, um flugvöllinn og þá þjónustu sem er í boði séu rétt
og fullkláruð,
3) tilkynna viðkomandi veitendum flugumferðarþjónustu og upplýsingaþjónustu flugmála þegar birt gögn, sem
eiga uppruna sinn hjá rekstraraðila flugvallar, eru ekki rétt eða eiga ekki við.
ADR.OPS.A.015 Samhæfing milli rekstraraðila flugvallar og veitenda upplýsingaþjónustu flugmála
a) Til að tryggja að veitendur upplýsingaþjónustu flugmála fái upplýsingar til að gera þeim kleift að veita uppfærðar
upplýsingar fyrir flug og uppfylla þörf fyrir upplýsingar meðan á flugi stendur, skal rekstraraðili flugvallar gera
ráðstafanir til að viðkomandi veitendur upplýsingaþjónustu flugmála fái, eins fljótt og hægt er tilkynningar um
eftirfarandi:
1) upplýsingar um ástand flugvallar, brottflutning óökufærra loftfara, björgunar- og slökkviþjónustu og aðflugs
hallaljós,
2) starfhæfi tilheyrandi aðstöðu, þjónustu og flugleiðsögutækja á flugvellinum,
3) allar aðrar upplýsingar sem teljast mikilvægar starfrækslunni.
b) Áður en gerðar eru breytingar á flugleiðsögukerfinu skal rekstraraðili flugvallar taka tilhlýðilegt tillit til þess tíma
sem viðkomandi upplýsingaþjónusta flugmála þarf til undirbúnings, gerðar og útgáfu viðeigandi efnis til dreifingar.
B-KAFLI — REKSTRARÞJÓNUSTA, TÆKI OG BÚNAÐUR Á FLUGVELLI (ADR.OPS.B)
ADR.OPS.B.001 Veiting þjónustu
Rekstraraðili flugvallar skal veita, annaðhvort með beinum eða óbeinum hætti, þjónusturnar, sem tilgreindar eru í
B-kafla þessa viðauka, á flugvellinum.
ADR.OPS.B.005 Neyðaráætlun fyrir flugvöll
Rekstraraðili flugvallar skal vera með og innleiða neyðaráætlun fyrir flugvöll sem:
a) er í samræmi við þá starfrækslu loftfara og aðra starfsemi sem fram fer á flugvellinum,
b) kveður á um samhæfingu viðeigandi aðila til að bregðast við neyðarástandi, sem á sér stað á flugvellinum eða í
grennd við hann, og
c) inniheldur verklagsreglur fyrir reglubundnar prófanir á því hvort áætlunin sé viðunandi og endurskoðun á niður
stöðunum til að auka skilvirkni áætlunarinnar.
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ADR.OPS.B.010 Björgunar- og slökkvistörf
a) Rekstraraðili flugvallar skal tryggja:
1) að til staðar sé björgunar- og slökkviaðstaða, búnaður og þjónusta fyrir flugvelli,
2) að viðunandi búnaður, slökkviefni og nægilegur fjöldi starfsfólks séu tiltæk tímanlega,
3) að starfsfólk björgunar- og slökkviþjónustu hafi tilskilin búnað, hæfi og þjálfun til að starfa á flugvallarsvæðinu
og
4) að starfsfólk björgunar- og slökkviþjónustu, sem þarf mögulega að bregðast við neyðarástandi í tengslum við
flug, sýni fram á heilbrigði til að geta gegnt með fullnægjandi hætti skyldustörfum sínum, að teknu tilliti til
tegundar starfrækslu.
b) Rekstraraðili flugvallar skal koma á og framkvæma þjálfunaráætlun fyrir einstaklinga sem taka þátt í björgunar- og
slökkviþjónustu á flugvellinum.
c) Rekstraraðili flugvallar skal framkvæma hæfnipróf með nægjanlegu millibili til að tryggja stöðuga hæfni.
d) Rekstraraðili flugvallar skal tryggja:
1) að notast sé við kennara og matsmenn með fullnægjandi hæfi og reynslu til að innleiða þjálfunaráætlunina og
2) að notuð sé hentug aðstaða og búnaður til að veita þjálfunina.
e) Rekstraraðili flugvallarins skal:
1) halda viðeigandi skrár um hæfi, þjálfun og hæfnipróf til að sýna fram á að þessar kröfur séu uppfylltar,
2) gera slíkar skrár aðgengilegar hlutaðeigandi starfsfólki, samkvæmt beiðni, og
3) ef einstaklingur starfar hjá öðrum vinnuveitanda, gera slíkar skrár um þann einstakling aðgengilegar þessum
nýja vinnuveitanda samkvæmt beiðni þar um.
f)

Ekki er krafist fyrirframsamþykkis lögbæra yfirvaldsins þegar verndarstig björgunar- og slökkviþjónustu á flugvelli
skerðist tímabundið vegna ófyrirséðra aðstæðna.

ADR.OPS.B.015 Vöktun og skoðun á athafnasvæði og tilheyrandi virkjum
a) Rekstraraðili flugvallar skal vakta ástand athafnasvæðisins og starfhæfi tilheyrandi virkja og tilkynna viðkomandi
veitendum flugumferðarþjónustu og veitendum upplýsingaþjónustu flugmála um mál, sem eru mikilvæg starfhæfinu,
hvort sem ástandið er tímabundið eða varanlegt.
b) Rekstraraðili flugvallar skal framkvæma reglulegar skoðanir á athafnasvæðinu og tilheyrandi virkjum.
ADR.OPS.B.020 Dregið úr hættunni á árekstri við villtar lífverur
Rekstraraðili flugvallarins skal:
a) meta hættuna sem stafar af villtum lífverum á flugvelli og í nágrenni hans,
b) koma á aðferðum og verklagsreglum til að lágmarka hættuna á árekstrum villtra lífvera við loftför á flugvellinum
c) tilkynna hlutaðeigandi yfirvöldum ef mat á villtum lífverum gefur til kynna að aðstæður í nágrenni flugvallarins
auki hættuna á árekstri við villtar lífverur.
ADR.OPS.B.025 Starfræksla ökutækja
Rekstraraðili flugvallar skal setja og taka í notkun verklagsreglur um þjálfun, mat og leyfisveitingar fyrir alla stjórnendur
ökutækja sem starfa á athafnasvæðinu.
ADR.OPS.B.030 Leiðsögu- og stjórnkerfi fyrir umferð á jörðu niðri
Rekstraraðili flugvallar skal sjá til þess að á flugvellinum sé til staðar leiðsögu- og stjórnkerfi fyrir umferð á jörðu niðri.
ADR.OPS.B.035 Starfræksla að vetrarlagi
Rekstraraðili flugvallar skal sjá til þess að aðferðir og verklagsreglur séu settar og teknar í notkun sem tryggja örugg
skilyrði fyrir starfrækslu flugvallarins að vetrarlagi.

Nr. 46/243

Nr. 46/244

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ADR.OPS.B.040 Starfræksla að nóttu til
Rekstraraðili flugvallar skal sjá til þess að aðferðir og verklagsreglur séu settar og teknar í notkun sem tryggja örugg
skilyrði fyrir starfrækslu flugvallarins að nóttu til.
ADR.OPS.B.045 Starfræksla í lélegu skyggni
a) Rekstraraðili flugvallar skal sjá til þess að aðferðir og verklagsreglur séu settar og teknar í notkun sem tryggja örugg
skilyrði fyrir starfrækslu flugvallar í lélegu skyggni.
b) Verklag í lélegu skyggni krefst fyrirframsamþykkis lögbæra yfirvaldsins.
ADR.OPS.B.050 Starfræksla við óhagstæð veðurskilyrði
Rekstraraðili flugvallar skal sjá til þess að aðferðir og verklagsreglur séu settar og teknar í notkun sem tryggja örugg
skilyrði fyrir starfrækslu flugvallar við óhagstæð veðurskilyrði.
ADR.OPS.B.055 Gæði eldsneytis
Rekstraraðili flugvallar skal sannreyna að aðilar, sem sjá um að geyma eldsneyti og sjá loftförum fyrir eldsneyti, hafi til
staðar verklagsreglur til að tryggja að loftförum sé útvegað ómengað eldsneyti og af réttri tegund.
ADR.OPS.B.065 Sjónræn leiðsögutæki og rafkerfi flugvalla
Rekstraraðili flugvallar skal hafa til staðar verklagsreglur til að tryggja að sjónræn leiðsögutæki og rafkerfi flugvallarins
starfi eins og til er ætlast.
ADR.OPS.B.070 Öryggi við störf á flugvelli
a) Rekstraraðili flugvallar skal setja og taka í notkun verklagsreglur til að tryggja:
1) að störf á flugvelli hafi ekki áhrif á öryggi loftfara og
2) að öryggi við störf á flugvelli hafi ekki áhrif á starfrækslu flugvallar.
ADR.OPS.B.075 Öryggisvöktun á flugvöllum
a) Á flugvellinum og nágrenni hans skal rekstraraðili flugvallar vakta:
1) hindranafleti og hindranavarnarfleti, sem ákveðnir eru í samræmi við vottunargrunninn, og aðra fleti og svæði
sem tengjast flugvellinum, í því skyni að grípa til viðeigandi aðgerða, innan sinna heimilda, til að draga úr
áhættu í tengslum við það þegar farið er inn á þessa fleti eða svæði,
2) hindranamerkingar og hindranalýsingu til að hann geti gripið til aðgerða innan sinna heimilda, eins og við á og
3) hættur sem skapast vegna starfsemi manna og landnotkunar til að grípa til aðgerða innan sinna heimilda, eins
og við á.
b) Rekstraraðili flugvallar skal hafa til staðar verklagsreglur til að draga úr áhættum sem tengjast hindrunum,
nýbyggingum og annarri starfsemi á vöktuðu svæðunum sem gætu haft áhrif á örugga starfrækslu loftfara, sem eru
starfrækt á flugvellinum eða er flogið til eða frá flugvellinum.
ADR.OPS.B.080 Merkingar og lýsingar farartækja og annarra hreyfanlegra hluta
Rekstraraðili flugvallar skal sjá til þess að ökutæki og aðrir hreyfanlegir hlutir á athafnasvæði flugvallarins, að
undanskildum loftförum, séu merkt, og ef farartækin eru notuð að nóttu eða í lélegu skyggni, að þau séu upplýst. Heimilt
er að undanskilja búnað til þjónustu loftfara og ökutækja sem eru aðeins notuð á hlaði.
ADR.OPS.B.090 Notkun flugvallar fyrir loftför með hærri viðmiðunarkóða
a) Einungis þegar um er að ræða neyðarástand loftfars getur rekstraraðili flugvallar leyft, að fengnu fyrirframsamþykki
lögbæra yfirvaldsins, notkun flugvallarins eða hluta hans fyrir loftfar með hærri viðmiðunarkóða en tilgreint er í
hönnunareiginleikum flugvallarins í skilmálum skírteinisins.
b) Þegar sýnt er fram á að ákvæði a-liðar séu uppfyllt gilda ákvæði ADR.OR.B.040.
C-KAFLI — VIÐHALD Á FLUGVÖLLUM (ADR.OPS.C)
ADR.OPS.C.005 Almennt
Rekstraraðili flugvallar skal koma á fót og innleiða viðhaldsáætlun, þ.m.t. fyrirbyggjandi viðhald, eftir því sem við á,
til að halda flugvallarvirkjum við svo þau uppfylli grunnkröfurnar sem settar eru fram í V. viðauka a við reglugerð (EB)
nr. 216/2008.
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ADR.OPS.C.010 Slitlag, aðrir fletir við jörðu og frárennsli
a) Rekstraraðili flugvallar skal skoða fleti allra athafnasvæða, þ.m.t. slitlag (flugbrautir, akbrautir loftfara og hlöð),
aðliggjandi svæði og frárennsli til að meta reglulega ástand þeirra, sem hluti af áætlun flugvallarins um fyrir
byggjandi viðhald og viðgerðir.
b) Rekstraraðili flugvallarins skal:
1) halda flötum á athafnasvæðum við með það að markmiði að koma í veg fyrir og fjarlægja alla lausa hluti og rusl sem
gætu valdið skemmdum á loftförum eða skaðað starfhæfi kerfa í loftförum,
2) halda flötum flugbrauta, akbrautum og hlöðum við til að koma í veg fyrir að skaðlegar ójöfnur myndist,
3) grípa til viðgerða þegar núningseiginleikar, annaðhvort allrar flugbrautarinnar eða hluta hennar, eru undir núnings
mörkum þegar hún er óspillt. Tíðni þessara mælinga skal vera þannig að það sé fullnægjandi til að ákvarða leitni
núningseiginleika yfirborðs flugbrautarinnar.
ADR.OPS.C.015 Sjónræn leiðsögutæki og rafkerfi
Rekstraraðili flugvallar skal koma á fót og tryggja innleiðingu kerfis fyrir fyrirbyggjandi viðhald og viðgerðir sjónrænna
leiðsögutækja og rafkerfa til að tryggja tiltækileika og áreiðanleika ljósakerfa og merkinga og að þau uppfylli tilskilin
ákvæði.
_______________
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frá 9. febrúar 2015
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 748/2009 um skrána yfir umráðendur loftfara sem
stunduðu flugstarfsemi sem tilgreind er í I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins 2003/87/EB, 1. janúar 2006 eða eftir þann dag þar sem ábyrgðarríki hvers
umráðanda loftfars er tilgreint (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB frá 13. október 2003 um að koma á fót kerfi fyrir viðskipti
með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda innan Bandalagsins og um breytingu á tilskipun ráðsins 96/61/EB (1),
einkum b-lið 3. mgr. 18. gr. a,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/101/EB (2) breytti tilskipun 2003/87/EB þannig að kerfið fyrir viðskipti
með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda innan Sambandsins taki til flugstarfsemi.

2)

Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 748/2009 (3) er tekin saman skrá yfir umráðendur loftfara sem höfðu
stundað flugstarfsemi, eins og hún er skilgreind í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB, 1. janúar 2006 eða eftir þann
dag.

3)

Tilgangurinn með skránni er að draga úr stjórnsýslubyrði hjá umráðendum loftfara með því að leggja fram upplýsingar
um það hvaða aðildarríki bera ábyrgð á tilteknum umráðanda loftfars.

4)

Innfærsla umráðanda loftfars í kerfi Sambandsins fyrir viðskipti með losunarheimildir er háð starfrækslu flugstarfsemi
eins og tilgreint er í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB og er ekki háð innfærslu í skrána yfir umráðendur loftfara
sem framkvæmdastjórnin tók saman á grundvelli 3. mgr. 18.gr. a. í þeirri tilskipun.

5)

Við samantekt á uppfærðri skrá yfir umráðendur loftfara til að hún tæki til umráðenda loftfara sem stunduðu
flugstarfsemi, sem tilgreind er í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB, á árinu 2014 var tekið tillit til yfirlýsinga
um flugflotaskrár sem framkvæmdastjórnin fékk frá umráðendum loftfara og þjónustufyrirtækjum. Vegna skorts á
upplýsingum er þó fjöldi rekstrar- eða þjónustufyrirtækja og skrásetningarmerkja loftfara tilgreindur í uppfærðu
skránni í stað umráðenda loftfara.

6)

Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 748/2009 til samræmis við það.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 34, 10.2.2015, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 169/2015 frá 11. júní 2015
um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, biður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32.
(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/101/EB frá 19. nóvember 2008 um breytingu á tilskipun 2003/87/EB þannig að kerfið fyrir viðskipti með
heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda í Bandalaginu taki einnig til flugstarfsemi (Stjtíð. ESB L 8, 13.1.2009, bls. 3).
(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 748/2009 frá 5. ágúst 2009 um skrána yfir umráðendur loftfara sem stunduðu flugstarfsemi sem tilgreind
er í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB 1. janúar 2006 eða eftir þann dag þar sem ábyrgðarríki hvers umráðanda loftfars er tilgreint (Stjtíð. ESB L 219,
22.8.2009, bls. 1).
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Í stað viðaukans við reglugerð (EB) nr. 748/2009 komi viðaukinn 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 9. febrúar 2015.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER
forseti.
_______
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VIÐAUKI
BELGÍA
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

31102

ACT AIRLINES

TYRKLAND

41049

AHS AIR INT

PAKISTAN

7649

AIRBORNE EXPRESS

BANDARÍKIN

33612

ALLIED AIR LIMITED

NÍGERÍA

29424

ASTRAL AVIATION LTD

KENÍA

31416

AVIA TRAFFIC COMPANY

TADSJIKISTAN

30020

AVIASTAR-TU CO.

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

123

Abelag Aviation NV

BELGÍA

908

BRUSSELS AIRLINES

BELGÍA

25996

CAIRO AVIATION

EGYPTALAND

4369

CAL CARGO AIRLINES

ÍSRAEL

29517

CAPITAL AVTN SRVCS

HOLLAND

f11336

CORPORATE WINGS LLC

BANDARÍKIN

32909

CRESAIR INC

BANDARÍKIN

32432

EGYPTAIR CARGO

EGYPTALAND

f12977

EXCELLENT INVESTMENT LLC

BANDARÍKIN

32486

FAYARD ENTERPRISES

BANDARÍKIN

f11102

FedEx Express Corporate Aviation

BANDARÍKIN

13457

Flying Partners CVBA

BELGÍA

29427

Flying Service N.V.

BELGÍA

24578

GAFI GENERAL AVIAT

SVISS

40991

GLOBAL AFRICA AVTN

SIMBABVE

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

BRETLAND

f12983

GREEN DIESEL LLC

BANDARÍKIN

29980

HAINAN AIRLINES (2)

KÍNA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

LÝÐVELDIÐ KONGÓ
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BELGÍA
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

28582

INTER WETAIL AG

SVISS

9542

INTL PAPER CY

BANDARÍKIN

27709

KALITTA AIR

BANDARÍKIN

28087

LAS VEGAS CHARTER

BANDARÍKIN

32303

MASTER TOP LINHAS

BRASILÍA

37066

MERIDIAN (AIRWAYS)

BELGÍA

1084

MIL BELGIUM

BELGÍA

31207

N604FJ LLC

BANDARÍKIN

f11462

N907WS AVIATION LLC

BANDARÍKIN

26688

NEWELL RUBBERMAID

BANDARÍKIN

f10341

OfficeMax Inc

BANDARÍKIN

31660

RIPPLEWOOD AVTN

BANDARÍKIN

2344

SAUDIA

SÁDI-ARABÍA

f14295

SDA Worldwide

BANDARÍKIN

27769

SEA-AIR

BELGÍA

27975

SIA CARGO PTE LTD

SINGAPÚR

29222

SILVERBACK CARGO

RÚANDA

39079

SOLARIUS AVIATION

BANDARÍKIN

35334

SONOCO PRODUCTS CO

BANDARÍKIN

26784

SOUTHERN AIR

BANDARÍKIN

38995

STANLEY BLACK & DECKER

BANDARÍKIN

28453

THOMAS COOK ARL BELG

BELGÍA

27011

TNT AIRWAYS

BELGÍA

34920

TRIDENT AVIATION SVC

BANDARÍKIN

30011

TUI AIRLINES — JAF

BELGÍA

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

BANDARÍKIN

20065

VLM

BELGÍA

13603

VF CORP

BANDARÍKIN

36269

VF INTERNATIONAL

SVISS
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BELGÍA
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

37064

VIPER CLASSICS LTD

BRETLAND

40760

WESTERN GLOBAL

BANDARÍKIN

f11467

WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC

BANDARÍKIN

37549

YILTAS GROUP

TYRKLAND

a11534

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VPBDV

Óþekkt

BÚLGARÍA
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

33329

AERO POWER LTD

BRETLAND

27359

AEROTRANS KAZAKSTAN

KASAKSTAN

27698

AEROVISTA

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

23962

AIR BAN

BÚLGARÍA

35743

AIR IBERIA LTD.

GEORGÍA

26520

AIR LIBYA 2

LÍBÍA

11775

AIR VIA BULGARIAN

BÚLGARÍA

33225

AIR VICTORY

GEORGÍA

34357

AIR WEST GEORGIA

GEORGÍA

31007

ANIKAY AIR MIDDLE E

JÓRDANÍA

36020

ARARAT INTERNATIONAL

ARMENÍA

34563

ASIA AIRWAYS

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

28818

ASIAN SPIRIT

FILIPPSEYJAR

24508

BALTIC AIRLINES UU

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

32131

BEIBARS CJSC

KASAKSTAN

28445

BH AIR

BÚLGARÍA

29056

BULGARIA AIR

BÚLGARÍA

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

BÚLGARÍA

25981

CARGO AIR LTD.

BÚLGARÍA

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

KASAKSTAN

36884

FLY ADJARA

GEORGÍA

36995

GR AVIA S.A.

GÍNEA

10165

HEMUS AIR

BÚLGARÍA
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BÚLGARÍA
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

25134

INTERNAL MINISTRY UU

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

ÍSLAMSKA LÝÐVELDIÐ ÍRAN

31721

JORDAN INT AIR CARGO

JÓRDANÍA

27345

KHORIV AVIA

ÚKRAÍNA

28246

KOKSHETAU AIRLINE

KASAKSTAN

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

31019

KREMENCHUK FLIGHT

ÚKRAÍNA

38939

KRUNK AVIATION 2

ÚKRAÍNA

21448

MOSCOW AIRLINES JSC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

30622

PMT AIR

KAMBÓDÍA

37661

RGB ENTERPRISES LLC

BANDARÍKIN

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

ÚKRAÍNA

32835

SAYAT AIR KAZAKSTAN

KASAKSTAN

1830

SENEGALAIR

SENEGAL

32037

SKY JET KAZAKHSTAN

KASAKSTAN

32664

STARLINE KZ JSC

KASAKSTAN

32347

TABAN AIR

ÍSLAMSKA LÝÐVELDIÐ ÍRAN

37954

TROPICAL AIR (Z) LTD

SAMBANDSLÝÐVELDIÐ TANSANÍA

37793

UKRSPECEXPORT

ÚKRAÍNA

31648

VIP-AVIA

GEORGÍA

37987

YAK AIR

GEORGÍA

35082

ZAGROS AIRLINES

ÍSLAMSKA LÝÐVELDIÐ ÍRAN

KRÓATÍA
CRCOauðkennisnúmer

12495

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

Croatia Airlines Hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d.

KRÓATÍA

TÉKKLAND
CRCOauðkennisnúmer

7824

Heiti rekstraraðila

ACL SLOVACKY

Ríki flugrekanda

TÉKKLAND
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TÉKKLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

35387

ACS SA

SPÁNN

16895

AERO VODOCHODY

TÉKKLAND

f11813

AERSALE INC

BANDARÍKIN

38060

AIR NAVIGATION LK

TÉKKLAND

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

TÉKKLAND

39019

AIRLINE CONT.MNTN EQ

BANDARÍKIN

31433

ALANDIA AIR AB

FINNLAND

30203

ATMA AIRLINES

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

34057

AVTN SPECIALTIES INC

BANDARÍKIN

35333

AXIS AVIATION GROUP

BANDARÍKIN

22621

CAA CZECH REPUBLIC

TÉKKLAND

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

KÝPUR

859

CZECH AIRLINES

TÉKKLAND

36294

CZECH CONNECT AIRLIN

TÉKKLAND

33327

EARTH ONE LIMITED

BRETLAND

f10182

Executive Flight Services, Inc.

BANDARÍKIN

36242

GEORGIAN INTERNATION

GEORGÍA

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

LÍBÍA

36746

HOLIDAY CZECH

TÉKKLAND

35825

HYUNDAI MOTOR CO

LÝÐVELDIÐ KÓREA

32231

ILIN AIRCOMPANY

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

30145

INCLEDON ENTERPRISES

KÝPUR

27908

JOB AIR SRO

TÉKKLAND

39009

JUMP-TANDEM

TÉKKLAND

30825

LETS FLY SRO

TÉKKLAND

38713

LITTLE AVIATION LTD

ÁSTRALÍA

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

BANDARÍKIN

3597

MIL CZECH REPUBLIC

TÉKKLAND

30743

NORSE AIR CHARTER

SUÐUR-AFRÍKA

29976

NOVA CHEMICALS

BANDARÍKIN

35361

OKAY HOLDING AS

TÉKKLAND
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TÉKKLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

24121

PETROPAVLOVSK AIR

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

38114

PRAGA AVIATION S.R.O

TÉKKLAND

36763

RETENTURA LTD.

KÝPUR

2276

ROCKWELL AUTOMATION

BANDARÍKIN

f10379

Red.Com

BANDARÍKIN

32812

SKY DIVING FOR FUN

SLÓVAKÍA

27292

SKY GEORGIA

GEORGÍA

31351

SKY KG AIRLINES

TADSJIKISTAN

32157

SKYDIVE LK

TÉKKLAND

37554

SOVEREIGN EXPRESS

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

13702

STEVENS EXPRESS

BANDARÍKIN

24903

TRAVEL SERVIS A.S.

TÉKKLAND

f13143

Timber LLC

BANDARÍKIN

25890

UKRAINIAN PILOT

ÚKRAÍNA

32721

VIDEOTAPE CENTER

BANDARÍKIN

38948

VIETJET AIR S.R.O.

VÍETNAM

a12699

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N150RN

BANDARÍKIN

DANMÖRK
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

35753

A/S MAERSK AVIATION

DANMÖRK

33185

AIR ALPHA A/C SALES

DANMÖRK

3456

AIR ALSIE

DANMÖRK

22466

AIR GREENLAND

DANMÖRK

37856

AIR PANAMA

PANAMA

34774

ALIGAP A/S

DANMÖRK

36866

ALUMECO A/S

DANMÖRK

142

ATLANTIC AIRWAYS

DANMÖRK

36122

AVIATION HOLDINGS

BANDARÍKIN

39508

BGR I/S

DANMÖRK

36842

BRASILIA JET CENTER

BRASILÍA
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DANMÖRK
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

32921

CANYON GATE FLT SVCS

BANDARÍKIN

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

FRAKKLAND

781

Cimber Sterling

DANMÖRK

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

DANMÖRK

366

Danish Air Transport A/S

DANMÖRK

f10500

Duchossois Industries, Inc.

BANDARÍKIN

25431

ELMAGAL AVIATION

SÚDAN

26272

EXECUJET EUROPE A/S

DANMÖRK

35478

FIRST GREENWICH

BRETLAND

f10218

GCTPA, LLC

BANDARÍKIN

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

DANMÖRK

37052

GENCHART B.V.

HOLLAND

32364

GLOBAL TRANSERVICE

BANDARÍKIN

32595

GRAAKJAER A/S

DANMÖRK

38120

HUNNU AIR

MONGÓLÍA

36297

JET FLEET INTL

BANDARÍKIN

32158

JET TIME A/S

DANMÖRK

34892

JJO Invest ApS

DANMÖRK

33518

KIRKBI INVEST

DANMÖRK

31243

KIRKBI TRADING

DANMÖRK

34672

LAO CAPRICORN AIR

ALÞÝÐULÝÐVELDIÐ LAOS

38155

MOENS, G

HOLLAND

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

BANDARÍKIN

9914

NILAN A/S

DANMÖRK

12230

Nordic Aviation Capital A/S

DANMÖRK

34830

OLGA LEASING LTD

BERMÚDAEYJAR

33803

PARTNERSELSKABET

DANMÖRK

23090

PHARMA NORD

DANMÖRK

35196

PRIMERA AIR SCAND

DANMÖRK

29123

RHEINLAND AIR SERV.

ÞÝSKALAND

31890

ROMANIAN AIRPORT SVC

RÚMENÍA
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DANMÖRK
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

37008

SCANDINAVIA EXECUTIV

DANMÖRK

9918

STAR AIR

DANMÖRK

36191

SUN WAY GEORGIA

GEORGÍA

4357

SUN-AIR of Scandinavia

DANMÖRK

21484

THOMAS COOK SCAND.

DANMÖRK

38112

VINCENT AVIATION LTD

NÝJA-SJÁLAND

32655

VIP PARTNERFLY

DANMÖRK

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

DANMÖRK

ÞÝSKALAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

31485

328 SUPPORT SERVICES

ÞÝSKALAND

26507

AAA AVIATION & AIRCR

ÞÝSKALAND

34963

ACG AIR CARGO

ÞÝSKALAND

17942

ACH HAMBURG

ÞÝSKALAND

20017

ACM AIR CHARTER GMBH

ÞÝSKALAND

24933

ADVANCE AIR LFG

ÞÝSKALAND

38865

AERO BEE AIRLINES

KANADA

150

AERODIENST

ÞÝSKALAND

32334

AEROFLOT CARGO

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

ÞÝSKALAND

31799

AGRATA AVIATION

EISTLAND

27692

AHSEL HAVA

TYRKLAND

36719

AIR 1 AVIATION

BANDARÍKIN

22484

AIR ALLIANCE GMBH

ÞÝSKALAND

36344

AIR ARABIA EGYPT

EGYPTALAND

35195

AIR CHINA BUSINESS

KÍNA

36986

AIR FINKENWERDER

ÞÝSKALAND

36989

AIR FUHLSBUETTEL

ÞÝSKALAND

32268

AIR HAMBURG

ÞÝSKALAND

22378

AIR KUBAN

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ
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ÞÝSKALAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

5663

AIR NAMIBIA

NAMIBÍA

29743

AIR NATIONAL CORP

NÝJA-SJÁLAND

17595

AIR SERVICE BERLIN

ÞÝSKALAND

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

BANDARÍKIN

17794

AIRBUS HELICOPTERS

ÞÝSKALAND

32484

AIRCASTLE ADVISOR

BANDARÍKIN

33817

AIRCRAFT ASSET MGT.

ÞÝSKALAND

32868

AIRCRAFT GENERAL

ÍTALÍA

f11396

AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE

BANDARÍKIN

34984

AIRCRAFT MNGMT LS

SVISS

37424

AIRCRAFT PARTNER

ÞÝSKALAND

36019

AIRCRAFT RENT A.S.

TÉKKLAND

38063

AIRCRAFT SOLUTIONS

LÚXEMBORG

33852

AIRLIFT SERVICE D.O.

MAKEDÓNÍA, FYRRVERANDI LÝÐVELDI
JÚGÓSLAVÍU

24283

AIRPHIL EXPRESS

FILIPPSEYJAR

34629

AIRVIP LTD.

BERMÚDAEYJAR

33836

AJWA AVIATION

SÁDI-ARABÍA

30361

AL HOKAIR

SVISS

36165

AL SAHAB LIMITED

BAREIN

25435

AL-THANI

KATAR

5165

ALPLA AIR CHARTER

AUSTURRÍKI

38135

ALSCO

BANDARÍKIN

36981

AMENTUM CAPITAL LTD

ÍRLAND

32684

AMJET AVIATION

BANDARÍKIN

31290

AOP AIR OPERATING

SVISS

34337

API HOLDING

ÞÝSKALAND

33706

ARCAS AVIATION GMBH

ÞÝSKALAND

27073

ARTOC Group for Investment and Development

EGYPTALAND

38398

ASG AVIATION

ÞÝSKALAND
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ÞÝSKALAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

35310

ASIA CONTINENT AVIA

KASAKSTAN

25551

ASIA CONTINENTAL

KASAKSTAN

24940

ASIA TODAY LTD

KÍNA

14559

ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. KG

ÞÝSKALAND

40316

ATA CONCEPT GMBH

SVISS

30698

ATG SWISS FIRST

SVISS

36360

AUGSBURG AIRWAYS GMB

ÞÝSKALAND

29122

AURON LTD

BERMÚDAEYJAR

38352

AVAZ D.O.O.

BOSNIA AND HERZEGOVINA

37650

AVIANDO SERVICES

BANDARÍKIN

31551

AVIATION CAP GRP

BRETLAND

35968

AVIATION INVESTMENT

ÞÝSKALAND

35708

AVIATION JOLINA SEC

KANADA

33093

AVIATION PARTNERS S

HONDÚRAS

38617

AZT LLC

BANDARÍKIN

f10001

Academy of Art University

BANDARÍKIN

3647

Adolf Würth GmbH & Co. KG

ÞÝSKALAND

6802

Aero Personal s.a de c.v.

MEXÍKÓ

156

Aeroflot — Russian Airlines

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

35126

Aerologic GmbH

ÞÝSKALAND

35389

Agiles Aviation GmbH & Co.KG

ÞÝSKALAND

28844

Air Astana JSC

KASAKSTAN

8221

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

ÞÝSKALAND

33133

Air China Cargo Co., Ltd

KÍNA

786

Air China Limited

KÍNA

1562

Air Serbia

SERBÍA

22317

Air-Service GmbH

ÞÝSKALAND

32419

AirBridgeCargo Airlines LLC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

21756

Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH

ÞÝSKALAND

8901

Archer Daniels Midland Company

BANDARÍKIN
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ÞÝSKALAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

19480

Asiana Airlines

LÝÐVELDIÐ KÓREA

20979

Atlas Air, Inc.

BANDARÍKIN

27868

Atlasjet Airlines

TYRKLAND

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

BANDARÍKIN

30586

BALL CORP

BANDARÍKIN

32840

BARBEDOS GROUP LTD

NÍGERÍA

509

BASF SE

ÞÝSKALAND

29137

BATAVIA AIR

INDÓNESÍA

35233

BAVARIA INTERNATION

ÞÝSKALAND

30306

BEDO BETEILIGUNGS

ÞÝSKALAND

17395

BEECHCRAFT BERLIN

ÞÝSKALAND

38554

BERATEX GROUP LTD

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

11312

BIZAIR FLUG GMBH

ÞÝSKALAND

f12963

BLACK FOREST VENTURES LLC

BANDARÍKIN

28042

BLUE SKY GROUP

BANDARÍKIN

14658

BMW AG

ÞÝSKALAND

38111

BOEKHOORN M&A

HOLLAND

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

BANDARÍKIN

36062

BORAJET HAVACILIK

TYRKLAND

37261

BOSTON POST LEASING

BANDARÍKIN

37922

BOURNEMOUTH AIR LTD.

SVISS

34852

BREMENFLY GMBH

ÞÝSKALAND

680

BURDA REISEFLUG

ÞÝSKALAND

516

Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz
Zweigniederlassung Mannheim

ÞÝSKALAND

25978

Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co.

ÞÝSKALAND

f10795

Beef Products Inc./BPI Technology Inc.

BANDARÍKIN

23956

Blue Sky Airservice GmbH

ÞÝSKALAND

29389

Bombardier PreOwned

BANDARÍKIN

31614

Bombardier Transportation GmbH

ÞÝSKALAND

15176

Bundespolizei-Fliegergruppe

ÞÝSKALAND
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32874

Business Jet Ltd

NÝJA-SJÁLAND

19823

CA ‘Air Moldova’ IS

LÝÐVELDIÐ MOLDÓVA

33282

CANJET AIRLINES

KANADA

34985

CAPE CHAMONIX WINE

SUÐUR-AFRÍKA

32482

CARSON AIR LTD

KANADA

26021

CEBU PACIFIC AIR

FILIPPSEYJAR

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

KANADA

35194

CHONGQING AIRLINES

KÍNA

28178

CIRRUS AVIATION

ÞÝSKALAND

35527

CLASSIC SERVICES INC

BANDARÍKIN

36157

CLUB SAAB 340

SVISS

4782

COMFORT AIR

ÞÝSKALAND

23741

COMMANDER MEXICANA

MEXÍKÓ

33189

CONTINENT AIRLINE UU

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

31333

CORP JET SVCS

BRETLAND

39156

CSM MINING SUPPLIES

SUÐUR-AFRÍKA

24481

CTL LOGISTICS S.A.

PÓLLAND

35021

Chai Ltd.

BERMÚDAEYJAR

35418

Challenge Aero AG

ÚKRAÍNA

22448

Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH

ÞÝSKALAND

f10709

Colgan Air Services

BANDARÍKIN

824

Condor Flugdienst GmbH

ÞÝSKALAND

34179

DAO AVIATION

DANMÖRK

967

DAS DIRECT AIR

ÞÝSKALAND

28800

DATELINE OVERSEAS

KÝPUR

30651

DAUAIR

ÞÝSKALAND

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

ÞÝSKALAND

26466

DC Aviation GmbH

ÞÝSKALAND

f10558

DCS Management Services

BANDARÍKIN

30996

DEERE & COMPANY

BANDARÍKIN

38547

DEKALB FARMERS MARK.

BANDARÍKIN
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37580

DERMAPHARM

ÞÝSKALAND

f10774

DFZ, LLC

BANDARÍKIN

f10589

DH Flugcharter GmbH

ÞÝSKALAND

25139

DIETZ AG

ÞÝSKALAND

37808

DIETZ AVIATION GMBH

ÞÝSKALAND

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

ÞÝSKALAND

10853

DLR OBERPFAFFENHOFEN

ÞÝSKALAND

37798

DO-TEC GMBH

ÞÝSKALAND

28473

DOGAN HAVACILIK

TYRKLAND

27181

DONAVIA JSC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

35451

DORNIER NO LIMITS

ÞÝSKALAND

28795

DULCO HANDEL GMBH

ÞÝSKALAND

968

DUSSMANN P

BANDARÍKIN

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ARÚBA

4484

Delta Air Lines, Inc.

BANDARÍKIN

8980

Delta Technical Services Ltd

ÞÝSKALAND

1776

Deutsche Lufthansa AG

ÞÝSKALAND

2044

Dr. August Oetker KG

ÞÝSKALAND

8082

E.I. du Pont de Nemours and Company

BANDARÍKIN

36121

EAT LEIPZIG GMBH

ÞÝSKALAND

34657

EEA GMBH

ÞÝSKALAND

31615

EICHSFELD AIR GMBH

ÞÝSKALAND

35749

EON AVIATION

INDLAND

36507

ERSTE ASSET INVEST.

ÞÝSKALAND

19629

ESCHMANN H D

ÞÝSKALAND

34011

EURO AIR CHARTER

ÞÝSKALAND

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

ÞÝSKALAND

3639

EVERGREEN AIRLINES

BANDARÍKIN

36357

EXECUJET AVIATION

SUÐUR-AFRÍKA

39161

EXECUTIVE JET SERV.

LÝÐVELDIÐ KONGÓ

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

BANDARÍKIN
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12213

Emil Capital Partners, LLC

BANDARÍKIN

f10180

Epps Air Service, Inc.

BANDARÍKIN

4783

FAI RENT-A-JET

ÞÝSKALAND

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

FRAKKLAND

28589

FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG

SVISS

33077

FAS GMBH

ÞÝSKALAND

35937

FINKCAS

ÞÝSKALAND

27700

FIRST DATA CORP

BANDARÍKIN

32722

FLIGHT CAL. MALASÍA

MALASÍA

22238

FLIGHT CALIBRATION

ÞÝSKALAND

6705

FLM AVIATION

ÞÝSKALAND

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

ÞÝSKALAND

38912

FLY ALPHA GMBH

ÞÝSKALAND

38804

FLYING TECHNOLOGY

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

26843

FMG-FLUGSCHULE

ÞÝSKALAND

1595

FRENZEL G

ÞÝSKALAND

4232

FRONTIER AIRLINES

BANDARÍKIN

38973

FUENFTE XR-GMBH

ÞÝSKALAND

8272

Farnair Switzerland AG

SVISS

14557

Firma Steiner-Film

ÞÝSKALAND

1778

Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung
(FlBschft BMVg)

ÞÝSKALAND

32678

Fresena Flug GmbH & Co KG

ÞÝSKALAND

25111

G-92 KFT

UNGVERJALAND

33827

GABINETTE (ANG)

ANGÓLA

36504

GALAXIAS AVIATION

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

ÞÝSKALAND

33821

GE CAPITAL B.V.

HOLLAND

35147

GE CAPITAL SWITZERL.

SVISS

25027

GEKO TRADE

ÞÝSKALAND

3349

GENERAL MOTORS

BANDARÍKIN
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36747

GEOJET LUFTFAHR. (2)

ÞÝSKALAND

39230

GEORGE TOLOFAFI

NÍGERÍA

31914

GERMAN SKY AIRLINES

ÞÝSKALAND

38591

GERMANIA EXPRESS

ÞÝSKALAND

35803

GHASSAN AHMED AL

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

34848

GLOBAL A/C CONSULT

BANDARÍKIN

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

BERMÚDAEYJAR

38372

GLOBO AVIACAO

BRASILÍA

23743

GOMEL AIRLINES

BELARUS

22366

GOVERNMENT CROATIA

KRÓATÍA

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

MAKEDÓNÍA, FYRRVERANDI LÝÐVELDI
JÚGÓSLAVÍU

38832

GREENWAY JETS

BANDARÍKIN

2395

GROB AIRCRAFT AG

ÞÝSKALAND

32172

GULF JET

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

9243

Germania Fluggesellschaft mbH

ÞÝSKALAND

28944

Germanwings GmbH

ÞÝSKALAND

34841

Gibbs International, Inc.

BANDARÍKIN

f10232

Gruss & Company

BANDARÍKIN

37030

HAMBURG AIRWAYS

ÞÝSKALAND

26105

HANSGROHE SE

ÞÝSKALAND

32580

HASLBERGER FINANZ.

ÞÝSKALAND

31519

HAWKER HUNTER AVTN

BRETLAND

35307

HELIJET CHARTER

ÞÝSKALAND

31103

HOMAC AVIATION AG

ÞÝSKALAND

26281

HTM HELICOPTER TRAVE

ÞÝSKALAND

27680

HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a.
FREEBIRD AIRLINES)

TYRKLAND

28618

Haworth Transport

BANDARÍKIN

32953

HeidelbergCement AG

ÞÝSKALAND

f11187

Herc Management Services LLC

BANDARÍKIN

33269

Herrenknecht Aviation GmbH

ÞÝSKALAND
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f10652

IAC FALCON HOLDINGS

Óþekkt

38692

IDEAVILLAGE PRODUCTS

BANDARÍKIN

35785

IFM Traviation GmbH

ÞÝSKALAND

39551

IKAR LLC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

25785

ILYUSHIN AVIATION

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

37757

INFINUM ALTIDO INC.

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

37194

INTERGLOBE AVIATION

INDLAND

1528

IRANAIR

ÍSLAMSKA LÝÐVELDIÐ ÍRAN

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

ÍRAK

37529

ISE INFORMATION SYS.

ÞÝSKALAND

24664

Intermap Technologies

BANDARÍKIN

35760

JEJU AIR

LÝÐVELDIÐ KÓREA

39559

JESWALT INTL

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

11307

JET EXECUTIVE INT.

ÞÝSKALAND

27505

JET GROUP LTD

ÍSRAEL

2200

JETAIR FLUG GMBH

ÞÝSKALAND

37364

JETCALL GMBH & CO.KG

ÞÝSKALAND

16761

JETFLIGHT AVIATION Inc.

SVISS

3328

JETS EXECUTIVOS

MEXÍKÓ

36889

JETSTAR PACIFIC

VÍETNAM

21462

JOHNSON CONTROLS

BANDARÍKIN

36272

JORDAN INTNL

KÍNA

11646

JULIUS BERGER

NÍGERÍA

32107

JUNEYAO AIRLINES

KÍNA

36509

JUNKER ERWIN GRINDI

TÉKKLAND

21723

Joint Stock Company Ural airlines

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

1610

KARMANN GMBH

ÞÝSKALAND

31171

KAZAVIASPAS

KASAKSTAN

22239

KIEV AVIATION PLANT

ÚKRAÍNA

1652

KOREAN AIR LINES CO., LTD.

LÝÐVELDIÐ KÓREA

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ
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33182

KUGU HAVACILIK

TYRKLAND

23758

Kimberly-Clark Corporation

BANDARÍKIN

25800

Knauf Astra Ltd.

BRETLAND

32568

Kompass GmbH & Co. KG

ÞÝSKALAND

36476

LANARA LTD

BRETLAND

6383

LECH-AIR FLUGZEUG

ÞÝSKALAND

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

ÞÝSKALAND

38914

LIBRA FLUGZEUG GBR

ÞÝSKALAND

28576

LIBRA TRAVEL

SVISS

f12832

LINCARE LEASING LLC

BANDARÍKIN

1767

LTU LUFTTRANSPORT

ÞÝSKALAND

26498

LUFT AVTN CHARTER

ÁSTRALÍA

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

ÞÝSKALAND

35742

LWE VERMIETUNGS GMBH

ÞÝSKALAND

28399

Liebherr Geschäftsreiseflugzeug GbR

ÞÝSKALAND

15456

Luftfahrt-Bundesamt

ÞÝSKALAND

3857

Lufthansa Cargo AG

ÞÝSKALAND

27838

Lufthansa Technik AG

ÞÝSKALAND

f13551

M-BJEP Ltd.

MÖN

24502

M. Bohlke Veneer Corp.

BANDARÍKIN

21072

MAHAN AIR

ÍSLAMSKA LÝÐVELDIÐ ÍRAN

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

MAKEDÓNÍA, FYRRVERANDI LÝÐVELDI
JÚGÓSLAVÍU

12521

MARXER ANLAGEN

ÞÝSKALAND

36372

MAT AIRWAYS

MAKEDÓNÍA, FYRRVERANDI LÝÐVELDI
JÚGÓSLAVÍU

38074

MENA AEROSPACE (OB)

BAREIN

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

TYRKLAND

37597

MERIDIAN+

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

37975

MILLENNIUM AVIATION

AUSTURRÍKI

28438

MLW AVIATION LLC

BANDARÍKIN
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25067

MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines)

TYRKLAND

3057

MOELLERS MASCHINEN

ÞÝSKALAND

31944

MYN AVIATION

SÁDI-ARABÍA

38209

MZ TRANSPORTATION

ÞÝSKALAND

38512

Microstrategy Services Corporation

BANDARÍKIN

f13307

Miklos Services Corp.

BRESKU JÓMFRÚAEYJAR

24270

Montenegro Airlines

SVARTFJALLALAND

f10785

N16FX Trust

BANDARÍKIN

f12724

N250RG LLC

BANDARÍKIN

26118

NASA AMES CENTER

BANDARÍKIN

33963

NATIONAL LEGACY

KÚVEIT

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

ÞÝSKALAND

11061

NEUMEYR FLUGGERAETE

ÞÝSKALAND

15551

NEW YORKER GROUP

ÞÝSKALAND

24661

NORTH AMERICAN JET

BANDARÍKIN

29267

NOVELLUS SYSTEMS

BANDARÍKIN

31791

NOVESPACE

FRAKKLAND

35125

Nasser Ltd.

CAYMAN-EYJAR

f13922

Newlead Limited

BRESKU JÓMFRÚAEYJAR

12218

Nike, Inc.

BANDARÍKIN

567

OBO JET-CHARTER GMBH

ÞÝSKALAND

33138

OCA INTERNATIONAL

ÞÝSKALAND

2061

OMNIPOL

TÉKKLAND

36743

ORANGE AIRCRAFT (2)

HOLLAND

8236

OWENS CORNING CORPORATION

BANDARÍKIN

25059

Omni Air International

BANDARÍKIN

23244

Open Joint Stock Company ‘Rossiya Airlines’ JSC ‘Rossiya
Airlines’

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

38246

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N77080

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

3343

P&P PROMOTION

ÞÝSKALAND

852

PARAGON RANCH

BANDARÍKIN
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23471

PCT Powder Coating Technologies Intl. Sarl

SVISS

10690

PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.

TYRKLAND

19475

PETERS GMBH

ÞÝSKALAND

37609

PETROPAVLOVSK MC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

BANDARÍKIN

5225

PHOENIX AIR GMBH

ÞÝSKALAND

3085

PICTON II LTD

BERMÚDAEYJAR

30230

POLET ACFT MNGT

BERMÚDAEYJAR

36251

POLLARD ACFT SALES

BANDARÍKIN

37040

PREISS-DAIMLER

ÞÝSKALAND

28157

PRESIDENTIAL AVTN

BANDARÍKIN

34505

PRINCESS AVIATION

LÍBANON

29307

PRIVATAIR GMBH

ÞÝSKALAND

34553

PRIVATE JET HOLD.

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

12196

PRIVATE WINGS

ÞÝSKALAND

37417

PRIVATEJET INT. GMBH

ÞÝSKALAND

12648

Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG

ÞÝSKALAND

33666

Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd.

PAKISTAN

775

Pentastar Aviation, LLC

BANDARÍKIN

39255

RA DR. JAN PLATHNER

ÞÝSKALAND

37057

RADIC AVIATION

SÁDI-ARABÍA

30124

RAE — REGIONAL AIR

ÞÝSKALAND

32083

RAY ENTERPRISES

BANDARÍKIN

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

ÞÝSKALAND

33032

RELIANCE COMMERCIAL

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

30938

RIKSOS TURIZM LT

TYRKLAND

f13620

RNJ GmbH. & CO KG

ÞÝSKALAND

32723

RSG RENTAL SERVICES

ÞÝSKALAND

29927

RUAG AEROSPACE SERV

ÞÝSKALAND

37464

RUAG SWITZERLAND

SVISS

36233

RUIZ, L

MEXÍKÓ
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9200

RYAN INTL AIRLINES

BANDARÍKIN

38368

RYAN INTL AIRLINES 2

BANDARÍKIN

29352

Rentair UK Ltd

ÞÝSKALAND

27446

Rhema Bible Church

BANDARÍKIN

606

Robert Bosch GmbH

ÞÝSKALAND

f10788

SAP America Inc.

BANDARÍKIN

18991

SAP SE

ÞÝSKALAND

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

ÞÝSKALAND

30971

SEARAY BD100

SUÐUR-AFRÍKA

35352

SEGRAVE AVIATION INC

BANDARÍKIN

31846

SG FINANS A/S NORGE

SVÍÞJÓÐ

27571

SHANGHAI AIRLINES

KÍNA

29540

SHENZHEN AIRLINES

KÍNA

27735

SIK-AY Hava Tasimacilik A.S.

TYRKLAND

38681

SILK WAY WEST

ASERBAÍDSJAN

1034

SIRTE OIL

LÍBÍA

f12146

SIRVAIR, S.A. de C.V.

MEXÍKÓ

32179

SKIPPERS AVIATION

ÁSTRALÍA

2477

SKY JET

SVISS

37940

SKY SWALLOWS LTD.

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

34392

SKYBUS

KASAKSTAN

32816

SKYBUS AIRLINES

BANDARÍKIN

19819

SKYPLAN SERVICES

KANADA

31870

SM AVIATION

ÞÝSKALAND

25050

SMATSA DOO

SERBÍA

32544

SMS Aviation GmbH

ÞÝSKALAND

33747

SOMON AIR

TADSJIKISTAN

f11331

SOUTHLAKE AVIATION LLC

BANDARÍKIN

36224

SPECTRA ENERGY

BANDARÍKIN

26725

SPIRIT AIRLINES 2

BANDARÍKIN
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36094

SSP AVIATION

INDLAND

23935

STAR ARIES SHIPMGMT

KÝPUR

29368

STAR AVIATION LTD.

BERMÚDAEYJAR

15526

STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU

ÚKRAÍNA

32361

STRONG AVIATION

KÚVEIT

30086

SUMMIT AIR

KANADA

37379

SUNEXPRESS DEUTSCHL.

ÞÝSKALAND

36720

SWISS AV CONSULTANTS

SVISS

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

SVISS

f12122

Safeway, Inc.

BANDARÍKIN

24784

Samsung Techwin Co., Ltd.

LÝÐVELDIÐ KÓREA

f10701

Servicios Aereos Regiomontanos, S.A.

MEXÍKÓ

21734

Siberia Airlines

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

9354

SkyWork Airlines AG

SVISS

f12005

Spiral, Inc.

BANDARÍKIN

29841

Spirit of Spices GmbH

ÞÝSKALAND

10201

SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.)

TYRKLAND

28362

Sun D’or International Airlines LTD

ÍSRAEL

12878

Südzucker Reise-Service GmbH

ÞÝSKALAND

36760

T’WAY AIR CO LTD

LÝÐVELDIÐ KÓREA

8360

TACA

EL SALVADOR

38118

TARONA LTD

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

35978

TATHRA INTERNATIONAL

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

32576

TB INVEST GROUP

TÉKKLAND

31566

TEAM AVIATION

ÞÝSKALAND

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

AUSTURRÍKI

36210

TESLA AIR

SVISS

35936

TIGER HERCULES CORP

TAÍVAN

21908

TOKOPH D P

SUÐUR-AFRÍKA

37070

TREVO AVIATION LTD

BRETLAND
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1389

TUIfly GmbH

ÞÝSKALAND

33495

TURBOJET KFT

UNGVERJALAND

33979

TURKUAZ AIRLINES

TYRKLAND

2681

Thai Airways International Public Company Limited

TAÍLAND

f10445

Thomas H. Lee Partners

BANDARÍKIN

14993

Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH

ÞÝSKALAND

31353

Tidnish Holdings Limited

KANADA

2758

Turkish Airlines THY

TYRKLAND

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

ÚKRAÍNA

24948

UKSATSE

ÚKRAÍNA

4692

US Airways, Inc.

BANDARÍKIN

29839

USA 3000 AIRLINES

BANDARÍKIN

f10464

USAA

BANDARÍKIN

26886

UTair Aviation, jsc

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

32741

Ulla Popken GmbH

ÞÝSKALAND

8960

United Parcel Service Co

BANDARÍKIN

35921

United Therapeutics

BANDARÍKIN

31984

VARIG LOGISTICA SA

BRASILÍA

37759

VENTURE AVTN GROUP

BANDARÍKIN

5198

VHM SCHUL & CHARTER

ÞÝSKALAND

31758

VIVAT TRUST LTD.

BRETLAND

31815

VOLARIS

MEXÍKÓ

2840

VOLKSWAGEN AG

ÞÝSKALAND

2812

VRG Linhas Aereas S/A

BRASILÍA

39258

VUKY HOLDINGS LTD

SVISS

31669

Vacuna Jets Limited

BERMÚDAEYJAR

f10791

Vecellio Management Service

BANDARÍKIN

2833

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

ÞÝSKALAND

18671

Volga-Dnepr Airlines LLC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

36235

WATERLOO AVIATION

KANADA
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12066

WDL AVIATION

ÞÝSKALAND

24113

WEBER MANAGEMENT

ÞÝSKALAND

1323

WEKA Flugdienst GmbH

ÞÝSKALAND

34391

WHS CONSULTING AG

SVISS

10834

WIKING HELIKOPTER

ÞÝSKALAND

33317

WINAIR AUSTRIA

AUSTURRÍKI

34169

WIZZ AIR UKRAINE LLC

ÚKRAÍNA

2930

WORLD AIRWAYS

BANDARÍKIN

30605

Wheels Aviation Ltd.

ÞÝSKALAND

25225

Windrose Air Jetcharter GmbH

ÞÝSKALAND

27514

Wirtgen BgmbH

ÞÝSKALAND

31769

XL Airways Germany GmbH

ÞÝSKALAND

36920

XR-GMBH

ÞÝSKALAND

32403

XRS Holdings, LLC

BANDARÍKIN

33948

ZEUS TAXI AÉREO

BRASILÍA

5960

Zeman FTL

ÞÝSKALAND

24568

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

ÞÝSKALAND

a11495

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N450T

Óþekkt

a11508

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N880GC

Óþekkt

a11558

Umráðandi sem notar skráningarstafina: XAFRD

Óþekkt

EISTLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

34613

ABELIA TRADING LTD

KÝPUR

25419

AS AVIES

EISTLAND

22213

ENIMEX

EISTLAND

18219

ESTONIAN AIR

EISTLAND

38113

FL TECHNICS AB

LITHÁEN

22574

MIL JAPAN

JAPAN

10937

MIL RUSSIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ
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EISTLAND
CRCOauðkennisnúmer
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1117

MIL SWITZERLAND

SVISS

35109

NORTH WIND AIRLINES

EISTLAND

38604

SMARTLYNX ESTONIA

EISTLAND

30036

ULS Airlines Cargo

TYRKLAND

36496

ZAMBEZI AIRLINES

SIMBABVE

GRIKKLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

24601

AERO-KAMOV

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

23232

AEROSVIT

ÚKRAÍNA

31586

AFRICAN EXPRESS AWYS

KENÍA

30742

AIR COLUMBUS UKRAINE

ÚKRAÍNA

29972

AIR LINK UKRAINE

ÚKRAÍNA

37802

AIR TRAFFIC LTD

KENÍA

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

LÍBANON

31252

AMREF FLYING DOCTORS

KENÍA

37966

ASPAMIA LLC

BANDARÍKIN

34238

ASTRA AIRLINES

GRIKKLAND

38330

AVIATION SCIENCES CO

SÁDI-ARABÍA

23359

AVIATRANS K LTD

ÚKRAÍNA

20514

Aegean Airlines

GRIKKLAND

f12684

Avenge Inc

BANDARÍKIN

34069

BELRESCUEAVIA

BELARUS

35368

BLUE BIRD AIRWAYS

GRIKKLAND

20501

BLUE BIRD AVIATION

KENÍA

38646

BUSINESS AVTN ASIA

KÍNA

28245

Belair Airlines Ltd

SVISS

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

KÍNA

35729

CASSEL INVEST LTD

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

31895

CENTAVIA

SERBÍA

31412

COMERAVIA

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA
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36915

COMLUX EXCLUSIVE

SVISS

36113

CONQUISTADOR HELO

BANDARÍKIN

19644

COSTAIR LTD

GRIKKLAND

29987

CRIMEA UNIVERSAL

ÚKRAÍNA

33761

DAL GROUP (SUDAN)

SÚDAN

36466

DESINENCE LTD

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

23372

DIAMONDS OF RUSSIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

25895

DONBASSAERO

ÚKRAÍNA

32795

DOVE AIR INC

BANDARÍKIN

f11403

DRAGON LEASING CORP

BANDARÍKIN

30350

EAGLE AIR LTD

ÚGANDA

35299

ELITE AIRLINES

GRIKKLAND

40100

ELLINAIR

GRIKKLAND

37223

ENGALY LTD

ÍRLAND

31744

EUROPEAN AIR CRANE

ÍTALÍA

32903

EXECUTIVE AIRL.PTY

ÁSTRALÍA

35228

FIRST AIRWAYS

GRIKKLAND

9532

FL AVIATION NEW JERS

BANDARÍKIN

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

ÁSTRALÍA

31722

GAINJET AVIATION

GRIKKLAND

31659

GHALAYINI I

EGYPTALAND

33178

GLOBAL AIRWAYS (FA)

SUÐUR-AFRÍKA

29050

GOLIAF AIR

SAÓ TÓME OG PRINSÍPE

17957

GREENLEAF

BANDARÍKIN

38025

GRYPHON AIRLINES

KÚVEIT

f10233

GS 150-217 LLC

BANDARÍKIN

f11417

GS200 INC TRUSTEE

BANDARÍKIN

23443

HCAA

GRIKKLAND

25221

HELOG AG

SVISS

36373

HERITAGE ACFT LTD

BRETLAND

36043

HERITAGE AVTN DEV.

BRETLAND
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GRIKKLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

37699

HERMES AIRLINES

GRIKKLAND

f12006

Hanwha Chemical Corporation

LÝÐVELDIÐ KÓREA

38792

INTER ILES AIR

MADAGASKAR, KÓMOREYJAR, RÉUNION

32668

INTERISLAND AIRLINES

FILIPPSEYJAR

26787

INTRACOM

GRIKKLAND

31881

INTRALOT

BANDARÍKIN

36434

ISLANDSITE INVEST.

SUÐUR-AFRÍKA

31621

JADAYEL AVIATION

SÁDI-ARABÍA

31622

JET AIRLINES JSC

KASAKSTAN

33768

JP AIR OU

EISTLAND

32238

JUBILANT ENPRO PVT

INDLAND

30724

KAIZEN AVTN

BANDARÍKIN

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

GRIKKLAND

33560

Kenrick Ltd.

ÍSRAEL

29979

LAO AIRLINES

ALÞÝÐULÝÐVELDIÐ LAOS

29995

LEXATA

GRIKKLAND

35265

LINAIR LTD.

BRETLAND

25549

MACEDONIAN AIRLINES

GRIKKLAND

32732

MCKINLEY CAPITAL

BANDARÍKIN

29201

MERPATI NUSANTARA 2

INDÓNESÍA

1099

MIL GREECE

GRIKKLAND

21948

MINAIR

MIÐ-AFRÍKULÝÐVELDIÐ

29509

MINISTRY EXTREME UK

ÚKRAÍNA

33733

MOJO AVTN INC/N818LK

BRASILÍA

40473

N.Z. VOYAGES

FRAKKLAND

34624

OLYMPIC AIR

GRIKKLAND

2055

OLYMPIC AIRLINES

GRIKKLAND

24067

ORASCOM

EGYPTALAND

21711

ORENBURG AIRLINES

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

22404

OXY USA

BANDARÍKIN

30316

PAKISTAN STATE

PAKISTAN

Nr. 46/274

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

20.8.2015

GRIKKLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

37162

PALADIN ENERGY LTD

ÁSTRALÍA

24760

PALESTINIAN AIRLINES

HERNUMDU SVÆÐIN Í PALESTÍNU

22981

PALMYRA AVIATION LTD

GRIKKLAND

27002

PARADISE AVTN

GRIKKLAND

34445

PEBUNY LLC

BANDARÍKIN

28119

POLISH MORSKI

PÓLLAND

34853

PORT SIVIL HAVACILIK

TYRKLAND

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

JÓRDANÍA

33252

PROFLIGHT COMM. SVCS

SAMBÍA

35750

QUICK FLIGHT LIMITED

INDLAND

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

SÁDI-ARABÍA

35603

ROSTVERTOL-AVIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

9012

S & K BERMUDA LTD

BERMÚDAEYJAR

37342

SAFARILINK

KENÍA

33531

SEMEYAVIA JSC

KASAKSTAN, KIRGISTAN

36327

SEVEN X AVIATION

SVARTFJALLALAND

32636

SHORT STOP JET CHARTER

ÁSTRALÍA

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

BANDARÍKIN

29176

SINCOM AVIA

ÚKRAÍNA

32837

SKOL AIRLINE

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

31109

SKY EXPRESS GREECE

GRIKKLAND

31806

SKY WINGS AIRLINES

GRIKKLAND

35475

TAIMYR AIRLINE JSC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

31056

TAMIR AIRWAYS

ÍSRAEL

25475

THAI FLYING SERVICE

TAÍLAND

31819

TRANS AVIATION

KÚVEIT

28601

TRAVCO AIR

EGYPTALAND

9459

UNIVERSAL AIR LINK

BANDARÍKIN

38722

VAXUCO

VÍETNAM

20044

VERAVIA VERNIKOS

GRIKKLAND
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GRIKKLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

35002

VERTIR

ARMENÍA

37519

WCC AVIATION INC

FILIPPSEYJAR

35700

WEM LINES SA

GRIKKLAND

35842

WORLD HEALING CENT 2

BANDARÍKIN

25058

WORLD HEALING CENTER

BANDARÍKIN

24805

YAMAL

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

7307

ZAHID TRACTOR

SÁDI-ARABÍA

35716

ZR AVIATION

LÍBANON

a11496

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N517AF

Óþekkt

a11522

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PPBIR

Óþekkt

a12908

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VHWXC

ÁSTRALÍA

SPÁNN
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

26560

245 PILOT SERVICES

BANDARÍKIN

4648

AERO ANGELES

MEXÍKÓ

19709

AERODATA BELGIUM

BELGÍA

36647

AEROGAL

EKVADOR

29663

AEROLANE

EKVADOR

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

SÍLE

160

AEROLINEAS ARGENTINA

ARGENTÍNA

20010

AEROLINEAS TEHUACAN

MEXÍKÓ

38432

AEROMASTER DEL PERU

PERÚ

30520

AEROTAXI LOS VALLES

SPÁNN

2880

AEROVIAS DE MEXICO

MEXÍKÓ

29534

AFRIQUE CARGO SERV

SENEGAL

29323

AIR AMDER

MÁRITANÍA

24500

AIR COMET S.A.

SPÁNN

9345

AIR EUROPA

SPÁNN

36047

AIR LOGISTICS (LUX)

LÚXEMBORG

22380

AIR NOSTRUM

SPÁNN
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Heiti rekstraraðila
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39181

AIR ONE AVTN PRIVATE

INDLAND

31681

AIR TRACTOR EUROPE

SPÁNN

38965

AIRBUS HELI ESPANA

SPÁNN

7968

AIRBUS HELICOPTER

FRAKKLAND

36793

AIRLEASE CORPORATION

BANDARÍKIN

34981

AIRLIFT USA LLP

BANDARÍKIN

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

SUÐUR-AFRÍKA

36637

ALBA STAR S.A.

SPÁNN

32075

ALPEMA & TOURISM

SPÁNN

29581

AMB GROUP

BANDARÍKIN

26217

AMERICAN FLYERS S.L.

SPÁNN

38970

AMERICAN JET S.A.

ARGENTÍNA

31409

AMERICAN KING AIR FE

BANDARÍKIN

34891

ANDALUS LINEAS AER.

SPÁNN

26796

ANSETT WORLDWIDE

ÁSTRALÍA

31725

ANTRAK AIR GHANA

GANA

21575

ARABASCO AVIATION

SÁDI-ARABÍA

32948

ARKAS S.A.

KÓLUMBÍA

f12734

ASPEN TRADING CORP

BANDARÍKIN

37408

ASSOCIATED AVTN (2)

NÍGERÍA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

BANDARÍKIN

9456

AUDELI

SPÁNN

35532

AVEX AIR TRAINING

SUÐUR-AFRÍKA

21660

AVIACION COMERCIAL

MEXÍKÓ

460

AVIANCA

KÓLUMBÍA

31593

AVIONICA SUVER S.L.

SPÁNN

33149

AVPRO INC (2)

BANDARÍKIN

32450

AWAIR

BRETLAND

f10630

Aerolider, S.A. de C.V.

MEXÍKÓ

f10006

Air Products & Chemicals Inc.

BANDARÍKIN

29159

Airmax, LLC

BANDARÍKIN
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CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

f10332

Astra 136 LLC

BANDARÍKIN

f11141

Averuca, C.A.

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA

f11811

BANK OF UTAH TRUSTEE

BANDARÍKIN

38654

BARRAGAN MIGUEL

MEXÍKÓ

32565

BELLON AVIATION LTD.

SVISS

f13938

BEST FLY S.L

SPÁNN

2621

BINTER CANARIAS SA

SPÁNN

32392

BIONIC AVIATION CC

SUÐUR-AFRÍKA

35545

BRASIL WARRANT

BRASILÍA

19815

BRISTOW HELI

NÍGERÍA

f10074

Bank of America, NA

BANDARÍKIN

38518

Benipaula Inc

BANDARÍKIN

f12165

Bradleyville, Ltd

BANDARÍKIN

31613

C.S.P. SOCIETE

MÁRITANÍA

27598

CABO VERDE EXPRESS

GRÆNHÖFÐAEYJAR

30834

CANADIAN METRO AIRL

KANADA

38558

CANARIAS AIRLINES

SPÁNN

36213

CANARY FLY S.L.

SPÁNN

35186

CAPITEQ

ÁSTRALÍA

23687

CASA AIR SERVICES

MAROKKÓ

32893

CAVERTON HELICOPTERS

NÍGERÍA

29796

CETO MARKETING S.A.

BRETLAND

f10706

CI-TEN Leasing Corp.

BANDARÍKIN

f10567

CITGO Petroleum Corporation

BANDARÍKIN

36279

CLEARSKIES

ÁSTRALÍA

38420

COMP. NAT. NAV. SAS

FRAKKLAND

37198

CONF. BRASILEIRA

BRASILÍA

36755

CONSORCIO CJPP

BRASILÍA

f11327

COOK CANYON (GP) LLC

BANDARÍKIN

f13639

COOPER AIR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

BRASILÍA
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24180

CORP YGNUS AIR S.A.

SPÁNN

32284

CORPORATE OIL & GAS

NÍGERÍA

36833

COYABA LLC

BANDARÍKIN

37293

CPC SA

BANDARÍKIN

f11342

CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE

BANDARÍKIN

31491

CSIM AIR

BANDARÍKIN

f11870

Caleton Holdings

CAYMAN-EYJAR

32564

Carabo Capital

BANDARÍKIN

f12156

CareFusion Corporation

BANDARÍKIN

f12160

Castle Aero Florida International Inc.

BANDARÍKIN

f11018

Condor Express S.A.

ARGENTÍNA

f10127

Conforto Empreendimentos e Paricipacoes Ltda

BRASILÍA

f10710

Contessa Premium Foods

BANDARÍKIN

38519

Corimon CA

CAYMAN-EYJAR

35909

Covington Aviation

BANDARÍKIN

26776

DEAN FOODS

BANDARÍKIN

37252

DELAWARE GG INC

BANDARÍKIN

29208

DES R CARGO EXPRESS

MÁRITANÍA

35756

DNEST AVIATION

MALASÍA

3464

DODSON AVIATION

BANDARÍKIN

33251

DORNIER NIGERIA

NÍGERÍA

f10136

Dayco Properties Ltd

BANDARÍKIN

736

EADS CASA

SPÁNN

f12879

EAGLE AIR SERVICES CORP

BANDARÍKIN

35658

EAST COAST JETS INC

BANDARÍKIN

8808

EASTMAN KODAK

BANDARÍKIN

31715

ECUATO GUINEANA (2)

MIÐBAUGS-GÍNEA

6101

EDELWEISS SUISSE

SVISS

37813

EDIFICA 2000

SPÁNN

f12753

EDINTON HOLDINGS USA INC

BANDARÍKIN

35209

EHEIM VERWALTUNGS

ÞÝSKALAND
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30842

EJS-AVIATION SERVICE

BRASILÍA

35607

ELYSIAN AIRLINES

GÍNEA

38631

EMB EQUIPMENT LLC

BANDARÍKIN

39123

EMBRAER COMMERCIAL

BANDARÍKIN

39798

EMBRAER SA-COMMERC.

BRASILÍA

f13610

EMSI Aviation

BANDARÍKIN

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

BRASILÍA

24823

EUROCONTINENTAL

SPÁNN

40052

EVELOP AIRLINES S.L.

SPÁNN

38902

EVOLUTION ASSET MNGT

BANDARÍKIN

31653

EXEC JET SERVICE (N)

NÍGERÍA

38423

EXECUFLIGHT INC

BANDARÍKIN

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

BANDARÍKIN

27226

EXECUTIVE AIRLINES

SPÁNN

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

BANDARÍKIN

f10915

Electric Boat Corporation

BANDARÍKIN

35238

FAIRMONT AVTN COMP

SVISS

f12978

FATHER & SON AIR LLC

BANDARÍKIN

18767

FIRST INTL AVTN

BANDARÍKIN

26564

FL AVIATION FLORIDA

BANDARÍKIN

35848

FLANA

SUÐUR-AFRÍKA

38894

FLIGHT PLANS SOLUTI

BANDARÍKIN

22596

FLIGHTLINE SL

SPÁNN

38755

FLY540 ANGOLA

ANGÓLA

31915

FLYANT SERVICIOS AER

SPÁNN

31970

FLYING FALCON

BANDARÍKIN

24821

FORMACION AEROFAN SL

SPÁNN

32961

FRAPMAG LTD

BRETLAND

31564

FUGRO AVIAT CANADA

KANADA

36054

FUJI DREAM AIRLINES

JAPAN

35955

FULUCA INVESTMENTS

SUÐUR-AFRÍKA
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31802

Flo-Sun Aircraft, Inc.

BANDARÍKIN

4402

GESTAIR

SPÁNN

f10220

GG Aircraft LLC

BANDARÍKIN

38732

GLOBAL FIVE HOLDINGS

BANDARÍKIN

28586

GO AHEAD INTERNATION

BERMÚDAEYJAR

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

ÞÝSKALAND

30962

GOF AIR SA DE CV

MEXÍKÓ

28810

GOLDNER D

BANDARÍKIN

34043

GRAND CHINA EXPRESS

KÍNA

28228

GUARDA COSTEIRA GV

GRÆNHÖFÐAEYJAR

37447

Ginnaire Rental Inc.

BANDARÍKIN

f10226

Glass Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

f11875

H&S Air, LLC.

BANDARÍKIN

27295

HAGEL W

AUSTURRÍKI

32525

HARPO INC

BANDARÍKIN

31805

HARVARD OIL & GAS

KANADA

28012

HAWKAIRE

BANDARÍKIN

38138

HEBEI AIRLINES LTD

KÍNA

37568

HELITT LINEAS AEREAS

SPÁNN

28448

HELVETIC AIRWAYS

SVISS

31991

HENNIG.

SUÐUR-AFRÍKA

37266

HEWLETT PACKARD (2)

BANDARÍKIN

f11786

HI FLITE INC

BANDARÍKIN

34338

HISPANIA FLYJET

SPÁNN

28615

HOLA AIRLINES S.L.

SPÁNN

33213

HOLLYWOOD AVIATION

BANDARÍKIN

31093

HONG KONG EXPRESS

HONG KONG SAR

34316

HYUNDAI COLOMBIA

KÓLUMBÍA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

KÓLUMBÍA

35962

I FLY LTD

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

1475

IBERIA

SPÁNN
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38329

IBERIA EXPRESS

SPÁNN

25406

IBERWORLD S.A.U.

SPÁNN

25843

ICE BIRD

SVISS

27097

INAER AV.ANFIBIOS

SPÁNN

1416

INAER HELI.OFF-SHORE

SPÁNN

4470

INDUSTRIAS TITAN

SPÁNN

35945

INSEL AIR

ARÚBA

37049

INSULAR CLASS SL

SPÁNN

36530

INTERALIMENT S.A.L.

LÍBANON

f12784

INTERNATIONAL AVIATION LLC

BANDARÍKIN

32557

INTL CONCERTS

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

31816

INTL PRIVATE JET

SVISS

33401

INTL TRADE HOLDING

KÚVEIT

f11397

INVERSIONES LA MESETA C.A.

BANDARÍKIN

30947

IRS AIRLINES LTD

NÍGERÍA

29121

ISLAS AIRWAYS

SPÁNN

39033

ITABIRA AGRO INDUSTR

BRASILÍA

10117

International Lease Finance Corporation

BANDARÍKIN

39179

Inversiones 2 de Marzo S.A.

BANDARÍKIN

28372

J.W. Childs Associates

BANDARÍKIN

31247

JAIR

SUÐUR-AFRÍKA

36363

JEM INVESTMENTS

BANDARÍKIN

f10912

Jorge Gregorio Perez Compac

ARGENTÍNA

f10284

Jupiter Leasing Inc.

BANDARÍKIN

34608

KAMA AVIATION

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

22691

KAVMINVODYAVIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

32291

KELLY CORP

BANDARÍKIN

30722

KING AIR & TRAVELS

NÍGERÍA

22866

KOGALYMAVIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

34665

KUNPENG AIRLINES

KÍNA

32518

LAI

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA
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32926

LAN PERU SA

PERÚ

f12766

LAS EUGENIAS AIRCRAFT HOLDINGS LLC

BANDARÍKIN

1689

LATAM AIRLINES GROUP

SÍLE

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

BANDARÍKIN

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

BERMÚDAEYJAR

f10606

LHF Holdings Inc.

BANDARÍKIN

35540

LIBYAN CAA

LÍBÍA

37675

LIDER AVIACAO

BRASILÍA

8562

LIDER TAXI AEREO

BRASILÍA

34815

LIFT IRELAND LEASING

ÍRLAND

32711

LITORANEA LINHAS AER

BRASILÍA

34783

LLC Nord Wind

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

32253

LTH JET LEASING

BRASILÍA

30440

Lark Aviation LLC

BANDARÍKIN

32826

Lewis Aeronautical

BANDARÍKIN

f12854

M&N EQUIPMENT LLC

BANDARÍKIN

f11439

MACYS CORPORATE SERVICES INC

BANDARÍKIN

32725

MALI AIR EXPRESS

MALÍ

14376

MARTINEZ RIDAO

SPÁNN

26115

MEDAIR CHARTER

SUÐUR-AFRÍKA

35494

MENA AEROSPEASE

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

26957

MENAJIAN

BANDARÍKIN

38791

MENORCA LLC

BANDARÍKIN

38507

MERAJ AIR

ÍSLAMSKA LÝÐVELDIÐ ÍRAN

40210

MERCADONA S.A.

SPÁNN

39178

METROPOLITAN AVT LLC

BANDARÍKIN

14322

MEXICANA

MEXÍKÓ

39275

MID-SOUTH INV. LLC

BANDARÍKIN

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

BANDARÍKIN

1095

MIL SPAIN

SPÁNN

26896

MOBIL NIGERIA 2

NÍGERÍA
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10262

MONARCH GEN AVIATION

SVISS

35701

MULTIPROMOTUR S.L.

SPÁNN

f13442

Michigan Aviation LLC

BANDARÍKIN

f10321

N T Air, Inc.

BANDARÍKIN

f11388

N450JE LLC

BANDARÍKIN

32502

NASAIR

SÁDI-ARABÍA

604

NAYSA

SPÁNN

31792

NHT LINHAS AEREAS

BRASILÍA

f10331

NII Holdings Inc.

BANDARÍKIN

31834

NITA JET

BANDARÍKIN

39070

NNP HOLDING S/A

BRASILÍA

36142

NOAR LINHAS AEREAS

BRASILÍA

1997

NOMADS

BANDARÍKIN

32556

NYGREN U

SVÍÞJÓÐ

39746

New Avant Garde Ltd

MALTA

18907

Norman Aviation

BANDARÍKIN

32396

OBODEN IBRU

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

35840

OCEANAIR TAXI AEREO

BRASILÍA

24549

ODYSSEY AVTN

BANDARÍKIN

33704

ORIONAIR S.L.

SPÁNN

31936

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VQBHA

BERMÚDAEYJAR

f11528

PAIC PARTICIPAÇÕES LTDA

BRASILÍA

33299

PALM AVIATION

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

35266

PCS Aviation Services, LLC

BANDARÍKIN

f11164

PDVSA Petroleo S.A.

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA

8455

PERSONAL JET FLORIDA

BANDARÍKIN

35295

PHOENICIA AVIATION

LÍBANON

31257

PICK N PAY (2)

SUÐUR-AFRÍKA

39318

POLICIA FEDERAL BRAZ

BRASILÍA

35542

PORTSIDE INTL LTD

BRETLAND

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

BANDARÍKIN
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32000

PRIVILEGE STYLE SA

SPÁNN

32852

PRIYAN FOUNDATION

BANDARÍKIN

32480

PRONAIR AIRLINES SL

SPÁNN

29378

PULLMANTUR AIR S.A.

SPÁNN

29804

PUNTO-FA

SPÁNN

23017

Perm Airlines

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

34864

Q JETS AVIATION

KANADA

27231

QUANTUM AIR

SPÁNN

33067

RAINBOW AIR

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

BRETLAND

f11770

REAL WORLD TOURS INC

BANDARÍKIN

26960

RED WINGS CJSC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

32100

RING AIR

BANDARÍKIN

35605

RPK CAPITAL LLC

BANDARÍKIN

34812

RPK CAPITAL MNGT

BANDARÍKIN

33521

RYJET

SPÁNN

f13673

Redwings, S.A. de C.V.

MEXÍKÓ

23071

S ARGENTINA

ARGENTÍNA

38250

SAETA SL

SPÁNN

36517

SAICUS AIR S.L.

SPÁNN

25502

SAL EXPRESS

SAÓ TÓME OG PRINSÍPE

29057

SANTA BARBARA (2)

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA

32602

SANTANA TEXTIL

BRASILÍA

37768

SAPETRO AVIATION LTD

BRETLAND

29825

SAS INSTITUTE

BANDARÍKIN

37164

SASEMAR

SPÁNN

32195

SATA VENEZUELA

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA

37785

SDE SA

BELGÍA

36925

SEA SA

ARGENTÍNA

39149

SEGURANCA TAXI AEREO

BRASILÍA
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37250

SENEGAL AIRLINES LTD

GABON

37448

SERIPATRI PARTICIP

BRASILÍA

38304

SERVICIOS AEREOS REGIOMONTANOS- SARSA

MEXÍKÓ

30674

SEV AEREO POLICIA

SPÁNN

36232

SIENNA CORP SERVICES

SVISS

34785

SIERRA NEVADA CORP.

BANDARÍKIN

33719

SKY AIR WORLD

ÁSTRALÍA

25929

SKY SERVICES AVTN

SPÁNN

35092

SKYWAY LTD.

GEORGÍA

39712

SOL DEL PARAGUAY

PARAGVÆ

11926

SONAIR ANGOLA

ANGÓLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

NÍGERÍA

19182

SOTAN

BRASILÍA

36602

SOUTH AVIATION INC

BANDARÍKIN

31632

SOUTH EAST ASIAN

FILIPPSEYJAR

4298

SPANAIR S A

SPÁNN

28727

SPENAERO

BANDARÍKIN

1485

STOCKWOOD V

BANDARÍKIN

30064

STREAMLINE RUSSIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

27934

SUGAR PINE AVIATION LLC

BANDARÍKIN

34009

SUNRIDER CORPORATION

BANDARÍKIN

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

SPÁNN

11309

SWIFTAIR ESPANA

SPÁNN

2638

SWISS AIR AMBULANCE

SVISS

37862

Starwood Management LLC

BANDARÍKIN

31288

TAG AVTN ESPANA

SPÁNN

34933

TAILWIND AIRLINES

TYRKLAND

12249

TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A

BRASILÍA

22992

TATARSTAN AIRLINES

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

31963

TAXI FLY GROUP SA

SPÁNN
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f12830

TDC MANAGEMENT LLC

BANDARÍKIN

35745

TIANJIN AIRLINES

KÍNA

34310

TIGER AIRCRAFT TRAD.

BANDARÍKIN

34198

TITAN AVIATION UAE

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

37007

TRABAJOS EXTREMENOS

SPÁNN

35159

TRAMAS TEXTILES SA

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA

28247

TRANS AER BOLIVIANA

FJÖLÞJÓÐARÍKIÐ BÓLIVÍA

15453

TRANSAERO AIRLINES

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

34609

TRANSCON INVESTMENTS

BRASILÍA

36589

TRANSP AEREOS XALAPA

BANDARÍKIN

34330

TRANSPAIS AEREO

MEXÍKÓ

22047

TRANSPORTES DEL SUR

SPÁNN

38544

TRIM AIR CHARTER

BANDARÍKIN

36812

TRINIDAIR UK LTD

BRETLAND

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

SENEGAL

f12239

Tejria Services Limited, Bermuda

BERMÚDAEYJAR

37642

Termo Norte Energia Ltda

BRASILÍA

34271

UAML AIR CHARTER

BANDARÍKIN

24765

UNICASA IND. MOVEIS

BRASILÍA

38903

UNIQUE JET AVIATION

BANDARÍKIN

36046

USN AVIATION LLC

BANDARÍKIN

37185

UTD BANK OF AFRICA

NÍGERÍA

8705

VER.SCHWEIZ.FLIEGER

SVISS

35913

VESEY AIR LLC

BANDARÍKIN

29086

VIM AIRLINES

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

35330

VIRCOP JETS S.L.

SPÁNN

38266

VOLOTEA S.L.

SPÁNN

30190

VUELING AIRLINES

SPÁNN

f12705

WCA HOLDINGS III LLC

BANDARÍKIN

36586

WIN WIN SERVICES

BANDARÍKIN

36955

WINGS JET LTD

MAROKKÓ
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35259

WORLD WIDE AC FERRY

KANADA

34390

WTORRE S.A.

BRASILÍA

f10475

Westair Corporation

BANDARÍKIN

35374

XTO ENERGY INC

BANDARÍKIN

a11479

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N142HC

Óþekkt

a11488

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N371FP

Óþekkt

a11490

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N410M

Óþekkt

a11517

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N9895

Óþekkt

a11523

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PPBST

Óþekkt

a12897

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PRFOR

ALÞÝÐULÝÐVELDIÐ KÓREA

a12901

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PRPSR

ALÞÝÐULÝÐVELDIÐ KÓREA

a12902

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PRPST

ALÞÝÐULÝÐVELDIÐ KÓREA

a11529

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PRPTR

Óþekkt

a11531

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VHXCJ

Óþekkt

a12909

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VPBHS

BERMÚDAEYJAR

a11552

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VTSTV

Óþekkt

a11553

Umráðandi sem notar skráningarstafina: XAATL

Óþekkt

a11556

Umráðandi sem notar skráningarstafina: XABLZ

Óþekkt

a12919

Umráðandi sem notar skráningarstafina: XACMM

MEXÍKÓ

a11557

Umráðandi sem notar skráningarstafina: XACXW

Óþekkt

a12920

Umráðandi sem notar skráningarstafina: XAEAJ

MEXÍKÓ

a11559

Umráðandi sem notar skráningarstafina: XAGMD

Óþekkt

a12922

Umráðandi sem notar skráningarstafina: XAGMO

MEXÍKÓ

a11563

Umráðandi sem notar skráningarstafina: XASKY

Óþekkt

a12925

Umráðandi sem notar skráningarstafina: XATEI

MEXÍKÓ

FRAKKLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

26915

171JC

BANDARÍKIN

f11472

2 TS LLC

BANDARÍKIN

24008

223RD FLIGHT UNIT

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ
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34029

2M EXECUTIVE AVTN

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

12312

35-55 PARTNERSHIP

BANDARÍKIN

29177

900NB

BANDARÍKIN

28417

AAK COMPANY

BERMÚDAEYJAR

38065

AAR CORP

BANDARÍKIN

31724

AAS EUROPE

FRAKKLAND

31439

ABC AEROLINEAS SA

MEXÍKÓ

28588

ABDULLAH SAID B.

SVISS

36488

ABSOLUTE AVIATION

SUÐUR-AFRÍKA

4306

ACCOR SA

FRAKKLAND

31934

ACFT MGMT & TRADING

BRETLAND

31617

ACFT SARL 2

LÚXEMBORG

35097

ACTIFLY

FRAKKLAND

30027

ADAM AVIATION

BANDARÍKIN

f11808

ADAMS OFFICE LLC

BANDARÍKIN

27910

ADVANCED TRAINING SY

BANDARÍKIN

31600

AELIS AIR SERVICES

FRAKKLAND

30943

AERO CAPITAL SAS

FRAKKLAND

32371

AERO JET CORPORATE

FRAKKLAND

31785

AERO SAINT EXUPERY

FRAKKLAND

22257

AERO SERVICES LF

FRAKKLAND

28041

AERO SVC CORPORATE

FRAKKLAND

8491

AERO SVC EXECUTIVE

FRAKKLAND

26891

AEROGAVIOTA

KÚBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

ÞÝSKALAND

25901

AEROMAR AIRLINES

MEXÍKÓ

33014

AERONEXUS CORP. LTD

SUÐUR-AFRÍKA

5461

AEROSTOCK

FRAKKLAND

30336

AFRIJET AIRLINES (2)

NÍGERÍA

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

LÍBÍA

36823

AGCORP

BANDARÍKIN
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1769

AIGLE AZUR

FRAKKLAND

32481

AIR 26

ANGÓLA

182

AIR AFFAIRES GABON

GABON

186

AIR ALGERIE

ALSÍR

35192

AIR ARABIA MAROC

MAROKKÓ

28684

AIR ASIA

MALASÍA

29420

AIR AUSTRAL 2

FRAKKLAND

35175

AIR BOTSWANA CO.BW

BOTSVANA

30592

AIR BURKINA (2)

BÚRKÍNA FASÓ

29815

AIR CAIRO

EGYPTALAND

33288

AIR CORPORATE FRANCE

FRAKKLAND

38966

AIR COTE D’IVOIRE

FÍLABEINSSTRÖNDIN

30879

AIR DECCAN

INDLAND

32290

AIR DIVISION KAZAKH

KASAKSTAN

227

AIR FRANCE

FRAKKLAND

231

AIR GEFCO

FRAKKLAND

f877

AIR GUYANE

FRAKKLAND

22612

AIR GUYANE

FRAKKLAND

35198

AIR GUYANE 2

FRAKKLAND

32175

AIR HORIZON (TOGO)

TÓGÓ

30281

AIR IVOIRE (2)

FÍLABEINSSTRÖNDIN

31977

AIR KING JET

SVISS

32016

AIR LEASING

KAMERÚN

252

AIR MADAGASCAR

FRAKKLAND

261

AIR MAURITIUS

MÁRITÍUS

24636

AIR MEDITERRANEE

FRAKKLAND

12060

AIR ND

FRAKKLAND

24430

AIR PRINT

LÚXEMBORG

31913

AIR SARINA

SVISS

2564

AIR SENEGAL INTL

SENEGAL

5636

AIR SEYCHELLES

SEYCHELLES-EYJAR
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26152

AIR SRPSKA

BOSNIA AND HERZEGOVINA

34196

AIR SWIFT LTD.

BERMÚDAEYJAR

25943

AIR TAHITI NUI

FRAKKLAND

31078

AIR TURQUOISE SAS

FRAKKLAND

12593

AIR VENDEE INVEST

FRAKKLAND

34296

AIR WING LTD

BELÍS

2496

AIRBUS OPER. SAS

FRAKKLAND

308

AIRBUS SAS

FRAKKLAND

24094

AIRBUS TRANSPORT

FRAKKLAND

4790

AIRBY

FRAKKLAND

38173

AIRCRAFT MGT SVCES

BELGÍA

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

LÚXEMBORG

32884

AIRCRAFT SUPPORT

LÍBANON

31015

AIREDALE ENTERPRISE

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

18045

AIRFLEET CREDIT

BANDARÍKIN

18982

AIRFLITE

BANDARÍKIN

36825

AKDN LOGISTIQUE

FRAKKLAND

8231

AL ANWAE EST

SÁDI-ARABÍA

28640

AL MISEHAL GROUP

SÁDI-ARABÍA

24197

AL NASSR LTD

SVISS

30177

AL-GHAZZAWI (N450T)

SÁDI-ARABÍA

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

SÁDI-ARABÍA

f10019

ALA Services, LLC

BANDARÍKIN

40823

ALBINATI AVIATION

SVISS

21699

ALCATEL USA

BANDARÍKIN

17947

ALENIA AEROSPAZIO

ÍTALÍA

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

JAPAN

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

f11476

ALN (BERMUDA) LTD

Óþekkt

32601

ALPHA CHARLIE

BANDARÍKIN

35733

ALPHA GOLF AVIATION

MÓNAKÓ
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34201

ALPHA STAR AVTN SVCS

SÁDI-ARABÍA

38428

ALPHALAND CORP.

FILIPPSEYJAR

37317

ALPIN SKYJETS LTD

SVISS

26287

ALTONA

SVISS

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

BANDARÍKIN

35920

ALWAFEER AIR

SÁDI-ARABÍA

38876

AMAC AEROSPACE SG

SVISS

35837

AMER GROUP

EGYPTALAND

f836

AMERICAN EAGLE

BANDARÍKIN

34234

AMERICAN ELECTRIC

BANDARÍKIN

8928

AMERICAN HOME PROD

BANDARÍKIN

25806

AMERIDAIR

FRAKKLAND

f12696

AML LEASING LLC

BANDARÍKIN

32857

ANCFCC

MAROKKÓ

32747

ANGODIS

ANGÓLA

34393

ANISTANTE HOLDING

KÝPUR

38913

ANTARES AGROPECUARIA

BRASILÍA

30530

AOSKY CORPORATION

BANDARÍKIN

984

APACHE AVIATION

FRAKKLAND

6188

APEX OIL COMPANY, INC.

BANDARÍKIN

f10036

APiGroup, Inc

BANDARÍKIN

34185

AQUARIUS AVIATION

CAYMAN-EYJAR

37878

ARG LTDA

BRASILÍA

37184

ARGENTRE ENTERPRISE

BRASILÍA

406

ARKIA ISRAEL AL

ÍSRAEL

28382

ARMAVIA AVIACOMPANY LLC

ARMENÍA

20337

ARTEMIS SA

FRAKKLAND

29210

ASECNA (SENEGAL)

SENEGAL

8624

ASHMAWI AVIATION

SPÁNN

22135

ATLANTA JET

BANDARÍKIN

30506

ATLAS BLUE

MAROKKÓ
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9002

ATR (AVIONS DE TR)

FRAKKLAND

36380

AVANGARD AVTN LTD

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

17951

AVDEF

FRAKKLAND

34589

AVEL BRAO

FRAKKLAND

33558

AVIA TREASURY GMBH

AUSTURRÍKI

29467

AVIALAIR

FRAKKLAND

35748

AVIAMARKET LIMITED

BRETLAND

f11782

AVIATION ASSOCIATES LLC

BANDARÍKIN

29399

AVIATION CAPITAL GRP

BANDARÍKIN

26160

AVIATION CMP

KANADA

38193

AVIATION HORIZONS

SÁDI-ARABÍA

34340

AVIATION INC

BANDARÍKIN

38085

AVIATION LINK

SÁDI-ARABÍA

33992

AVIATION PARTNERS 2

BANDARÍKIN

38198

AVIATRAX

LÚXEMBORG

25574

AVIENT AVIATION

SIMBABVE

34211

AVIJET UK LTD

BRETLAND

36345

AVIONAC FRANCE

FRAKKLAND

f1026

AVIOR

Óþekkt

23721

AVIREX

GABON

33168

AVTEX AIR SERVICES

ÁSTRALÍA

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

LÍBÍA

27710

AXIS AIRWAYS

FRAKKLAND

36972

AZUL LINHAS AEREAS

BRASILÍA

f10002

Act Two, Inc.

BANDARÍKIN

32610

Aerorio Taxi Aereo

BRASILÍA

30304

Air Caraibes

FRAKKLAND

f2003

Air Century

DÓMINÍSKA LÝÐVELDIÐ

10054

Air Corsica

FRAKKLAND

f12199

Air Fleet Operations Limited

BRETLAND

36155

Alatheer Aviation

SÁDI-ARABÍA
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36010

Alpha Jet (Alabama)

BANDARÍKIN

f10726

Arcadia Aviation LLC

BANDARÍKIN

22917

Arlington Aircraft of Nevada LLC

BANDARÍKIN

f10038

Au Revoir Air

BANDARÍKIN

f10059

Avenue Distribuidora de Veiculos Ltda

BRASILÍA

f10060

Aviation 604 AG

SVISS

f10061

B H Aviation Ltd

BANDARÍKIN

34289

B2 FLIGHT LLC

BANDARÍKIN

37896

BAM AVIATION LLC

BANDARÍKIN

22230

BANCO SAFRA SA

BRASILÍA

12083

BANGKOK AIRWAYS

TAÍLAND

23830

BB AVIATION INC.

SVISS

28129

BCA-BUSINESS

FRAKKLAND

37668

BEIJING AIRLINES CO

KÍNA

37358

BEIJING CAPITAL

KÍNA

27140

BEK AIR

KASAKSTAN

35267

BELL FINANCIAL CORP

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA

7723

BELL TEXTRON

BANDARÍKIN

28608

BERGAIR

SVISS

36116

BEST AERO HANDLING

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

32888

BEST AVIATION LTD

BANGLADESS

35950

BF JET AIR

GANA

27458

BHG FLIGHTS LLC

BANDARÍKIN

32788

BISMILLAH AIRLINES

BANGLADESS

26292

BIZAIR LTD

BRETLAND

25627

BLUE HERON AVIATION

SVISS

36583

BLUE HORIZON INV.

CAYMAN-EYJAR

28677

BLUE LINE

FRAKKLAND

33691

BONEL MARKETING S.A.

SVISS

30067

BONGRAIN BENELUX

BELGÍA

25099

BOOGIE PERFORMANCE

FRAKKLAND
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30550

BOSNIA AIRLINES

BOSNIA AND HERZEGOVINA

35724

BRASIF SA

BRASILÍA

34276

BRASS BOX LTD

KÝPUR

34825

BRASSBOX

ÚKRAÍNA

21446

BREITLING

SVISS

38488

BRISTOW AUSTRALIA

ÁSTRALÍA

8153

BRUME

FRAKKLAND

32896

BUMI RESOURCES

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

36301

BUQUEBUS

ARGENTÍNA

32260

BUREAU POLICE AERO.

FRAKKLAND

35325

BURGAN K

KÚVEIT

31315

BURMESTER OVERSEAS

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

34152

BUSI JET INTL.

SVISS

32630

BUSINESS AVIATION 2

LÝÐVELDIÐ KONGÓ

32497

BUSINESS AVIATION LG

BELGÍA

37493

BUSINESS JET TRAVEL

ÚKRAÍNA

f2008

BVI Airways

BRESKU JÓMFRÚAEYJAR

f10079

Beach Capital Management

BANDARÍKIN

f10082

BelAir Aviation LLC

BANDARÍKIN

f11004

Billion Mark Ltd.

HONG KONG SAR

f10878

Blue Vista, LLC

BANDARÍKIN

f10647

Bolloré SA

Óþekkt

f10834

Boulder Aviation Management

BANDARÍKIN

f12751

C & S AVIATION LTD

BANDARÍKIN

38938

C.A.GROUP LTD

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

5988

C.T.T.A.

MAROKKÓ

37649

CALEDONIAN HEL. LTD

BRETLAND

36413

CALILA INVEST.

BRASILÍA

32578

CALVIN KLEIN STUDIO

BANDARÍKIN

31994

CANADIAN NAT RAILWAY

KANADA

37106

CAOA MONTADORA

BRASILÍA
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28583

CAPELINK ESTABLISH.

SVISS

9122

CARTIER EUROPE

HOLLAND

34144

CASAM SARL

FRAKKLAND

37372

CELINA AVIATION LTD

SVISS

f12811

CENTER AIR LLC

BANDARÍKIN

29635

CENTRAL MANAGMT SVCS

BANDARÍKIN

36944

CERTECO ENGINEERING

AUSTURRÍKI

26842

CFPR

FRAKKLAND

20711

CGTM

FRAKKLAND

37115

CHAD GOVERNMENT

TSJAD

29049

CHC HELICOPTERS INTL

KANADA

29834

CHINA CARGO AIRLINES

KÍNA

12141

CHINA EASTERN

KÍNA

31087

CHURCHILL AVIATION

BANDARÍKIN

31221

CHURCHILL FINANCE

FRAKKLAND

40109

CHURCHILL SERV

NÍGERÍA

37193

CLEAR SKY ASSOCIATES

TAÍVAN

f11398

CLEVELAND PEAK LLC

BANDARÍKIN

35400

CLUB 17 S.A.

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

38305

CLUB PREMIER LTD

SVISS

799

COCA COLA

BANDARÍKIN

35668

COLT INTL EUROPE

SVISS

36701

COMFORT JET AVT

BRETLAND

4796

COMILOG

GABON

f826

COMMANDEMENT DU TRANSPORT AERIEN
MILITAIRE Français

Óþekkt

38652

COMORES AVIATION

MADAGASKAR, KÓMOREYJAR, RÉUNION

28584

COMPANY TAWIQ

SVISS

6535

CONSOLIDATED CONTRTS

BRETLAND

8338

COPLEY NEWSPAPERS

BANDARÍKIN

6369

CORSAIR FRANCE

FRAKKLAND

Nr. 46/296

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

20.8.2015

FRAKKLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

12219

COX ENTERPRISES

BANDARÍKIN

31073

CP MANAGEMENT

BANDARÍKIN

35062

CPI AVIATION LLC

BANDARÍKIN

38602

CREDIT SUISSE

SVISS

3513

CROWN EQUIPMENT

BANDARÍKIN

862

CUBANA

KÚBA

38593

Cedel International Investments, Inc.

BANDARÍKIN

31812

Cephalon

BANDARÍKIN

f10556

Challenger Management LLC

BANDARÍKIN

f13215

Cobalt Resources, LLC

BANDARÍKIN

f10128

Corporate Flight Alternatives, Inc.

BANDARÍKIN

31577

D & D AVIATION

BRETLAND

27974

DAALLO AIRLINES 2

DJÍBÚTÍ

33242

DALCAM LLC

BANDARÍKIN

31467

DALIA AIRLINES

LÚXEMBORG

3932

DALLAH ALBARAKA

SÁDI-ARABÍA

34168

DARTE HOLDINGS

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

18972

DASSAULT AVIATION

FRAKKLAND

1058

DASSAULT FALCON SERV

FRAKKLAND

37864

DDA AVIATION

BANDARÍKIN

31582

DE ROUBIN JEAN

FRAKKLAND

32809

DEAN PHILLIPS INC

BANDARÍKIN

11638

DECAUX

FRAKKLAND

35752

DECCAN CARGO

TAÍLAND

35353

DELMUN AVIATION SVCS

BAREIN

27665

DIAMAIR

SVISS

32494

DIEXIM EXPRESSO AV.

ANGÓLA

35356

DISTANT HORIZON

ÍSRAEL

22389

DOUANES FRANCAISES

FRAKKLAND

40758

DREAMJET SAS

FRAKKLAND

38450

DSF FLUGZEUGPORTFOLI

ÞÝSKALAND
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24571

DSWA

BANDARÍKIN

31133

DUNMORE HOMES

BANDARÍKIN

f10134

Dankjold Reed Aviation LLC

BANDARÍKIN

27183

Dartswift Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

1139

Dassault falcon jet

BANDARÍKIN

35657

Dédalus Administração e Participações Ltda.

BRASILÍA

f2005

Dominican Republic Air Force

DÓMINÍSKA LÝÐVELDIÐ

7028

Dow Chemical Company, the

BANDARÍKIN

35705

EAGLE AVIATION EUROP

FRAKKLAND

35820

EAGLES AVTN MGNT

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

9703

EARTH STAR

BANDARÍKIN

31743

EAST STAR AIRLINES

KÍNA

34303

EASTINDO

INDÓNESÍA

2850

EASYJET SWITZERLAND

SVISS

32591

EBONY SHINE

CAYMAN-EYJAR

29279

ECUATORIAL CARGO

MIÐBAUGS-GÍNEA

31985

EGYPT JET AVIATION

EGYPTALAND

f12482

EIGER JET Ltd

BERMÚDAEYJAR

25120

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

23028

ELI’S BREAD

BANDARÍKIN

40401

ELITAVIA MALTA

MALTA

1013

EMERSON ELECTRIC

BANDARÍKIN

22291

ENAC France

FRAKKLAND

37188

ENEX AVIATION LTD

BRETLAND

36295

ENHANCE AERO

FRAKKLAND

38636

ENHANCE AERO GROUPE

FRAKKLAND

32775

EQUAFLIGHT SERVICE

LÝÐVELDIÐ KONGÓ

34778

EQUAJET

LÝÐVELDIÐ KONGÓ

32084

MIÐBAUGS-GÍNEA

MIÐBAUGS-GÍNEA

f2000

EU Airways

ÍRLAND

30005

EURL JC DARMON

FRAKKLAND
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34293

EURO EXEC Aviation Services LTD

BRETLAND

35725

EURO JET INTL LTD

BRETLAND

27518

EUROPE AIRPOST

FRAKKLAND

34741

EUROPEAN FLIGHT

SVÍÞJÓÐ

f10181

EWA Holdings LLC

BANDARÍKIN

39099

EXEC AVIATION TAIWAN

TAÍVAN

32827

EXEC JET SOLUTIONS

BANDARÍKIN

36448

EXECUTIVE AIRSHARE

BANDARÍKIN

39348

EXECUTIVE AUTHORITY

LÍBÍA

28587

EXECUTIVE JET A/C

CAYMAN-EYJAR

25073

EXECUTIVE JET CHRTR

ÞÝSKALAND

26060

EXECUTIVE WINGS HE

EGYPTALAND

31131

EXPRESS CAMEL

SÁDI-ARABÍA

f10175

Emax Oil Company

BANDARÍKIN

f2004

Estelar

VENESÚELA

35173

F & L AVIATION

BANDARÍKIN

34313

FA 116 OU FA 137 INC

SVISS

15665

FAL HOLDINGS ARABIA

SÁDI-ARABÍA

25553

FALCON AIR EXPRESS

BANDARÍKIN

f12819

FALCON AIRCRAFT LEASING LLC

BANDARÍKIN

31310

FARNER AIRWINGS

SVISS

39047

FASTJET TANZANIA

SAMBANDSLÝÐVELDIÐ TANSANÍA

37429

FAYCROFT FINANCE CO.

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

15911

FC AVIATION

FRAKKLAND

1147

FEDERAL EXPRESS

BANDARÍKIN

f12735

FG AVIATION LLC

BANDARÍKIN

f10191

FHC Flight Services LLC

BANDARÍKIN

28540

FIA (PARIS)

FRAKKLAND

34669

FIREFLY

MALASÍA

32846

FIRST COMMERCIAL

BANDARÍKIN

38268

FIRST MANDARIN B.A

KÍNA
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38238

FIRST RESERVE CORP

BANDARÍKIN

37747

FJ20-166, LLC

BANDARÍKIN

31665

FLEET INT AVTN & FIN

BRETLAND

35764

FLEET MGT AIRWAYS SA

SVISS

21504

FLICAPE PTY LTD

SUÐUR-AFRÍKA

8542

FLIGHT LEVELS

BANDARÍKIN

27942

FLIGHTEXEC

KANADA

31640

FLIGHTINVEST

LÚXEMBORG

33626

FLY 18

SVISS

30372

FLY AIR SA

FRAKKLAND

28511

FLY EXEC

LÍBANON

30136

FLYBABOO

SVISS

30343

FLYING BIRD

FRAKKLAND

29223

FLYING FINN OY

FINNLAND

31775

FLYING M

BANDARÍKIN

33632

FLYMEX

MEXÍKÓ

39563

FMS-FLEET MGT.SERV.

FRAKKLAND

31116

FOCUS AIR USA

BANDARÍKIN

32322

FORTUNE AIR

SUÐUR-AFRÍKA

29147

FOX AVIATION CANADA

KANADA

f12777

FRANKLIN LAKES ENTERPRISES LLC

BANDARÍKIN

f11353

FRC HOLDING INC V

BANDARÍKIN

35426

FTC CONSULTING AG

SVISS

2804

FUTURA TRADING

FRAKKLAND

27867

FUTURE ELECTRONICS

KANADA

f12240

Falconwing Limited Bvi

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

f10194

Fjet Management, LLC

BANDARÍKIN

f10203

Fletcher Jones Management Group

BANDARÍKIN

f11426

G & L AVIATION

BANDARÍKIN

32621

GABON AIRLINES

GABON

36117

GAETAIR SARL

SVISS
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38839

GAFTREN INVESTMENTS

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

31746

GALAXY AIRLINES

JAPAN

36801

GAMA AVIATION FZE

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

36630

GEM AVIATION AVV

BRETLAND

34971

GEORGETOWN INTERSTAT

BANDARÍKIN

23693

GEORGIAN AIRWAYS

GEORGÍA

35885

GEORGIAN STAR

GEORGÍA

32233

GIE-ODER

FRAKKLAND

22850

GIORI ROBERTO

MÓNAKÓ

31182

GIOSTYLE LLC

BANDARÍKIN

38481

GIS AVIATION A.V.V.

KÝPUR

37097

GIV-SP AIR SERVICE

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

f11804

GLOBAL CHALLENGER LLC

BANDARÍKIN

30539

GLOBAL FLIGHT SRVS

BANDARÍKIN

32997

GLOBAL JET INTL

ÁSTRALÍA

f12170

GOLD EAGLE LTD

BERMÚDAEYJAR

32508

GOUGH AVIATION

SUÐUR-AFRÍKA

22767

GOVERNMENT AIR TRANS

NAMIBÍA

22659

GOVERNMENT MONTENEGR

SVARTFJALLALAND

f11352

GREAT BUY INC

BANDARÍKIN

32749

GUINEA ECUATORIAL

MIÐBAUGS-GÍNEA

f12104

GWI ASSET MANAGEMENT S.A.

BRASILÍA

f11448

GYPSY BABY LLC

BANDARÍKIN

38975

GYRO AIR LTD

NÍGERÍA

f10223

Glacial Energy

BANDARÍKIN

f12244

Golden Medal Limited Bvi

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

31947

HAGONDALE LTD

BRETLAND

31731

HALCYONAIR

GRÆNHÖFÐAEYJAR

37326

HASHIM BIN SAID

SÁDI-ARABÍA

33959

HASSANCO S.A.

SVISS

10105

HAWKER PACIFIC PTE

SINGAPÚR
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33342

HEAVYLIFT CONGO

LÝÐVELDIÐ KONGÓ

37847

HEDA AIRLINES LTD

BRETLAND

37863

HELICONIA LS

FRAKKLAND

36756

HELICONIA PALMAIR

MAROKKÓ

f11024

HENDRICK MOTORSPORTS

BANDARÍKIN

36374

HERMES EXECUTIVE

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

37523

HIGH PERFORMANCE 100

SVISS

21365

HILL-ROM

BANDARÍKIN

38899

HOLLYFRONTIER CORP

BANDARÍKIN

38750

HOLYPEAK PROPRIETARY

ÁSTRALÍA

39317

HOP!

FRAKKLAND

26897

HOP-AIRLINAIR

FRAKKLAND

637

HOP-BRIT AIR

FRAKKLAND

28265

HOP-REGIONAL

FRAKKLAND

38904

HS AIR FINANCE LLC

BRASILÍA

37195

HS Air Finance

BRASILÍA

f10659

HSBC

Óþekkt

f11464

HYPERION AIR INC

BANDARÍKIN

f10794

Hagadone Aviation LLC

BANDARÍKIN

5362

Halliburton

BANDARÍKIN

f1434

Horta, LLC

BANDARÍKIN

37170

Hospitalizacion Clinico C.A.

BANDARÍKIN

f2002

IBC Airways

Óþekkt

24848

ICEC TOUR SPOL

TÉKKLAND

37906

ID AIR

FRAKKLAND

39137

IFG — INTL FIN. GRP

SVISS

21442

IGN INST GEO NAT LF

FRAKKLAND

29661

IKAROS AVIATION AVV

ÚKRAÍNA

36740

IMD AIRWAYS

SPÁNN

32492

INDIA FLYSAFE AVTN

INDLAND

33071

INDUSTR. AERONAUTICA

KÓLUMBÍA
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36832

INDUSTRY EAST EUROPE

SVISS

33559

INDYCAR AVIATION

BANDARÍKIN

30427

INFINIT AIR

SPÁNN

34222

INLOGS INTERNATIONAL

ÓSKILGREINT

33654

INTER AMERICAN

ANGÓLA

23792

INTERCON USA

BANDARÍKIN

31081

INTERFACE OPS LLC

BANDARÍKIN

31965

INTERGLOBE AVTN LTD

INDLAND

32801

INTERJET ABC

MEXÍKÓ

37561

INTL GAMING TECH

BANDARÍKIN

37780

INVERSIONES DAVANIC

KÓLUMBÍA

32524

INVESTAVIA

KASAKSTAN

f11248

IP Aviation L.P.

KANADA

f12706

ISLAND PARK AVIATION LLC

BANDARÍKIN

33890

ISLENA INVERSIONES

HONDÚRAS

21879

ISRAIR AIRLINES & TOURISM LTD

ÍSRAEL

30038

IXAIR

FRAKKLAND

f10263

Ithaca LLC

BANDARÍKIN

28006

JAPAT

SVISS

31296

JAZEERA AIRWAYS

KÚVEIT

32986

JBS CONSULTING LLC

BANDARÍKIN

31772

JCAS

SVISS

26998

JDP FRANCE

FRAKKLAND

26479

JET 2000

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

30713

JET AVIATION AG

SVISS

30385

JET AVIATION FZCO

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

26911

JET BLUE AIRWAYS

BANDARÍKIN

37719

JET CONNECTIONS

BRETLAND

32217

JET CRUISING

LÚXEMBORG

34614

JET DIRECT AVIATION

BANDARÍKIN

33015

JET MANAGEMENT SA

SVISS
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33769

JET ONE JSC

KASAKSTAN

32848

JET PREMIER ONE

SVISS

38174

JET XPRESS

FÍLABEINSSTRÖNDIN

31581

JET4YOU

MAROKKÓ

31137

JETS RENT AVTN

FRAKKLAND

38847

JETSTAR JAPAN

JAPAN

f12768

JIMMIE JOHNSON RACING II INC

BANDARÍKIN

f12712

JOUST CAPITAL III LLC

BANDARÍKIN

29395

JR EXECUTIVE

LÍBANON

f10277

Jereissati Participacoes S/A

BRASILÍA

f13613

Jet Select LLC

BANDARÍKIN

6510

KALAIR LTD.

BANDARÍKIN

34887

KALDERON LTD

BRETLAND

28504

KARTHAGO AIRLINES

TÚNIS

34348

KARTHAGO PRIVATE JET

TÚNIS

38123

KAS CORPORATION LTD.

LÍBANON

30709

KAZAVIA

KASAKSTAN

32381

KB HOME

BANDARÍKIN

29190

KBBD

BANDARÍKIN

12778

KELOWNA FLIGHTCRAFT

KANADA

7129

KINGDOM HOLDING CO

SÁDI-ARABÍA

35242

KNIGHT AVIATION LLC

BANDARÍKIN

34843

KOSTAR AIRLINES

LÝÐVELDIÐ KÓREA

35727

KREDEL INTERNATIONAL

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

f10290

KW Flight, LLC/Central Missouri Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

f12041

Key Aviation LLC

BANDARÍKIN

37923

LA AVIATION

SVISS

1971

LABORATOIRE ASL

FRAKKLAND

30455

LAS VEGAS JET

BANDARÍKIN

33111

LAYAN INTL.

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

30595

LEACH CAPITAL

BANDARÍKIN
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2816

LEGENDAIR LTD.

SVISS

13358

LIBYAN AIR CARGO

LÍBÍA

26342

LIGNES AER. CONGO.

LÝÐVELDIÐ KONGÓ

4489

LIMITED BRANDS SERVICE COMPANY

BANDARÍKIN

f904

LINEAS AEREAS SUDAMERICANAS

KÓLUMBÍA

25272

LOTUS AIR

EGYPTALAND

33450

LOV’AIR AVIATION

FRAKKLAND

24211

LOWA LTD

BANDARÍKIN

28079

LOYD’S BUSINESS JETS

PÓLLAND

f10303

LR Enterprises Management LLC

BANDARÍKIN

37092

LUIS FUENMAYOR

BANDARÍKIN

31034

LUKOIL-AVIA SWISS

SVISS

29070

LUXFLIGHT EXECUTIVE

LÚXEMBORG

7764

LVMH SERVICES

FRAKKLAND

37071

LX AVIATION (SPV)LTD

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

19696

LYRECO

FRAKKLAND

f11360

LYS LLC

BANDARÍKIN

f10875

Layla Jet

BERMÚDAEYJAR

f13333

Ligon Air LLC

BANDARÍKIN

f10304

Luciano Antonio Zogbi

BRASILÍA

39587

M-EDIA AVIATION LTD

BRETLAND

33834

M. SQUARE AVIATION

BERMÚDAEYJAR

34423

MACAU JET INTL

MAKAÓ

29993

MAG AVIATION

BANDARÍKIN

26383

MAGIC CONDOR LTD

BERMÚDAEYJAR

f11359

MAGIC JOHNSON ENTERTAINMENT INC

BANDARÍKIN

34992

MAINSAIL TRADING 93

SUÐUR-AFRÍKA

32078

MALIBU CONSULTING

BANDARÍKIN

34975

MALU AVIATION

LÝÐVELDIÐ KONGÓ

23021

MANAG’AIR

FRAKKLAND
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34019

MANO RIVER

BANDARÍKIN

1824

MARIN

FRAKKLAND

37003

MARITIME INVESTMENT

MÓNAKÓ

1976

MARITIME INVESTMENT AND SHIPPING CO. LTD.

BRETLAND

36263

MAROC TELECOM

MAROKKÓ

1831

MARTIN BAKER

BRETLAND

32707

MASC AIR LTD

CAYMAN-EYJAR

27014

MASTERJET SWITZ.

SVISS

34840

MASWINGS SDN. BHD.

MALASÍA

33238

MAURITANIA AIRWAYS

MÁRITANÍA

37893

MAURITANIE AIRLINES

MÁRITANÍA

27863

MAYES JOHN

BANDARÍKIN

f12986

MB AVIATION LLC

BANDARÍKIN

30315

MCKINLEY ACFT HLDNG

BANDARÍKIN

31545

MDA SAS

FRAKKLAND

31140

ME LEASING

BANDARÍKIN

1855

MEA AIR LIBAN

LÍBANON

38759

MEGA GLOBAL AIR

MALDÍVEYJAR

9689

MELVIN SIMON & ASSOCIATES, INC.

BANDARÍKIN

21443

METEO-FRANCE

FRAKKLAND

f10316

MFP Services LLC

BANDARÍKIN

28986

MHS AVIATION SDN BHD

MALASÍA

37403

MIAMI FERRY CONTRACT

BANDARÍKIN

36859

MIDAS AIR

BANDARÍKIN

29971

MIDDLE EAST JET SVCS

LÍBANON

617

MIL BRAZIL

BRASILÍA

702

MIL CANADA

KANADA

36031

MIL ECUADOR AIRFORCE

EKVADOR

1098

MIL FRANCE

FRAKKLAND

1800

MIL MALAYSIA

MALASÍA
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34821

MILLETREIZE

FRAKKLAND

26724

MILLION AIR SALT LAK

BANDARÍKIN

35609

MINISTRY DEF SLOVENI

SLÓVENÍA

36033

MISH AVIATION SVCS

GANA

31556

MISTRAL AEREO

KANADA

31331

MITRE AVIATION LTD

BRETLAND

38259

MOHAMED BEKKALI

MAROKKÓ

35060

MOISEEV ALEX

MÓNAKÓ

35455

MONT BLANC AVIATION

BERMÚDAEYJAR

38782

MONTEBELLO LTDA

BRASILÍA

32755

MONTROSE GLOBAL

BRETLAND

7058

MORRIS COMMUNICATION

BANDARÍKIN

34441

MOSCOW HELICOPTER

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

f11405

MOSS JERONE S TRUSTEE

BANDARÍKIN

f10306

Macbens Patrimonial Ltda

BRASILÍA

f13614

Mark Anthony Group Inc

KANADA

f10420

Marmalade Skies LLC

BANDARÍKIN

30280

Marsico Aviation, LLC

BANDARÍKIN

f12655

Mass Jet Lease

FILIPPSEYJAR

f10313

Mendota Aircraft Management

BANDARÍKIN

24019

Mid East Jet

SÁDI-ARABÍA

28010

Mondoil

BANDARÍKIN

31770

N304RJ

BANDARÍKIN

32270

N349BA

BANDARÍKIN

32370

N72RK

BANDARÍKIN

f1000

NAM AIRLINES

BANDARÍKIN

31025

NATASCHA ESTABLISHMENT

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

26668

NATIONAL AIR SERVICE

SÁDI-ARABÍA

28966

NATIONAL AVIATION 2

EGYPTALAND

34727

NATIONAL CITY COMM

BANDARÍKIN

f11468

NAVAIR LLC

BANDARÍKIN
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38371

NAVINTAIR INC

BANDARÍKIN

31097

NEBULA LTD.

BERMÚDAEYJAR

38228

NEGRI IMMOBILIARE

ÍTALÍA

32424

NEW AXIS AIRWAYS

FRAKKLAND

34651

NEW CAIRO REAL EST

EGYPTALAND

32626

NEWCASTLE AIRCRAFT

BANDARÍKIN

35373

NEXT GENERATION VENT

BANDARÍKIN

38125

NEXUS FLT OPS SVCS

SÁDI-ARABÍA

20855

NIGERIAN POLICE

NÍGERÍA

35941

NILE AIR

EGYPTALAND

31199

NISSAN NTH AMERICA

BANDARÍKIN

32963

NORDEX AIR

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

38103

NORTH STAR AVTN LTD

SVISS

10326

NOUVELAIR TUNISIE

TÚNIS

33212

NPM MANAGEMENT

BANDARÍKIN

36629

NW NORDWEST

SVISS

22190

NWT AIRCRAFT

BANDARÍKIN

32861

NY JETS TRANSPORTER

BERMÚDAEYJAR

f12094

Naja Locação Empresarial LTD

BRASILÍA

32959

Nofa Aviation

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

34415

Nomad Aviation

SVISS

31264

O AIR

FRAKKLAND

30908

OCANA ASSETS LTD

BANDARÍKIN

38509

ODYSSEE JET SA

LÚXEMBORG

12316

OFTC.Inc.

BANDARÍKIN

28984

OLDBURY HOLDINGS

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

35132

OMEGA VII

FRAKKLAND

34603

OMYA INTERNATIONAL

SVISS

30957

ONE THIRTY NINE

LÚXEMBORG

36166

ONEXP

DANMÖRK

32311

OPENSKIES

FRAKKLAND
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31341

ORIENT GLOBAL AVTN

SINGAPÚR

36943

ORION AIR GROUP

BANDARÍKIN

28050

OUTFITTER AVIATION

BANDARÍKIN

4139

OYONNAIR

FRAKKLAND

29465

Oakmont Holdings, LLC

BANDARÍKIN

f10340

Oakwood Books, Inc.

BANDARÍKIN

31395

Outpost International, LLC

BANDARÍKIN

32859

Ovlas sa

NÍGERÍA

25856

PACE CARGO ENTERRP

BANDARÍKIN

31966

PALMAIR AVIATION

MAROKKÓ

38406

PARADOX BIRDS

BANDARÍKIN

26289

PARAFFIN AIR

BANDARÍKIN

36994

PEABODY ENERGY

BANDARÍKIN

38284

PEACH AVIATION

JAPAN

35524

PETRO AIR

LÍBÍA

34403

PHEEBE LIMITED

BRETLAND

33969

PHENOMAIR

FRAKKLAND

29691

PINNACLE AIR GROUP

BANDARÍKIN

32252

PLANET AVIATION UU

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

f11455

PLEASANT AIRCRAFT LEASING LLC

BANDARÍKIN

2176

PPG INDUSTRIES

BANDARÍKIN

38693

PREMIAIR (WI) 2

INDÓNESÍA

32060

PREMIER AIR

BANDARÍKIN

36197

PRESTIGE JET JORDAN

JÓRDANÍA

35261

PRESTOIL SAS

FRAKKLAND

35401

PRINCESS AVIATION DT

TÚNIS

4095

PRIVATAIR

SVISS

24429

PRIVATAIR SA

SVISS

38110

PRIVATAIR SAUDI ARAB

SÁDI-ARABÍA

35093

PRIVATE JETS LUXEMB.

LÚXEMBORG

32346

PROFRED PARTNERS LLP

BRETLAND
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36931

PSD

FRAKKLAND

f11206

PVM Management LLC

BANDARÍKIN

f10350

Pacific Coast Feather Company

BANDARÍKIN

30188

Pacific Connection Inc.

BANDARÍKIN

36039

Paradox Security Sys

KANADA

29999

Parc aviation

BERMÚDAEYJAR

f12236

Power Ease Investments Limited BVI

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

31595

Premier Aviation

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

28189

Proair charter

ÞÝSKALAND

22432

QATAR AMIRI FLIGHT

KATAR

38078

QUEST TRADING, LLC

BANDARÍKIN

1427

RAININ AIR

BANDARÍKIN

36817

RCR JETS AG

SVISS

f11026

RD HUBBARD ENTERPRISES INC.

BANDARÍKIN

34087

REAL EXECUTIVE GMBH

SVISS

37695

REAL FLY SARL

MAROKKÓ

31655

REATEX INVEST

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

2232

REGOURD AVIATION

FRAKKLAND

30061

REIMS AVIATION IND

FRAKKLAND

23719

RIDA AVIATION LTD

BERMÚDAEYJAR

f10973

RJ CORMAN Aviation Services LLC

BANDARÍKIN

34680

RJH ADVISORY

BANDARÍKIN

31630

RJM AVIATION

TSJAD

32627

RNW ENTERPRISES, LLC

BANDARÍKIN

31978

ROMEO MIKE AVTN

BANDARÍKIN

30374

RONSO SA DE CV

MEXÍKÓ

31808

ROTOR TRADE 2

BANDARÍKIN

31026

ROUST TRADING

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

36887

ROUTE 450 INVESTMENT

BRASILÍA

27737

ROXBURY TECHNOLOGIES

SVISS

258

ROYAL AIR MAROC

MAROKKÓ
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37548

RSR-614RD

BANDARÍKIN

35879

RUBICON AVIATION

BRETLAND

35828

Related Companies

BANDARÍKIN

f10385

Rex Realty Co

BANDARÍKIN

f10387

Rio Bonito Comunicacao Ltda

BRASILÍA

f10391

Roux Investment Mngt Co

BANDARÍKIN

22656

S EGYPT

EGYPTALAND

22439

S ALGERIE

ALSÍR

13351

S BURKINA FASO

BÚRKÍNA FASÓ

22442

S CONGO (KIN)

LÝÐVELDIÐ KONGÓ

22575

S DJIBOUTI

DJÍBÚTÍ

22426

S GABON

GABON

32125

S GAMBIA (2)

GAMBÍA

22438

S MONACO

MÓNAKÓ

22524

S NIGERIA

NÍGERÍA

22576

S SENEGAL

SENEGAL

22977

S TCHAD

TSJAD

33152

SAAD AIR LTD

BAREIN

22756

SABRINA FISHERIES

BANDARÍKIN

38042

SABY FINANCE

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

27640

SAESA

SPÁNN

f11791

SAF FLIGHT LLC

BANDARÍKIN

37497

SAFEGUARD SOLUTIONS

ARÚBA

34967

SAINTEX AERO SARL

FRAKKLAND

25946

SALEM AVIATION

SÁDI-ARABÍA

f2007

SAP Air (Servicios Aéreos Profesionales, S.A)

DÓMINÍSKA LÝÐVELDIÐ

5373

SATENA

KÓLUMBÍA

36114

SAUCAR LIMITED

BRETLAND

5432

SAUDI OGER

SÁDI-ARABÍA

20462

SBD BRETONNE DEVELOP

FRAKKLAND

31959

SBM GROUP

BANDARÍKIN
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32560

SCD BV

HOLLAND

28744

SCHREINER CAMEROUN

KAMERÚN

31358

SCM ARUBA A.V.V.

ARÚBA

32411

SCOTTS MIRACLE-GRO

BANDARÍKIN

22328

SECURITE CIVILE LF

FRAKKLAND

36018

SEGERIS CAPITAL LTD

BRASILÍA

1249

SELIA

FRAKKLAND

27881

SERLUX

LÚXEMBORG

33112

SEVENTH SENSE STAR

BERMÚDAEYJAR

35652

SFD RUSSIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

f12875

SHADOWFAX LLC

BANDARÍKIN

24337

SHAR INK

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

f12810

SHORENSTEIN PROPERTIES LLC

BANDARÍKIN

30513

SICHUAN AIRLINES (3)

KÍNA

5468

SIGAIR LTD

BERMÚDAEYJAR

34418

SIGMA AVIATION

ÍRLAND

f12744

SILVER LAKE AVIATION LLC

BANDARÍKIN

32728

SILVER VENTURES INC

BANDARÍKIN

2466

SIRIUS

SVISS

32892

SIRTE OIL COMPANY

LÍBÍA

24200

SIT-SET AVTN AG

SVISS

35424

SJ MANAGEMENT LLC

BANDARÍKIN

27746

SK TRAVEL

BANDARÍKIN

38247

SKY LINER AVIATION

SVISS

37810

SKYFIRST

FRAKKLAND

40301

SKYMARK AIRLINES INC

JAPAN

38576

SKYSCRAPER LTD

BRETLAND

30105

SKYTRADERS PTY

ÁSTRALÍA

34050

SKYWAY LTD

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

19462

SKYWORK AIRLINES

SVISS

35371

SL Management

BANDARÍKIN
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32149

SMART AVIATION

FRAKKLAND

32805

SMART AVIATION HE

EGYPTALAND

f13550

SME Equipment Leasing

BANDARÍKIN

31695

SN AIR MALI

MALÍ

37745

SN TRANS HELICOPTERE

FRAKKLAND

29738

SNC BOETOS

FRAKKLAND

30770

SNC CAVOK

FRAKKLAND

37669

SNS IMPORTADORA

BRASILÍA

33859

SOBEYS CAPITAL INCORPORATED

KANADA

3517

SOFAXIS

FRAKKLAND

22730

SOGERMA

FRAKKLAND

26645

SONNIG

SVISS

38553

SORENS GROUP LTD

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

26378

SOUTHERN AIRLINES

NÍGERÍA

21791

SOUTHERN CROSS INTL

HOLLAND

5752

SOUTHERN CROSS USA

BANDARÍKIN

35993

SPACEWING COMPANY

SÁDI-ARABÍA

17921

SPECIALISED TRANSP.

BRETLAND

37714

SPEEDFLY SARL

FRAKKLAND

39251

SPEEDWINGS BUSINESS SA

SVISS

27840

SPHINX WINGS

SVISS

34595

SPRING MOUNTAIN (2)

BANDARÍKIN

32789

SPRINGWAY LTD

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

32899

SRIWIJAYA WORLD FUEL

SINGAPÚR

39234

SRTS

FRAKKLAND

26231

STAFF AIR SERVICE

FRAKKLAND

35477

STAR AIRWAYS ALBANIA

ALBANIA

35421

STAR JET LTD

BANDARÍKIN

2574

STARJET AVIATION

SVISS

24204

STARLING AVIATION

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

33748

STARLINK AVIATION

KANADA
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31400

STARR EQUIPMENT

BANDARÍKIN

28169

STATE AIR BERKUT

KASAKSTAN

28156

STEELCASE

BANDARÍKIN

37550

STEELE AVIATION INC

BANDARÍKIN

32436

STENSRUD VENTURES

BANDARÍKIN

33040

STORMJETS SA

SVISS

4488

STRASBOURG AVIATION

FRAKKLAND

35602

STRATEGIC AIR. SAS

FRAKKLAND

39210

SUBURBAN MOTORS COMP

BANDARÍKIN

35339

SUKHOI CIVIL ACFT

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

32592

SULTAN AVIATION

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

31657

SUN AIR (EGYPT)

EGYPTALAND

23210

SUNRISE (ALSHOROOK)

EGYPTALAND

30157

SUPER CONSTELLATION

SVISS

25392

SWIFT-AERO, JSC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

30257

SYMPHONY MASTER

SVISS

33362

SYMPHONY MASTER UAE

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

38298

SYPHAX AIRLINES

TÚNIS

f12601

Sapphire International Group, Inc

BANDARÍKIN

37718

Sfera Jet LLC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

38579

Sino Jet Management Limited

KÍNA

f10403

Skye Gryphon, LLC

BANDARÍKIN

f12484

Sonic Financial

BANDARÍKIN

f10419

Stephens Investment Holdings LLC

BANDARÍKIN

f11008

Success Master Ltd.

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

5967

Synthes USA Sales LLC

BANDARÍKIN

38197

TAA AVIATION LTD

SVISS

27385

TAF LINHAS AEREAS

BRASILÍA

159

TAG AVIATION SUISSE

SVISS

26797

TAK AVIATION UK LTD

BRETLAND

4386

TAM LINHAS AEREAS

BRASILÍA
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37224

TAMARA NIGER AVIATIO

NÍGER

35843

TANELA VENTURES LTD

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

26582

TASSILI AIRLINES SA

ALSÍR

31962

TAT LEASING

FRAKKLAND

24156

TAXI AIR JET-FRET

FRAKKLAND

36518

TERRY BROWN

KANADA

28634

THALES

FRAKKLAND

32042

THE FUTURA CORP

KANADA

21075

THERMO FISHER SCIENTIFIC

BANDARÍKIN

30353

TIGER AIRWAYS

SINGAPÚR

31882

TIKO AIR (2)

MADAGASKAR

24764

TOTAL LINHAS AEREAS

BRASILÍA

31535

TOUMAI AIR TCHAD SA

TSJAD

31676

TOWER HOUSE CONSULT.

GAMBÍA

29860

TPS

BANDARÍKIN

26086

TRADLUX

LÚXEMBORG

8921

TRANCHANT GAMING

FRAKKLAND

37172

TRANS AER MAR CORTES

MEXÍKÓ

34062

TRANSAIR CARGO SVC

LÝÐVELDIÐ KONGÓ

12193

TRANSASIA AIRWAYS

TAÍVAN

32673

TRANSAVIA FRANCE SAS

FRAKKLAND

f11432

TRANSWESTERN TRANSPORTS LLC

BANDARÍKIN

35158

TRIBECA AVT PARTNERS

BANDARÍKIN

30112

TRIGANA AIR SERVICE

INDÓNESÍA

2752

TUNIS AIR

TÚNIS

31018

TURNBERRY MANAGEMENT

BANDARÍKIN

21666

TUTOR SALIBA CORPORATION

BANDARÍKIN

28237

TWIN JET

FRAKKLAND

28467

TY AIR INC

BANDARÍKIN

f10437

Target Corporation

BANDARÍKIN

f10497

The Yucaipa Companies LLC

BANDARÍKIN
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36894

Thorn Air Ltd

BANDARÍKIN

f10498

Tracinda Corporation

BANDARÍKIN

f11188

Trian Fund Management

BANDARÍKIN

28221

UAS UNITED AVIATION

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

f10814

UETA, Inc.

BANDARÍKIN

22150

UKRAINE AIR ALLIANCE

ÚKRAÍNA

38877

UNI AIR TAIWAN

TAÍVAN

34820

UNIFOX HOLDINGS LTD

BELÍS

32094

UNION PACIFIC CORP

BANDARÍKIN

34874

UNITED AVIATION (OM)

LÍBÍA

38621

UNITED AVTN MGMT

SÁDI-ARABÍA

28092

UNITED HEALTHGROUP

BANDARÍKIN

3329

United Technologies Corporation

BANDARÍKIN

24318

VALAVIA

FRAKKLAND

28829

VALIANT AVIATION

BERMÚDAEYJAR

10637

VALMONT

BANDARÍKIN

30253

VENTURA AVIATION

MÓNAKÓ

34280

VEREIN DC3

SVISS

40919

VGS ACFT LEASING

BRETLAND

37581

VIA JETS OOD.SRL

BÚLGARÍA

19445

VIETNAM AIRLINES

VÍETNAM

33703

VIKING AVIATION LTD.

BRETLAND

23952

VOLARE AIRCOMPANY

ÚKRAÍNA

38134

VOLPE AVIATION LLC

BANDARÍKIN

27628

VULCAN AVIATION

BRETLAND

23592

VULCAN INC

BANDARÍKIN

f2001

Vensecar International

VENESÚELA

33249

Voyage International

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

35615

WADI AVIATION

SÁDI-ARABÍA

30891

WAF LTD

CAYMAN-EYJAR

34990

WAHA CAPITAL

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN
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36777

WALKER AIR SVCS

ÁSTRALÍA

34886

WATANIA AIRWAYS

KÚVEIT

35351

WAVES JET

LÍBANON

6924

WEDGE AVIATION

BANDARÍKIN

29491

WELLS AVIATION

BANDARÍKIN

34317

WESTJET FALCON 50061

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

f10476

WGL Capital Corporation

BANDARÍKIN

31779

WHISKEY ROMEO OWNER

BANDARÍKIN

31064

WHITE LOTUS

BANDARÍKIN

32294

WILKES AND MCHUGH

BANDARÍKIN

34191

WILLIAMS INTL CO LLC

BANDARÍKIN

31765

WINDS AWAY

BANDARÍKIN

37331

WINDWARD AVIATION

BANDARÍKIN

36782

WINGS AIR

INDÓNESÍA

32929

WINGS OVER AFRICA

NAMIBÍA

32063

WIP TRADING

SVISS

31938

WREN ACQUISITIONS

BANDARÍKIN

f14037

Waste Connections Inc.

BANDARÍKIN

f10661

Watersedge Aviation LLC

Óþekkt

f2006

Whitejets

BRASILÍA

f10481

Williams-Sonoma, Inc.

BANDARÍKIN

23330

XL AIRWAYS FRANCE

FRAKKLAND

2941

YEMENIA

JEMEN

11467

YUM BRANDS INC.

BANDARÍKIN

31488

YYA AVIATION

BERMÚDAEYJAR

f10823

Yet Again, Inc.

BANDARÍKIN

35471

ZEST AIRWAYS INC

FILIPPSEYJAR

35614

ZOGBI LUCIANO

SVISS

32665

ZYMAN AVIATION LLC

BANDARÍKIN

a789

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:AAE

Óþekkt

a791

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:AJT

Óþekkt
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a794

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:AMF

Óþekkt

a799

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:BCN

Óþekkt

a802

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:BKS

Óþekkt

a808

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:BSQ

Óþekkt

a809

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:BUL

Óþekkt

a811

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:CEY

Óþekkt

a814

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:CFX

Óþekkt

a816

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:CGC

Óþekkt

a818

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:CGQ

Óþekkt

a819

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:CGT

Óþekkt

a821

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:CPT

Óþekkt

a823

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:CSQ

Óþekkt

a825

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:CTL

Óþekkt

a829

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:CUT

Óþekkt

a830

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:CXP

Óþekkt

a833

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:DEL

Óþekkt

a835

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:DRA

Óþekkt

a837

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:EUF

Óþekkt

a838

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:EVO

Óþekkt

a839

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FAC

Óþekkt

a840

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FAD

Óþekkt

a843

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FAV

Óþekkt

a845

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FGH

Óþekkt

a846

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FGI

Óþekkt

a850

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FIW

Óþekkt

a851

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FMI

Óþekkt

a854

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FOF

Óþekkt

a855

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FOG

Óþekkt

a856

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FOH

Óþekkt

a857

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FOI

Óþekkt

a858

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FOT

Óþekkt
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a860

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FW0

Óþekkt

a864

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FWO

Óþekkt

a865

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FWR

Óþekkt

a866

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FWU

Óþekkt

a867

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FWX

Óþekkt

a868

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FWY

Óþekkt

a871

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:GFI

Óþekkt

a874

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:GUF

Óþekkt

a875

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:GUI

Óþekkt

a876

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:GUT

Óþekkt

a878

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:GWX

Óþekkt

a879

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:HBJ

Óþekkt

a880

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:HDF

Óþekkt

a881

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:HHD

Óþekkt

a888

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:HPJ

Óþekkt

a889

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:HUG

Óþekkt

a893

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:INC

Óþekkt

a901

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:KSB

Óþekkt

a902

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:KTM

Óþekkt

a906

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:LDU

Óþekkt

a919

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:MAR

Óþekkt

a920

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:MAW

Óþekkt

a921

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:MEI

Óþekkt

a922

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:MPC

Óþekkt

a924

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:MTN

Óþekkt

a1002

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:NCB

Óþekkt

a1011

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:PJW

Óþekkt

a1013

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:PLY

Óþekkt

a1015

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:PRS

Óþekkt

a1016

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:PSE

Óþekkt

a1017

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:PSV

Óþekkt
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a1019

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:PTL

Óþekkt

a1023

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:RGF

Óþekkt

a1024

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:RHI

Óþekkt

a1028

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:ROR

Óþekkt

a1031

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:RUC

Óþekkt

a1034

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:SBH

Óþekkt

a1035

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:SBU

Óþekkt

a1036

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:SER

Óþekkt

a1038

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:SKZ

Óþekkt

a1039

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:SPC

Óþekkt

a1041

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:SVD

Óþekkt

a1042

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:TAF

Óþekkt

a1044

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:TIF

Óþekkt

a1047

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:TKE

Óþekkt

a1053

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:TPQ

Óþekkt

a1063

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:VEC

Óþekkt

a1067

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:WAJ

Óþekkt

a1068

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:WBS

Óþekkt

a1069

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:WDA

Óþekkt

a1071

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:WIA

Óþekkt

a1073

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:WLM

Óþekkt

a12707

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N169FJ

BANDARÍKIN

a11748

Umráðandi sem notar skráningarstafina:5YJLF

Óþekkt

a11755

Umráðandi sem notar skráningarstafina:GGJMB

Óþekkt

a12733

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N292CS

Óþekkt

a11506

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N829CS

Óþekkt

a11512

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N915AV

Óþekkt

a11525

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PRAGP

Óþekkt

a12903

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PRROZ

ALÞÝÐULÝÐVELDIÐ KÓREA

a11542

Umráðandi sem notar skráningarstafina:VPCZK

Óþekkt

a12918

Umráðandi sem notar skráningarstafina:XACHE

MEXÍKÓ
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a1564

Umráðandi sem notar skráningarstafina:3BSSD

Óþekkt

a1097

Umráðandi sem notar skráningarstafina:3DMRW

Óþekkt

a1098

Umráðandi sem notar skráningarstafina:3DRMW

Óþekkt

a1791

Umráðandi sem notar skráningarstafina:3S9402

Óþekkt

a1100

Umráðandi sem notar skráningarstafina:4XCMY

Óþekkt

a1085

Umráðandi sem notar skráningarstafina:6152

Óþekkt

a1102

Umráðandi sem notar skráningarstafina:6VAFW

Óþekkt

a1792

Umráðandi sem notar skráningarstafina:7V2LGH

Óþekkt

a1567

Umráðandi sem notar skráningarstafina:8RGFI

Óþekkt

a1570

Umráðandi sem notar skráningarstafina:AC960

Óþekkt

a1794

Umráðandi sem notar skráningarstafina:AF3943

Óþekkt

a1795

Umráðandi sem notar skráningarstafina:AF3965

Óþekkt

a1796

Umráðandi sem notar skráningarstafina:AF3967

Óþekkt

a2022

Umráðandi sem notar skráningarstafina:AHJT833

Óþekkt

a1507

Umráðandi sem notar skráningarstafina:ARBV021

Óþekkt

a2023

Umráðandi sem notar skráningarstafina:ARBV217

Óþekkt

a1509

Umráðandi sem notar skráningarstafina:BULG001

Óþekkt

a1571

Umráðandi sem notar skráningarstafina:C1501

Óþekkt

a1574

Umráðandi sem notar skráningarstafina:C1707

Óþekkt

a1575

Umráðandi sem notar skráningarstafina:C1712

Óþekkt

a1576

Umráðandi sem notar skráningarstafina:C1719

Óþekkt

a1577

Umráðandi sem notar skráningarstafina:C2001

Óþekkt

a1578

Umráðandi sem notar skráningarstafina:C2102

Óþekkt

a1579

Umráðandi sem notar skráningarstafina:C2105

Óþekkt

a1580

Umráðandi sem notar skráningarstafina:C2127

Óþekkt

a1104

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CFFEV

Óþekkt

a1582

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CFGOV

Óþekkt

a1105

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CFXCN

Óþekkt

a1798

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CG1501

Óþekkt

a1800

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CG1707

Óþekkt

a1802

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CG1712

Óþekkt
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a1803

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CG1719

Óþekkt

a1583

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CG201

Óþekkt

a1804

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CG2105

Óþekkt

a1805

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CG2114

Óþekkt

a1806

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CG2131

Óþekkt

a1107

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CGCGS

Óþekkt

a1108

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CGCMP

Óþekkt

a1110

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CGJLN

Óþekkt

a1586

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CGKTM

Óþekkt

a1111

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CGLBB

Óþekkt

a1112

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CGRPM

Óþekkt

a1589

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CGTDE

Óþekkt

a1590

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CGTKM

Óþekkt

a1591

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CJ950

Óþekkt

a1592

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CONDE

Óþekkt

a1594

Umráðandi sem notar skráningarstafina:DAJGK

Óþekkt

a1305

Umráðandi sem notar skráningarstafina:EV0065

Óþekkt

a1306

Umráðandi sem notar skráningarstafina:EV0068

Óþekkt

a1809

Umráðandi sem notar skráningarstafina:EV0681

Óþekkt

a1511

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FAV4402

Óþekkt

a1597

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FBUSN

Óþekkt

a1598

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FBVSE

Óþekkt

a1599

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FBZCF

Óþekkt

a1600

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FD833

Óþekkt

a1601

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FGATD

Óþekkt

a1602

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FGHPS

Óþekkt

a1119

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FGIEI

Óþekkt

a1603

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FGIZV

Óþekkt

a1604

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FGJAN

Óþekkt

a1606

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FGOXA

Óþekkt

a1608

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FGUSN

Óþekkt

Nr. 46/322

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

20.8.2015

FRAKKLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

a1122

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FGXES

Óþekkt

a1610

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FHCBM

Óþekkt

a1611

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FHFBY

Óþekkt

a2043

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FLINT43

Óþekkt

a1613

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FODSM

Óþekkt

a1614

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FODZH

Óþekkt

a1615

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOFLY

Óþekkt

a1616

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOFQV

Óþekkt

a1617

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOGEI

Óþekkt

a1619

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOGHZ

Óþekkt

a1621

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOGNJ

Óþekkt

a1622

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOGOL

Óþekkt

a1625

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOGQX

Óþekkt

a1627

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOGVA

Óþekkt

a1628

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOGXA

Óþekkt

a1629

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOGXB

Óþekkt

a1630

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOHQV

Óþekkt

a1631

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOHQX

Óþekkt

a1632

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOHQY

Óþekkt

a1124

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOIJB

Óþekkt

a1633

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOIJE

Óþekkt

a1125

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOIJF

Óþekkt

a1634

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOIJG

Óþekkt

a1635

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOIJI

Óþekkt

a1636

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOIJP

Óþekkt

a1638

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOIJS

Óþekkt

a1639

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOIJU

Óþekkt

a1640

Umráðandi sem notar skráningarstafina::FOIJY

Óþekkt

a1642

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOIXA

Óþekkt

a1128

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOIXD

Óþekkt

a1643

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOIXP

Óþekkt
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a1644

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOJGL

Óþekkt

a1645

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOJSR

Óþekkt

a1646

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FONLY

Óþekkt

a1129

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOPTP

Óþekkt

a1130

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FORTE

Óþekkt

a1647

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOSUD

Óþekkt

a1131

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOTAG

Óþekkt

a1132

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOTKE

Óþekkt

a1810

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FR7495

Óþekkt

a1133

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRA10

Óþekkt

a1134

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRA12

Óþekkt

a1135

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAAD

Óþekkt

a1136

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAAG

Óþekkt

a1137

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRADA

Óþekkt

a1138

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRADB

Óþekkt

a1139

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRADC

Óþekkt

a1142

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAGL

Óþekkt

a1143

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAGX

Óþekkt

a1086

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAI

Óþekkt

a1145

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAIE

Óþekkt

a1309

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAIIN

Óþekkt

a1146

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAIJ

Óþekkt

a1147

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAIL

Óþekkt

a1148

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAIN

Óþekkt

a1149

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAIO

Óþekkt

a1150

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAIQ

Óþekkt

a1151

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAIT

Óþekkt

a1152

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAIZ

Óþekkt

a1153

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAJA

Óþekkt

a1154

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAJB

Óþekkt

a1157

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAPO

Óþekkt
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a1088

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAZ

Óþekkt

a1162

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAZP

Óþekkt

a1164

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAZZ

Óþekkt

a1165

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRBFA

Óþekkt

a1166

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRBFB

Óþekkt

a1556

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FUWF

Óþekkt

a1648

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FW231

Óþekkt

a1811

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FW23GW

Óþekkt

a1812

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FW25GZ

Óþekkt

a1649

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FW301

Óþekkt

a1650

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FW311

Óþekkt

a1813

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FW44HL

Óþekkt

a1171

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FWFBW

Óþekkt

a2044

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FWIO1FA

Óþekkt

a2045

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FWIO3FC

Óþekkt

a2046

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FWIO4FD

Óþekkt

a1651

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FWIPG

Óþekkt

a1174

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FZBCF

Óþekkt

a1652

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FZBCJ

Óþekkt

a1653

Umráðandi sem notar skráningarstafina:GU109

Óþekkt

a2047

Umráðandi sem notar skráningarstafina:GU109ME

Óþekkt

a1815

Umráðandi sem notar skráningarstafina:GU3675

Óþekkt

a2048

Umráðandi sem notar skráningarstafina:GU3677A

Óþekkt

a2049

Umráðandi sem notar skráningarstafina:GU65745

Óþekkt

a2051

Umráðandi sem notar skráningarstafina:GY109BP

Óþekkt

a1181

Umráðandi sem notar skráningarstafina:HBIUX

Óþekkt

a1182

Umráðandi sem notar skráningarstafina:HBJEI

Óþekkt

a1656

Umráðandi sem notar skráningarstafina:HHDCT

Óþekkt

a1184

Umráðandi sem notar skráningarstafina:HHDMX

Óþekkt

a1658

Umráðandi sem notar skráningarstafina:HI657

Óþekkt

a1513

Umráðandi sem notar skráningarstafina:HI719CT

Óþekkt
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a1516

Umráðandi sem notar skráningarstafina:HI746CA

Óþekkt

a2055

Umráðandi sem notar skráningarstafina:HI746CT

Óþekkt

a1186

Umráðandi sem notar skráningarstafina:HI772

Óþekkt

a1517

Umráðandi sem notar skráningarstafina:HI772CT

Óþekkt

a1659

Umráðandi sem notar skráningarstafina:HI776

Óþekkt

a1660

Umráðandi sem notar skráningarstafina:HI816

Óþekkt

a2056

Umráðandi sem notar skráningarstafina:HI816CT

Óþekkt

a1661

Umráðandi sem notar skráningarstafina:HI819

Óþekkt

a1662

Umráðandi sem notar skráningarstafina:HI820

Óþekkt

a2057

Umráðandi sem notar skráningarstafina:HI820CT

Óþekkt

a1663

Umráðandi sem notar skráningarstafina:HI830

Óþekkt

a2058

Umráðandi sem notar skráningarstafina:HI830CT

Óþekkt

a1187

Umráðandi sem notar skráningarstafina:HI840

Óþekkt

a1188

Umráðandi sem notar skráningarstafina:HI851

Óþekkt

a1519

Umráðandi sem notar skráningarstafina:HK4492X

Óþekkt

a1520

Umráðandi sem notar skráningarstafina:HK4493X

Óþekkt

a1664

Umráðandi sem notar skráningarstafina:HU772

Óþekkt

a1666

Umráðandi sem notar skráningarstafina:IA370

Óþekkt

a1667

Umráðandi sem notar skráningarstafina:J6AAA

Óþekkt

a1668

Umráðandi sem notar skráningarstafina:J6UVF

Óþekkt

a1670

Umráðandi sem notar skráningarstafina:J8KIM

Óþekkt

a1671

Umráðandi sem notar skráningarstafina:J8SLU

Óþekkt

a1672

Umráðandi sem notar skráningarstafina:J8SUN

Óþekkt

a1674

Umráðandi sem notar skráningarstafina:J8VAM

Óþekkt

a1676

Umráðandi sem notar skráningarstafina:J8VBI

Óþekkt

a1677

Umráðandi sem notar skráningarstafina:J8VBJ

Óþekkt

a1678

Umráðandi sem notar skráningarstafina:J8VBK

Óþekkt

a1679

Umráðandi sem notar skráningarstafina:J8VBL

Óþekkt

a1682

Umráðandi sem notar skráningarstafina:J8VBQ

Óþekkt

a1683

Umráðandi sem notar skráningarstafina:J8VBS

Óþekkt

a1819

Umráðandi sem notar skráningarstafina:LCGTDE

Óþekkt
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a1689

Umráðandi sem notar skráningarstafina:LI347

Óþekkt

a2060

Umráðandi sem notar skráningarstafina:LIAT558

Óþekkt

a2061

Umráðandi sem notar skráningarstafina:LLIA558

Óþekkt

a1821

Umráðandi sem notar skráningarstafina:LN30LJ

Óþekkt

a1311

Umráðandi sem notar skráningarstafina:LN35DL

Óþekkt

a1823

Umráðandi sem notar skráningarstafina:LN40PK

Óþekkt

a2066

Umráðandi sem notar skráningarstafina:LN444WB

Óþekkt

a1824

Umráðandi sem notar skráningarstafina:LN77NJ

Óþekkt

a2069

Umráðandi sem notar skráningarstafina:LN989AL

Óþekkt

a1691

Umráðandi sem notar skráningarstafina:LVMEM

Óþekkt

a1190

Umráðandi sem notar skráningarstafina:LVRED

Óþekkt

a1696

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N093Z

Óþekkt

a1312

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N1093Z

Óþekkt

a1313

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N109JZ

Óþekkt

a1192

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N10SA

Óþekkt

a1314

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N110HA

Óþekkt

a1316

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N111WB

Óþekkt

a2074

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N1144AX

Óþekkt

a1827

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N114AX

Óþekkt

a1828

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N1157A

Óþekkt

a1829

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N115BR

Óþekkt

a1698

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N122U

Óþekkt

a1319

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N128AB

Óþekkt

a1321

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N129WA

Óþekkt

a1322

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N139CF

Óþekkt

a1699

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N13PA

Óþekkt

a1834

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N140WC

Óþekkt

a1323

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N143GA

Óþekkt

a1835

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N146CS

Óþekkt

a1193

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N14CG

Óþekkt

a1324

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N150LR

Óþekkt
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a1837

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N1547B

Óþekkt

a1838

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N155AC

Óþekkt

a1523

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N1610PR

Óþekkt

a1326

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N163PA

Óþekkt

a1842

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N170PC

Óþekkt

a1194

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N173S

Óþekkt

a1843

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N176WS

Óþekkt

a1702

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N17CD

Óþekkt

a1330

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N182GX

Óþekkt

a1195

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N184R

Óþekkt

a1197

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N19QC

Óþekkt

a1847

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N200LJ

Óþekkt

a1331

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N201CR

Óþekkt

a1703

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N20WN

Óþekkt

a1849

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N211BC

Óþekkt

a1850

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N212BA

Óþekkt

a1333

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N218EC

Óþekkt

a1334

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N221AL

Óþekkt

a1335

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N221DG

Óþekkt

a1704

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N226W

Óþekkt

a1851

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N228RM

Óþekkt

a1337

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N229BP

Óþekkt

a1198

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N22EM

Óþekkt

a1852

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N2321T

Óþekkt

a1339

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N243CH

Óþekkt

a1340

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N245US

Óþekkt

a1199

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N24ET

Óþekkt

a1200

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N24KW

Óþekkt

a1201

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N24UD

Óþekkt

a1706

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N24YS

Óþekkt

a1202

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N260V

Óþekkt
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a1856

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N262FX

Óþekkt

a1342

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N267BB

Óþekkt

a1857

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N270AX

Óþekkt

a1707

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N283S

Óþekkt

a1343

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N285CP

Óþekkt

a1858

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N288KA

Óþekkt

a1708

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N296L

Óþekkt

a1090

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N2JR

Óþekkt

a1862

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N303CJ

Óþekkt

a1709

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N30LJ

Óþekkt

a1865

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N3120U

Óþekkt

a1348

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N315FV

Óþekkt

a1349

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N316NE

Óþekkt

a1869

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N317PC

Óþekkt

a1206

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N31GA

Óþekkt

a1352

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N323LB

Óþekkt

a1207

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N326N

Óþekkt

a1355

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N328JK

Óþekkt

a1874

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N329FX

Óþekkt

a1875

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N330FX

Óþekkt

a1876

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N336AD

Óþekkt

a1357

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N339BA

Óþekkt

a1711

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N33NJ

Óþekkt

a1358

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N344AA

Óþekkt

a1877

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N344CC

Óþekkt

a1359

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N345AA

Óþekkt

a1360

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N350JS

Óþekkt

a1361

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N358WC

Óþekkt

a1209

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N35DL

Óþekkt

a1882

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N362MC

Óþekkt

a1883

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N36688

Óþekkt
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a1884

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N36742

Óþekkt

a1885

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N36883

Óþekkt

a1886

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N36994

Óþekkt

a1887

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N3776A

Óþekkt

a1889

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N377GA

Óþekkt

a1890

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N381MQ

Óþekkt

a1892

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N386MQ

Óþekkt

a1366

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N393BD

Óþekkt

a1893

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N395MY

Óþekkt

a1895

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N398DL

Óþekkt

a1211

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N398W

Óþekkt

a1370

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N3DMRT

Óþekkt

a1371

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N4009L

Óþekkt

a1374

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N404JW

Óþekkt

a1896

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N404TL

Óþekkt

a1212

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N40PK

Óþekkt

a1898

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N410MN

Óþekkt

a1899

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N411WB

Óþekkt

a1375

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N414RF

Óþekkt

a1378

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N41972

Óþekkt

a1380

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N426RJ

Óþekkt

a1901

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N428SC

Óþekkt

a1381

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N4297N

Óþekkt

a1902

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N430JT

Óþekkt

a2077

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N4324SB

Óþekkt

a1903

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N4345B

Óþekkt

a1382

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N434SB

Óþekkt

a1907

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N444WB

Óþekkt

a1908

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N458DA

Óþekkt

a1385

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N458PE

Óþekkt

a1715

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N45UP

Óþekkt
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a1910

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N467JK

Óþekkt

a1911

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N4797N

Óþekkt

a1912

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N487UE

Óþekkt

a1717

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N48HF

Óþekkt

a1913

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N490CC

Óþekkt

a1914

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N490EC

Óþekkt

a1391

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N491AN

Óþekkt

a1915

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N49OCC

Óþekkt

a1091

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N4EA

Óþekkt

a1394

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N502JL

Óþekkt

a1918

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N508CB

Óþekkt

a1399

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N515LR

Óþekkt

a1919

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N524FS

Óþekkt

a1719

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N53HJ

Óþekkt

a1404

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N544LR

Óþekkt

a1405

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N547LR

Óþekkt

a1214

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N54CC

Óþekkt

a1406

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N555GL

Óþekkt

a1924

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N5561F

Óþekkt

a1407

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N561CM

Óþekkt

a1925

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N56672

Óþekkt

a1410

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N590FA

Óþekkt

a1722

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N59CJ

Óþekkt

a1412

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N601JE

Óþekkt

a1416

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N604HC

Óþekkt

a1417

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N610PR

Óþekkt

a1419

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N614FX

Óþekkt

a1929

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N616MR

Óþekkt

a1930

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N61788

Óþekkt

a1725

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N61MA

Óþekkt

a1216

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N64MP

Óþekkt
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a1421

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N650AL

Óþekkt

a1217

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N65RZ

Óþekkt

a2078

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N66715R

Óþekkt

a1935

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N6678F

Óþekkt

a1422

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N668MP

Óþekkt

a1218

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N66NJ

Óþekkt

a1424

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N671RW

Óþekkt

a1936

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N675MP

Óþekkt

a1425

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N676GH

Óþekkt

a1726

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N67GH

Óþekkt

a1219

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N67GW

Óþekkt

a1426

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N682DB

Óþekkt

a1428

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N684QS

Óþekkt

a1940

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N688JB

Óþekkt

a1941

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N6VAFW

Óþekkt

a1429

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N700MP

Óþekkt

a1430

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N700NY

Óþekkt

a1942

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N700SL

Óþekkt

a1728

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N70LJ

Óþekkt

a1431

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N711NK

Óþekkt

a1432

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N719JP

Óþekkt

a1221

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N71NK

Óþekkt

a1222

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N71PG

Óþekkt

a1943

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N721RM

Óþekkt

a1437

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N729TA

Óþekkt

a1945

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N733TA

Óþekkt

a1731

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N75LA

Óþekkt

a1732

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N75MC

Óþekkt

a1441

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N7643U

Óþekkt

a1946

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N764XJ

Óþekkt

a1442

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N767FA

Óþekkt
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a1947

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N769SK

Óþekkt

a1734

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N77FA

Óþekkt

a1735

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N77NJ

Óþekkt

a1736

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N782T

Óþekkt

a1949

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N783ML

Óþekkt

a1445

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N797CB

Óþekkt

a1446

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N799WW

Óþekkt

a1950

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N800AL

Óþekkt

a1447

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N800EL

Óþekkt

a1951

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N800NS

Óþekkt

a1449

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N800WA

Óþekkt

a1450

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N801PN

Óþekkt

a1952

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N811AM

Óþekkt

a1953

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N815MA

Óþekkt

a1956

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N828KD

Óþekkt

a1453

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N841WS

Óþekkt

a1737

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N860S

Óþekkt

a1961

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N863PA

Óþekkt

a1962

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N874JD

Óþekkt

a1561

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N87V

Óþekkt

a1738

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N8862

Óþekkt

a1965

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N8862F

Óþekkt

a1460

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N888AQ

Óþekkt

a1562

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N88D

Óþekkt

a1462

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N890CW

Óþekkt

a1463

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N898EW

Óþekkt

a1971

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N901PC

Óþekkt

a2079

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N901QDS

Óþekkt

a1466

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N9053T

Óþekkt

a2080

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N9098JB

Óþekkt

a1226

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N90AJ

Óþekkt
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a1975

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N915GM

Óþekkt

a1470

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N916LX

Óþekkt

a1976

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N9176S

Óþekkt

a1471

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N921CC

Óþekkt

a1473

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N929JH

Óþekkt

a1977

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N929KD

Óþekkt

a2081

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N9339CK

Óþekkt

a1978

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N933DR

Óþekkt

a1979

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N939CK

Óþekkt

a1742

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N93RS

Óþekkt

a1980

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N940AE

Óþekkt

a1981

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N940CC

Óþekkt

a1477

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N951DB

Óþekkt

a1232

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N96NB

Óþekkt

a1984

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N972QJ

Óþekkt

a1986

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N988SB

Óþekkt

a1486

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N989AL

Óþekkt

a1234

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N98CG

Óþekkt

a1235

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N990M

Óþekkt

a1987

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N991AL

Óþekkt

a1487

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N995CR

Óþekkt

a1236

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N99CN

Óþekkt

a1744

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N99NJ

Óþekkt

a1563

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N9UP

Óþekkt

a1746

Umráðandi sem notar skráningarstafina:NA011

Óþekkt

a1237

Umráðandi sem notar skráningarstafina:NASA4

Óþekkt

a1238

Umráðandi sem notar skráningarstafina:NXF61

Óþekkt

a1747

Umráðandi sem notar skráningarstafina:OEHUB

Óþekkt

a1240

Umráðandi sem notar skráningarstafina:OYWET

Óþekkt

a1241

Umráðandi sem notar skráningarstafina:P4FLY

Óþekkt

a2082

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PASTEUR

Óþekkt
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a2083

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PEGASUS

Óþekkt

a2084

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PEGASUZ

Óþekkt

a1748

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PJWEB

Óþekkt

a1246

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PPEIC

Óþekkt

a1248

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PPETR

Óþekkt

a1251

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PPMIS

Óþekkt

a1754

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PPXVJ

Óþekkt

a1252

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PRAIN

Óþekkt

a1255

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PRDRI

Óþekkt

a1755

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PRGKJ

Óþekkt

a1257

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PRODT

Óþekkt

a1258

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PRSCE

Óþekkt

a1756

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PRSPR

Óþekkt

a1757

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PRTNA

Óþekkt

a1263

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PTLMS

Óþekkt

a1264

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PTLNC

Óþekkt

a1266

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PTLUK

Óþekkt

a1267

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PTORA

Óþekkt

a1269

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PTSCR

Óþekkt

a1274

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PTWJS

Óþekkt

a1278

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PTXGS

Óþekkt

a1280

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PTZMA

Óþekkt

a1760

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PZTST

Óþekkt

a1761

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PZTSV

Óþekkt

a1992

Umráðandi sem notar skráningarstafina:RECTO1

Óþekkt

a2085

Umráðandi sem notar skráningarstafina:RECTO21

Óþekkt

a1282

Umráðandi sem notar skráningarstafina:RSSA1

Óþekkt

a2089

Umráðandi sem notar skráningarstafina:SEBATOR

Óþekkt

a1525

Umráðandi sem notar skráningarstafina:SHELL01

Óþekkt

a1762

Umráðandi sem notar skráningarstafina:TIBBN

Óþekkt

a1526

Umráðandi sem notar skráningarstafina:TIF375A

Óþekkt
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a2094

Umráðandi sem notar skráningarstafina:TN733TA

Óþekkt

a2095

Umráðandi sem notar skráningarstafina:TN890CW

Óþekkt

a1994

Umráðandi sem notar skráningarstafina:TX9512

Óþekkt

a1284

Umráðandi sem notar skráningarstafina:TZTAC

Óþekkt

a1285

Umráðandi sem notar skráningarstafina:UJT17

Óþekkt

a1490

Umráðandi sem notar skráningarstafina:UJT300

Óþekkt

a1286

Umráðandi sem notar skráningarstafina:UN450

Óþekkt

a1763

Umráðandi sem notar skráningarstafina:UY209

Óþekkt

a1765

Umráðandi sem notar skráningarstafina:V2LDI

Óþekkt

a1766

Umráðandi sem notar skráningarstafina:V2LDL

Óþekkt

a1769

Umráðandi sem notar skráningarstafina:V2LDU

Óþekkt

a1770

Umráðandi sem notar skráningarstafina:V2LEL

Óþekkt

a1771

Umráðandi sem notar skráningarstafina:V2LFC

Óþekkt

a1772

Umráðandi sem notar skráningarstafina:V2LFL

Óþekkt

a1775

Umráðandi sem notar skráningarstafina:V2LFT

Óþekkt

a1776

Umráðandi sem notar skráningarstafina:V2LGH

Óþekkt

a1777

Umráðandi sem notar skráningarstafina:VPAAA

Óþekkt

a1778

Umráðandi sem notar skráningarstafina:VPAAF

Óþekkt

a1288

Umráðandi sem notar skráningarstafina:VPBDB

Óþekkt

a1289

Umráðandi sem notar skráningarstafina:VPBJV

Óþekkt

a1779

Umráðandi sem notar skráningarstafina:VPBLR

Óþekkt

a1290

Umráðandi sem notar skráningarstafina:VPBMS

Óþekkt

a1780

Umráðandi sem notar skráningarstafina:VPBVG

Óþekkt

a1781

Umráðandi sem notar skráningarstafina:VPBZE

Óþekkt

a1294

Umráðandi sem notar skráningarstafina:VPCVI

Óþekkt

a2097

Umráðandi sem notar skráningarstafina:WARLOC1

Óþekkt

a1997

Umráðandi sem notar skráningarstafina:X6VAFW

Óþekkt

a1295

Umráðandi sem notar skráningarstafina:XAAEX

Óþekkt

a1297

Umráðandi sem notar skráningarstafina:XAESC

Óþekkt

a1786

Umráðandi sem notar skráningarstafina:XAYYY

Óþekkt

a1301

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YRCJF

Óþekkt
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FRAKKLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

a1528

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV1004C

Óþekkt

a1491

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV1005

Óþekkt

a1492

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV1008

Óþekkt

a1493

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV1009

Óþekkt

a1494

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV1010

Óþekkt

a1495

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV1083

Óþekkt

a1496

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV1401

Óþekkt

a2104

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV174CP

Óþekkt

a1499

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV1850

Óþekkt

a1500

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV1929

Óþekkt

a1502

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV2073

Óþekkt

a2010

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV2286

Óþekkt

a1505

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV2421

Óþekkt

a1506

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV2422

Óþekkt

a2011

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV268T

Óþekkt

a1533

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV292CP

Óþekkt

a1789

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV401

Óþekkt

a2012

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV42CP

Óþekkt

a1534

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV450CP

Óþekkt

a1535

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV455CP

Óþekkt

a1537

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV778CP

Óþekkt

a2110

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV815CP

Óþekkt

a1302

Umráðandi sem notar skráningarstafina:ZSEPB

Óþekkt

a1303

Umráðandi sem notar skráningarstafina:ZSOEE

Óþekkt

a1304

Umráðandi sem notar skráningarstafina:ZSPZA

Óþekkt

ÍSLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

38156

ACTION AVIATION UK

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

32255

AERO GMBH

ÞÝSKALAND

499

AERODATA AKTIENGES 1

ÞÝSKALAND

20.8.2015
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ÍSLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

23200

AERODYNAMICS USA

BANDARÍKIN

36014

AEROMARITIME INC

BANDARÍKIN

34802

AIR AMBULANCE SPEC

BANDARÍKIN

1502

AIR ATLANTA

ÍSLAND

35659

AIR CAPITAL PILOT

BANDARÍKIN

32461

AIR CHATEAUX

FRAKKLAND

38219

AIRBOSS OF AMERICA

KANADA

39197

AIRKROL LLC

BANDARÍKIN

33255

AIRON AIR

DANMÖRK

34407

ALCI AVIATION

KANADA

f11420

ALTEX LLC

BANDARÍKIN

f10024

AM General, LLC

BANDARÍKIN

f12848

AMTS AIRCRAFT HOLDINGS LLC-N40DK

BANDARÍKIN

33519

ANPARTSSELSKABET

DANMÖRK

34668

AR AIRWAYS PVT LTD

INDLAND

30047

ASHTON AVIATION

BANDARÍKIN

14399

ASTAR USA LLC

BANDARÍKIN

33503

AVIATION INVENTORY

BANDARÍKIN

f12726

AVIATION SERVICES & SALES INC

BANDARÍKIN

38160

AVON AVIATION LLC

BANDARÍKIN

32522

AVSTAR INTL CORP

BANDARÍKIN

34980

AVTN CAPITAL GRP (2)

BANDARÍKIN

37888

AVTN CONSULTANTS INC

BANDARÍKIN

35734

AVTN PARTN. AMERICA

BANDARÍKIN

32830

AZA AIR LLC

BANDARÍKIN

36035

AZIZ HASSANALI

BANDARÍKIN

f13607

Almond Forest Investments LLC

BANDARÍKIN

33277

Altbridge Projects Ltd.

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

f10803

American Seafood’s Group

BANDARÍKIN

f12473

B.F. Limited Partnership

BANDARÍKIN

24074

BABCOCK AND BROWN

BANDARÍKIN

Nr. 46/338
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ÍSLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

911

BEECHCRAFT AUGSBURG

ÞÝSKALAND

27616

BLUEBIRD CARGO

ÍSLAND

f13941

BP Microsystems Leasing LLC

BANDARÍKIN

28620

BURAQ AIR

LÍBÍA

f10063

Bacchus Consulting, LLC

BANDARÍKIN

f10075

BankNote Aviation Corp.

BANDARÍKIN

f13145

Bar-Aero LLC

BANDARÍKIN

f10077

Basic Capital Majestic

BANDARÍKIN

f10977

BioTek Instruments, Inc.

BANDARÍKIN

37168

Bravo Bravo Investments LLC

BANDARÍKIN

35163

Buddy 4, LLC

BANDARÍKIN

38620

C&S Wholesale Grocers, Inc.

BANDARÍKIN

33155

C3J CHARTER LLC

BANDARÍKIN

33307

CANADIAN NORTH

KANADA

34660

CARIBOU INDUSTRIES

BANDARÍKIN

33272

CIRRUS AIR CLUB

BANDARÍKIN

35180

CJ3 CHARTER LLC

BANDARÍKIN

31719

CLICK MEXICANA

MEXÍKÓ

36331

CLM SRL

ÍTALÍA

32604

CLOSE AIR

BRETLAND

35366

COMFORT LINE LTD

BANDARÍKIN

f12972

CONGO MINING & SERVICES

BANDARÍKIN

27760

CORPORATE ACFT LS

SVISS

39053

CORPORATE AIR SVCS

BANDARÍKIN

33082

CUMULUS INV. HOL.LTD

BRETLAND

f10102

Cambridge Flight Support, LLC

BANDARÍKIN

f10119

Chris James

BAHAMAEYJAR

f10895

Cooper Industries

BANDARÍKIN

34678

DANA AIRLINES

NÍGERÍA

38130

DFASS

BANDARÍKIN

30049

DOVE AIR

BANDARÍKIN

20.8.2015
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ÍSLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

11028

DUNCAN AVIATION

BANDARÍKIN

2766

DYNAMIC PARTNERS BV

HOLLAND

32738

EAST AIR

TADSJIKISTAN

17105

EFS AIRCRAFT

ÞÝSKALAND

33139

ENEX AVIATION SA

MÓNAKÓ

f11774

ENGAGE AVIATION LLC

BANDARÍKIN

30789

EUROLINE AIRCOMPANY

GEORGÍA

4540

EXO -2T N&S AMERICA

BANDARÍKIN

36445

Estrella Aviation

BANDARÍKIN

39126

FARSIGHT TECHNOL.

BANDARÍKIN

34667

FELIX AIRWAYS

JEMEN

3176

FLUGFELAG ISLANDS

ÍSLAND

36160

FLY AWAY AVIATION

BANDARÍKIN

39146

FLYING FASTER SNC

FRAKKLAND

32201

FOUNTAIN AIR

BRETLAND

40721

FREEDOM AIRLINE

KENÍA

39194

FREEDOM AIRLINES INC

BANDARÍKIN

f11142

Fine Line, L.P.

BANDARÍKIN

f10608

Flight Management Services

BANDARÍKIN

34954

GE CAPITAL SOLUTION

BRETLAND

6331

GEMUE GMBH

SVISS

29477

GIFFORD D

BANDARÍKIN

34143

GLOBAL ACFT SOLUTION

BANDARÍKIN

38280

GLOBAL AIR CHRTRS

BANDARÍKIN

37726

GLOBAL WINGS LLC

BANDARÍKIN

38723

HAMMER THOMAS J

BANDARÍKIN

38218

HAPPY AIR TRAVELLERS

TAÍLAND

23127

HARRIS AIR UTAH

BANDARÍKIN

19833

HAWKER PACIFIC 2

ÁSTRALÍA

37851

HAYAT HAVA VE ARAC

TYRKLAND

30256

HELLO

SVISS

Nr. 46/340
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ÍSLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

f10985

HMC Interests LLC

BANDARÍKIN

36897

HOLDING TERRY A

BRETLAND

26436

HOLIDAY RETIREMENT

BANDARÍKIN

36115

HZ AVIATION LTD

ÍSRAEL

f10800

Herzog Contracting Corp.

BANDARÍKIN

f12242

Hope Million Ltd Bvi

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

1479

ICELANDAIR

ÍSLAND

33477

INTEGRA MAP

SPÁNN

f11407

IT AVIATION LLC

BANDARÍKIN

31393

ITAB (2)

LÝÐVELDIÐ KONGÓ

34334

ITTAG LLC

BANDARÍKIN

f10258

Indefensible Corporation (DJMD Corporation)

BANDARÍKIN

35682

Investair 300, LLC

BANDARÍKIN

36959

JB AVIATION LLC

BANDARÍKIN

f12816

JCE LEASING LLC

BANDARÍKIN

25830

JEDINAK R AND R

KANADA

f11391

JEFFERSON FINANCIAL COMPANY

BANDARÍKIN

f12803

JEM AVIATION LLC

BANDARÍKIN

f11814

JET AIR AIRCRAFT LEASING LLC

BANDARÍKIN

36921

JETAVIVA LLC

BANDARÍKIN

30465

JETWORKS

BANDARÍKIN

31939

JOKLAFLUG

ÍSLAND

36618

JPATS

BANDARÍKIN

f13350

JT Aviation Leasing Co. LLC

BANDARÍKIN

f10903

Jesse Duplantis Ministries

BANDARÍKIN

37333

KAVAN LLC

BANDARÍKIN

35730

KIRLAND 41025 LLC

BANDARÍKIN

30456

KMI MANAGEMENT

BANDARÍKIN

35444

Koch Industries

BANDARÍKIN

f11783

L60-215 HOLDINGS LLC

BANDARÍKIN

34973

LAMONT SEA MARITIME

BANDARÍKIN

20.8.2015
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ÍSLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

27994

LIFTWOOD

BRETLAND

f10301

LKM, Inc.

BANDARÍKIN

f10902

Landow 101 Inc.

BANDARÍKIN

f10996

Laurence Di Francesco

BANDARÍKIN

38705

Logistics Business Services LLC

BANDARÍKIN

26857

MAINE AVIATION SALES

BANDARÍKIN

f12845

MARI LLC

BANDARÍKIN

f11446

MARIGOT LLC

BANDARÍKIN

37082

MARK IV AVIATION LTD

BAHAMAEYJAR

32248

MARRON VENTURES

SVISS

f11780

MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT CO

BANDARÍKIN

f12795

MERCER AIR LLC

BANDARÍKIN

36609

MIG AVIATION (UK)LTD

BRETLAND

805

MIL COLOMBIA

KÓLUMBÍA

7907

MIL EGYPT (3)

EGYPTALAND

1105

MIL ISRAEL

ÍSRAEL

1880

MIL MEXICO

MEXÍKÓ

1111

MIL NORWAY

NOREGUR

5556

MIL SAUDI (RSF)

SÁDI-ARABÍA

19955

MIL UKRAINE

ÚKRAÍNA

823

MIL US NAVY

BANDARÍKIN

30154

MISSIONAIR S.L.

SPÁNN

f11373

MOUNTAIN SHADOW VENTURES LLC

BANDARÍKIN

34584

MUNSTER JET PARTNER

ÍRLAND

f13782

Manivalva, S.A

PANAMA

f12191

Mr Chow Enterprises, LTD

BANDARÍKIN

f10320

Mutual of Omaha

BANDARÍKIN

35669

NATO AIRLIFT

LÚXEMBORG

37436

NEXTANT AEROSPACE

BANDARÍKIN

35419

NORLANDAIR

ÍSLAND

31976

OTTER INSPIRATIONS

BANDARÍKIN

Nr. 46/342
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ÍSLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

f12488

Onni Airways Ltd.

KANADA

27784

PACIFIC JET

BANDARÍKIN

33063

PANADERO ENERGY LLC

BANDARÍKIN

39027

PEAK PACIFIC GLOBAL

KÍNA

f11817

PEGASUS AVIATION II INC

BANDARÍKIN

9516

PEREGRINE AVIATION

BANDARÍKIN

38365

POSEIDON FINANCE

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

29769

PREMIERE FLIGHT

BANDARÍKIN

30137

PRIMERA AIR

ÍSLAND

28212

PROVINCIAL AIRLINES

KANADA

30279

Papier Mettler

ÞÝSKALAND

25580

Pioneer Private Aviation

BANDARÍKIN

f10370

Pyle Group LLC

BANDARÍKIN

31967

RADIOACTIVE

BANDARÍKIN

36291

RAFAN HOLDING BV

HOLLAND

31179

RB AVTN USA

BANDARÍKIN

38738

REVA AIR AMBULANCE

BANDARÍKIN

38098

RH-Flugdienst GmbH & CO. KG

ÞÝSKALAND

33695

ROSS AVIATION INC

BANDARÍKIN

f10763

Raven Aviation LLC

BANDARÍKIN

f10380

Redleaf Management Company, LLC

BANDARÍKIN

23948

S GOUV.DU QUEBEC

KANADA

29518

SAAB ACFT OF AMERICA

BANDARÍKIN

33986

SELVA LTDA.

KÓLUMBÍA

38122

SERVICIOS AER. PROF.

DÓMINÍSKA LÝÐVELDIÐ

36425

SINGAPORE FLYING C.

SINGAPÚR

24369

SK-AIR

SLÓVAKÍA

32244

SKY JET AVTN UGANDA

ÚGANDA

32799

SKY KING INC

BANDARÍKIN

38981

SKY RESEARCH INC

BANDARÍKIN

27489

SKY RIVER MANAGEMENT

BANDARÍKIN

20.8.2015
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ÍSLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

32954

SLW INTERNATIONAL

BANDARÍKIN

32599

SOUTHERN AIR SYSTEMS

BANDARÍKIN

32603

SPRING AIR

BRETLAND

36338

STRATEGIC MOVES

BANDARÍKIN

34530

SUMMER SUN TRADING

SUÐUR-AFRÍKA

8397

SUNCOAST AVIATION

BANDARÍKIN

37653

SUNRISE AIRWAYS

SAMBANDSLÝÐVELDIÐ TANSANÍA

34627

SWIFTJET INC.

KANADA

f11884

Saratoga, INC.

BANDARÍKIN

20236

Sequoia Properties, LLC

BANDARÍKIN

28475

Silk Way Airlines

ASERBAÍDSJAN

f12111

Supervalu Inc.

BANDARÍKIN

35130

Switchback Argentina, LLC

BANDARÍKIN

30863

TABY AIR MAINTENANCE

SVÍÞJÓÐ

30936

TANGO-LIMA AVIATION

FRAKKLAND

34842

TINKLER GROUP AVTN

ÁSTRALÍA

31974

TOWER AVTN OF READIN

BANDARÍKIN

32766

TRADEWIND AVTN

BANDARÍKIN

38201

TRONOS CANADA

KANADA

32928

TUNISAIR EXPRESS

TÚNIS

39039

Telescope Capital, LLC

BANDARÍKIN

f11002

Titan International Inc.

BANDARÍKIN

f10447

Town Fair Tires

BANDARÍKIN

25448

UKRAINE CARGO AIRWAY

ÚKRAÍNA

35124

UNICREDIT GLOBAL

AUSTURRÍKI

36942

UNITED ACFT SERVICES

BANDARÍKIN

35464

UNIVERSAL AIR SVCS

BRETLAND

28951

US EPPERSON UNDERWRT

BANDARÍKIN

20609

VOLKSWAGEN USA

BANDARÍKIN

f11345

VS MANAGEMENT LLC

BANDARÍKIN

f11852

Valor Aviation LLC

BANDARÍKIN

Nr. 46/344
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ÍSLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

f10841

W&J Air, LLC

BANDARÍKIN

33375

WAYLOCK OVERSEAS LTD

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

38980

WAYPOINT AERONAUTIC.

BANDARÍKIN

f11376

WESTERN ASSET MANAGEMENT CO

BANDARÍKIN

f11383

WESTWIND BROTHERS INC

BANDARÍKIN

f11029

WHITE LODGING SERVICES

BANDARÍKIN

39113

WORLD MARKET AVTN

BANDARÍKIN

6357

WORLD WIDE AIRCRAFT

KANADA

38716

WORLDWIDE ACFT SVCS

BANDARÍKIN

40090

WOW AIR

ÍSLAND

f11839

Western Air Crews

BANDARÍKIN

f12486

Wolrd Heir, Inc

BANDARÍKIN

37431

ZAIN SD FZE

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

34395

ZAPOLARYE

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

a11742

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N1459A

Óþekkt

a11480

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N1667J

Óþekkt

a11492

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N428CC

Óþekkt

a11516

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N988T

Óþekkt

a11521

Umráðandi sem notar skráningarstafina: P4TCO

Óþekkt

a11524

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PPPRR

Óþekkt

ÍRLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

34931

Blue Nightingale Trading

SUÐUR-AFRÍKA

32901

142955 ONTARIO LTD

KANADA

37435

921BE LLC

BANDARÍKIN

35023

ACFT FINANCE TRUST

ÍRLAND

31510

ACP JETS

BANDARÍKIN

f11447

ADC AVIATION LLC

BANDARÍKIN

f10775

ADP Aviation, LLC

BANDARÍKIN

132

AER LINGUS

ÍRLAND

20.8.2015
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ÍRLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

29293

AERO TIMBER PARTNERS

BANDARÍKIN

23714

AERO TOY STORE LLC

BANDARÍKIN

28752

AEROMANAGMENT GROUP

BANDARÍKIN

32813

AIR BLESSING

BANDARÍKIN

298

AIR CONTRACTORS

ÍRLAND

7057

AIR SHAMROCK

BANDARÍKIN

32218

AIR TAHOMA

BANDARÍKIN

28432

AIR TREK

BANDARÍKIN

30118

AIRCRAFT INTL RENT

ÍRLAND

34285

ALCHEMIST JET AIR LLC

BANDARÍKIN

f12838

ALEDO SUB LLC

BANDARÍKIN

26140

ALLTECH

BANDARÍKIN

30995

ALPHA ONE FLIGHT SERVICES

BANDARÍKIN

f12957

AMC 50 LLC

BANDARÍKIN

27173

APACHE CORP

BANDARÍKIN

38618

AR INVESTMENTS LLC.

BANDARÍKIN

39205

ARGOS CAPITAL MNGT

BANDARÍKIN

37935

ASIA AVTN COMPANY

SINGAPÚR

29280

ASTOR STREET ASSET

BANDARÍKIN

33136

ATLANTIC AV KTEB

BANDARÍKIN

33008

AVIA PARTNER DENMARK

DANMÖRK

36309

AVIANOVA (RUSSIA)

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

f11798

AVION SALES LLC

BANDARÍKIN

29670

Aero Ways Inc

BANDARÍKIN

f10007

Air Reese, LLC

BANDARÍKIN

f10765

Alaska Eastern Partners

BANDARÍKIN

36324

Altis

ÍRLAND

33209

Altivia Flight

SINGAPÚR

f12155

Amalgamated Consolidated, Inc.

BANDARÍKIN

f12108

Ambassador Marketing International Inc.

BANDARÍKIN

26369

B&G LEASING

BANDARÍKIN
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34053

BANK OF NOVA SCOTIA

KANADA

31686

BARNARD AVIATION

BANDARÍKIN

1537

BAXTER HEALTH CARE

BANDARÍKIN

34487

BAZIS INTL INC.

KANADA

33090

BEACON AVIATION

ÍRLAND

f11361

BEAUTY CENTRAL LLC

BANDARÍKIN

25114

BECKER GROUP

BANDARÍKIN

32660

BEDEK AVIATION

ÍSRAEL

38915

BEL AIR LLC

BANDARÍKIN

33557

BIG PLAY FLIGHT SVCS

BANDARÍKIN

33247

BLUE CITY HOLDINGS

BANDARÍKIN

f11410

BORG HOLDINGS LLC

BANDARÍKIN

31975

BOULDER US

BANDARÍKIN

37279

BUSINESS A.CENTRE CO

TAÍLAND

1868

Bard (C.R. Bard Inc)

BANDARÍKIN

f12103

Benson Football, LLC

BANDARÍKIN

35372

Bindley Capital Partners

BANDARÍKIN

f12682

Bombardier New Aircraft

BANDARÍKIN

36888

Boston Scientific Corp

BANDARÍKIN

f11899

C C Media Holdings Inc

BANDARÍKIN

35160

C. Dot Aviation, LLC

BANDARÍKIN

30615

CARLISLE HOLDINGS LLC

BANDARÍKIN

30896

CCA AIR CHARTER

BANDARÍKIN

29250

CENTURION AVTN SRVCS

BANDARÍKIN

36860

CESSNA FINANCE CORP

BRETLAND

f11418

CESSNA FINANCE CORP

BRETLAND

5078

CINTAS

BANDARÍKIN

21455

CITYJET

ÍRLAND

36082

CMC GROUP INC

BANDARÍKIN

32509

COOK AIRCRAFT LEASNG

BANDARÍKIN

19036

CORPORATE JETS PA

BANDARÍKIN
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28444

CROSS AVTN

BRETLAND

f11386

CUNA MUTUAL INSURANCE SOCIETY

BANDARÍKIN

f13609

Center for Disease Detection LLC

BANDARÍKIN

f12458

Codale Electric Supply Inc.

BANDARÍKIN

f13788

Constellation Productions

BANDARÍKIN

30753

Covidien

BANDARÍKIN

f10987

Cozzens and Cudahy Air

BANDARÍKIN

f10650

DARBY HOLDINGS

Óþekkt

f11469

DELAWARE GLOBAL OPERATION LLC

BANDARÍKIN

31690

DELTA JET USA

BANDARÍKIN

24235

DENISTON ENTERPRISES

BANDARÍKIN

30715

DMB Aviation

BANDARÍKIN

35370

DOMINOS PIZZA (2)

BANDARÍKIN

28485

DOW CORNING

BANDARÍKIN

f12713

DSS214 LLC

BANDARÍKIN

27997

DYNAMIC AVIATION SERVICES INC

BANDARÍKIN

f13128

David A. Duffield/ Pegasus VI, LLC.

BANDARÍKIN

35072

EAC AIR LLC

BANDARÍKIN

8339

EATON

BANDARÍKIN

1009

ELI LILLY

BANDARÍKIN

23828

EMC IRELAND

ÍRLAND

23627

EMERCOM RUSSIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

33649

ENCORE 684 LLC

BANDARÍKIN

f11381

ENCORE/SB AVIATION LLC

BANDARÍKIN

f12801

EUROPEAN AIRCRAFT CHARTER INC

BANDARÍKIN

f10176

Energy Corporation of America

BANDARÍKIN

f10183

Executive Flight Solutions, LLC

BANDARÍKIN

33361

FAGEN INC

BANDARÍKIN

29521

FAIRMONT AVIATION SE

KANADA

32271

FAST LINK EGYPT

EGYPTALAND

34792

FASTNET JET ALLIANCE

ÍRLAND
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21578

FEDERAL MOGUL

BANDARÍKIN

28181

FERRO CORP

BANDARÍKIN

30469

FIRST VIRTUAL AIR

BANDARÍKIN

31774

FLYING SQUIRREL

BANDARÍKIN

34371

FREEBIRD MNGMT LTD.

ÍRLAND

3826

FRIEDKIN INTL

BANDARÍKIN

f10208

Flightstar Corporation

BANDARÍKIN

f11889

Futura Travels Limited

INDLAND

39022

GAUGHAN FLYING LLC

BANDARÍKIN

38550

GC INTERNATIONAL LLC

BANDARÍKIN

22286

GE CAPITAL-GECAS EI

ÍRLAND

26624

GENERAL MILLS SALES

BANDARÍKIN

38543

GEORGE GUND 3

BANDARÍKIN

f12778

GIV EXEC JET LLC

BANDARÍKIN

36512

GLOBAL JETCARE

BANDARÍKIN

23814

GLOBAL WINGS LTD

SVISS

3964

GOODYEAR

BANDARÍKIN

f10230

GPAir Limited

KANADA

f11374

GREEN CHAIR PRODUCTIONS INC

BANDARÍKIN

f12820

GREENBRIER CAPITAL LLC

BANDARÍKIN

26847

GREENHILL AVTN

BANDARÍKIN

31561

GULF PACIFIC AVTN SV

BANDARÍKIN

f11239

GameStop, Inc

BANDARÍKIN

f13449

General Dynamics Land Systems

BANDARÍKIN

f12159

Gilead Sciences

BANDARÍKIN

10229

Goodman Real Estate, Inc.

ÞÝSKALAND

f10231

Graham Brothers Construction Co., Inc

BANDARÍKIN

22958

Group Holdings

BANDARÍKIN

f13612

Guthy Renker Aviation

BANDARÍKIN

28219

HARLEY-DAVIDSON

BANDARÍKIN

31054

HEAVYLIFT INT.

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN
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35241

HIGHFIELDS CAP MGMT

BANDARÍKIN

33420

HOWARD HOLDINGS PLC

ÍRLAND

5170

HUMANA

BANDARÍKIN

f10901

Hormel Foods Corporation

BANDARÍKIN

f11193

IAMAW

BANDARÍKIN

24747

IFFTG

BANDARÍKIN

32500

ILFC IRELAND LTD

ÍRLAND

f11378

INDIGO MANAGEMENT CO

BANDARÍKIN

21409

IRVING AIR SERVICE

KANADA

27861

JEP LEASING

BANDARÍKIN

22094

JEPPESEN UK LTD

BRETLAND

32549

JET CLIPPER JOHNNY

BANDARÍKIN

35926

JET LOGISTICS INC

BANDARÍKIN

35981

JET SHARES ONLY

BANDARÍKIN

32652

JET SMART INC

BANDARÍKIN

30210

JET-A-WAY CHARTERS

BANDARÍKIN

34915

JKB JET HOLDINGS LLC

BANDARÍKIN

39282

James S Offield

BANDARÍKIN

31850

Jarden Corp

BANDARÍKIN

34314

Jet Direct Aviation (óskað eftir gjaldþrotaskiptum 25.2.2009)

BANDARÍKIN

f10282

John M. Connors, Jr.

BANDARÍKIN

1584

Johnson&Johnson

BANDARÍKIN

35520

Jones International Aviation LLC

BANDARÍKIN

f10702

KEB Aircraft Sales, Inc.

BANDARÍKIN

8180

KELLOGG

BANDARÍKIN

f11341

KKN TRANSPORTATION LEASING LLC

BANDARÍKIN

f10287

Kenair, Inc.

BANDARÍKIN

f11016

Kendall Jackson Wine Estates

BANDARÍKIN

f10713

Konfara Company

BANDARÍKIN

31706

LCG ENTERPRISES

BANDARÍKIN
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35616

LEONARD GREEN & PART

BANDARÍKIN

32207

LISBON LIMITED

BERMÚDAEYJAR

28852

LONDON CITY JET

BRETLAND

36958

LUNA ENTERTAINMENT

BANDARÍKIN

f10295

Leco Corporation

BANDARÍKIN

29729

Letica Leasing LLC

BANDARÍKIN

f10302

Lower Cross Aircraft Corp.

BANDARÍKIN

38901

M&M AVIATION GROUP

BANDARÍKIN

36961

MAGELLAN A/C SVCS

ÍRLAND

30454

MAJJEC JHETT

BANDARÍKIN

26422

MANDAN

BANDARÍKIN

38653

MANHAG AG

SVISS

27630

MERCURY ENGINEERING

ÍRLAND

30050

MHS TRAVEL & CHTR

BANDARÍKIN

f13615

MIDES SEM DE CV

EL SALVADOR

1104

MIL IRELAND

ÍRLAND

f10317

MMB Management Advisory Services

BANDARÍKIN

31703

MMRB SERVICES

BANDARÍKIN

35625

MODESTO EXEC AIR CHR

BANDARÍKIN

f11411

MONAVIE AIRCRAFT LEASING LLC

BANDARÍKIN

36426

MPW INDUSTRIAL SVCS

BANDARÍKIN

32479

MVA AVIATION LTD.

BRETLAND

f12230

Mannco LLC

BANDARÍKIN

f10507

Midland Financial Co.

BANDARÍKIN

f12940

Motorola Solutions, Inc.

BANDARÍKIN

f10968

Mozart Investments, Inc.

BANDARÍKIN

f12769

N48KZ LLC

BANDARÍKIN

39276

N583KD LLC

BANDARÍKIN

18796

N728LW LLC

BANDARÍKIN

f10328

NCR Corporation

BANDARÍKIN

18352

NESTLE PURINA PETCAR

BANDARÍKIN
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29867

NEXT FLIGHT JETS

BANDARÍKIN

32930

NINETY EIGHT AVTN

BANDARÍKIN

37562

NONSTOP AVIATION

BANDARÍKIN

11930

NORTH AMERICAN AIRL

BANDARÍKIN

f10962

NORTH AMERICAN FLIGHT SERVICES

BANDARÍKIN

26985

NORTH STAR AVTN

BANDARÍKIN

f10919

Noble Energy, Inc.

BANDARÍKIN

f10334

Noel Group Aviation

BANDARÍKIN

f12093

Nustar Logistics

BANDARÍKIN

32397

OFFICE DEPOT

BANDARÍKIN

37310

OKAY AIRWAYS

KÍNA

9116

OMEGA AIR (USA)

BANDARÍKIN

7079

ORBIS INTL

BANDARÍKIN

35897

OSLO EXPRESS

BANDARÍKIN

2079

OWENS ILLINOIS

BANDARÍKIN

f11106

Orange Crimson Aviation, LLC

BANDARÍKIN

10012

P & E PROPERTIES

BANDARÍKIN

33261

PACIFIC SKY

KANADA

8792

PALMER A

BANDARÍKIN

29783

PEGASUS AVIATION CA

BANDARÍKIN

36816

PHILLIPS EDISON & CO

BANDARÍKIN

32055

PIONEER ADVENTURES

NÝJA-SJÁLAND

39139

PITCH LINK LLC

BANDARÍKIN

f10361

PNC Financial Services Group

BANDARÍKIN

f11419

POLAR BEAR EXPRESS II LLC

BANDARÍKIN

32096

PRIME AVIATION JSC

KASAKSTAN

34180

PROFESSIONAL CARE

BANDARÍKIN

3252

PepsiCo, Inc.

BANDARÍKIN

31045

PrivateSky Aviation LLC

BANDARÍKIN

7076

Project ORBIS International, Inc.

FRAKKLAND

26605

QUEST AVTN

BANDARÍKIN
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32706

RBGT LLC

BANDARÍKIN

f10978

REAUD MORGAN QUINN

BANDARÍKIN

31234

RED BARN FARMS

BANDARÍKIN

38890

RKK Management, Inc.

BANDARÍKIN

f11777

ROBINSON LEASING INC

BANDARÍKIN

23899

ROLLINS INC.

BANDARÍKIN

29788

RORO 212

BANDARÍKIN

31502

ROTOR TRADE (ARC)

BANDARÍKIN

2292

ROWAN COMPANIES PLC

BANDARÍKIN

30090

RUSAVIATION

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

39971

RUUD LIGHTING INC

BANDARÍKIN

8651

RYANAIR

ÍRLAND

28054

SAFEWAY

BANDARÍKIN

34898

SD VERMOGENSVERWALT

ÞÝSKALAND

f12851

SDL MANAGEMENT COMPANY LLC

BANDARÍKIN

871

SEAGULL AIRCRAFT CORP

BANDARÍKIN

24869

SIERRA PACIFIC IND

BANDARÍKIN

36640

SIM SAS

FRAKKLAND

f12817

SITRICK AND CO

BANDARÍKIN

31192

SOUTHERN JET MGMT

BANDARÍKIN

28509

SPEEDWINGS BUSINESS SA

MEXÍKÓ

f12106

SPG Frank Group (SPG Management, LLC and Frank
Group, LLC)

BANDARÍKIN

31823

STARSHIP ENTERPRISE

BANDARÍKIN

131

STOBART AIR

ÍRLAND

f10397

Select Management Resources, LLC

BANDARÍKIN

f10824

Seminole Tribe of Florida

BANDARÍKIN

f14029

Signature Group LLC

BANDARÍKIN

f13116

Standridge Color Corporation

BANDARÍKIN

f10501

Sunoco Inc.

BANDARÍKIN

35071

T2 Aviation Mgmt.

BANDARÍKIN
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32156

TALLWOOD MANAGEMNT

BANDARÍKIN

3696

TEXAS INSTRUMENTS

BANDARÍKIN

f11309

THIRD SECURITY LLC

BANDARÍKIN

f13842

TLS Aviation LLC

BANDARÍKIN

f12991

TONY DOWNS FOODS

BANDARÍKIN

26406

TRANS WEST AIR SRVCS

BANDARÍKIN

9788

TRANSIT AIR SRVC

BANDARÍKIN

29623

TRICYCLE AVIATION

BANDARÍKIN

38625

Tashi Corporation

BANDARÍKIN

f10441

The Sherwin-Williams Company

BANDARÍKIN

f12692

UNICORP AVIATION LLC

BANDARÍKIN

2797

UNITED STATES STEEL

BANDARÍKIN

9252

University Corporation for Atmospheric Research (UCAR)

BANDARÍKIN

9275

VALLEJO INVESTMENTS

BANDARÍKIN

f11803

VALLEY JET LLC

BANDARÍKIN

29120

VEN AIR

ÍRLAND

32119

VIA FELIZ II

BANDARÍKIN

24690

VICTORY AVTN FLORIDA

BANDARÍKIN

28043

VILLAGE EQUIPMENT

BANDARÍKIN

36447

VTB LEASING (EUROPE)

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

5187

WELDBEND

BANDARÍKIN

35439

WELLS FARGO BANK NW

BANDARÍKIN

31125

WESTON LTD

ÍRLAND

38797

WILDGOOSE LLC

BANDARÍKIN

33542

WING FINANCIAL LLC

BANDARÍKIN

28282

WINGEDFOOT AVTN

BANDARÍKIN

38212

WINGS AVIATION (DE)

BANDARÍKIN

29233

WRENAIR

ÍRLAND

36499

Warner Chilcott (US), LLC

BANDARÍKIN

f10815

Washington Penn Plastic Company

BANDARÍKIN
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f10789

Wells Fargo Bank Northwest, c/o Morgan & Morgan

BANDARÍKIN

f10792

Werner Enterprises Inc.

BANDARÍKIN

f10784

Wilmington Trust

BANDARÍKIN

32454

XJET USA

BANDARÍKIN

31649

Z1 HOLDINGS

BANDARÍKIN

39577

ZAROX HOLDINGS LTD

GÍBRALTAR

a11477

Umráðandi sem notar skráningarstafina: HP1A

Óþekkt

a11491

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N415MX

Óþekkt

a12818

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N786JB

Óþekkt

a12861

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N920JS

Óþekkt

a12917

Umráðandi sem notar skráningarstafina: XABEG

MEXÍKÓ

ÍTALÍA
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

f12167

251 Finance Inc

BANDARÍKIN

37781

43 AIR SCHOOL

SUÐUR-AFRÍKA

39001

546 PARTICIPACOES

BRASILÍA

37425

ABBERTON LTD

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

24650

ABU DHABI AVIATION

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

29651

AEROMANAGEMENT EUROP

ÍTALÍA

31391

AERONORD-GROUP

LÝÐVELDIÐ MOLDÓVA

30371

AEROPORTUL MARCULEST

LÝÐVELDIÐ MOLDÓVA

19195

AEROTRANSPORTES PRIV

MEXÍKÓ

35660

AEROYACHT INVESTMENT

ÍTALÍA

22368

AGUSTA WESTLAND SPA

ÍTALÍA

29450

AIC CANADA

KANADA

39537

AIR CANADA ROUGE

KANADA

11479

AIR DOLOMITI

ÍTALÍA

32715

AIR FOUR S.P.A.

ÍTALÍA

30965

AIR ITALY

ÍTALÍA

36964

AIR MANDALY 2

ÓSKILGREINT

20.8.2015
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31884

AIR PRESTIGIO

BANDARÍKIN

35312

AIR SPEA S.R.L.

ÍTALÍA

36050

AIR TEAM EXCUTIVE

ÍTALÍA

34676

AIR UGANDA

ÚGANDA

9953

AIR VALLEE

ÍTALÍA

33278

AIR WING S.P.A.

ÍTALÍA

30283

AIRCRAFT PROPERTIES

BANDARÍKIN

32513

AIRCRAFT SYSTEM

SUÐUR-AFRÍKA

27328

AIRSTARS AIRWAY

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

37604

ALBATROS ACFT CORP

KANADA

30526

ALBATROS AIRWAYS

ALBANÍA

9303

ALBERTO CULVER

BANDARÍKIN

34831

ALITALIA C.A.I. SPA

ÍTALÍA

36390

ALLIBO AIR CARGO

LÍBÍA

28123

AMRASH

BANDARÍKIN

f13950

ASTRA HOLDINGS INC.

VENESÚELA

36508

AVIATION CAPITAL SOL

BRETLAND

36451

AXSOA S.P.A.

ÍTALÍA

f11555

Aero Taxis Metropolitanos

Óþekkt

f10004

Air Mercury, Ltd.

BERMÚDAEYJAR

f10307

AirBar LLC

BANDARÍKIN

f10022

Alcoa, Inc.

BANDARÍKIN

31568

Alenia Aermacchi S.p.A.

ÍTALÍA

29878

BALMORAL AIR PTY

ÁSTRALÍA

31999

BASHKORTOSTAN AIR

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

34857

BB FLY S.R.L.

ÍTALÍA

20198

BELAVIA AIRLINES

BELARUS

31421

BELLE AIR

ALBANÍA

32891

BERJAYA AIR SDN (2)

MALASÍA

32734

BLUE JET

BANDARÍKIN

31928

BLUE MERCURY S.R.L.

ÍTALÍA
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26015

BLUE PANORAMA LI

ÍTALÍA

38958

BLUE PANORAMA (2) LI

ÍTALÍA

f11338

BLUE STAR MANAGEMENT SERVICES CORP

BANDARÍKIN

36408

BLUEBAIR JET

SVISS

37770

BOEING WICHITA IDS

BANDARÍKIN

38549

BOMBARDIER LEARJET

BANDARÍKIN

37190

BORDER GUARD EP

PÓLLAND

35243

BRAATHENS TRAINING

SVÍÞJÓÐ

39045

BRAZIL TRADING LTDA

BRASILÍA

32566

BRENZIL PTY

ÁSTRALÍA

27675

BUDDHA AIR

NEPAL

35914

BUSINESS AIR PARTS

BANDARÍKIN

f13502

Biotab Nutraceuticals

BANDARÍKIN

f10086

Black Diamond Aviation

BANDARÍKIN

36979

C FLY S.R.L.

ÍTALÍA

f10100

C. Cary Patterson

BANDARÍKIN

19019

CABLEAIR

BANDARÍKIN

5083

CAI

ÍTALÍA

f11308

CANDYBAR AVIATION LLC

BANDARÍKIN

32079

CAREMARK AVIATION

BANDARÍKIN

35318

CARGOLUX ITALIA

ÍTALÍA

36379

CARISLE BAY

SVISS

26954

CARNIVAL CORP

BANDARÍKIN

38117

CAROPAN COMPANY SA

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

31898

CATEX USA

BANDARÍKIN

36292

CERAMICA CLEOPATRA

EGYPTALAND

36770

CHEMIPLASTICA

BRETLAND

35645

CN AVIATION

BANDARÍKIN

24759

CNH America LLC

BANDARÍKIN

35761

CORPO FORRESTALE

ÍTALÍA

38402

COTEMINAS

BRASILÍA
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f13770

Cameron industries consult Inc.

BRESKU JÓMFRÚAEYJAR

f12602

Cartera de Inversiones Venezola C.A.

BANDARÍKIN

30812

Consolidated Investment Group

BANDARÍKIN

37371

DAKO AIRLINES SA

LÚXEMBORG

32598

DELIA A/S

DANMÖRK

36591

DELMAR SYSTEMS INC.

BANDARÍKIN

36268

DELTON GROUP INC.

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

27358

DI AIR

SVARTFJALLALAND

18428

DOLE FOODS

BANDARÍKIN

28426

DOLPHIN AIR EXPRESS

ÍTALÍA

9322

DOMUS

ÍTALÍA

f11470

DOUBLE V RESOURCES LLC

BANDARÍKIN

30245

DRAX GROUP

BANDARÍKIN

31864

DS AVIATION

ÍSRAEL

23676

DUDMASTON LTD

SVISS

29468

Dillard’s Inc.

BANDARÍKIN

39049

E C MENZIES AVIATION

BANDARÍKIN

33586

E+A AVIATION

SVISS

24307

ELITICINO SA

SVISS

27824

ELIWORK SRL

ÍTALÍA

8149

ENAV ITALIA

ÍTALÍA

34700

EP AVIATION LLC

BANDARÍKIN

1039

ETHIOPIAN AIRLINES

EÞÍÓPÍA

5051

EUROFLY SERVICE

ÍTALÍA

f12110

EUROJET HOLDINGS LTD

BERMÚDAEYJAR

29693

EUTELIA S.P.A.

ÍTALÍA

36996

EXECUJET CHARTER SVC

BANDARÍKIN

f12669

Elk Mountain Consulting LLC

BANDARÍKIN

f11891

Encanto Investment Inc

BANDARÍKIN

f12791

FERTITTA ENTERTAINMENT LLC

BANDARÍKIN

31996

FIBA AIR HAVA

TYRKLAND
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24342

FININVEST

ÍTALÍA

31464

FLIGH TEST ASSOCIATE

BANDARÍKIN

32391

FLIGHTPARTNER

BRETLAND

36118

FLY540 KENYA

KENÍA

21557

FLYNOR JET

ÍTALÍA

38931

FORTE AVIATION PARTS

BANDARÍKIN

37983

FRI-EL GREEN POWER

ÍTALÍA

f10871

Fort Calumet Company

BANDARÍKIN

f12234

Full Hill Limited Hong Kong

HONG KONG SAR

f12550

Full Wing Holdings Limited

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

32161

G350 LEASING LLC

BANDARÍKIN

34858

GALAXY AIRWAYS INC.

KANADA

37037

GAMAY ENTERPRISES LT

BRASILÍA

35213

GEDEAM TOURISM S.A.

LÚXEMBORG

30273

GEFA LEASING GMBH

ÞÝSKALAND

29961

GENERAL WORK GUINEA

MIÐBAUGS-GÍNEA

36315

GEO LOGISTICA

ÍTALÍA

36948

GIANAIR LTD

GANA

36179

GLENN EAGLES RESEARC

BRETLAND

f12981

GLOBAL MANAGEMENT CONSULTING LTD

BANDARÍKIN

33783

GLOBUS LLC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

27805

GMG AIRLINES LTD

BANGLADESS

32024

GMR INDUSTRY LTD

INDLAND

29615

GOLDEN AIR SRL

ÍTALÍA

32887

GP Aviation

BANDARÍKIN

f11463

GR1040 INC

BANDARÍKIN

36873

GRASKOP AVIATION LLC

BRASILÍA

31017

GULF AVIATION

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

32263

GUTMEN INC.

BRASILÍA

f10228

Golden Gaming

BANDARÍKIN

32296

HANSUNG AIRLINES

LÝÐVELDIÐ KÓREA
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34031

HAWKER 700LTD

BRETLAND

f10248

HGA, LLC

BANDARÍKIN

37563

HIGH TECH AIRCRAFT 2

BANDARÍKIN

22863

HUBBARD ENTERPRISES

BANDARÍKIN

31089

Hawker Aviation LLC

BANDARÍKIN

f12241

Hermes Capital Limited Bermuda

BERMÚDAEYJAR

37842

IBEX AIR CHARTER

LÍBANON

25061

INAER AVIATION ITALIA S.p.A.

ÍTALÍA

36788

INDONESIA AIR TRA (2)

INDÓNESÍA

36455

INTL AVIATION LLC

BANDARÍKIN

27510

ITALEASE

ÍTALÍA

f13901

Indika Mitra Investments Pte Ltd

BANDARÍKIN

f10259

Inversiones Far West Inc.

BANDARÍKIN

38415

JB AVIATION II LLC

BANDARÍKIN

37841

JBS S/A

BRASILÍA

35564

JET AVIATION (VA)

BANDARÍKIN

38551

JET AVIVA LLC

BANDARÍKIN

25029

JET PLANE CORP

DANMÖRK

31941

JET SUPPORT GROUP

CAYMAN-EYJAR

32677

JETALLIANCE EAST JSC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

38438

JETCOM S.R.L.

ÍTALÍA

34346

JETDIRECT AVTN INC

BANDARÍKIN

32062

JETEX FLIGHT SUPPORT

LÍBÍA

30695

JETLINK EXPRESS

KENÍA

34576

JETPLANET S.R.L.

ÍTALÍA

f12752

JK AVIATION LLC

BANDARÍKIN

f12763

JODA LLC

BANDARÍKIN

30609

JSC NORDAVIA-RA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

f10283

JSM at FALCON, LLC

BANDARÍKIN

32068

K & M AVIATION

BANDARÍKIN

36322

KARNAVATI AVIATION

INDLAND
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38012

KAUPÉ AVIATION LTD

SVISS

29205

KND AIRCRAFT LEASING

BRETLAND

f11389

L & L LEASING IV LLC

BANDARÍKIN

32713

LAUTHER-PHILLIPS

BANDARÍKIN

29027

LEADING EDGE

BANDARÍKIN

38276

LEILA JET LTD.

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

30044

LEMOINE INVESTMENTS

BANDARÍKIN

31451

LENNAR

BANDARÍKIN

23188

LIBYAN AIR AMBULANCE

LÍBÍA

39036

LIFEJET LTD.

MALTA

18942

LINDSTROEM ENAR

SVÍÞJÓÐ

33253

LINUS AIRWAYS

INDÓNESÍA

28628

LUKOIL AVIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

22416

LVOV AIRLINES

ÚKRAÍNA

f10999

LatAm LLC

BANDARÍKIN

f10839

Leonard Green and Partners, L.P.

BANDARÍKIN

f10781

Lucky Fives LLC

BANDARÍKIN

37803

M-NICE LIMITED

SVISS

35314

MAE AIRCRAFT MGMT.

BAREIN

36367

MAGELLAN AVIATION

ÍRLAND

36491

MANAGEMENT SERVICES

BANDARÍKIN

36421

MARCPLAN CHARTER

ÁSTRALÍA

27891

MASS MUTUAL LIFE

BANDARÍKIN

39901

MATONE PROMOTORA

BRASILÍA

35469

MAZAG

CAYMAN-EYJAR

38206

MELO PARTICIPACOES

BRASILÍA

32051

MERIDIAN AIRCOMPANY

ÚKRAÍNA

11698

MERIDIANA FLY

ÍTALÍA

1106

MIL ITALY

ÍTALÍA

37676

MILLENNIUM LABS

BANDARÍKIN

24266

MINISTERO INTERNO

ÍTALÍA

20.8.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 46/361

ÍTALÍA
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

36406

MISTER JET

ÞÝSKALAND

8487

MISTRAL AIR ROMA

ÍTALÍA

31311

MSC AVIATION

SVISS

f10769

MSS Falcon 900LLC

BANDARÍKIN

f10828

Marnell Corrao Associates

BANDARÍKIN

28892

N90BJ

BANDARÍKIN

36980

NAND AVIATION

SÁDI-ARABÍA

35377

NASJET

SÁDI-ARABÍA

33889

NAVELLIER & ASSOCS

BANDARÍKIN

28484

NEOS

ÍTALÍA

36477

NESMA AIRLINES

EGYPTALAND

f12702

NETJETS SALES INC

BANDARÍKIN

40847

NEW LIVINGSTON (2)

ÍTALÍA

38345

NEW LIVINGSTON SPA

ÍTALÍA

33201

NEWCO MANAGEMENT GRP

BANDARÍKIN

26030

NEXT CENTURY AVTN

BANDARÍKIN

31499

NIKAIR SRL

ÍTALÍA

29756

NOEVIR AVIATION

BANDARÍKIN

f12605

Net Medical, C.A.

BANDARÍKIN

26129

New World Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

f10633

Northwestern Mutual Life Ins. Co.

BANDARÍKIN

27302

OAK MANAGEMENT

BANDARÍKIN

35934

ODYSSEY ADVENTURES

BANDARÍKIN

37412

OPI SERVIZI S.R.L.

ÍTALÍA

36149

OZARK MANAGEMENT (2)

BANDARÍKIN

32200

PABLO AIR LINE SRL

ÍTALÍA

32786

PACIFIC INFORMATION

ARÚBA

31079

PAFO

BANDARÍKIN

35642

PELICAN DEVELOPMENT

BANDARÍKIN

32710

PENN NATIONAL GAMING

BANDARÍKIN

37380

PETRA AIRLINES

JÓRDANÍA
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31232

PETROFF AIR

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

36592

PFP AVIATION LLC

BANDARÍKIN

36071

PHOENIX AVTN MNGMENT

EGYPTALAND

28946

PITTCO

BANDARÍKIN

34770

PL LOGISTICS CORP

SUÐUR-AFRÍKA

f11406

PLATINUM EQUITY LLC

BANDARÍKIN

30442

PRECISION AIR SVCS

SAMBANDSLÝÐVELDIÐ TANSANÍA

23692

PRECISION AIR SVCS.

SAMBANDSLÝÐVELDIÐ TANSANÍA

25235

PROVINCIA AUTONOMA

ÍTALÍA

f10557

Penobscot Properties, LLC

BANDARÍKIN

f10357

Pinehurst Meadows LLC

BANDARÍKIN

f10372

R.O.P. Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

f11465

RAMSEY ASSET MANAGEMENT LLC

BANDARÍKIN

33019

REALI TAXI AEREO

BRASILÍA

37772

REMOREX PTY LTD AUS

ÁSTRALÍA

22653

RENAIR 315 LLC

BANDARÍKIN

27572

RHEA VENDORS

ÍTALÍA

32661

ROONEY HOLDINGS INC

BANDARÍKIN

33024

ROYAL FALCON

JÓRDANÍA

f11347

RSI HOLDING LLC

BANDARÍKIN

36748

RWANDAIR (HR)

RÚANDA

f10373

Raptor Group Holdings LP

BANDARÍKIN

f10390

Rochester Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

29524

S.K.M.

BERMÚDAEYJAR

f12989

SAFEGUARD ENTERPRISES LLC

BANDARÍKIN

37839

SARDINIAN SKY SERVIC

ÍTALÍA

35774

SASO AIR LLC

BRASILÍA

28283

SCS SERVICES

BANDARÍKIN

25882

SEQUOIA MILLENNIUM

BANDARÍKIN

36271

SERVICE CORP INTL

BANDARÍKIN

23243

SERVIS AIR HAVA

TYRKLAND
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10356

SERVIZI TRASPORTI

ÍTALÍA

28179

SEVASTOPOL AVIA

ÚKRAÍNA

37392

SGC AVIATION GMBH

AUSTURRÍKI

36742

SILVER BIRD INT.

ÞÝSKALAND

8484

SIRIO

ÍTALÍA

37931

SKY BEYOND

SINGAPÚR

35899

SKY LINE SRL

ÍTALÍA

31624

SKYKAR AVIATION

BANDARÍKIN

10748

SKYSERVICE AIRLINES

KANADA

37521

SMALL PLANET (LI)

ÍTALÍA

34027

SOPHIA AIRLINES

FÍLABEINSSTRÖNDIN

34631

SORENA EXPORT LTD.

ÚKRAÍNA

36438

SOUTH AFRICAN EXP.

SUÐUR-AFRÍKA

30462

SOUTHERN AIR SYSTEM

BANDARÍKIN

36112

SPAN AIR PVT LTD

INDLAND

30747

SPRINGLINE

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

34744

STAR UP S.A.

PERÚ

25832

STEPHENSON AIR SVCS

BANDARÍKIN

37091

SUNSET AVIATION LLC

BANDARÍKIN

31789

SYDNEY JET CHARTER

ÁSTRALÍA

f10435

SYMAX LLC

BANDARÍKIN

f10399

Sentry Insurance a Mutual Company DBA Sentry Aviation
Services LLC

BANDARÍKIN

f10400

Servicios Aereos Sudamericanos S.A.

ARGENTÍNA

37964

Sky Wings LTD

ÞÝSKALAND

31505

Springway

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

29126

Star Aircraft Leasing S.A.

BANDARÍKIN

f10414

State Farm Mutual Automobile Insurance Co.

BANDARÍKIN

37243

Stryker Corp

BANDARÍKIN

31740

Sunstate Aviation and Leasing, LLC

BANDARÍKIN

22663

TAVISTOCK AVTN

BANDARÍKIN
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38643

TESSITURA ROBECCHETT

ÍTALÍA

37276

TRI MARINE LOGISTICS

BANDARÍKIN

31381

TRIP LINHAS AEREAS 2

BRASILÍA

33685

TRT EQUITY ADVISORS LLC

BANDARÍKIN

36364

Time Warner Cable Enterprises LLC.

BANDARÍKIN

f12493

Titlemax Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

f11186

Trinity Broadcasting of FL., Inc.

BANDARÍKIN

35594

UNITED AIRGROUP COR.

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

35073

UNITED AVIATION (HL)

LÍBÍA

f11404

UNITED HEALTHCARE SERVICES INC

BANDARÍKIN

f12469

UPMC

BANDARÍKIN

f12001

V1 Aviation Inc.

BANDARÍKIN

f11414

VERDE CAPITAL CORP

BANDARÍKIN

29884

VIZAVI-AVIA LTD

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

32561

VK AVIATION USA

BANDARÍKIN

32987

VOLIAMO

SVISS

35634

WALKER AIR

ÁSTRALÍA

34937

WELLARD AVIATION

ÁSTRALÍA

f11301

WELLS FARGO DELAWARE TRUST CO NA TRUSTEE

BANDARÍKIN

30275

WESTERN STONE & METAL

BANDARÍKIN

8586

WHIRLPOOL

BANDARÍKIN

38875

WHITE TAIL AVTN AVV

BANDARÍKIN

26545

WIDEWORLD SRVCS

ARGENTÍNA

38045

WIN AIR JET

TAÍVAN

33364

WINDROSE AVIATION

ÚKRAÍNA

f10568

Westbury Group Ltd.

BERMÚDAEYJAR

f10872

Westwind Aquisition

BANDARÍKIN

35438

XLA AVIATION

SVISS

f13019

Xcoal Energy & Resources

BANDARÍKIN
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28383

YAKUTIA AIRCOMPANY J

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

a11754

Umráðandi sem notar skráningarstafina: GELOA

Óþekkt

a11498

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N577DA

Óþekkt

a12869

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N966BW

BANDARÍKIN

a12896

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PRFNP

ALÞÝÐULÝÐVELDIÐ KÓREA

KÝPUR
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

33683

A&S WORLD AIRCRAFT

BANDARÍKIN

35731

AGREVIA HOLDINGS

GRIKKLAND

27258

AIM AVIATION

ÍSRAEL

34989

AIR EXECUTIVE

KÝPUR

32393

AIR ONE CORP

SVISS

37309

AIRLINE ALLIED SVCS

INDLAND

33059

ALLIANCE AIR

INDLAND

36209

ARK AIRWAYS

ARMENÍA

37959

ARROW AVIATION LTD

ÍSRAEL

31856

AVIATION SVCS GUAM

BANDARÍKIN

25193

AVIATORS INDIA

INDLAND

32427

AYEET AVIATION

ÍSRAEL

37570

Azur Aviation

FRAKKLAND

31603

BRITISH GULF INTNL

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

31988

BUSINESS-AERO OOO

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

37660

CENTAURI RP AVIATION

BANDARÍKIN

33580

CENTRAFRIQUE AIR EXP

MIÐ-AFRÍKULÝÐVELDIÐ

12148

CHIM NIR AVIATION

ÍSRAEL

34081

COMAIR (KULULA)

SUÐUR-AFRÍKA

20324

CSM AVIATION

KÝPUR

866

CYPRUS AIRWAYS

KÝPUR

33534

DOIYATEC COMMS LTD

NÍGERÍA

27554

EDT SHIPMANAGEMENT

KÝPUR
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16417

EUROCYPRIA

KÝPUR

31008

FALCON EXPRESS CARGO

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

34679

FALLBROOK PTY LTD

ÁSTRALÍA

34823

FIRST KUWAITI

KÚVEIT

31112

FLAIR AVIATION GMBH

ÞÝSKALAND

37354

FLY ME

MALDÍVEYJAR

8214

FUNAIR

BANDARÍKIN

36929

GLOBAL JET DUBAI

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

35606

GLOBAL PROJECTS

INDLAND

7978

GLOBE AERO (3)

BANDARÍKIN

31245

GLOBE JET

LÍBANON

32491

GOAIRLINES INDIA

INDLAND

34421

GULF JET (DUBAI)

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

f10827

Glenn Eagles Research LLP

BRETLAND

29619

HAMRA AIR

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

f12985

HELMSBRISCOE

BANDARÍKIN

36429

HINDUSTAN CONSTRUCT.

INDLAND

35562

INTEGRATED AVIATION

JÓRDANÍA

31523

INTERLINK AIRLINES

SUÐUR-AFRÍKA

5292

JENSON & NICHOLSON

SINGAPÚR

7132

JOANNOU PARASKEVAIDE

BRETLAND

36427

JSW STEEL LTD

INDLAND

30932

KINGFISHER AIRLINES

INDLAND

30973

MARSLAND AVIATION

SÚDAN

31441

MEGA

KASAKSTAN

1090

MIL DENMARK

DANMÖRK

1102

MIL NETHERLANDS

HOLLAND

35759

NAL ASSET Management Ltd

BRETLAND

28698

NATIONAL ACFT LEASIN

BANDARÍKIN

32955

NEW MACAU LANDMARK

MAKAÓ

24788

ORIENT THAI AIRLINES

TAÍLAND
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31143

Orion-X» Ltd.

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

24229

PANKH

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

32162

PARAMOUNT AIRWAYS VI

INDLAND

37181

PINNACLE AIR PVT LTD

INDLAND

f10384

Reliance Transport & Travels Pvt Ltd

INDLAND

f11013

Rockcreek Aviation

BANDARÍKIN

f10393

SAIB LLC

BANDARÍKIN

26471

SAKAVIA SERVICE

GEORGÍA

32298

SCANDI HIST FLIGHT

NOREGUR

29833

SKY GATE

JÓRDANÍA

f10401

Shotgun Ranch

BANDARÍKIN

33512

TAHMID AIR

KASAKSTAN

29649

UB AIR PVT LTD

BANDARÍKIN

30383

UKRAINIAN HELICOPTER

ÚKRAÍNA

26103

UTAIR-HELICOPTERS

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

26821

VERTICAL-T COMPANY

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

LETTLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

37312

AERO TRANSPORTE SA

PERÚ

28309

AEROKLUB AIST

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

23085

AIR BALTIC COORPORATION

LETTLAND

31027

FERAFORT INVESTMENT

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

35448

HENNY, J

BELGÍA

18062

INVERSIA CARGO

LETTLAND

37294

MARIMAX JETS LTD.

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

24839

RUSAIR JOINT STOCK

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

34950

SIMPLEJET LV

LETTLAND

37697

SKY GUINEE AIRLINES

TADSJIKISTAN

21470

SMARTLYNX AIRLINES

LETTLAND
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LETTLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

36339

TARCO AIR

SÚDAN

35294

TRI STAR AVTN CO

BANDARÍKIN

34617

WINGS4US

AUSTURRÍKI

LITHÁEN
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

26887

AEROCENTRUM SPOL

TÉKKLAND

39547

AIR LITUANICA

LITHÁEN

37287

ASSOCIATION B-JET LT

LITHÁEN

31300

AVION EXPRESS

LITHÁEN

36910

EUROPOS VARTAI, VSI

LITHÁEN

38814

JENDELA

ÞÝSKALAND

34813

MERIDIAN AIRWAYS

NÍGERÍA

31219

QANOT-SHARQ

ÚSBEKISTAN

35831

SAKHALINSKIE (SAT)

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

32679

SAMAL AIR

KASAKSTAN

25815

SCAT

KASAKSTAN

34582

SMALL PLANET (EY)

LITHÁEN

30296

STAR UP

PERÚ

27781

TRITON AVTN SERVICES

BANDARÍKIN

LÚXEMBORG
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

36598

AERO NORTH INTL LTD

KÍNA

24391

AERO-CHARTER UKRAINE

ÚKRAÍNA

36613

BULLFINCH LTD

BERMÚDAEYJAR

724

CARGOLUX

LÚXEMBORG

f11328

EBAY INC

BANDARÍKIN

26356

EMERALD AVTN USA

BANDARÍKIN

37613

FLEET UNLIMITED

BANDARÍKIN

26052

GLOBAL JET LUXEMBOUR

LÚXEMBORG

20.8.2015
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LÚXEMBORG
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

25247

HUSKY

KANADA

38885

LOUE AIR S.A.

LÚXEMBORG

1781

LUXAIR

LÚXEMBORG

23415

Luxaviation S.A.

LÚXEMBORG

6051

RANGE FLYERS

BANDARÍKIN

29957

SMART CARGO S.A.

LÚXEMBORG

37485

STRATEGIC AIR SA

LÚXEMBORG

25108

TRADEWINDS AIRLINES

BANDARÍKIN

38821

UNI-TOP AIRLINES

KÍNA

32947

YANGTZE RIVER EXP

KÍNA

UNGVERJALAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

25569

ABC AIR HUNGARY

UNGVERJALAND

32787

AEROLIMOUSINE RUSSIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

34259

AIR HIGHNESSES LTD.

ARMENÍA

28525

AIRQUARIUS CONTRACTS

SUÐUR-AFRÍKA

36490

ALBION HOLDINGS LTD

BRETLAND

29545

Avia Crew Leasing

BANDARÍKIN

31616

BALTYKA LTD.

ÚKRAÍNA

21621

BLACKBURN INTL.HU

UNGVERJALAND

29227

CITYLINE HUNGARY KFT

UNGVERJALAND

32389

EASTERN EXPRESS

KASAKSTAN

20273

FARNAIR AIR HUNGARY

UNGVERJALAND

36479

JETEX FLT SUP. DUBAI

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

39195

Jabil Circuit, Inc.

BANDARÍKIN

24336

KRUNK AVIATION

ÚKRAÍNA

31411

PLAZA CENTERS LTD.

UNGVERJALAND

37039

ROLLINS AIR

HONDÚRAS

38354

SKY AVIATION (IND)

INDÓNESÍA

27948

TAM AIR JSC

GEORGÍA
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UNGVERJALAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

34398

TOTAL AERO SVCS LTD

BRETLAND

27768

TRAVEL SERVICE KFT.

UNGVERJALAND

34636

UKRSPETSEXPORT

ÚKRAÍNA

22148

VALKYRIE LEASING LLC

BANDARÍKIN

30078

WIZZ AIR HUNGARY LTD

UNGVERJALAND

34351

YAS AIR

ÍSLAMSKA LÝÐVELDIÐ ÍRAN

MALTA
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

256

AIR MALTA

MALTA

31495

AIRBLUE LTD

PAKISTAN

36714

BACA HYDRA LEASING

AUSTURRÍKI

37355

BRISE AIR S.A.

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

34461

COMLUX MALTA LTD

MALTA

34875

CONTRACTAIR LTD.

BRETLAND

f12667

Capital Aerospace

BANDARÍKIN

32146

DAVID FRIEND

ÁSTRALÍA

32274

DBF AVIATION SERV 2

ÁSTRALÍA

38978

DRITTE XR-GMBH

ÞÝSKALAND

33271

EUROPE EXEC JET SVCS

MALTA

37277

FLUGLAUSNIR

ÍSLAND

37769

GLOBAL SERVICES LLC

BANDARÍKIN

32637

HARDY AVIATION

ÁSTRALÍA

30537

HEAVYLIFT CARGO

SÍERRA LEÓNE

38311

HYPERION AVIATION

MALTA

37284

IMAGEAIR P/L

ÁSTRALÍA

36198

KASAS LTD

KENÍA

25799

KHARKOV AIRCRAFT

ÚKRAÍNA

22461

KING AIR SERVICES

SUÐUR-AFRÍKA

32978

NEVILLE DUNN’S AVIAT

ÁSTRALÍA

31897

PAY S AIR SERVICE

ÁSTRALÍA

20.8.2015
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MALTA
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

39008

R & M AIRCRAFT PTY

ÁSTRALÍA

34775

ROYAL AIRLINES LTD

PAKISTAN

22960

S TOGO

TÓGÓ

37109

SKY AIRLINE

SÍLE

32979

SRD AVIATION

ÁSTRALÍA

31989

SUKHOY OAO OKB

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

39103

TEN BARREL INC.

KANADA

f11796

THRESHOLD VENTURES INC

BANDARÍKIN

f10459

Turner Enterprises, Inc.

BANDARÍKIN

38457

VESTING PARTICIPACOE

BRASILÍA

38482

VISTAJET LIMITED

MALTA

27137

WASHINGTON TIMES AVT

BANDARÍKIN

36435

WELLHOME AIR CARRIER

SUÐUR-AFRÍKA

HOLLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

31643

AERCAP IRELAND LTD.

ÍRLAND

30998

AEROVERTIGO 2

BANDARÍKIN

23557

AIR MEMPHIS

HOLLAND

37191

AIR NORTH PARTNERSHI

KANADA

29998

AIR UNIVERSAL LTD

JÓRDANÍA

36307

AIRBULANCE

HOLLAND

39427

AMERICAN EAGLE EXEC.

PÚERTÓ-RÍKÓ

21363

ANGOLA AIR CHARTER

ANGÓLA

29335

ASPEN I LLC

BANDARÍKIN

23464

AVIACON ZITOTRANS

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

35323

AVIODROME LELYSTAD

HOLLAND

39021

BAIRES FLY S.A.

ARGENTÍNA

31611

BLUE AIRWAYS LLC

ARMENÍA

33759

BLUE BIRD AVTN (HS)

SÚDAN

34080

BRASILIAN AIRCRAFT

HOLLAND

Nr. 46/372

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

20.8.2015

HOLLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

33147

BUSINESS AIR (TX)

BANDARÍKIN

f10613

C&E Holdings Inc.

BANDARÍKIN

f11794

CARPAU CORP

BANDARÍKIN

2386

CHC AIRWAYS

HOLLAND

6984

CHINA AIRLINES

TAÍVAN

24134

CHINA SOUTHERN

KÍNA

39138

CITATION 550 LLC

BANDARÍKIN

34951

COMPAGNIE D’AVIATION

LÝÐVELDIÐ KONGÓ

30777

CORENDON AIRLINES

TYRKLAND

34761

COVENTRY FIRST

BANDARÍKIN

37301

Corendon Dutch Airline B.V.

HOLLAND

31592

DAC-AVIATION

KANADA

37643

DAROCO HOLDINGS LLC

BANDARÍKIN

28015

DC-YHDISTYS

FINNLAND

23651

DENIM AIR

HOLLAND

36211

DENIM AIR ACMI BV

HOLLAND

39325

DORNIER 3095 LLC

BANDARÍKIN

7398

DYNAMIC AIRLINES

HOLLAND

f12172

Digital Monitoring Products

BANDARÍKIN

25536

Dynamic Aviation Group Inc.

BANDARÍKIN

1005

ELAL

ÍSRAEL

21725

EMERGO FINANCE

KANADA

36313

ENERJET

KANADA

20588

EXECUJET AVTN (PTY)

SUÐUR-AFRÍKA

40292

EXXAERO

HOLLAND

22713

Eastman Chemical Company

BANDARÍKIN

33648

Emerson Climate Technologies

BANDARÍKIN

35663

FIRST PROP AVIATION

GRIKKLAND

29640

FLORIDA WEST INTL AW

BANDARÍKIN

38731

FLY GEORGIA

GEORGÍA

30803

FOKKER HERITAGE

HOLLAND

20.8.2015
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HOLLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

8034

FOKKER SERVICES BV

HOLLAND

11556

GABON AIR TRANSPORT

GABON

3140

GARUDA

INDÓNESÍA

24666

GCB BEHEER

HOLLAND

34347

GHASSAN AHMED

KÚVEIT

28885

GLOBAL ACFT SERVICES

BANDARÍKIN

12137

GOLDEN EUROPE JET

ÞÝSKALAND

3707

HEEREMA VLIEGBEDRIJF

HOLLAND

31163

INTERSTATE AIRLINE

HOLLAND

f10255

Idaho Investments Inc.

BANDARÍKIN

f12150

JAY Aviation II LLC

BANDARÍKIN

38601

JET A COMPANY

BANDARÍKIN

5131

JM Aviation Holdings

BANDARÍKIN

19232

Jetaway Air Service

BANDARÍKIN

1640

KLM

HOLLAND

12405

KOM ACTIVITY

HOLLAND

22345

KORPS LANDELIJKE POL

HOLLAND

12573

Keycorp Aviation Center

BANDARÍKIN

f10294

LBN, LLC/Central Missouri Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

29439

LIBERTY GLOBAL EUROP

HOLLAND

35893

LINEA AER. CARGUERA

KÓLUMBÍA

35336

LODGINGS 2000

GÍBRALTAR

f11885

Liberty Global, INC

BANDARÍKIN

1833

MARTINAIR

HOLLAND

23109

MEISNER AIRCRAFT

BANDARÍKIN

34026

MIL NETH TRANSPORT

HOLLAND

37631

MK Air Pty Ltd

ÁSTRALÍA

278

NIPPON CARGO

JAPAN

2023

NORTHWEST AIRLINES

BANDARÍKIN

1770

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium

HOLLAND

f10346

OMI Management US LP

BANDARÍKIN
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HOLLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

39188

ORIENTAL SKY AVTN

KÍNA

37004

OSHKOSH CORPORATION

BANDARÍKIN

34199

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VPCBK

BANDARÍKIN

f10349

Oshkosh Corporation

BANDARÍKIN

f10928

Oxbow Falcon LLC

BANDARÍKIN

34344

PARADIGM JET MGMT

BANDARÍKIN

449

PATH

BANDARÍKIN

37434

PEGASUS TECH

BANDARÍKIN

22139

POLAR AIR CARGO WW

BANDARÍKIN

f12245

Prime City Holdings Limited Bvi

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

f13142

Promega Corporation

BANDARÍKIN

35234

SAMCO AIRCRAFT CORP

HOLLAND

32631

SEXTANT HOLDINGS

BANDARÍKIN

2440

SHELL AIRCRAFT

BRETLAND

31729

SILVER AIR LTD

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

20544

SKYLINE AVIATION

HOLLAND

6050

SKYWEST AIRLINES

ÁSTRALÍA

31449

SOC. DE CONSERVATION

HOLLAND

2628

SURINAM SOUTH AMERI

SÚRÍNAM

32167

Sama LelTayaran Company Limited

SÁDI-ARABÍA

2723

TRANSAVIA AIRLINES

HOLLAND

38200

TRAVEL AIR (PAPUA)

PAPÚA NÝJA-GÍNEA

30852

TUI NED. ARKEFLY

HOLLAND

37890

UNIVERSAL HEALTH MGM

BANDARÍKIN

19198

UNIVERSAL WEATHER UK

BRETLAND

23316

WILMINGTON TRUST CY

BANDARÍKIN

31532

Xojet

BANDARÍKIN

NOREGUR
CRCOauðkennisnúmer

28884

Heiti rekstraraðila

AERONAUTICA SUNTRANS

Ríki flugrekanda

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA
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NOREGUR
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

35709

AIR MANAS

TADSJIKISTAN

30308

AIRWING AS

NOREGUR

33563

AL THANI, ABDULLAH

KATAR

33869

ALCI ANTARTIC

SUÐUR-AFRÍKA

f12790

ALPINE AVIATION INC

BANDARÍKIN

32992

AMAZON SKY SAC

PERÚ

36140

ARMSTRONG-SUMIN H B

BANDARÍKIN

37320

AVIA EXPRESS SWEDEN

SVÍÞJÓÐ

550

BERGEN AIR TRANSPORT

NOREGUR

36304

BLUEWAY OFFSHORE NOR

NOREGUR

37084

BRISTOW NORWAY AS

NOREGUR

36851

CHC HELI. ÁSTRALÍA

ÁSTRALÍA

3536

CHC HELIKOPTER

NOREGUR

32128

CRESCINI G

BANDARÍKIN

5071

CROIX ROUGE

SVISS

f10118

Chouest Air, Inc.

BANDARÍKIN

38211

DONGHAI JET COMPANY

KÍNA

28088

Duke Energy Business Services LLC

BANDARÍKIN

37853

FIELD AVIATION CY

KANADA

32166

FLYFORT

NOREGUR

34355

FLYJET KAZAKHSTAN

KASAKSTAN

27731

GUARD SYSTEMS ASA

NOREGUR

f10772

Gpluss

BANDARÍKIN

34076

HELISWISS INTL

SVISS

25570

HESNES AIR

NOREGUR

f12850

HOAK TRAVEL INC

BANDARÍKIN

28864

JAZZ AIR

KANADA

f11458

MAJESTIC EQUIPMENT SERVICES LLC

BANDARÍKIN

17698

MARINE R CORP

BANDARÍKIN

31852

MFI MANAGEMENT FUR

ÞÝSKALAND

34343

MIDAIR LS

SVISS

Nr. 46/376

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

20.8.2015

NOREGUR
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

32571

NORSK HELIKOPTER AS

NOREGUR

22212

NORWEGIAN AIRSHUTTLE

NOREGUR

32975

PLANE FOLK LLC

BANDARÍKIN

37652

RELY AS

NOREGUR

37658

SCANDINAVIAN A/SYS

SVÍÞJÓÐ

24142

SMC AVIATION

KÝPUR

32653

SMOKELESS TOBACCO

BANDARÍKIN

33705

SUNDT AIR MNGT AS

NOREGUR

35288

SUNSHINE AIR SVCS

ÁSTRALÍA

f10893

W. C. Aviation

BANDARÍKIN

5343

WIDEROE FLYVESELSKAP

NOREGUR

33661

WINNER 614 JH LLC

BANDARÍKIN

AUSTURRÍKI
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

28314

AAA — AIR ALPS AVTN

AUSTURRÍKI

21973

AAA COOPER TRANSPORT

BANDARÍKIN

209

AIR CHARTER LTD

SVISS

35091

AIR SYLHET AG

AUSTURRÍKI

30222

AMIRA AIR

AUSTURRÍKI

38061

ARTJET LTD

BERMÚDAEYJAR

27885

AUSTIN JET HOLDING

AUSTURRÍKI

440

AUSTRIAN AIRLINES

AUSTURRÍKI

30611

AVIA CONSULT/SAGAVIA

AUSTURRÍKI

35521

AVIATION SVC. MNGT

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

35434

AVIATION-LOWW GMBH

AUSTURRÍKI

32825

AVTN PARTNERS INC

BANDARÍKIN

33061

Avcon Jet AG

AUSTURRÍKI

f11781

BCOM AIR LLC

BANDARÍKIN

11578

BERTSCH AVIATION

AUSTURRÍKI

31562

BFS BUSINESS FLIGHT

AUSTURRÍKI

20.8.2015
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AUSTURRÍKI
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

27000

CENTRE-AVIA AIRLINES

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

3813

CHARTER AIR

AUSTURRÍKI

20561

COMTEL AIR

AUSTURRÍKI

32053

DJT AVIATION GMBH

AUSTURRÍKI

36370

FEWOTEL BERTRIEBS

AUSTURRÍKI

1178

FLICK, INGRID

AUSTURRÍKI

8620

FLY JET

ÍTALÍA

15451

GEORGETOWN MNGMNT

BANDARÍKIN

31326

GLOBAL JET AUSTRIA

AUSTURRÍKI

194

GLOCK GMBH

AUSTURRÍKI

29397

GROSSMANN AIR (2)

AUSTURRÍKI

30486

HADID INTNL SERVICES

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

38013

INNOVATIVE PROPERTIE

BANDARÍKIN

30323

INTERNATIONAL JET

AUSTURRÍKI

28512

INTERSKY LUFTFAHRT

AUSTURRÍKI

39111

JETALLIANCE (2)

AUSTURRÍKI

27702

JETALLIANCE Flugbetriebs GmbH

AUSTURRÍKI

34493

Jetlines

ÞÝSKALAND

25637

KRONO AIR

AUSTURRÍKI

32335

LARET AVIATION LTD.

SVISS

f10771

LK Air, Inc.

BANDARÍKIN

37796

LYONESS AVIATION

AUSTURRÍKI

39012

M B P COM. & IMP.

BRASILÍA

28808

M.A.P. Management + Planning

AUSTURRÍKI

9965

MAGNA INTERNATIONAL

KANADA

1083

MIL AUSTRIA

AUSTURRÍKI

22617

MIL SLOVENIA

SLÓVENÍA

33517

MJET GMBH

AUSTURRÍKI

29932

NIKI LUFTFAHRT GMBH

AUSTURRÍKI

8582

OMY AVIATION SUISSE

SVISS

35956

PEGASUS JETS LTD

SVISS
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AUSTURRÍKI
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

2168

PORSCHE KONSTRUKTION

AUSTURRÍKI

39219

PROXIMA LTD

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

32449

ROBIN HOOD AVIATION

AUSTURRÍKI

38249

RZ AIR CHARTER GMBH

AUSTURRÍKI

3858

SCHAFFER

AUSTURRÍKI

27384

SCHAFFER GMBH

SVISS

13030

STRASSER GMBH

AUSTURRÍKI

35104

SWAN VIEW

AUSTURRÍKI

25989

THE FLYING BULLS

AUSTURRÍKI

28567

TUPACK

AUSTURRÍKI

8421

TYROLEAN JET SERVICE

AUSTURRÍKI

19210

UKRAINE INTL AIRLINE

ÚKRAÍNA

32735

VIENNA JET

AUSTURRÍKI

33552

VIPJETS LUFTFAHRT

AUSTURRÍKI

32040

VISTAJET

AUSTURRÍKI

26443

VOLGA AVIAEXPRESS

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

f10472

Weeks-Davies Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

36939

XENTRA PHARM LTD

ÍRLAND

PÓLLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

36500

A&S WORLD ACFT INC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

31588

AERO POWER UK

BRETLAND

40166

AIR GO EGYPT

EGYPTALAND

38570

AIR NORTH REGIONAL

ÁSTRALÍA

33187

AIR POLAND SP.Z.O.O.

PÓLLAND

21406

AMC AVIATION

EGYPTALAND

37958

ARKADY SP.Z.O.O.

PÓLLAND

27743

AWAS AVTN SRVC

BANDARÍKIN

38443

BINGO AIRWAYS

PÓLLAND

31322

BLUE JET SP.Z.O.O.

PÓLLAND
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33876

CEZAR PRZEDSIEBIORST

PÓLLAND

31191

ECC LEASING COMPANY

ÍRLAND

36143

ENTER AIR

PÓLLAND

38442

ETH SA

LÚXEMBORG

25625

EUROLOT SA

PÓLLAND

32532

HAWKER PARTNERSHIP

BRETLAND

24631

J S AVIATION

BRETLAND

32562

KORAL BLUE AIRLINES

EGYPTALAND

33079

LC ENGINEERING

PÓLLAND

1763

LOT POLISH AIRLINES

PÓLLAND

30797

MAGELLAN PRO-SERVICE

PÓLLAND

15423

MARITIME OFFICE

PÓLLAND

35190

MIDWEST AIRLINES

EGYPTALAND

1082

MIL ALGERIA

ALSÍR

15686

MIL BULGARIA

BÚLGARÍA

1097

MIL FINLAND

FINNLAND

6310

MIL NATO NAPMA

ÞÝSKALAND

1113

MIL POLAND

PÓLLAND

11555

MIL ROMANIA

RÚMENÍA

37385

MUSCO SPORTS LIGHT

BANDARÍKIN

32654

NG2 S.A.

PÓLLAND

37290

OLT EXPRESS POLAND

PÓLLAND

31237

OLT EXPRESS REGIONAL

PÓLLAND

28514

POGRANICHNAYA KAZ

KASAKSTAN

32968

POLISH AIR NAVIG

PÓLLAND

29333

PYRLANDIA BOOGIE SP.

PÓLLAND

30603

PZL MIELEC

PÓLLAND

24855

ROVNO UNIVERSAL AVIA

ÚKRAÍNA

35551

SAUDI MEDICAL SERV.

SÁDI-ARABÍA

36308

SMALL PLANET EP

PÓLLAND

30192

SPRINTAIR SA

PÓLLAND
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36858

TELE-FONIKA KABLE

PÓLLAND

38446

TRAVEL SERVICE EP

PÓLLAND

26078

TURAN AIR

ASERBAÍDSJAN

22273

VENKATESHWARA HATCH

INDLAND

39588

YOLENAL AERONAUTICS

BRETLAND

35851

YOLENAL LIMITED

PÓLLAND

a11519

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N999EH

Óþekkt

PORTÚGAL
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

38947

540 GHANA LIMITED

GANA

37971

ACFT CONSULTANTS 2

BANDARÍKIN

37357

AERO CONTRACTORS

BANDARÍKIN

33236

AERONAUTIC SOLUTIONS

SUÐUR-AFRÍKA

37192

AERONEXUS CORPORATE

SUÐUR-AFRÍKA

26220

AERONORTE

PORTÚGAL

34994

AFRICAIR USA (2)

BANDARÍKIN

f12788

AG HOLDINGS I CORP

BANDARÍKIN

f12949

AGRI COMMODITY TRADE LLC

Óþekkt

9568

AIR BEAR

BANDARÍKIN

35406

AIR BY JET LLC

BANDARÍKIN

12500

AIR TRACTOR

BANDARÍKIN

34315

AIRALT SL

SPÁNN

39102

AIRCO AIRCRAFT

KANADA

f11466

AIRCRAFT TRUST & FINANCING CORP TRUSTEE

BANDARÍKIN

35358

AIRES S.A.

KÓLUMBÍA

32873

AIRLOG INTL LTD

BANDARÍKIN

35522

AMERICAN JET INTL 2

BANDARÍKIN

35973

AMERICAN LOGISTICS

ARGENTÍNA

33621

ANGOLA AIR SERVICE

ANGÓLA
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31591

ASSOCIATED AV (NIG)

NÍGERÍA

29535

ASSOCIATED AVTN

BRETLAND

37174

AV FLEET HOLDING LLC

BANDARÍKIN

31919

AVIATION COMPANY

SUÐUR-AFRÍKA

10055

AVIATION SRVCS INTL

BANDARÍKIN

36487

AVIONCO

KANADA

f12524

Air Bravo

BANDARÍKIN

33625

Air Cargo Carrier Gov Div

BANDARÍKIN

f11871

Airways Management Services

BANDARÍKIN

f12525

Alesworth

BANDARÍKIN

23852

Aries Aviation

KANADA

35811

BANK OF UTAH

BANDARÍKIN

25881

BARNETT INVESTMENTS

BANDARÍKIN

3935

BASLER TURBO

BANDARÍKIN

f10078

BASURVENCIA

BANDARÍKIN

38781

BEST FLY WORLDWIDE

ANGÓLA

37795

BLUE SKY PROPERTIES

PANAMA

32957

BORDER SECURITY

INDLAND

28573

BRA TRANSP AEREOS

BRASILÍA

27477

BROAD RIVER AVTN

BANDARÍKIN

38891

BRUCE LEVEN

BANDARÍKIN

34501

BUFFINI & COMPANY 2

BANDARÍKIN

35174

Banco Pine SA

BRASILÍA

f11394

CAMAC AVIATION LLC

BANDARÍKIN

f11249

CAOA Montadora de Veiculos S/A

BRASILÍA

35613

CELESTIAL AV TRADING

ÍRLAND

34187

CEMAIR

SUÐUR-AFRÍKA

f11421

CHALLENGER 1073 LLC

BANDARÍKIN

37305

CHALLENGER 605 LLC

BRASILÍA

29700

CHARTERTECH PARTNER

SUÐUR-AFRÍKA

32199

CHERRY AIR AVIATION

BANDARÍKIN
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38270

CHIK-CHIK AERONAUTIC

ANGÓLA

27516

CIELOS DEL PERU SA

PERÚ

f13619

CIMED Industria de Medicamentos Ltda

BRASILÍA

33653

CJ AIR SAFARIS

SUÐUR-AFRÍKA

24811

CLOS DE BERRY MGMT

BANDARÍKIN

35501

COHEN RICARDO

BANDARÍKIN

32983

COMAIR (2)

BANDARÍKIN

24378

COMAIR SALES LTD

SUÐUR-AFRÍKA

30053

CONSORCIO UNIBANCO

BRASILÍA

33062

CONSTRUCTORA SAMBIL

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA

36787

CONSTRUTORA COWAN

BRASILÍA

33176

CRYSTAL AIR AVTN

BANDARÍKIN

37409

Casas Bahia Comercial LTDA

BRASILÍA

f10986

Challenger Air Corp., LLC

BANDARÍKIN

f10117

Channellock, Inc.

BANDARÍKIN

28991

Construtora Andrade Gutierrez, S.A.

BRASILÍA

f12176

Contran Corporation

BANDARÍKIN

32382

Curves International Inc

BANDARÍKIN

35533

DIAS BRANCO ADMINI

BRASILÍA

31528

DISTRIBUIDORA PHARMA

BRASILÍA

f12527

Derwick Associates de Venezuala

BANDARÍKIN

27988

EAGLE MOUNTAIN INTL

BANDARÍKIN

33867

EMBASSY OF INDIA

PORTÚGAL

34414

EMPR.DE MEIOS AEREOS

PORTÚGAL

25289

EUROATLANTIC AIRWAYS

PORTÚGAL

30179

EXECUTIVE TURBINE

SUÐUR-AFRÍKA

f12189

Enterprise Aviation — Bermuda Ltd

BANDARÍKIN

23864

FAITH LANDMARK

BANDARÍKIN

31214

FALCONCREST AVTN

BANDARÍKIN

24973

FLIGHT MANAGEMENT

BANDARÍKIN

30684

FLUIRDADOS SA

PORTÚGAL
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37242

FUNG WING CHEUNG

KÍNA

f10727

Falcon Executive Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

f11847

Flightstream Aviation LLC

BANDARÍKIN

35289

G 137 LLC

BANDARÍKIN

27761

GAMBIA INTL (2)

GAMBÍA

8760

GAVILAN

BANDARÍKIN

36437

GEMINI MOON TRADING

SUÐUR-AFRÍKA

f12704

GIROSKI AVIATION LLC

BANDARÍKIN

30178

GLOBAL EQUITIES

SUÐUR-AFRÍKA

31572

GLOBAL FLIGHT SUPPRT

BANDARÍKIN

f11793

GLOBAL MISSION LLC

BANDARÍKIN

f11434

GROSFELD INVESTORS LLC

BANDARÍKIN

36978

GUNTER PPS LLC

BANDARÍKIN

36257

GYROCAM SYSTEMS

BANDARÍKIN

34888

HAMPTON CRYSTAL

NÍGERÍA

36346

HM LLC

BANDARÍKIN

29095

HMY AIRWAYS INC

KANADA

31879

HUGHES AIR CORP

KANADA

32070

Hy Fly, Transportes Aéreos, S.A.

PORTÚGAL

34593

IAL CORP

BANDARÍKIN

38058

IBECA SA

KÚBA

32417

IBIS Participações e Serviços Ltda.

BRASILÍA

32833

INDIGO TRANSPORT

BANDARÍKIN

37805

INMOBILIARIA RASAL

GVATEMALA

32173

INTERWINGS AIRCHRTR

SUÐUR-AFRÍKA

32590

Igreja Universal do Reino de Deus

BRASILÍA

31628

JDL Aviation LLC

BANDARÍKIN

37257

JESPER CONTINENTAL

ÍSRAEL

7255

JET AVIATION AMERICA

BANDARÍKIN

33637

JET MANAGEMENT INC

BANDARÍKIN

38520

JET MANAGERS INC

BANDARÍKIN
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33382

JETFLY SUISSE SARL

SVISS

f10281

JMI Services Inc.

BANDARÍKIN

27707

JORDAN AVIATION

JÓRDANÍA

38883

JW CONSTRUCTION CO

BANDARÍKIN

34763

Joyce Meyer Ministries

BANDARÍKIN

32523

K&P AVIATION LLC

BANDARÍKIN

34683

KANDO JET LLC

BANDARÍKIN

32791

KING AIR CHARTER

SUÐUR-AFRÍKA

32122

KJ AIR

BANDARÍKIN

32488

KNIGHTS ARILINES LTD

NÍGERÍA

f11799

KTI INCORP

BANDARÍKIN

38707

L-3 COMMS AEROMET

BANDARÍKIN

34911

L3 COMMUNICATIONS ADVANCED AVIATION LLC

BANDARÍKIN

26001

LADS

ÁSTRALÍA

37177

LANE AVIATION INC

BANDARÍKIN

38064

LIMA DELTA COMPANY

BANDARÍKIN

f11784

LIVING WORD CHRISTIAN CENTER

BANDARÍKIN

31063

LUZAIR SA

PORTÚGAL

f12528

La Cadena

Óþekkt

40079

MAAMBA COLLIERIES

SAMBÍA

37666

MACHAVIA INC

BANDARÍKIN

29587

MACNEIL AVIATION LLC

BANDARÍKIN

37794

MADRONE ADVISORS

BANDARÍKIN

38933

MAHIL AGROPECUARIA

BRASILÍA

35273

MALAYSIAN DCA

MALASÍA

28388

MANACA TAXI AEREA

BRASILÍA

30683

MASTERJET-AVIACAO

PORTÚGAL

32546

MBF HEALTCARE MGMT

BANDARÍKIN

32317

MCC AVIATION

SUÐUR-AFRÍKA

34766

MED-VIEW AIRLINES

NÍGERÍA
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35632

MERIDIAN AVTN (CO)

BANDARÍKIN

33303

MH AVIATION

BANDARÍKIN

37098

MH AVIATION SERVICES

SUÐUR-AFRÍKA

31810

MINISTRY TRANSPORT

NÍGERÍA

f12190

ML200 Leasing LLC

BANDARÍKIN

29463

MORGAN FLIGHT

BANDARÍKIN

32691

MOURITEEN FAMILY TR

SUÐUR-AFRÍKA

32137

MOURITZEN FAMILY

SUÐUR-AFRÍKA

31396

Mariner Management LLC

BARBADOS

25266

Mente L.L.C.

BANDARÍKIN

f13250

Mercantil Servicios Financieros C.A.

BANDARÍKIN

28772

NATURELINK AVIATION

SUÐUR-AFRÍKA

33092

NICON AIRWAYS

NÍGERÍA

33140

NOLINOR AVIAT (NLN)

KANADA

f10339

NWW Excel II Inc.

BANDARÍKIN

23781

Netjets Transportes Aéreos, S.A.

PORTÚGAL

f13917

Nevada Restaurant Services. INC

BANDARÍKIN

30008

OCEANAIR LINHAS AER

BRASILÍA

38542

OVLAS SERVICES SA

SVISS

32688

Orbest Airlines, S.A.

PORTÚGAL

36786

PACIFIC FLIER

RÍKJASAMBAND MÍKRÓNESÍU

29678

SAMVINNA

SUÐUR-AFRÍKA

25069

PASSAREDO SA

BRASILÍA

33232

PEACON ASSOCIATES

BANDARÍKIN

38880

PERDIEM PILOTS LLC

BANDARÍKIN

8058

PILOT INTERNATIONAL

BANDARÍKIN

28105

PROFESSIONAL MAINTNC

BANDARÍKIN

31277

R & R AIRCRAFT

BANDARÍKIN

31995

RANI S AVIATION

BANDARÍKIN

31003

RB SPORTS INTL

CAYMAN-EYJAR

7732

RICH PRODUCTS

BANDARÍKIN
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36622

RICHARD P. MATHESON

BANDARÍKIN

31958

ROSTON AVIATION

BANDARÍKIN

35338

ROYAL JET INC

BANDARÍKIN

32614

RSE COMPANY

BANDARÍKIN

37646

RSE COMPANY DELAWARE

BANDARÍKIN

f12718

RUSSELL AVIATION LEASING INC

BANDARÍKIN

f10830

Reyes Holdings, LLC

BANDARÍKIN

22689

S IVORY COAST

FÍLABEINSSTRÖNDIN

28661

SAHARA AVIATION

SUÐUR-AFRÍKA

36028

SIERRA NEVADA SNC.

BANDARÍKIN

38239

SIFCO SA

BRASILÍA

34940

SIGNIA JETS

SPÁNN

31892

SKYROS PROPERTIES

SUÐUR-AFRÍKA

36707

SPARTAN ORGANISATION

BANDARÍKIN

9295

SPECIALIZED AIRCRAFT

BANDARÍKIN

31178

SPECTREM AIR

SUÐUR-AFRÍKA

19821

SPORTO SNC

FRAKKLAND

33551

STAR AIR CARGO

SUÐUR-AFRÍKA

31587

STORM AVTN CANADA

KANADA

35493

STRATEGIC AIRLINES

ÁSTRALÍA

2354

Sata Air Açores, S.A.

PORTÚGAL

25573

Sata Internacional, S.A.

PORTÚGAL

f12670

Schweitzer Engineering Labs Inc

BANDARÍKIN

f10406

Spectator, Inc. and Kalco Corporation

BANDARÍKIN

388

TAAG — Linhas Aéreas de Angola — Angola Airlines

ANGÓLA

2649

TACV-Transportes Aéreos de Cabo Verde, S.A.

GRÆNHÖFÐAEYJAR

34229

TAK CONTINENTAL LTD

BANDARÍKIN

2656

TAP-Transportes Aéreos Portugueses, S.A.

PORTÚGAL

39124

TAXI AER PIRACICABA

BRASILÍA

21003

TAXI AEREO WESTON

BRASILÍA
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f11806

THREE VALLEYS RANCH LLC

BANDARÍKIN

27408

TINAIRLINES

PORTÚGAL

30033

TRANS CAPITAL AIR

KANADA

32712

TRAYTON AVIATION

BANDARÍKIN

31334

TRIDENT AVIATION HK

KENÍA

39447

TRIJET AVTN SPV LTD.

SVISS

32974

TRIUMPH AIRWAYS LTD

KANADA

37761

TROP COMERCIO EXTER

BRASILÍA

31496

TRUSH AIRCRAFT

BANDARÍKIN

f12760

TSTC LLC

BANDARÍKIN

f13023

Tierecel Limited/Corbantrade Cia. Ltda.

BANDARÍKIN

34375

Toby Limited

CAYMAN-EYJAR

11938

UAC AIR CHARTER

ÞÝSKALAND

32229

US AVIATION CORP

BANDARÍKIN

31833

US EUROPE AFRICA TR

BANDARÍKIN

35718

United Bank Card

BANDARÍKIN

32025

VALLEYSOFT

ANGÓLA

30481

VITESSE AVIATION

BRASILÍA

30887

VOYAGEUR AIRWAYS (2)

KANADA

31801

WACHOVIA FINANCIAL

BANDARÍKIN

37186

WAYLAWN

ÍSRAEL

32618

WC FERRIES

SUÐUR-AFRÍKA

35256

WEBJET LINHAS AEREAS

BRASILÍA

30546

WEST CENTRAL AIR

KANADA

27218

WHITE-AIRWAYS SA

PORTÚGAL

f11379

WILLOW CREEK ASSOCIATION

BANDARÍKIN

30536

WINGS AVTN NIGERIA

NÍGERÍA

f13008

WORLD AERO FUELS AND SERVICES

Óþekkt

7965

WORLDWIDE FERRYING

KANADA

f10773

Wells Fargo Bank NW NA

BANDARÍKIN

f11443

X PEGASUS LLC

BANDARÍKIN
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a11481

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N167AA

Óþekkt

a11502

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N636GA

Óþekkt

a11745

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N686AL

Óþekkt

a11746

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N83PP

Óþekkt

a11526

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PRCAO

Óþekkt

a12895

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PREST

ALÞÝÐULÝÐVELDIÐ KÓREA

a12899

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PRMMP

ALÞÝÐULÝÐVELDIÐ KÓREA

a12905

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PTPSS

BRASILÍA

a12926

Umráðandi sem notar skráningarstafina: XBRYP

MEXÍKÓ

RÚMENÍA
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

f11849

26 North Aviation

BANDARÍKIN

37254

AAR AIRLIFT

BANDARÍKIN

38504

AERSALE INC

BANDARÍKIN

36412

AIR BUCHAREST

RÚMENÍA

31871

AIR JET LDA

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

31492

AIRCRAFT TRADERS

BELGÍA

31265

AIRJET ANGOLA

ANGÓLA

33726

ALFA AIR SERVICES

RÚMENÍA

26569

ARP 410 AIRLINES

ÚKRAÍNA

26750

AVE.COM FZC

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

30600

BLUE AIR TRANSPORT AERIAN

RÚMENÍA

27344

BUKOVYNA

ÚKRAÍNA

34021

CAGDAS AIR

TYRKLAND

26254

CARPATAIR

RÚMENÍA

37103

CITYLINK

GANA

31415

DETA AIR

KASAKSTAN

29714

EUROJET ROMANIA

RÚMENÍA

37634

INTER AVIATION SRL

RÚMENÍA

2349

JETRAN

BANDARÍKIN
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31627

JETRAN AIR S.R.L.

RÚMENÍA

31435

KYRGYZ TRANS AVIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

30390

LIBYAVIA AVIATION

LÍBÍA

31716

MAX AVIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

35518

MDLR AIRLINES

INDLAND

28204

MIA

LÍBANON

30986

MIA AIRL.

RÚMENÍA

21209

MIAMI AIR INTL

BANDARÍKIN

32236

MIDDLE EAST AVIATION

LÍBANON

32327

RED STAR (FZE)

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

27810

ROMANIAN ACADEMY

RÚMENÍA

26019

ROMANIAN CIVIL AERONAUTICAL AUTHORITY

RÚMENÍA

12320

ROMAVIA ROMANIAN

RÚMENÍA

24932

ROSTVERTOL

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

f10719

Riata Management LLC

BANDARÍKIN

10864

S CAMEROON

KAMERÚN

26056

SANTAY AIR

TYRKLAND

2658

TAROM

RÚMENÍA

38059

TEN AIRWAYS SRL

RÚMENÍA

39073

TRIDENT JET LEASING

ÍRLAND

33564

VEGA AIR COMPANY

ÚKRAÍNA

28579

VICTORIA AVTN

BRETLAND

27298

VISION AIRLINES

BANDARÍKIN

a12826

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N801LR

BANDARÍKIN

SLÓVENÍA
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

129

ADRIA AIRWAYS

SLÓVENÍA

32878

ARTHEL SARL

FRAKKLAND

32720

CITIC GEN AVIATION

KÍNA
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SLÓVENÍA
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

35546

CSI AVIATION SVCS

BANDARÍKIN

33291

ELITAVIA D.O.O.

SLÓVENÍA

36624

IRTYSH-AIR

KASAKSTAN

35867

REGION AVIA AIRLINES

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

20012

SOLINAIR D.O.O.

SLÓVENÍA

SLÓVAKÍA
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

36800

AELIS GROUP A.S.

SLÓVAKÍA

29083

AEROMIST KHARKIV

ÚKRAÍNA

36293

AIREXPLORE LTD.

SLÓVAKÍA

36260

AVIA AM LEASING

LITHÁEN

23803

BERIEV ACRFT COMPANY

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

34446

BOTTLESPRING LTD

KÝPUR

31950

EAGLE AIR (SL) LTD

SÍERRA LEÓNE

31730

EASTERN

SLÓVAKÍA

30601

EASTERN AIRWAYS (FD)

SVASÍLAND

38208

EASTERN AIRWAYS (PTY)

SVASÍLAND

30547

FILAIR 2

LÝÐVELDIÐ KONGÓ

22395

GOVERNMENT SLOVAKIA

SLÓVAKÍA

38541

Georgian LLC

GEORGÍA

30935

ILYICH IRON & STEEL

ÚKRAÍNA

33181

JUMP-TANDEM S.R.O.

SLÓVAKÍA

30337

KAM AIR

AFGANISTAN

36456

MOKRANCE STEEL MILLS

SLÓVAKÍA

23544

SLOVAK TRANSP. AUTH.

SLÓVAKÍA

35142

SSIM, A.S.

SLÓVAKÍA

27064

STEEL KOSICE

SLÓVAKÍA

36243

TRAVEL SERVICE SLOV

SLÓVAKÍA

36633

VJEKOSLAV MIHAJLOVIC

SERBÍA

37222

VR JET A.S.

SLÓVAKÍA
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FINNLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

3167

AIR NIAMEY

NÍGER

27696

AIRFIX AVIATION LTD

FINNLAND

380

ALTICOR

BANDARÍKIN

24494

ATYRAU AUE JOLY

KASAKSTAN

38637

BEST JETS INTL

BANDARÍKIN

838

BLUE1

FINNLAND

f10892

Best Friends Air

BANDARÍKIN

31399

CARLBAD ENTERPRISES

ÚKRAÍNA

35898

EXTREME CRAFTS VI

BANDARÍKIN

9834

FIN AVIATION ACADEMY

FINNLAND

1167

FINNAIR OY

FINNLAND

27086

FLYBE FINLAND OY

FINNLAND

37664

HANGAR AVIATION MGMT

BANDARÍKIN

40361

JET TIME OY

FINNLAND

5922

JETFLITE

FINNLAND

25610

KAZAIR WEST

KASAKSTAN

31987

Lone Ranger Jets LLC

BANDARÍKIN

26102

MAGADANAVIALISING

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

8930

METROPOLITAN LIFE

BANDARÍKIN

37724

NORDIC GLOBAL AIR OY

FINNLAND

32127

RIVER AVIATION

FINNLAND

26295

SPARC AVIA CJSC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

30246

TUPOLEV OAO

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

33207

UTAIR-EXPRESS LTD

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

28491

ZAO AK BYLINA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

a11515

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N966E

Óþekkt

SVÍÞJÓÐ
CRCOauðkennisnúmer

31883

Heiti rekstraraðila

AIR NELSON (2)

Ríki flugrekanda

NÝJA-SJÁLAND
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SVÍÞJÓÐ
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

35376

AIR SWEDEN AVIATION

SVÍÞJÓÐ

35786

AJ PRODUKTER AB

SVÍÞJÓÐ

20289

AKE JANSSON

SVÍÞJÓÐ

38079

ALISE AVIATION LLC.

BANDARÍKIN

36103

ALLEGIANT AIR LLC

BANDARÍKIN

37047

ALNASER AIRLINES

JÓRDANÍA

30326

AMAPOLA FLYG AB

SVÍÞJÓÐ

21131

ATRAN-AVIATRANS

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

455

Avia Express Sweden AB

SVÍÞJÓÐ

23804

BH AIRLINES

BOSNÍA OG HERSEGÓVÍNA

12084

BIRGMA SWEDEN AB

SVÍÞJÓÐ

32341

BLUE AERO

FRAKKLAND

24912

BLUE CHIP JET

SVÍÞJÓÐ

22830

BRAATHENS REGIONAL

SVÍÞJÓÐ

38682

BRAVO AIRWAYS

ÚKRAÍNA

30391

BUSINESS AVIATION UK

ÚKRAÍNA

f10112

CCI Pilot Services II, LLC

BANDARÍKIN

f11023

CHAILEASE FINANCE (BVI) Corp.

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

32004

CINGULAR WIRELESS

BANDARÍKIN

26939

CITY AIRLINE AB

SVÍÞJÓÐ

38659

CITY AIRLINE AB 2

SVÍÞJÓÐ

37937

CLYDE AIR AB

SVÍÞJÓÐ

38080

COMAIR (3)

BANDARÍKIN

36076

COMTRAN INTERNATIONAL INC

BANDARÍKIN

f10123

Comcast Corporation/Classic Services

BANDARÍKIN

f10545

Corning Incorporated

BANDARÍKIN

30875

DLS AIR

BANDARÍKIN

40082

DYNAMIC AIRWAYS

BANDARÍKIN

38727

EXEC JET ENTERPRISE

TAÍVAN

31463

EXPO AVIATION PVT 2

SRÍ LANKA

31837

EZNIS AIRWAYS

MONGÓLÍA
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SVÍÞJÓÐ
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

35824

FLEETLEADER AB

SVÍÞJÓÐ

8697

FLYGANDE VETERANER

SVÍÞJÓÐ

38448

FLYGLINJEN VATTERBYG

SVÍÞJÓÐ

35907

FORSCHUNGSZENTRUM

ÞÝSKALAND

23513

Fly Logic

SVÍÞJÓÐ

31506

GLOBAL AVTN PARTNERS

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

37393

GLOBAL INVESTMENT

SVISS

39114

GOIANIA COMERCIO

PORTÚGAL

22647

H-BIRD AVTN SVCS AB

SVÍÞJÓÐ

23882

HASTENS SANGAR AB

SVÍÞJÓÐ

27706

INTERNAL MINISTRY UK

ÚKRAÍNA

34845

JET ARROW

SVISS

39062

JET PLAID LLC

BANDARÍKIN

32414

JORDAN CONSULTING

BANDARÍKIN

35590

K/S HAWKER

DANMÖRK

3839

KINNARPS

SVÍÞJÓÐ

5790

KUSTBEVAKNINGEN

SVÍÞJÓÐ

34960

LARGUS AVIATION AB

SVÍÞJÓÐ

35390

MCA AIRLINES

SVÍÞJÓÐ

1103

MIL HUNGARY

UNGVERJALAND

1116

MIL SWEDEN

SVÍÞJÓÐ

23589

MIL/CIV SWEDEN

SVÍÞJÓÐ

21450

Malmö Aviation AB

SVÍÞJÓÐ

37340

N724DB LLC

SPÁNN

30120

NEXTJET AB

SVÍÞJÓÐ

30511

Norwegian Air Shuttle Sweden AB

SVÍÞJÓÐ

24970

Nova Airlines AB

SVÍÞJÓÐ

2041

OCCIDENTAL PETROLEUM

BANDARÍKIN

33709

PMI GLOBAL SVCS INC

BANDARÍKIN

37993

PROFESSIONAL AIR

BANDARÍKIN

24567

RAINIER AVTN

BANDARÍKIN
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CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila
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25043

SA EXPRESS

SUÐUR-AFRÍKA

25966

SAAB AB

SVÍÞJÓÐ

13488

SAAB AB SUPP & SERV

SVÍÞJÓÐ

35916

SAMOA TECHNOLOGIES

BANDARÍKIN

38353

SAPPI MANUFACTURING

SUÐUR-AFRÍKA

2351

SAS

SVÍÞJÓÐ

30470

SCANDINAVIAN MEDICOP

SVÍÞJÓÐ

34500

SFS HOLDING AB

SVÍÞJÓÐ

37442

SHOTGUN RANCH LLC

BANDARÍKIN

39172

SKYMERE STORM

BRETLAND

38691

SKYWAYS EXPRESS AB 2

SVÍÞJÓÐ

7491

SNAS COURIERS

BAREIN

38038

SOL LINEAS AEREAS SA

ARGENTÍNA

21918

SOUTH AFRICAN EXPRES

SUÐUR-AFRÍKA

35483

SPITFIRE INVESTMENTS

BRETLAND

f12232

Shuert Enterprises

BANDARÍKIN

36334

TAM AB

SVÍÞJÓÐ

30408

TANDORO

SVISS

34708

TOR AIR AB

SVÍÞJÓÐ

29020

TRANSMILE AIR SVCS 2

MALASÍA

23235

TUIFLY NORDIC AB

SVÍÞJÓÐ

26810

UAB APATAS

LITHÁEN

33688

VAPSI

SVÍÞJÓÐ

7778

VARTIOLENTOLAIVUE

FINNLAND

32740

VASTGOTA

SVÍÞJÓÐ

29367

Viking Airlines AB

SVÍÞJÓÐ

32336

WADE AIR

ÁSTRALÍA

20170

WEST AIR SWEDEN AB

SVÍÞJÓÐ

BRETLAND
CRCOauðkennisnúmer

35380

Heiti rekstraraðila

19TH HOLE CORP

Ríki flugrekanda

BRETLAND
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BRETLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

36325

21st Century Fox America, Inc.

BANDARÍKIN

36971

350 S.R.O.

SLÓVAKÍA

1905

3M COMPANY

BANDARÍKIN

34746

51 NORTH LIMITED

BRETLAND

30021

57 AVIATION SERVICES LLC

BANDARÍKIN

6803

711 CODY INC

BANDARÍKIN

f12809

73MR LLC

BANDARÍKIN

27726

994748 ONTARIO INC

KANADA

f11440

A & C BUSINESS SERVICES INC

BANDARÍKIN

29496

A J WALTER AVIATION

BRETLAND

27976

ABCO Aviation Incorporated

BANDARÍKIN

32962

ABG AIR LTD

BRETLAND

39081

ABG RESOURCE PVT LTD

INDLAND

35443

AC TRAVEL LLC

BANDARÍKIN

39446

ACANITT HOLDING INTL

SVISS

29096

ACE-INA FLIGHT OPS

BANDARÍKIN

30786

ACFT SARL

LÚXEMBORG

f11778

ACG ACQUISITION 169 LLC

BANDARÍKIN

35080

ACROPOLIS AVNT LTD

BRETLAND

31406

ADL LEASING

BANDARÍKIN

f13707

ADMINISTRADORA JBL C.A.

VENESÚELA

37390

ADVANCED AIR MGMT(2)

BANDARÍKIN

27832

ADVENTAIR

BANDARÍKIN

24201

AEC INTERN. LTD

SVISS

f11874

AEG Air A.V.V.

ARÚBA

27739

AEROMEDICAL EVAC

SÁDI-ARABÍA

36924

AERON CIVIL PANAMA

PANAMA

31549

AERONAVAL

BANDARÍKIN

36365

AERORUTAS SATA

ARGENTÍNA

29326

AEROSERVICIOS EJE

MEXÍKÓ

21273

AEROSMITH PENNY

BANDARÍKIN
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BRETLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

36773

AFRICAN AIRLINES INV

SUÐUR-AFRÍKA

29508

AIR AMBULANCE SUPPRT

BANDARÍKIN

35354

AIR ASIA X

MALASÍA

201

AIR CANADA

KANADA

34225

AIR CHARTER PROFSNL

BANDARÍKIN

551

AIR GROUP (VAN NUYS)

BANDARÍKIN

24148

AIR HARRODS LTD

BRETLAND

237

AIR INDIA

INDLAND

241

AIR JAMAICA

JAMAÍKA

26351

AIR KILROE LTD T/A EASTERN AIRWAYS

BRETLAND

264

AIR NEW ZEALAND

NÝJA-SJÁLAND

38444

AIR NIGERIA

NÍGERÍA

31662

AIR NOVA INC

BANDARÍKIN

25802

AIR PARTNER PRIVATE JETS LTD

BRETLAND

33259

AIR PARTNERS CORP

KANADA

5633

AIR TRANSAT

KANADA

38900

AIRCAFT MNGT SVCS

BRETLAND

33754

AIRCRAFT AFRICA CO

SUÐUR-AFRÍKA

37072

AIRCRAFT HOLDINGS

BRETLAND

f11330

AIRCRAFT PROPERTIES LLC C/O GOODMAN
PROPERTIES

BANDARÍKIN

38908

AIRCREW DIRECT

BRETLAND

35078

AIRLIFT INTL (GHANA)

GANA

33856

AIRMID AVTN SVCS LTD

INDLAND

10639

AIRSTAR GROUP

BANDARÍKIN

38429

AIRSTAR LEASING LTD

BRETLAND

39122

AIRTANKER

BRETLAND

33141

AIRTIME LLC

BANDARÍKIN

36074

AL FOZAN HOLDING CO.

SÁDI-ARABÍA

33143

AL RUSHAID AVIATION

BANDARÍKIN

31508

AL SALAM 319 LTD.

CAYMAN-EYJAR
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BRETLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

36145

AL SHOHRA PVT JET

JÓRDANÍA

21690

ALG TRANSP UK OFFICE

BANDARÍKIN

30184

ALII AVIATION

BANDARÍKIN

31951

ALLEGIANCE AIR

SUÐUR-AFRÍKA

38790

ALLFAST FASTENING

BANDARÍKIN

34807

ALMOJIL AVIATION

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

33938

AMAC CORPORATE JET AG

SVISS

35757

AMBER AVTN (UK) LTD.

BRETLAND

364

AMBRION AVIATION

BRETLAND

369

AMERICAN AIRLINES

BANDARÍKIN

372

AMERICAN EXPRESS

BANDARÍKIN

31782

AMERIPRISE FINANCIAL

BANDARÍKIN

31943

AMGEN

BANDARÍKIN

37598

AMS LTD

BRETLAND

31016

ANDAMAN AVIATION

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

36383

ANDERSON AIR LTD.

KANADA

4944

ANHEUSER BUSCH

BANDARÍKIN

25743

ANSCHUTZ

BANDARÍKIN

35836

APEC ASSETS LIMITED

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

28676

APRILIA HOLDINGS INC

CAYMAN-EYJAR

37233

ARABIAN JETS

SÁDI-ARABÍA

28325

ARAMARK

BANDARÍKIN

4999

ARAMCO SAUDI ARABIA

BANDARÍKIN

32054

ARIK AIR LTD

NÍGERÍA

31512

ARINC DIRECT

BANDARÍKIN

38283

ARIRANG IOM AVIATION

BRETLAND

34018

ARKIVA LTD.

ÍRLAND

36765

ARM INVESTMENT MNG

NÍGERÍA

33376

ARMAD

BERMÚDAEYJAR

38871

ASHLEY AVIATION LTD

INDLAND

35141

ASHOK LEYLAND LTD

INDLAND
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Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

31554

ASIA UNIVERSAL JET

LETTLAND

38121

ASP Aviation ltd

BRETLAND

28558

ASTRAEUS LTD

BRETLAND

35917

ASTROJET LTD

BRETLAND

35166

AT&T Management Services, L.P.

BANDARÍKIN

36976

ATALANTA AIR

BANDARÍKIN

31345

ATLANTIC AIRLINES LTD

BRETLAND

27139

ATLANTIC AVTN 2

BANDARÍKIN

32213

ATLANTIC BRIDGE AV 2

BRETLAND

436

AURIGNY AIR

BRETLAND

37011

AV CONSULTANTS ASPEN

BANDARÍKIN

31787

AV8JET

BRETLAND

31623

AVALON CAPITAL GROUP

BANDARÍKIN

38338

AVANTHA HOLDING LTD

INDLAND

32163

AVCARD UK

BRETLAND

38720

AVFUEL CORP

BANDARÍKIN

35868

AVIA FUNDS MNGMT

LITHÁEN

31940

AVIACOR — AIRCRAFT

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

30645

AVIAMAX

ÞÝSKALAND

35661

AVIATION DYNAMIX LLC

BANDARÍKIN

36095

AVION LLC

BANDARÍKIN

27087

AVIONETA

BANDARÍKIN

36193

AVITRANS INC

BANDARÍKIN

26701

AVMAX AVIATION SVCS

KANADA

35910

AVMET INTERNATIONAL

BANDARÍKIN

29445

AVN AIR

BANDARÍKIN

27329

AVPLAN TRIP SUPPORT

BANDARÍKIN

37441

AVPRO INC (3)

BANDARÍKIN

33188

AVTN DEVLPMENT INTL

ÍRLAND

33680

AVTN EQPMENT LEASING

BRETLAND

33050

AVTRADE UK

BRETLAND
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BRETLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

35255

AVX TAXI AEREO

BRASILÍA

18980

AZERBAIJAN AIRLINES

ASERBAÍDSJAN

38878

AZIKEL GROUP N500AZ

BRETLAND

8740

Abbott Laboratories

BANDARÍKIN

10342

Aero Air, LLC

BANDARÍKIN

37236

Agropecuaria Santana do Deserto Ltda.

BRASILÍA

f10008

AirBill Inc.

BANDARÍKIN

33319

Aircraft Associates Inc

BANDARÍKIN

23373

Al Tameer Co. Ltd.

SÁDI-ARABÍA

f10023

Alpha Technologies, Inc.

BANDARÍKIN

f12107

American Credit Acceptance

BANDARÍKIN

375

American International Group

BANDARÍKIN

f11014

American Resources

BANDARÍKIN

35644

Amy’s Kitchen Inc.

BANDARÍKIN

f10035

Anadarko Petroleum Corporation

BANDARÍKIN

35895

Andromeda Ltd.

BERMÚDAEYJAR

32958

Avenir Worldwide.

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

31878

B&D AVIATION

BANDARÍKIN

36004

B2 MANAGMENT LTD.

BAREIN

12669

BA CITYFLYER LTD

BRETLAND

32705

BAA JET MANAGEMENT

KÍNA

32767

BAC LEASING LTD

BRETLAND

481

BAE SYSTEMS (OPERATIONS) LTD

BRETLAND

7579

BAE Systems, Inc.

BANDARÍKIN

22433

BAHRAIN ROYAL FLIGHT

BAREIN

f11305

BANC OF AMERICA LEASING & CAPITAL LLC

BANDARÍKIN

498

BANGLADESH BIMAN

BANGLADESS

f12870

BANK OF AMERICA NA C/O JET AVIATION BUSINESS
JETS

BANDARÍKIN

6323

BANLINE AVIATION

BRETLAND

37657

BARBICAN HOLDINGS

BRETLAND
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1015

BASEOPS

BANDARÍKIN

6989

BASS ENTERPRISES

BANDARÍKIN

36153

BAYHAM LIMITED

SÁDI-ARABÍA

37956

BBAM AVTN SVCS LTD

ÍRLAND

29975

BCC EQUIPMENT LEASE

BANDARÍKIN

34052

BDK AIR LIMITED

KANADA

21482

BECHTEL

BANDARÍKIN

6890

BECTON DICKINSON

BANDARÍKIN

27039

BEEHAWK AVIATION

BANDARÍKIN

32447

BEGAL AIR

BRETLAND

36478

BEIJING CAP AIRLINES

KÍNA

9170

BEL AIR

BRETLAND

34866

BELL GEOSPACE

BRETLAND

33770

BENSLOW BERMUDA LTD.

SVISS

36587

BENTLEY FORBES

BANDARÍKIN

37353

BERTA FINANCE LTD

BELÍS

31598

BETA LEASING

ÍRLAND

f12839

BEYOND VENTURES LLC

BANDARÍKIN

36482

BGST LLC

BANDARÍKIN

36410

BHARAT HOTELS LTD

INDLAND

38422

BHOJA AIR

PAKISTAN

31303

BIG DOG AVTN

BANDARÍKIN

f11350

BISSELL LEASING CO LLC

BANDARÍKIN

f10656

BJS JET SOLUTION (FLEXJET)

Óþekkt

f11785

BKF AVIATION LIMITED

BANDARÍKIN

3166

BLACK & DECKER

BANDARÍKIN

31242

BLACK DIAMOND AVTN

BANDARÍKIN

f12964

BLATTI AVIATION INC

BANDARÍKIN

38822

BLUE ISLANDS LTD

BRETLAND

36940

BLUE SKY LEASING LTD

BRETLAND

37860

BLUEJETS LTD

BRETLAND
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38941

BMI REGIONAL LTD

BRETLAND

f200002

BMIBaby Limited

BRETLAND

38499

BOLLINGER SHIPYARDS

BANDARÍKIN

f11795

BOMBARDIER AEROSPACE CORP

BANDARÍKIN

342

BOMBARDIER CORPORATE

KANADA

10970

BOMBARDIER FLEXJET

BANDARÍKIN

37506

BOMBARDIER-MARIBEL

BANDARÍKIN

30590

BOND OFFSHORE HELICOPTERS LTD

BRETLAND

29396

BOOTH CREEK MGMT

BANDARÍKIN

35778

BOREH INTERNATIONAL

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

32750

BOULTBEE AVTN 3

BRETLAND

38220

BOW & ARROW AVIATION

BANDARÍKIN

f12965

BP CAPITAL LP

BANDARÍKIN

32952

BPG PROPERTIES

BANDARÍKIN

32635

BRAMPTONIA LTD

BRETLAND

32340

BRAVO AVIATION

BRETLAND

22234

BRECO INTL

BRETLAND

34320

BRIARWOOD PROD. LTD

BRETLAND

30940

BRIDGE AVIATION

BRETLAND

29373

BRIDGTOWN PLANT

BRETLAND

36768

BRILLIANT MEDIA

BRETLAND

33190

BRISTOL AIR LTD.

SÁDI-ARABÍA

18137

BRISTOL FLYING CENTR

BRETLAND

590

BRITISH AIRWAYS PLC

BRETLAND

634

BRITISH MIDLAND AIRWAYS LTD

BRETLAND

29157

BROKERAGE & MANAGMT

BANDARÍKIN

29940

BROOM P AVTN SVCS

BANDARÍKIN

22676

BROOME WELLINGTON

BRETLAND

9701

BRUNSWICK

BANDARÍKIN

37278

BUA DELAWARE INC

BANDARÍKIN

31448

BUCKHEAD

BANDARÍKIN
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f11800

BUSINESS AIRCRAFT LEASING INC

BANDARÍKIN

36409

BUSINESS JET CONSULT

BANDARÍKIN

36607

BUSINESS UNIVERSE

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

f10174

BVG VIAJES SA DE CV

MEXÍKÓ

33472

BYECROSS IOM LTD

BRETLAND

36342

BZ AIR LTD

BRETLAND

29107

BZL Bermuda Limited

BERMÚDAEYJAR

35068

Beacon Capital Partners, LLC

BANDARÍKIN

8974

Berwind Corporation

BANDARÍKIN

32764

Bharat Forge Limited

INDLAND

f13674

Blackhorse, LLC.

BANDARÍKIN

f10089

Bloomberg Services LLC

BANDARÍKIN

f10801

Blue Ridge Air, Inc.

BANDARÍKIN

37196

Bournemouth Handling Ltd

BRETLAND

629

Bristow Helicopters Ltd

BRETLAND

f200001

British Midland Regional Limited

BRETLAND

36790

C2C AIR CHARTERS

BANDARÍKIN

37117

CA, Inc.

BANDARÍKIN

30369

CAESARS ENTERTAINMNT

BANDARÍKIN

33215

CALIFORNIA JET SHARE

BANDARÍKIN

12499

CALSPAN

BANDARÍKIN

32717

CAMERON HENKIND

BANDARÍKIN

4018

CAMPBELL SOUP

BANDARÍKIN

29956

CAN PACIFIC RAILWAY

KANADA

22953

CAPE CLEAR CAPITAL

BANDARÍKIN

36417

CAPITAL AVIATION PTE

SINGAPÚR

37579

CAPITAL MANAGEMENT

BANDARÍKIN

22724

CARDINAL HEALTH AVTN

BANDARÍKIN

4029

CARGILL

BANDARÍKIN

34066

CASTLE 2003-2 IRELAND LTD

ÍRLAND

39170

CATERHAMJET MALAYSIA

MALASÍA
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6625

CATERPILLAR

BANDARÍKIN

5800

CATHAY PACIFIC

KÍNA

24738

CATHTON HOLDINGS LTD

KANADA

38494

CAVOK AIR

ÚKRAÍNA

34153

CAYLEY AVIATION

BERMÚDAEYJAR

28483

CB APPLICATIONS

BANDARÍKIN

31570

CBAIR

BANDARÍKIN

29199

CBAS (PVT) LTD

INDLAND

f10110

CBS Mass Media Corporation

BANDARÍKIN

f11409

CBX AVIATION LLC

BANDARÍKIN

f10927

CEF 2002 Aircraft LLC d/b/a Ceridian Corporation

BANDARÍKIN

31445

CELESTIAL AIRWAYS

BRETLAND

36333

CELLO AVIATION LTD

BRETLAND

f10114

CFG Service Corp, Inc.

BANDARÍKIN

39016

CHARTER AIR (IOM)LTD

BRETLAND

28796

CHARTWELL AVIATION

BANDARÍKIN

1808

CHC SCOTIA LTD

BRETLAND

37291

CHICAGO JET GROUP

BANDARÍKIN

39352

CHICK-FILL-A INC

BANDARÍKIN

35823

CHILDRESS KLEIN MGMT

BANDARÍKIN

38506

CHINA EASTERN EXEC

BANDARÍKIN

31541

CHRISTIE AVTN

ÁSTRALÍA

7526

CIGNA

BANDARÍKIN

37889

CIRRUS AVIATION (US)

BANDARÍKIN

31361

CIT AEROSPACE INT.

ÍRLAND

37077

CIT GROUP LOCATION

FRAKKLAND

27210

CITIGROUP

BANDARÍKIN

31867

CLEARWATER AVIATION

BRETLAND

28482

CLEARWATER FINE FOOD

KANADA

31057

CLOUD AIR SERVICE

BERMÚDAEYJAR
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33553

CLOUDSCAPE INC

BANDARÍKIN

32365

CNL GROUP SERVICES

BANDARÍKIN

37774

COBIAN MEDRANO JOSE

MEXÍKÓ

f11105

COCA COLA ENTERPRISE

BANDARÍKIN

f12966

COCKRELL RESOURCES INC

BANDARÍKIN

34041

COLDSTREAM SARL

LÚXEMBORG

9049

COLLEEN

BANDARÍKIN

27981

COLT INTL

KANADA

28719

COLT INTL HOUSTON

BANDARÍKIN

30312

COMLUX AVTN

SVISS

2577

COMPUTAPLANE

BRETLAND

f11810

COMSTOCK ASSET MANAGEMENT LC

BANDARÍKIN

4742

CONDOR AVTN

BRETLAND

31320

CONSOLIDATED CHARTER

BANDARÍKIN

32850

CONSOLIDATED PRESS 2

ÁSTRALÍA

39375

CONSTELLATION AVIATN

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

35826

CONSTELLATION LEASING LLC

BANDARÍKIN

38166

COORDINATES OPS

BANDARÍKIN

33096

COPART INC

BANDARÍKIN

31929

COR AVIATION

BANDARÍKIN

33877

CORACLE AVIATION

SVISS

31680

CORP JET MGMT

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

23765

CORPORATE FLIGHT MGT

BANDARÍKIN

34548

CORPORATE JET REALI.

BRETLAND

38982

CORVALLIS AERO SVC

BANDARÍKIN

36493

COSMOS AIR LLC

BANDARÍKIN

30051

COSTA AZZOURA

SÁDI-ARABÍA

26988

COSTCO WHOLESALE

BANDARÍKIN

25039

COUGAR HELICOPTERS

KANADA

29350

COUNTRYWIDE HOME

BANDARÍKIN

37273

COVE AVTN PARTNERS

BANDARÍKIN
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39718

COZURO LTD

BRETLAND

9248

CRANE COMPANY

BANDARÍKIN

37073

CROMPTON GREAVES LTD

INDLAND

31211

CSC TRANSPORTATION

BANDARÍKIN

33204

CTC AVTN JET SVCS

BRETLAND

f11401

CVS/Caremark Corporation

BANDARÍKIN

33885

CYBER SPACE

NÍGERÍA

f10103

Canadian Utilities Limited

KANADA

f13705

Carlyle Investment Management, LLC

BANDARÍKIN

f10817

Casafin II LLC

BANDARÍKIN

37741

Casam Int

EGYPTALAND

f13919

Century Ocean Limited

BRESKU JÓMFRÚAEYJAR

f10770

Charles Schwab

BANDARÍKIN

3769

Chevron U.S.A.Inc.

BANDARÍKIN

11816

Coca Cola Refreshments

BANDARÍKIN

f11882

Colson & Colson General Contractor

BANDARÍKIN

f11184

Columbus Networks USA Inc.

BANDARÍKIN

38182

Community Enterprises, LLC d/b/a 4274 Aviation

BANDARÍKIN

f10778

Computer Sciences Corporation

BANDARÍKIN

f10124

Conanicut Aviation

BANDARÍKIN

2138

ConocoPhillips Avtn

BANDARÍKIN

f13144

Consultatio S.A.

ARGENTÍNA

10627

Control Techniques Ltd.

BRETLAND

35440

Crescent Heights, Inc.

BANDARÍKIN

30922

DAIDALOS AVIATION

ÚKRAÍNA

37414

DALLAH AL-BARAKA HOL

SÁDI-ARABÍA

36557

DANGOTE INDUSTRIES

NÍGERÍA

36006

DAR JANA GROUP

SÁDI-ARABÍA

29548

DARTASSAN

ÍRLAND

30278

DARWIN AIRLINE

SVISS
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27123

DATEL DIRECT LTD

BRETLAND

f11325

DELAWARE CHALLENGER OPERATIONS LLC

BANDARÍKIN

35844

DELEAUD GILBERT

BANDARÍKIN

38341

DESERT AIR 3 LTD

SVISS

32849

DESERT AIR CHTR INC

BANDARÍKIN

35715

DHL Air Ltd.

BRETLAND

32847

DIAGO CONTINENTAL

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

35507

DIAMOND AIR CHARTER

BRETLAND

38765

DIAMOND CAPITAL INV

BANDARÍKIN

34630

DIRECT AVIATION MNGT

BRETLAND

36177

DIRECTV GROUP

BANDARÍKIN

f12814

DJT OPERATIONS I LLC

BANDARÍKIN

34559

DOMINION AIR LTD

NÍGERÍA

944

DONINGTON AVIATION

BRETLAND

37038

DORSTONE HOLDINGS

BRASILÍA

31583

DTC LLC

BANDARÍKIN

6064

DUBAI AIR WING

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

11968

DUKE OF WESTMINSTER

BRETLAND

9784

DUNAVANT ENTERPRISES

BANDARÍKIN

28590

DUNVIEW

SVISS

30955

Dal Briar Corporation

BANDARÍKIN

f10140

Devon Realty Advisors, LLC

BANDARÍKIN

f10888

Diamond A Administration LLC

BANDARÍKIN

34844

Dominion Resources Services Inc.

BANDARÍKIN

27686

E*TRADE GROUP

BANDARÍKIN

22252

EAGLE AIRCRAFT

BANDARÍKIN

39119

EAGLE AVIATION FZC

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

37787

EAGLE AVTN INC

BANDARÍKIN

35754

EASSDA

BRETLAND

35500

EASTAR JET

LÝÐVELDIÐ KÓREA

32095

EASTWAY AVIATION LLC

BANDARÍKIN
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32462

EASY AVIATION

BRETLAND

23226

EASYJET AIRLINE COMPANY LTD

BRETLAND

38310

ECB AVIATION PTY LTD

SUÐUR-AFRÍKA

10068

EDREES MUSTAFA

SÁDI-ARABÍA

13008

EDS USA

BANDARÍKIN

29883

EFB AVIATION

BANDARÍKIN

f12872

EGRET MANAGEMENT LLC

BANDARÍKIN

996

EGYPTAIR

EGYPTALAND

29824

EIE EAGLE

BRETLAND

29879

EL-SEIF ENGINEERING

SÁDI-ARABÍA

27085

ELAS PROFESSIONAL

HOLLAND

f12745

ELK MOUNTAIN VENTURES INC

BANDARÍKIN

29935

ELMET AVIATION

BANDARÍKIN

4025

EMBRAER

BRASILÍA

36502

EMBRAER AAF AIRCRAFT

SUÐUR-AFRÍKA

9807

EMIRATES INTL

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

35162

EMMANUEL GROUP

BANDARÍKIN

34060

EMPECOM CORPORATION

KÝPUR

33488

ENBRIDGE

KANADA

30014

ENERGEM AVIATION

SUÐUR-AFRÍKA

23576

ENNA — ALGERIE

ALSÍR

27894

ENTREPRENEURIAL ASST

BANDARÍKIN

35529

EON AVIATION PVT LTD

SINGAPÚR

31041

EPC HOLDINGS 644

BANDARÍKIN

29929

ETIHAD AIRWAYS

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

36196

EU-FLIGHT-SERVICE

ÞÝSKALAND

37275

EUROPEAN ACFT SALES

DANMÖRK

34927

EUROPEAN SKYBUS

BRETLAND

14846

EVA AIR

TAÍVAN

29654

EWA WEST

BANDARÍKIN

32605

EXEC JET MANAGEMENT

BRETLAND
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33714

EXECUJET (UK) LTD

BRETLAND

32264

EXECUJET ASIA

ÁSTRALÍA

29471

EXECUJET EUROPE

SVISS

36643

EXECUJET NEW ZEALAND

NÝJA-SJÁLAND

34017

EXECUTIVE AVTN LTD

BRETLAND

32109

EXECUTIVE CHARTR USA

BANDARÍKIN

37101

EXECUTIVE FLIGHT DIV

KATAR

31993

EXECUTIVE JET SVCS

NÍGERÍA

26147

EXECUTIVE JETS LTD

SÁDI-ARABÍA

1076

EXXONMOBIL AV SVCS

BANDARÍKIN

f10121

Eleventh Street Aviation, LLC

BANDARÍKIN

f10178

Enterprise Rent-A-Car, Enterprise Holdings

BANDARÍKIN

f12480

Essar Shipping & Logistics Ltd

BRETLAND

f13783

Essar Shipping Ltd

INDLAND

26208

ExecuJet Middle East

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

30494

Executive Jet Group Limited

BRETLAND

23881

Executive Jet Management

BANDARÍKIN

22523

FAA

BANDARÍKIN

35375

FALCON 50 LLC

BANDARÍKIN

7382

FALCONAIR LTD

SUÐUR-AFRÍKA

33587

FANAR AVIATION LTD

BERMÚDAEYJAR

8430

FAYAIR (JERSEY)

BRETLAND

36124

FAYAIR LTD

BANDARÍKIN

34494

FCI AVIATION LLC

BRETLAND

35728

FCS Limited

BRETLAND

12811

FEGOTILA LTD

BERMÚDAEYJAR

37269

FENWAY AVIATION

BRASILÍA

31156

FERNCROFT

BRETLAND

38525

FGA 9 LTD

BRETLAND

32784

FIGHTER COLLECTION

BRETLAND

36876

FIRST FUTURE AIR SVC

INDLAND
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18781

FJ900

BANDARÍKIN

28957

FJL LEASING

BANDARÍKIN

9695

FJR PRIVATE FLIGHT

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

f10202

FL Aviation Corporation

BANDARÍKIN

34064

FL510

SVISS

38413

FLIGHT ASSIST UK LTD

BRETLAND

19907

FLIGHT CONSULTANCY

BRETLAND

f10974

FLIGHTS Inc.

BERMÚDAEYJAR

34554

FLIGHTWORKS

BRETLAND

f12979

FLY BECKYS MANAGEMENT LLC

BANDARÍKIN

5453

FLYBE LTD

BRETLAND

38743

FLYGTACK LTD

BRETLAND

10992

FLYING LION

BANDARÍKIN

35925

FLYING M LLC

BANDARÍKIN

10276

FLYNN FINANCIAL

BANDARÍKIN

11369

FORD EUROPE LTD

BRETLAND

21529

FOREST AVIATION LTD

BRETLAND

7521

FORMULA ONE MNGMT

BRETLAND

34647

FOSTER AVIATION

BRETLAND

6573

FOUR STAR

BANDARÍKIN

22109

FRANKLIN TEMPLETON

BANDARÍKIN

f12717

FREEMAN AIR CHARTER SERVICES

BANDARÍKIN

22740

FREWTON LTD

BRETLAND

22293

FRONTLINER INC

BANDARÍKIN

37166

FS AVIATION LLP

BRETLAND

32164

FUTURA TRAVELS

INDLAND

f12666

Falcon Fifty LLC

BANDARÍKIN

36874

Fambran Enterprises LLC

BANDARÍKIN

35797

Felham Enterprises Inc

BANDARÍKIN

f10932

Felham Enterprises Ltd.

NÝJA-SJÁLAND

23081

Fertitta Enterprises

BANDARÍKIN
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f10761

Firefly Entertainment Inc.

BANDARÍKIN

f10192

First Data Corporation

BANDARÍKIN

f12184

FirstEnergy Service Company

BANDARÍKIN

f10193

Five Star Aviation, LLC

BANDARÍKIN

37694

Fly Vectra Ltd.

BRETLAND

f10210

Foreign Manufactures Finance Corp

BANDARÍKIN

f10877

Fortune Brands, Inc.

BANDARÍKIN

f10836

Fox Paine and Company, LLC

BANDARÍKIN

21858

Frost Administrative Services, Inc.

BANDARÍKIN

f10215

Fry’s Electronics, Inc.

BANDARÍKIN

34836

G200 LTD

BERMÚDAEYJAR

33864

G5 AVIATION

SUÐUR-AFRÍKA

25615

G5 EXECUTIVE

SVISS

34978

G550 LIMITED

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

24116

GALLAGHER ENTERPRISE

BANDARÍKIN

34737

GALLERIA AVIATION

BANDARÍKIN

7618

GAMA AVIATION LTD

BRETLAND

38961

GAMBIA BIRD AIRLINE

GAMBÍA

7573

GANTT AVIATION

BANDARÍKIN

38747

GARDEN AIR LLC

BANDARÍKIN

34865

GARUDA AVIATION

ÁSTRALÍA

32292

GE COMMERCIAL AV SVC

ÍRLAND

1278

GE CORPORATE AIR TRP

BANDARÍKIN

35922

GEN AVTN FLYING SVCS

BANDARÍKIN

f12727

GENERAL AVILEASING INC

BANDARÍKIN

1277

GENERAL DYNAMICS

BANDARÍKIN

f11377

GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP

BANDARÍKIN

32209

GENERAL TECHNICS

BRETLAND

36098

GEXAIR LTD.

BRETLAND

25841

GF AIR

BANDARÍKIN

36716

GHAITH AVIATION

SÁDI-ARABÍA
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31328

GHANA INTL AIRLINES

GANA

33100

GHK COMPANY LLC

BANDARÍKIN

35880

GIANCARLO TRIMARCHI

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA

36916

GIGER, R

SVISS

f13141

GIII Aircraft Management, LLC

BANDARÍKIN

30058

GIV AIRWAYS LLC

BRETLAND

f11424

GKMG PARTNERS LLC

BANDARÍKIN

f11354

GLEN WEST 300 INC TRUSTEE

BANDARÍKIN

39093

GLOBAL AIRCRAFT LLC

BANDARÍKIN

36040

GLOBAL BUSINESS ASS.

MALASÍA

36785

GLOBAL ELITE JETS

SÁDI-ARABÍA

33907

GLOBAL ESTATE & AVIATION LTD

BANDARÍKIN

38943

GLOBAL EXPRESS GROUP

BANDARÍKIN

35699

GLOBAL FLEET OIL GAS

BRETLAND

33121

GLOBAL TRIP SUPPORT

BANDARÍKIN

32437

GO XLS LTD

BRETLAND

35355

GOLDEN FALCON 348

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

36312

GOTTBETTER & PARTNER

BANDARÍKIN

22982

GOVERNMENT OF NIGER

NÍGER

28048

GRAHAM CAPITAL

BANDARÍKIN

33773

GRAHAM CAPITAL MGMT

BANDARÍKIN

3259

GRAINGER

BANDARÍKIN

30778

GRANARD LTD

BRETLAND

36620

GRAND A AIRCRAFT LLC

BANDARÍKIN

38796

GRATEFIELD LTD

BERMÚDAEYJAR

31982

GREEN FLAG AVIATION

SÚDAN

6179

GREENAAP CONSULTANTS

BANDARÍKIN

35286

GREENTECH

BANDARÍKIN

f12804

GREY FALCON LLC

BANDARÍKIN

315

GRUSSAIR LLC

BANDARÍKIN

32596

GSC PARTNERS

BANDARÍKIN
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30895

GSCP (NJ) INC

BANDARÍKIN

23240

GTC MANAGEMT BURBANK

BANDARÍKIN

30632

GUILD INVESTMENTS

BANDARÍKIN

1365

GULF AIR

BAREIN

32656

GULF GLOBAL SVCS LTD

BRETLAND

36387

GULF WINGS

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

1356

GULFSTREAM SAVANNAH

BANDARÍKIN

f10914

Galt Aviation, LLC

BANDARÍKIN

f10217

Gannett Co., Inc.

BANDARÍKIN

33031

Gemini Ltd

BANDARÍKIN

f10219

General Avileasing, Inc.

BANDARÍKIN

f11240

Glenbrook III LLC

BANDARÍKIN

f10227

Global Pacific Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

f12247

Good Think Limited Cayman Island

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

39243

Google Inc.

BANDARÍKIN

38737

Green Bay Packaging Inc.

BANDARÍKIN

f10234

Guidara Nordeste Participacoes Ltda

BRASILÍA

f10984

Guitar Center, Inc.

BANDARÍKIN

f10896

H. H. Aviation LLC

BANDARÍKIN

24874

HAC (Hangar Acquisition Corporation)

BANDARÍKIN

12127

HAMILTON COMPANIES

BANDARÍKIN

29388

HANGAR 8 LTD

BRETLAND

9954

HARRIS

BANDARÍKIN

21857

HARSCO

BANDARÍKIN

5152

HARTH TRADING EST

SÁDI-ARABÍA

33302

HAVERFORD SUISSE

SVISS

529

HAWKER BEECHCRAFT

BANDARÍKIN

38607

HAWKER BEECHCRAFT 2

BANDARÍKIN

33023

HAWKER WEST

KANADA

31777

HB-JEM

SVISS

32824

HBC AVIATION

BRETLAND
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28603

HCC SERVICE CO

BANDARÍKIN

38724

HEAD START AVTN SYS

KÝPUR

8352

HEINZ COMPANY

BANDARÍKIN

8583

HELISWISS

SVISS

31253

HERITAGE JETS (FL)

BANDARÍKIN

1423

HERSHEY COMPANY

BANDARÍKIN

26380

HERTZ CORP

BANDARÍKIN

38709

HEVELCA SOCIETE

BANDARÍKIN

36953

HIGHLAND AWYS LTD

BRETLAND

24583

HILL AIR COMPANY I LLC

BANDARÍKIN

23203

HOLLY CORP

BANDARÍKIN

32171

HOLROB ACFT COMPANY

BANDARÍKIN

24776

HOME DEPOT

BANDARÍKIN

8849

HONEYWELL MORRISTOWN

BANDARÍKIN

35466

HORIZON AIR LLP

BRETLAND

6663

HORNBILL SKYWAYS

MALASÍA

24604

HUNDRED PERCENT AVTN

BRETLAND

32412

Hamilton Aviation Inc.

BANDARÍKIN

5601

Hamlin Jet Ltd

BRETLAND

29387

Harbert Aviation

BANDARÍKIN

35935

Harrinford Ltd

BANDARÍKIN

f11872

Heckmann Enterprises Inc.

BANDARÍKIN

f10240

Hess Corporation

BANDARÍKIN

f10247

Hewlett-Packard Company

BANDARÍKIN

f12673

Hindalco Industries Limited

INDLAND

f11137

Hubbard Broadcasting

BANDARÍKIN

f10254

Hunt Consolidated Inc.

BANDARÍKIN

17402

IBM

BANDARÍKIN

f11457

ICA GLOBAL SERVICES LLC

BANDARÍKIN

9962

ICELAND FROZEN FOODS

BRETLAND

35622

ICON TWO LTD

BRETLAND
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f11412

IGT

BANDARÍKIN

36144

ILC AVIATION GMBH

AUSTURRÍKI

f11456

IMAGINARY IMAGES INC

BANDARÍKIN

32114

INDO PACIFIC AVTN

INDLAND

32394

INFINITY AVIATION

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

35931

INFLITE AVTN (IOM)

BRETLAND

38619

INSPERITY INC

BANDARÍKIN

34771

INTERCONT. AIRWAYS

GAMBÍA

37023

INTERNATIONAL FLIGHT

BELGÍA

31503

INTERNATIONAL JETCLUB LTD

BRETLAND

34321

INTL AVTN LEASING

BRETLAND

34440

INTL FLIGHT RES

BANDARÍKIN

33831

INTL TRIP PLANNING

BANDARÍKIN

38539

IPEK INTERNATIONAL

BELÍS

38651

IRKUT CORPORATION

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

26959

ISCAR ISRAEL

ÍSRAEL

28061

ISLAND AVTN USA

BANDARÍKIN

31918

ISM AVIATION

BRETLAND

23317

ITT INDUSTRIES

BANDARÍKIN

27301

IVANHOE AVIATION 2

SINGAPÚR

f11372

IVANHOE AVIATION HOLDINGS LLC

BANDARÍKIN

38462

IZY AIR

NÍGERÍA

28726

International Jet Management

BANDARÍKIN

36005

Irving Oil Transport Inc.

KANADA

32671

JANNAIRE LLP

BRETLAND

1559

JAPAN AIRLINES

JAPAN

35830

JAPC INC

BANDARÍKIN

27693

JATO AVTN

BRETLAND

493

JC BAMFORD EXCAVATORS LTD

BRETLAND

36350

JCPenney Co. Inc.

BANDARÍKIN

f10275

JELD-WEN, Inc.

BANDARÍKIN
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21889

JEPPESEN DATAPLAN 2

BANDARÍKIN

37076

JERAND HOLDINGS

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

24997

JET AIRWAYS INDIA

INDLAND

36501

JET AVTN FLT SVCS

BANDARÍKIN

31555

JET CENTRE LTD

BRETLAND

31952

JET ICU AIR AMBULNCE

BANDARÍKIN

21727

JET LINK

ÍSRAEL

29290

JET MIDWEST

BANDARÍKIN

33417

JET STREAM AVIATION

SÁDI-ARABÍA

7532

JET2.COM LTD

BRETLAND

24165

JETCLUB LTD

SVISS

36498

JETFLITE INTL LLC

BANDARÍKIN

38712

JETS AVTN SVCS

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

36494

JETSELECT, LLC

BANDARÍKIN

30733

JETSTEFF AVIATION

BRETLAND

36274

JETSTREAM WORLDWIDE

KÍNA

f11392

JHD AIRCRAFT SALES CO LLC

BANDARÍKIN

f10970

JHS Management, LLC.

BANDARÍKIN

23153

JINDAL STEEL

INDLAND

32363

JLJ EQUIPMENT LEASIN

BANDARÍKIN

32069

JOHN MASON ACFT SVCS

BRETLAND

7628

JOHNSON FRANKLIN

BANDARÍKIN

6281

JOHNSON SC AND SON

BANDARÍKIN

26509

JOLUK AVTN

BANDARÍKIN

40302

JOURNEY AVIATION

BANDARÍKIN

24536

JP MORGAN CHASE CY

BANDARÍKIN

37941

JRA Flight Solutions

BANDARÍKIN

f10265

Jackson National Life

BANDARÍKIN

f10555

Janah Management Company Ltd.

BRETLAND

f10276

Jepson Associates Inc.

BANDARÍKIN

28548

Jet Aviation Business Jet (HK) Ltd

KÍNA
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f10285

Justravl Aircraft Management, Inc.

BANDARÍKIN

f11096

KACALP

BANDARÍKIN

36270

KAUPTHING SINGER

BRETLAND

34670

KEEPFLYING LLP

BRETLAND

3735

KENYA AIRWAYS

KENÍA

24347

KERZNER INTL.

BANDARÍKIN

f12815

KH AVIATION LLC

BANDARÍKIN

32845

KILMER MANAGEMENT

KANADA

37723

KINCH AVIATION SVCS

BRETLAND

33034

KINGS AIRLINES (2)

NÍGERÍA

21519

KINGS AVIATION

BRETLAND

32210

KLEIN TOOLS

BANDARÍKIN

26927

KNICKERBOCKER

BANDARÍKIN

20894

KOHLER

BANDARÍKIN

f11415

KOURY AVIATION INC

BANDARÍKIN

f12222

KTR Capital Partners

BANDARÍKIN

33039

KUBASE AVIATION

INDLAND

34192

KUDOS AVIATION LTD

BRETLAND

1673

KUWAIT AIRWAYS

KÚVEIT

f10305

Kaitar Resources, LLP

BANDARÍKIN

f10286

Kansas City Life Insurance Company

BANDARÍKIN

35938

Knightsdene Limited

BRETLAND

4335

Kraft Foods Global Inc.

BANDARÍKIN

33756

LABRAID LIMITED

KRÓATÍA

36286

LAC AVIATION

BRETLAND

f11022

LAKE CAPITAL LLC

BANDARÍKIN

31324

LAS VEGAS SANDS

BANDARÍKIN

1703

LEARJET

BANDARÍKIN

30542

LEDAIR CANADA

KANADA

34956

LEGACY AVIATION LIMITED

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

f10880

LFG Aviation

ÁSTRALÍA
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34322

LG ELECTRONICS INC.

LÝÐVELDIÐ KÓREA

33298

LIBERTY MEDIA LLC

BANDARÍKIN

12275

LIBERTY MUTUAL

BANDARÍKIN

1727

LIBYAN AIRLINES

LÍBÍA

31756

LIGHTAIR

BANDARÍKIN

37068

LINK AIR SVCS

BRETLAND

32145

LINK AVIATION

BRETLAND

1823

LOCKHEED MARTIN CORP

BANDARÍKIN

f12798

LOCKHEED SALES & RENTALS INC

BANDARÍKIN

1755

LOGANAIR LTD

BRETLAND

34736

LOID GLOBAL LTD

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

32192

LONDON CORPORATE JET

BRETLAND

23603

LONDON EXECUTIVE AVIATION LTD

BRETLAND

f12750

LONE WOLF AVIATION LLC

BANDARÍKIN

33068

LONG CHARTER AIR

BANDARÍKIN

27766

LOWE’S COMPANIES

BANDARÍKIN

35829

LOWES COMPANIES INC

BANDARÍKIN

38109

LUFTHANSA TECH SOFIA

BÚLGARÍA

37926

LUGHNASA MGMT LLC

BANDARÍKIN

35806

LUNAR JETS LTD

BRETLAND

f10496

Leucadia Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

36957

Level 3 Communications

BANDARÍKIN

f10298

Levi, Ray & Shoup, Inc.

BANDARÍKIN

f10299

Limerick Aviation, LLC

BANDARÍKIN

f12478

Longfellow Management Services LLC

BANDARÍKIN

29444

M C Group

BANDARÍKIN

33931

MACSTEEL JET SVCS

BERMÚDAEYJAR

38695

MADIS MANAGEMENT

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

32533

MAITON AIR LLP

BRETLAND

32569

MAJESTIC EXECUTIVE

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

35087

MALAMATINAS

GRIKKLAND
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1801

MALAYSIA AIRL SYSTEM

MALASÍA

36992

MANN AVIATION LLC

BANDARÍKIN

3901

MARATHON OIL

BANDARÍKIN

28276

MARBYIA EXEC. FLIGHT

SÁDI-ARABÍA

34154

MARCO POLO AVTN LTD.

CAYMAN-EYJAR

34616

MARQUEZ BROTHERS AV

BANDARÍKIN

35178

MARRIOTT INTL

BANDARÍKIN

1828

MARSHALL AEROSPACE

BRETLAND

22811

MASCO

BANDARÍKIN

33151

MASS Holding

HOLLAND

38632

MATHIS BROTHERS

BANDARÍKIN

30499

MATHYS HUGO

SVISS

31670

MATTHEWS JOHN

BRETLAND

37112

MAX AIR (NIGERIA)

NÍGERÍA

32516

MAZAMA FINANCE

BANDARÍKIN

28682

MBI AVIATION

BANDARÍKIN

31708

MCAIR SERVICES

BRETLAND

34826

MCAP EUROPE LTD

ÍRLAND

4260

MCCAIN FOODS

KANADA

26848

MCDONALD’S CORP

BANDARÍKIN

39007

MCNEELY CHARTER SVC

BANDARÍKIN

f11393

MDL CONSULTING ASSOCIATES LLC

BANDARÍKIN

28439

MEDIA CONSULTING SERVICES

BANDARÍKIN

12177

MELLON BANK

BANDARÍKIN

35776

MERIDIAN (GHANA)

GANA

31538

MERLIN AVIATION

SVISS

31076

METRO JET USA

BANDARÍKIN

11068

MGM MIRAGE

BANDARÍKIN

27573

MID ROC LEASING

SÁDI-ARABÍA

36881

MID SOUTH AVIATION

BANDARÍKIN

37895

MID SOUTH JETS INC

BANDARÍKIN
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26475

MIDAMERICAN ENERGY

BANDARÍKIN

30837

MIDROC AVIATION

SÁDI-ARABÍA

9082

MIDWEST AVIATION NE

BANDARÍKIN

30093

MIG RUSSIAN AIRCRAFT

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

2294

MIL UK RAF

BRETLAND

12626

MILLION AIR CHARTER

BANDARÍKIN

37426

MINERALOGY PTY LTD.

BANDARÍKIN

32550

MINNESOTA CHOICE AVIATION IV LLC

BANDARÍKIN

33855

MOBYHOLD LIMITED

BRETLAND

38024

MODERN ROAD MAKERS

INDLAND

f11427

MOELIS & COMPANY MANAGER LLC

BANDARÍKIN

36267

MONACO SPORTS MNGMT

BRETLAND

1922

MONARCH AIRLINES LTD

BRETLAND

31348

MORGAN STANLEY MGMT

BANDARÍKIN

32228

MORGAN’S MACHINE

BANDARÍKIN

2996

MOTOROLA AUSTIN TX

BANDARÍKIN

4341

MOTOROLA MOBILITY

BANDARÍKIN

32202

MOUNTAIN AVTN LTD

BRETLAND

32777

MP AVIATION LLP

BRETLAND

f10319

MP Air, Inc.

BANDARÍKIN

8099

MSF AVIATION

CAYMAN-EYJAR

36762

MURRAY AIR

BRETLAND

34926

MURRAY AIR LTD

MALTA

31584

MVOC

BANDARÍKIN

27187

MW AVIATION GMBH

ÞÝSKALAND

36987

MWM AG

SVISS

32579

MYSKY LLP

BRETLAND

f10980

Maltese Falcon, LLC

BANDARÍKIN

37311

Marcus Evans Avians Ltd.

BRETLAND

f13119

Mariner Air LLC

BANDARÍKIN

f10312

McCormick and Company Inc.

BANDARÍKIN
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27893

Merck & Co., Inc.

BANDARÍKIN

36336

MetroJet (MPAMCL)

KÍNA

36335

MetroJet Limited US

KÍNA

f10315

Mexico Transportes Aereos S.A de C.V.

MEXÍKÓ

3508

Monsanto

BANDARÍKIN

34936

Moore Capital Management, LP dba GX Aviation

BANDARÍKIN

f12471

Mr Adam Zachary Cherry

BANDARÍKIN

f12519

Multiflight Charter Services LLP

Óþekkt

f11326

N14FX TRUST C/O WILMINGTON TRUST CO

BANDARÍKIN

31771

N526EE

BANDARÍKIN

31910

N700GB

BANDARÍKIN

31781

N846QM

BANDARÍKIN

31780

N941AM

BANDARÍKIN

28895

NAC AVIATION

BRETLAND

23230

NASA

BANDARÍKIN

f10324

NASCAR, Inc.

BANDARÍKIN

36849

NATIONAL AIR CARGO GROUP INC

BANDARÍKIN

35849

NATIONAL AVTN COMP.

INDLAND

6764

NATIONAL JETS

BANDARÍKIN

9900

NATIONWIDE MUTUAL

BANDARÍKIN

7853

NATURAL ENVIRONMENT

BRETLAND

20472

NCC SERVICES

BANDARÍKIN

38835

NEBULA III LTD UAE

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

38874

NEPTUNE AVTN SVCS

BANDARÍKIN

31095

NETJETS AVIATION INC

BANDARÍKIN

38267

NEW PRIME INC

BANDARÍKIN

31086

NIGERIAN EAGLE AIRLINES

NÍGERÍA

34560

NOBLE FOODS LIMITED

BRETLAND

33203

NOCLAF LIMITED

BRETLAND

33473

NOK AIR

TAÍLAND
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f11329

NORLEASE INC

BANDARÍKIN

33099

NORTH AMER JET LLC

BANDARÍKIN

31004

NOVA CORPORATE SVCS

BRETLAND

39066

NOVOAIR LTD

BANGLADESS

f12708

NOW PRESENCE LLC

BANDARÍKIN

31489

NS Aviation

BERMÚDAEYJAR

f13501

NS Falcon

BERMÚDAEYJAR

f10327

National Gypsum Company

BANDARÍKIN

36522

New Orion Air Group

BANDARÍKIN

38627

NextEra Energy Inc.

BANDARÍKIN

f12496

Noble Services Switzerland, LLC

BANDARÍKIN

f10338

Nordstrom, Inc.

BANDARÍKIN

f12013

Norfolk Southern Corp.

BANDARÍKIN

f10917

OAKLR Aviation Services LLC

BANDARÍKIN

21845

OAKMONT

BANDARÍKIN

31679

OASIS SERVICES

BANDARÍKIN

33502

OCEAN SKY (TURKEY)

TYRKLAND

33108

OCEAN SKY AVIATION

BRETLAND

22820

OMAN AIR

ÓMAN

22436

OMAN ROYAL FLIGHT

ÓMAN

28683

OMNICARE MANAGEMENT

BANDARÍKIN

22888

ON TIME AVTN

BANDARÍKIN

37779

ONCAM AVIATION LTD

BRETLAND

17692

ONUR AIR

TYRKLAND

f11444

OPA LLC

BANDARÍKIN

25897

OPEN ROAD AIRWAYS

BANDARÍKIN

37336

ORANTO PETROLEUM

NÍGERÍA

30217

ORION AIR PTE

SINGAPÚR

39002

ORION ENTERPRISES

CAYMAN-EYJAR

37383

OSPREY AIR LEASE LLC

BANDARÍKIN

f10603

OTO Development, LLC

BANDARÍKIN
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33974

Ocean Sky Aircraft Mamagement LTD

BRETLAND

f10342

Olayan Financing Company

SÁDI-ARABÍA

f10509

Operadora de Vuelos Ejecutivas, S.A. de C.V.

MEXÍKÓ

32273

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VPCBA

SVISS

f10348

Orient Wonder Internationl Ltd.

BERMÚDAEYJAR

f12461

Osmotica Leasing LLC

BANDARÍKIN

32487

P.M. AIR

KANADA

2088

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES

PAKISTAN

28158

PALACE INTL

BRETLAND

f10642

PAM Management Serv. LLC

BANDARÍKIN

35530

PAMIR AIRWAYS

AFGANISTAN

948

PAN MARITIME LTD

BRETLAND

33154

PARAGON GLOBAL FLT S

BRETLAND

36085

PARK HOUSE AVTN LTD

BERMÚDAEYJAR

32132

PARKRIDGE AVIATION

BRETLAND

38394

PASCAN EXPRESS INC

KANADA

36875

PATRONUS AVIATION

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

31009

PATTISON AIRWAYS

KANADA

39143

PAULICOPTER CIA

BRASILÍA

36792

PB AIR LLC

BANDARÍKIN

34044

PD AIR OPERATION LTD

ÞÝSKALAND

f12723

PEAK ENTERPRISES LLC

BANDARÍKIN

34075

PEAKVIEW LLC

BANDARÍKIN

30697

PEARSONS ASSETS GRP

SINGAPÚR

33882

PEGASUS ELITE AVTN

BANDARÍKIN

22294

PENSKE JET, INC.

BANDARÍKIN

37153

PERFECT 10 ANTENNA

BANDARÍKIN

f12694

PERINI CORP

BANDARÍKIN

36038

PEROLUX SARL

LÚXEMBORG

37762

PETTERSON DON

BANDARÍKIN

22283

PHELPS DODGE CORP

BANDARÍKIN
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37430

PHILADELPHIA JET SVC

BANDARÍKIN

32057

PINNACLE OPERATIONS

BANDARÍKIN

21824

PLANES AND PARTS

KANADA

22309

POLET

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

32061

POLYGON AIR

BANDARÍKIN

30970

POOL AVIATION NW LTD

BRETLAND

33115

POTASH CORP (2)

KANADA

f10729

PPD Development, LLC

BANDARÍKIN

30220

PPL AVIATION LLC

BANDARÍKIN

22434

PRESIDENTIAL FLT UAE

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

31920

PRESTBURY TWO

BRETLAND

38271

PRESTIGE INTL HOLDIN

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

33762

PRESTIGE JET RENTAL

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

35276

PRESTIGE JP LTD

BRETLAND

38147

PRIME AIR SVCS LTD

NÍGERÍA

37897

PRIME JET (CO)

BANDARÍKIN

36789

PRIME LEGACY MGMT

BANDARÍKIN

37638

PRIMEVALUE TRADING

KANADA

31222

PRIVATE AIRCRAFT INT

ÍSRAEL

36797

PRIVATE JET GROUP

LÍBANON

35665

PRIVILEGE AIRWAYS

INDLAND

3751

PROCTER&GAMBLE

BANDARÍKIN

f12698

PROFESSIONAL JET III LLC

BANDARÍKIN

40852

PT PEGASUS AIR CHART

INDÓNESÍA

33780

PTB (EMERALD) PTY

BRETLAND

32329

PUNJ LLOYD

INDLAND

39222

PUNJ LLOYD PTE LTD

INDLAND

35176

Pacific Jet Aviation, LLC

BANDARÍKIN

36857

Pacific Stream

BRETLAND

f10820

Palm Beach Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

f10351

Paramount Pictures Corporation

BANDARÍKIN
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f11009

Park Rise Investments Ltd.

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

f10356

Peabody Energy

BANDARÍKIN

f10609

Pegasus South, LLC

BANDARÍKIN

f10595

Pfizer Inc.

BANDARÍKIN

38050

Pilante Limited

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

f10918

Pilgrim Air

BANDARÍKIN

f11181

Pilot Corporation

BANDARÍKIN

f10979

Pinjet Aviation, LLC

BANDARÍKIN

f11276

Powdr Aviation, Inc

BANDARÍKIN

f13500

Prime Aviation

SINGAPÚR

35365

Pro Flite LLC d/b/a Zen Air LLC

BANDARÍKIN

f10369

Professional Jet Management, Inc.

BANDARÍKIN

2196

QANTAS AIRWAYS

ÁSTRALÍA

21912

QATAR AIRWAYS

KATAR

33331

QUADRA AVIATION LP

BRETLAND

31585

QUALCOMM

BANDARÍKIN

35924

QWEST COMMUNICATIONS

BANDARÍKIN

f12590

R. Lacy Services, LTD.

BANDARÍKIN

29692

RABBIT RUN

BANDARÍKIN

37367

RADCOOL INVESTMENTS

SUÐUR-AFRÍKA

32174

RAVELLO ENTERPRISES

BANDARÍKIN

26191

RAVENHEAT MANUFACTRG

BRETLAND

30485

RC AVIATION LLP

BANDARÍKIN

29739

RDV PROPERTIES (ARC)

BANDARÍKIN

f12825

RED HAWK AVIATION LLC

BANDARÍKIN

29515

RED LINE AIR LLC

BANDARÍKIN

38333

REDWOOD AVTN CO.

BANDARÍKIN

31859

RELATIONAL INVESTORS

BANDARÍKIN

9674

REMO INVESTMENTS

BRETLAND

37662

REYNOLDS JET MGMT

BANDARÍKIN

33614

RICHARD HAYWARD

BRETLAND
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35143

RICHMOND AMERICAN

BANDARÍKIN

7403

RICHMOR AVIATION

BANDARÍKIN

29947

RIVERSIDE AVIATION LLC

BANDARÍKIN

35940

RIZON JET UK LTD

BRETLAND

5547

RJR WINSTON SALEM

BANDARÍKIN

30422

RL WINGS LLC

BANDARÍKIN

31650

ROBINSON AVTN

BANDARÍKIN

38421

ROCK-TENN COMPANY

BANDARÍKIN

8271

ROCKWELL COLLINS

BANDARÍKIN

36351

ROCKWELL COLLINS LLC

BANDARÍKIN

21667

ROSS INVESTMENTS

BANDARÍKIN

28988

ROYAL BANK SCOTLAND

BRETLAND

2296

ROYAL BRUNEI

BRÚNEI DARÚSSALAM

29599

ROYAL JET

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

2297

ROYAL JORDANIAN AIRLINES

JÓRDANÍA

30527

RP AVIATION

BANDARÍKIN

34828

RUNWAY ASSET MNGT

SUÐUR-AFRÍKA

36105

Rampart Aviation

BANDARÍKIN

f10376

Raytheon Company

BANDARÍKIN

f10378

Red White & Blue Pictures, Inc.

BANDARÍKIN

f10975

Regions Financial Corporation

BANDARÍKIN

36945

Russian Copper Company Holdings Ltd.

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

22649

S BOTSWANA

BOTSVANA

22593

S BRUNEI SULTAN

BRÚNEI DARÚSSALAM

27535

S PRESIDENT SUDAN

SÚDAN

29242

S TANZANIA

SAMBANDSLÝÐVELDIÐ TANSANÍA

37012

SA EXPRESS AIRWAYS

SUÐUR-AFRÍKA

30329

SAGA AIRLINES

TYRKLAND

29648

SAGITTA LLC

BANDARÍKIN

38892

SAM FLIER SERVICES

BANDARÍKIN

38645

SANTOS DUMONT LTD

ÍRLAND
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34319

SAPOFINA AVTN LTD.

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

32608

SAVANNAH AVIATION

BANDARÍKIN

12627

SCANDI AIRLEASING

SVÍÞJÓÐ

f10894

SCB Falcon, LLC

BANDARÍKIN

3236

SCOTTISH & NEWCASTLE

BRETLAND

22305

SEAFLIGHT AVTN

BERMÚDAEYJAR

36492

SEAGRAVE AVIATION

BANDARÍKIN

33214

SEENO CONSTRUCTION

BANDARÍKIN

f11025

SELA HOLDING COMPANY LTD

SÁDI-ARABÍA

26695

SELECT PLANT HIRE

BRETLAND

36444

SETON DAVID

KENÍA

37439

SEVCS AEREOS ILSA

MEXÍKÓ

36843

SG FINANS AS

NOREGUR

f11250

SGSF Capital Venture LLC

BANDARÍKIN

22418

SHAMROCK AVTN NJ

BANDARÍKIN

38490

SHANGHAI DEER JET

KÍNA

22814

SHARJAH RULERS FLT

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

33126

SHAW COMMUNICATIONS

KANADA

35777

SHAW WALLACE

INDLAND

32093

SHEARWATER AIR

BANDARÍKIN

27163

SHERIDAN AVTN

BANDARÍKIN

29727

SHUKRA

BRETLAND

f11453

SIAREX SOCIETY INC

BANDARÍKIN

38910

SIBITI 1 INC

BELÍS

28022

SIEBEL SYSTEMS UK

BRETLAND

36604

SIERRA AVIATION LP

BANDARÍKIN

32002

SIERRA STELLAR

BANDARÍKIN

33581

SIGNAL AVIATION LTD

BRETLAND

2463

SINGAPORE AIRLINES

SINGAPÚR

39068

SITM JET LTD

BRETLAND

7867

SIXT

ÞÝSKALAND

20.8.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 46/427

BRETLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

36037

SK TELECOMM

LÝÐVELDIÐ KÓREA

35145

SKA INTERNATIONAL

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

37703

SKIVA AIR

ARMENÍA

34918

SKY AERONAUTICAL

ÍRLAND

29880

SKY AVIATION

SÁDI-ARABÍA

31208

SKY BEYOND HOLDINGS

SINGAPÚR

38711

SKY UNLIMITED WEZUP

HOLLAND

37740

SKYBIRD AIR LTD

NÍGERÍA

30241

SKYBLUE AVIATION

BRETLAND

34695

SKYBUS INC

BANDARÍKIN

35065

SKYBUS LLC

BANDARÍKIN

24926

SKYDRIFT LTD

BRETLAND

32526

SKYEXPRESS JSC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

33042

SKYHOPPER

BRETLAND

38190

SKYJET AVIATION SVCS

NÍGERÍA

39057

SKYLINE ENTERPRISES

BANDARÍKIN

39132

SKYPLAN FZC

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

23638

SKYSERVICE BUSINESS

KANADA

32337

SKYSTEAD

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

33788

SKYTRAVEL LLC

BANDARÍKIN

31074

SKYWAY RUSSIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

38350

SKYWAYAERO INC.

BANDARÍKIN

32553

SKYWORKS CAPITAL

BANDARÍKIN

30794

SLEEPWELL AVTN

BRETLAND

38895

SOBHA PURAVANKARA

INDLAND

6404

SONY AVIATION

BANDARÍKIN

36182

SOPHAR PROPERTY

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

36653

SOUTH AFR. BREWERIES

SUÐUR-AFRÍKA

2316

SOUTH AFRICAN AIRWAYS

SUÐUR-AFRÍKA

38491

SOUTHERN AVTN SVCS

BANDARÍKIN

17330

SOUTHERN CROSS AV FL

BANDARÍKIN
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32897

SPC AVIATION LTD

BRETLAND

34137

SPECIAL OPS LTD.

SÁDI-ARABÍA

25246

SPECSAVERS AVTN

BRETLAND

31762

SPORTSMENS AVTN GRP

BANDARÍKIN

28904

SPX CORPORATION

BANDARÍKIN

5216

SRILANKAN AIRLINES

SRÍ LANKA

28152

ST AVIATION

BANDARÍKIN

24644

ST MERRYN AIR

BRETLAND

30500

STANDARD & POORS

BANDARÍKIN

38586

STAR AERO HOLDINGS

BANDARÍKIN

32446

STAR AVIATION SRVCS

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

35816

STAR PERU

PERÚ

36639

STARS AWAY AVIATION

SUÐUR-AFRÍKA

32993

STC BERMUDA LTD.

EGYPTALAND

33469

STEPHEN R. LLOYD

BRETLAND

30889

STIRLING AVTN

BRETLAND

17378

STOCKHOLM AIRCRAFT

HOLLAND

27889

STULLER SETTINGS

BANDARÍKIN

24529

SUBPRICE

BRETLAND

9182

SUCKLING AIRWAYS (CAMBRIDGE) LTD T/A
SCOTAIRWAYS

BRETLAND

20474

SUMMIT AVTN USA 2

BANDARÍKIN

32807

SUN TV NETWORK

INDLAND

29813

SUNCOR ENERGY

KANADA

f11402

SUNTRUST EQUIPMENT FINANCE & LEASING CORP

BANDARÍKIN

31354

SUNWING AIRLINES

KANADA

8963

SUREWINGS

BRETLAND

28720

SUZUKI DEL CARIBE

PÚERTÓ-RÍKÓ

34329

SVCS AEREOS DENIM

MEXÍKÓ

5683

SWAGELOK

BANDARÍKIN

38217

SWEDEWINGS AB

SVÍÞJÓÐ
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28494

SWISS

SVISS

9768

SWISS PRIVATE AVTN

SVISS

38361

SYBERJET AIRCRAFT

BANDARÍKIN

31527

SYMPHONY MILLENIUM

BERMÚDAEYJAR

2642

SYRIAN ARAB AIRLINES

SÝRLENSKA ARABALÝÐVELDIÐ

f1467

Sails In Concert, Inc.

BANDARÍKIN

20467

Samaritan’s Purse

BANDARÍKIN

f12147

SanRidge Operating Company

BANDARÍKIN

3991

Sioux Company Ltd

SVISS

f11112

Sky Aviation LTD.

GÍBRALTAR

34281

Sky Aviation Services

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

30904

Skyflight

BANDARÍKIN

f10405

Snapper Consulting Inc.

BRASILÍA

30582

Space Exploration

BANDARÍKIN

f12459

Spitfire USA Limited

BANDARÍKIN

36081

Starbucks Corporation

BANDARÍKIN

f10410

Starwood Asset Management, LLC

BANDARÍKIN

f10899

Sterling Aviation LLC

BANDARÍKIN

26684

TAG AVIATION UK LTD

BRETLAND

33802

TAIL WIND LTD.

SINGAPÚR

36754

TAK AVIATION

BANDARÍKIN

33497

TAK SERVICES LTD AVV

JÓRDANÍA

f12709

TAMPA BAY AIRLINES LLC C/O
BLUMBERGEXCELSIOR CORP

BANDARÍKIN

27291

TARRANT ADVISORS

BANDARÍKIN

31697

TAS CORP

BANDARÍKIN

4189

TAUBMAN

BANDARÍKIN

32242

TAYLOR ENERGY COMPANY LLC

BANDARÍKIN

36827

TCC AIR SERVICES INC

BANDARÍKIN

38545

TEAM AERO

BANDARÍKIN

36108

TEAM VIPER

BRETLAND
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37359

TEKLOC

BANDARÍKIN

29164

TELUS COMMUNICATIONS

KANADA

37446

TEMPEST CAPITAL

BRETLAND

39539

TEMPUS JETS INC

BANDARÍKIN

39160

TENACIOUS ADVENTURES

BANDARÍKIN

39127

TESCO STORES LTD

BRETLAND

28114

TEXAS AVTN SALES&LSN

BANDARÍKIN

15677

TEXTRON

BANDARÍKIN

37352

THOMAS & BETTS

BANDARÍKIN

27034

THOMAS COOK AIRLINES LTD

BRETLAND

35441

THOMAS ENTERPRISES

BANDARÍKIN

f10971

THOMAS William H.

BANDARÍKIN

30131

THOMSON AIRWAYS LTD

BRETLAND

32727

THREE OF A KIND XL

BANDARÍKIN

35153

THUN AB

SVÍÞJÓÐ

27799

TIDEWATER

BANDARÍKIN

4744

TITAN AIRWAYS LTD

BRETLAND

36184

TNT EXPRESS (UK)

BRETLAND

f12990

TOKECO INCORPORATED

BANDARÍKIN

36462

TOP ACES INC

KANADA

32110

TOP AIRCRAFT

BANDARÍKIN

9705

TOWER HOUSE CONSULTS

BRETLAND

33891

TOWN & COUNTRY FOOD

BANDARÍKIN

38996

TP AERO

BANDARÍKIN

32029

TPG AVIATION

SUÐUR-AFRÍKA

5759

TRANS CAN PIPELINES

KANADA

30585

TRANS EURO AIR

BRETLAND

34674

TRANSCONT. WINGS

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

26670

TRANSMERIDIAN AVTN

BANDARÍKIN

37267

TRANSWORLD AV TRADE

BRETLAND

31673

TRAVELERS INDEMNITY CO

BANDARÍKIN
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33923

TREK-AIR B.V.

HOLLAND

29593

TRIDENT JET JERSEY

BRETLAND

28999

TRIDENT LEASING

ÍRLAND

37551

TRIDENT PETROLEUM

EGYPTALAND

36495

TRIMEL INVESTMENT

BANDARÍKIN

33853

TRINITY AVIATION LTD

BRETLAND

36471

TRIPLE S AVIATION LLC

BANDARÍKIN

13174

TRUSTAIR LTD

BRETLAND

26165

TRYGON LTD

BRETLAND

32832

TUCK AVIATION

BANDARÍKIN

21887

TUDOR INVESTMENTS

BANDARÍKIN

24731

TURKMENISTAN

TÚRKMENISTAN

7971

TW AIR

BERMÚDAEYJAR

28983

TWINWOOD TRANSPORT.

CAYMAN-EYJAR

f12492

Target corporation

Óþekkt

f11003

Tendencia Asset Management

CAYMAN-EYJAR

f10439

Tesoro Aviation Company

BANDARÍKIN

38565

Tetran Assets Ltd.

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

25363

The Boeing Company

BANDARÍKIN

f12612

The Private Jet Company

BRETLAND

f10831

The Richard E. Jacobs Group, LLC

BANDARÍKIN

f12238

The Whitewind Company US

BANDARÍKIN

f11873

Tillford Limited

BERMÚDAEYJAR

f12235

Top Delight Worldwide Ltd

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

f12186

Tor Air AB

SVÍÞJÓÐ

f10446

Tour Air, Inc.

BANDARÍKIN

f12231

Translatin S.A.

BANDARÍKIN

38580

Triple A Aviation SA

LÚXEMBORG

f10452

Truman Arnold Companies

BANDARÍKIN

f10990

Ty-Tex Exploration Inc.

BANDARÍKIN

f12479

Tyremax Pty Ltd

ÁSTRALÍA
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22512

UGANDA EXEC FLIGHT

ÚGANDA

32889

UNIQE AIR (UK)

BRETLAND

35763

UNITED AIRWAYS (BD)

BANGLADESS

4090

UNITED COMPANY THE

BANDARÍKIN

21505

UNITED CONSTRUCTION

TYRKLAND

34059

UNITED WEST AIRLINES

BANDARÍKIN

33177

UNIV AVN MIDDLE EAST

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

f10462

US Bank NA Trustee

BANDARÍKIN

34260

US MARSHALS SERVICE

BANDARÍKIN

34914

USA JET AIRLINES 3

BANDARÍKIN

35834

UTFLIGHT

BANDARÍKIN

18224

UZBEKISTAN AIRWAYS

ÚSBEKISTAN

f10460

Unisys Corporation

BANDARÍKIN

2782

United Airlines, Inc.

BANDARÍKIN

2795

Universal Weather and Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

34977

V1 FLT SUP. INTL

BANDARÍKIN

37678

VALEANT PHARMACEUT

BANDARÍKIN

8962

VALERO SERVICES, INC

BANDARÍKIN

33003

VEDANTA ALUMINA LTD

INDLAND

38968

VERHILL CORPORATE

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

7861

VERIZON CORPORATE SERVICES GROUP

BANDARÍKIN

35720

VICIS CAPITAL L.L.C

BANDARÍKIN

34107

VIPER AVIATION LLC

BANDARÍKIN

37019

VIPJET LIMITED

ÍRLAND

8142

VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS LTD

BRETLAND

39392

VLF CREW SERVICES

BANDARÍKIN

30418

VMD AVIATION

BANDARÍKIN

30637

Vale S/A

BRASILÍA

f10591

Vulcan Materials Company

BANDARÍKIN

31377

WA DEVELOPMENTS

BRETLAND

35911

WALLAN AVIATION 2

SÁDI-ARABÍA
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38924

WAR ENTERPRISES

BANDARÍKIN

30900

WARNER ROAD AVTN

BANDARÍKIN

35511

WARWICKSHIRE BLUE

BRETLAND

f10470

WASTE MANAGEMENT, INC

BANDARÍKIN

36041

WATSCO HOLDINGS INC

BANDARÍKIN

35535

WELLS FARGO BANK (2)

BANDARÍKIN

2885

WESTAIR FLYING

BRETLAND

36283

WESTERN AIR CHTR KX

BANDARÍKIN

34328

WESTFIELD LLC

BANDARÍKIN

2890

WESTLAND

BRETLAND

25990

WESTSHORE AVTN MGMT

BANDARÍKIN

34873

WESTSTAR AVTN SVCS

MALASÍA

22445

WHITE CLOUD

BANDARÍKIN

38210

WHITE MOUNTAIN AVTN

BANDARÍKIN

28542

WHITE ROSE AVTN

BANDARÍKIN

32120

WILDERNESS POINT ASS

BANDARÍKIN

3021

WILLIAMS COMPANIES

BANDARÍKIN

1162

WILLIAMS GRAND PRIX

BRETLAND

f11390

WILLIS LEASE FINANCE CORP

BANDARÍKIN

36185

WILMINGTON TRUST(EI)

ÍRLAND

37767

WIN AVIATION LTD.

BRETLAND

38987

WINDSOR JET MNGT

BANDARÍKIN

36815

WING AVTN CHTR SVC

BANDARÍKIN

25648

WING AVTN USA

BANDARÍKIN

34008

WINGED BULL AVIATION

BRETLAND

29596

WINNEPEG C/O REYES

BANDARÍKIN

32802

WIV AIR-2 LLC

BANDARÍKIN

31438

WOOD J M

BRETLAND

30474

WORLD IS YOURS

BRETLAND

22444

WORTHINGTON INDUSTRY

BANDARÍKIN

32152

WYNDHAM WORLDWIDE

BANDARÍKIN
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BRETLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

f12485

Waco Air Supply

BANDARÍKIN

25432

Wal-Mart Stores

BANDARÍKIN

f10471

Wayne A Reaud

BANDARÍKIN

2634

Western Air Charter Inc

BRETLAND

8721

Westfield Aviation Inc

ÁSTRALÍA

f10629

Weyerhaeuser Company

BANDARÍKIN

f10479

Wichita Air Services, Inc.

BANDARÍKIN

f10482

Windsor Media Inc.

BANDARÍKIN

f11514

Windway Capital Corp

Óþekkt

f10483

World Harvest Church Flight Operations

BANDARÍKIN

f12248

World Noble Limited Cayman Island

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

f11532

Worldwide Aircraft Holding Company

Óþekkt

f10881

Worldwide Business Jets Corp

BANDARÍKIN

24421

XAMEX INVESTMENTS

BANDARÍKIN

32609

XIAMEN AVIATION AVV

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

f10485

Xerox Corporation

BANDARÍKIN

38359

YAAS

BANDARÍKIN

34976

YH AVIATION LTD

SVISS

37033

YUM RESTAURANT SVCS

BANDARÍKIN

40036

YYA MANAGEMENT LTD

BRETLAND

f12223

ZC Aviation

BANDARÍKIN

34953

ZENITH CAPITAL LTD

SVISS

f11027

ZENITH INSURANCE COMPANY

BANDARÍKIN

38819

ZEST AVIATION PVT

INDLAND

38977

ZWEITE XR-GMBH

ÞÝSKALAND

f10983

Zachry Industrial Inc.

BANDARÍKIN

f10488

Ziff Brothers Investment, LLC

BANDARÍKIN

f10490

Zimmer Inc.

BANDARÍKIN

f11242

Zoe Air

SUÐUR-AFRÍKA

a11749

Umráðandi sem notar skráningarstafina: CFLHQ

Óþekkt

a11758

Umráðandi sem notar skráningarstafina: GOCSE

Óþekkt
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BRETLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti rekstraraðila

Ríki flugrekanda

a11482

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N192NC

Óþekkt

a11485

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N22NG

Óþekkt

a11486

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N254GA

Óþekkt

a11743

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N289MU

Óþekkt

a11493

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N44EG

Óþekkt

a11494

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N450LC

Óþekkt

a11499

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N588AT

Óþekkt

a11507

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N86LF

Óþekkt

a12844

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N886DT

BANDARÍKIN

a11513

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N928GC

Óþekkt

a11518

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N995BE

Óþekkt

a12656

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VPCBY

CAYMAN-EYJAR

a11538

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VPCJM

Óþekkt

a11540

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VPCRO

Óþekkt

a11544

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VQBAM

Óþekkt

a12914

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VTDHA

INDLAND

a11747

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VTRAK

Óþekkt

a12916

Umráðandi sem notar skráningarstafina: WW1

Óþekkt

a12924

Umráðandi sem notar skráningarstafina: XARGB
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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

20.8.2015
2015/EES/46/20

frá 3. nóvember 2010
um viðmiðanir og ráðstafanir vegna fjármögnunar sýniverkefna í viðskiptaskyni, sem miða að
umhverfisvænni föngun og geymslu CO2 í jörðu, og sýniverkefna er varða nýskapandi tækni á sviði
endurnýjanlegrar orku innan kerfisins fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda
innan Bandalagsins sem komið var á með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB
(tilkynnt með númeri C(2010) 7499)
(2010/670/ESB) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2003/87/EB frá 13. október 2003 um að koma á fót kerfi
fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda innan Bandalagsins og um breytingu á tilskipun
ráðsins 96/61/EB (1), einkum þriðju undirgrein 8. mgr.
10. gr. a,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1) Á fundi leiðtogaráðsins í júní 2008 var
framkvæmdastjórnin hvött til að leggja fram, svo fljótt
sem unnt væri, kerfi til að hvetja aðildarríkin og
einkageirann til fjárfestinga í því skyni að tryggja að
fyrir 2015 yrðu byggð og starfrækt allt að 12 sýniver
til koltvísýringsföngunar og -geymslu.
2) Í 8. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB er komið á
fót kerfi vegna fjármögnunar sýniverkefna í
viðskiptaskyni, sem miða að umhverfisvænni föngun
koltvísýrings og geymslu hans í jörðu (hér á eftir
„sýniverkefni CO2-föngunar og -geymslu“), og
sýniverkefna er varða nýskapandi tækni í tengslum við
endurnýjanlega orku (hér á eftir „sýniverkefni
endurnýjanlegra orkugjafa“). Með það fyrir augum að
tryggja snurðulausa starfsemi þessa kerfis er
nauðsynlegt að mæla fyrir um bæði reglur og viðmiðanir vegna vals og framkvæmdar þessara verkefna
og grundvallarreglur vegna mats losunarheimilda til
fjár og vegna tekjustýringar.
3) Hinn 7. október 2009 samþykkti framkvæmdastjórnin
orðsendingu með titlinum „Fjárfesting í þróun tækni
sem krefst lítillar koltvísýringslosunar“ (e. Investing in
the Development of Low Carbon Technologies) (2) þar
sem lögð er áhersla á hlutverk fjármögnunar
samkvæmt þessari ákvörðun við framkvæmd
stefnumiðuðu, evrópsku áætlunarinnar um orkutækni
að því er varðar nauðsynleg sýniverkefni.
________________

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 290, 6.11.2010, bls. 39. Hennar
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 152/2012 frá
26. júlí 2012 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EESsamninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
nr. 63, 8.11.2012, s. 43.
1
( ) Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32.
2
( ) COM(2009) 519, lokagerð.

4) Fjármögnun samkvæmt þessari ákvörðun ætti að vera
háð samþykki framkvæmdastjórnarinnar á sérhverjum
hluta ríkisaðstoðar í heildarfjárframlagi úr opinberum
sjóðum skv. 107. og 108. gr. sáttmálans með það fyrir
augum að tryggja að fjármögnunin sé takmörkuð að
því marki sem nauðsynlegt er vegna framkvæmdar og
reksturs verkefnisins, að teknu tilliti til hugsanlegra
neikvæðra áhrifa á samkeppni. Aðildarríki ættu því að
tilkynna
framkvæmdastjórninni
um
sérhverja
fjármögnun sem felur í sér ríkisaðstoð, skv. 3. mgr.
108. gr. sáttmálans, til að hægt sé að samræma
valferlið í þessari ákvörðun og matið á ríkisaðstoðinni.

5) Fjármögnunin sem veitt er samkvæmt þessari
ákvörðun er ekki hluti af fjárlögum Evrópusambandsins.
Hana
má
því
sameina
öðrum
fjármögnunarleiðum, þ.m.t. uppbyggingar- og
samheldnissjóðunum og evrópsku orkuáætluninni
vegna endurreisnar (EEPR). Hana má einnig sameina
lánsfjármögnun samkvæmt fjárfestingarfyrirgreiðslu
með áhættuhlutdeild (RSFF) sem Sambandið og
Fjárfestingarbanki Evrópu komu á fót.

6) Til að koma í veg fyrir samkeppni aðildarríkjanna um
styrki ætti að fastsetja fjármögnun samkvæmt þessari
ákvörðun við 50% af kostnaði sem við á nema
heildarfjárhæð fjármögnunar samkvæmt þessari
ákvörðun fari yfir 15% af fáanlegum heildarlosunarheimildum, eins og um getur í tilskipun 2003/87/EB,
en í því tilviki ætti fjármögnunin að vera að hámarki
15% af fáanlegum heildarlosunarheimildunum.
Fjármögnunin ætti einnig að vera til viðbótar við
umtalsverða sameiginlega fjármögnun rekstraraðilans.
Til þess að koma í veg fyrir að verkefni sem eru
fjármögnuð samkvæmt evrópsku orkuáætluninni
vegna endurreisnar hljóti ívilnandi meðferð ætti að
minnka fjármögnunina samkvæmt þessari ákvörðun
sem nemur upphæðinni frá Evrópsku orkuáætluninni
vegna endurreisnar.

7) Sýniáætlun Evrópusambandsins, sem samanstendur af
bestu mögulegu verkefnum sem nota tækni á breiðu
sviði og jafndreifast landfræðilega á staði innan
yfirráðasvæða aðildarríkjanna, sérefnahagslögsögu
þeirra og á landgrunni þeirra, verður ekki komið á fót
svo fullnægjandi sé ef verkefnin eru valin á landsvísu.
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Valið ætti því fara fram á vettvangi Sambandsins. Í því
skyni að tryggja að samræmi sé með vali á landsvísu
og fjármögnunarferlum ættu aðildarríkin að vera ábyrg
fyrir að safna saman fjármögnunarumsóknum frá
bakhjörlum og fyrir því að meta verkefnin á grundvelli
hæfisviðmiðaninna sem mælt er fyrir um í þessari
ákvörðun. Þar sem þau verkefni sem eru fjármögnuð
samkvæmt þessari ákvörðun fá í flestum tilvikum
samfjármögnun
frá
aðildarríkjunum
ætti
aðildarríkjunum að vera kleift að ákveða hvaða
verkefni þau kjósa að styðja og umsóknir hverra þeir
kjósa að leggja fram vegna valferlis Sambandsins.
Ekki er ætlast til að framlagning þeirra umsókna komi
í stað tilkynninga um ríkisaðstoð í þeim tilvikum þar
sem fjármögnun felur í sér ríkisaðstoð að hluta. Renna
ætti enn frekari stoðum undir hlutverk aðildarríkjanna
með því að hafa aftur samráð við hlutaðeigandi
aðildarríki til að staðfesta, eftir því sem við á, gildi og
skipulag heildarframlags opinberrar fjármögnunar og
með því að leggja drög að skrá yfir valin verkefni,
þ.m.t. um gæði þeirra, fyrir nefndina um
loftslagsbreytingar áður en ákvarðanir um úthlutun eru
teknar.

8) Framkvæmdastjórnin hefur leitast eftir því að
Fjárfestingarbanki Evrópu taki þátt í framkvæmd
þessarar ákvörðunar vegna sérfræðiþekkingar innan
hans á vali verkefna og fjármögnun þeirra.
Fjárfestingarbanki Evrópu hefur samþykkt að
framkvæma tiltekin verk að beiðni, fyrir hönd og fyrir
reikning framkvæmdastjórnarinnar að því er varðar
valið á verkefnunum, mat losunarheimilda til fjár og
tekjustýringar. Mæla ætti fyrir um sérstaka skilmála og
sérstök skilyrði samvinnunnar, þ.m.t. þóknun
Fjárfestingarbanka Evrópu, í samningi framkvæmdastjórnarinnar og Fjárfestingarbankans, með fyrirvara
um samþykki aðila innan bankans sem fara með
ákvarðanatöku. Fjárfestingarbanka Evrópu ætti að vera
endurgoldið
fyrir
framkvæmd
verkanna
af
hagnaðinum sem myndast með tekjustýringu hans.

9) Fyrirliggjandi tekjum af 300 milljón losunarheimildum
ætti að vera úthlutað með tveimur umferðum
auglýsinga eftir tillögum, annars vegar til að gera
kleift að fjármagna langt komin verkefni strax í fyrri
umferð og hins vegar til að geta stillt af allan
tæknilegan eða landfræðilegan ójöfnuð í síðari
umferðinni. Ef samkeppni er ekki næg í tilteknum
undirflokki verkefna í fyrri umferðinni ætti að fresta
ákvörðunum um úthlutun í þeim undirflokki þar til í
síðari umferðinni með það í huga að nýtingin á
fjármagni samkvæmt þessari ákvörðun sé hámörkuð.

10) Fjármögnun samkvæmt þessari ákvörðun ætti eingöngu
að nota vegna verkefna þar sem notuð er tækni sem er
nýjung í samanburði við hið nýjasta á lykilsviði hverrar
tækni. Tæknin ætti ekki að fást á almennum markaði enn
en vera þó það langt komin að hægt sé að sýna hana áður
en hún er notuð í ábataskyni. Raunhæft ætti að vera að
sýningin takist vel, þó með tilliti til óhjákvæmilegrar
tæknilegrar áhættu, og það umfang sem lagt er til að
verði sýnt ætti að vera það mikið að ekki sé líklegt að
umtalsverður vandi bætist við þótt umfangið verði
meira. Eftirmyndun tækninnar ætti einnig að vera
auðveld og ætti hún því að bjóða upp á umtalsverða
möguleika á að draga úr losun koltvísýrings á
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kostnaðarhagkvæman hátt, bæði í Sambandinu og
hnattrænt. Því ættu aðeins verkefni, sem falla undir
tiltekinn verkefnaflokk og uppfylla tilteknar kröfur sem
eru settar fram í þessari ákvörðun, að vera hæf að því er
varðar fjármögnun.

11) Til þess að tryggja fjölbreytni í tækni ætti að fjármagna
átta sýniverkefni CO2-föngunar og -geymslu (að minnsta
kosti eitt og í mesta lagi þrjú verkefni í hverjum
verkefnaflokki, að minnsta kosti þrjú sem varða geymslu
í vetniskolefnisgeymum (e. hydrocarbon reservoir
storage) og að minnsta kosti þrjú sem varða geymslu í
saltvatnsveitum) og fjármagna ætti eitt verkefni í
hverjum undirflokki sýniverkefna með endurnýjanlegum
orkugjöfum í fyrri umferð auglýsinga eftir tillögum. Ef
fjármagn er nægilegt ætti að vera hægt að fjármagna
fleiri verkefni um leið og jafnvægi milli sýniverkefna
CO2-föngunar
og
-geymslu
og
sýniverkefna
endurnýjanlegra orkugjafa er viðhaldið. Enn fremur, og
með það í huga að tryggja landfræðilegan jöfnuð, ætti að
fjármagna að minnsta kosti eitt og að hámarki þrjú
verkefni innan hvers aðildarríkis. Þær viðmiðanir ættu
ekki að vera takmarkandi fyrir verkefnin, sem fyrirhugað
er að verði framkvæmd á yfirráðasvæði nokkurra
aðildarríkja, með tilliti til eðlis þeirra.

12) Að meginreglu til ætti að velja þau verkefni sem
uppfylla kröfurnar um fjölda verkefna í hverjum flokki á
sem kostnaðarhagkvæmastan hátt.

13) Með það fyrir augun að tryggja að verkefnin sem eru
valin hefjist samkvæmt áætlun og til að fjármunirnir
nýtist á skilvirkan hátt ættu ákvarðanir um úthlutun að
vera háðar því að gefin séu út öll viðkomandi
landsbundin leyfi, í samræmi við viðkomandi kröfur
samkvæmt löggjöf Sambandsins, og að bakhjarlar taki
lokaákvörðun um fjárfestingu innan tiltekins tíma frá því
að úthlutunarákvarðanirnar eru samþykktar.

14) Greiðslur aðildarríkjanna á tekjunum til verkefnanna
ættu að vera á grunni lagalega bindandi gerninga.
Samkvæmt kröfum í tilskipun 2003/87/EB ættu
greiðslurnar að vera árlegar og á grunni
koltvísýringsmagns sem fer í geymslu í tengslum við
sýniverkefni CO2-föngunar og -geymslu, eins og gefin er
skýrsla um, vaktað og sannprófað samkvæmt tilskipun
2003/87/EB, og á grunni framleidds orkumagns í
tengslum við sýniverkefni endurnýjanlegra orkugjafa. Ef
aðildarríkin ábyrgjast að öll umframfjármögnun verði
endurgreidd ætti þó að vera mögulegt að greiða hluta af
fjármögnuninni fyrir verkefni, eða hana alla, áður en
starfræksla þess hefst. Vegna þess að miðlun þekkingar
hefur sérstakt mikilvægi í tengslum við sýniáætlun ætti
aðeins að greiða fjármunina ef kröfur um miðlun
þekkingar eru uppfylltar.

15) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun,
eru í samræmi við álit nefndarinnar um loftslagsbreytingar.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 46/438
1. gr.
Efni

Í þessari ákvörðun er mælt fyrir um reglur og viðmiðanir
fyrir:
1) val á sýniverkefnum í viðskiptaskyni sem miða að
umhverfisvænni föngun og geymslu CO2 í jörðu og á
sýniverkefnum er varða nýskapandi tækni á sviði
endurnýjanlegrar orku eins og um getur í tilskipun
2003/87/EB,
2) mat á losunarheimildum til fjár, eins og um getur í
tilskipun 2003/87/EB, til að styðja sýniverkefni CO2föngunar
og
-geymslu
og
sýniverkefni
endurnýjanlegra orkugjafa og tekjustýringu tengda
þeim,
3) greiðslu á tekjum og framkvæmd á sýniverkefnum
CO2-föngunar og -geymslu og sýniverkefnum
endurnýjanlegra orkugjafa.
Þessi ákvörðun, þ.m.t. ákvæði í tengslum við mat á
losunarheimildum til fjár, skal ekki hafa áhrif á aðrar
framkvæmdargerðir sem eru samþykktar samkvæmt
tilskipun 2003/87/EB.
2. gr.
Meginreglur
1. Losunarheimildir í varasjóði nýju aðilanna, sem um
getur í 8. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB, skulu vera
300 milljónir.
2. Val á sýniverkefnum CO2-föngunar og -geymslu og
sýniverkefnum endurnýjanlegra orkugjafa til fjármögnunar
samkvæmt þessari ákvörðun skal fara fram með tveimur
umferðum af auglýsingum eftir tillögum, sem
framkvæmdastjórnin skipuleggur og beint er til
aðildarríkjanna, sem ná yfir jafngildi 200 milljóna
losunarheimilda í fyrri umferðinni af auglýsingum eftir
tillögum og jafngildi 100 milljóna losunarheimilda ásamt
því sem eftir er af losunarheimildum frá fyrri umferð af
auglýsingunum í síðari umferðinni.
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2. Kostnaður sem við á vegna sýniverkefna CO2föngunar og -geymslu skal vera sá fjárfestingarkostnaður
sem verkefnið ber vegna beitingar á CO2-föngun og
-geymslu, að frádregnu hreinu núvirði besta mats á
ávinningi starfrækslu ásamt kostnaði við hana sem skapast
vegna beitingar á CO2-föngun og -geymslu fyrstu 10 ár
starfrækslunnar.
3. Kostnaður sem við á vegna sýniverkefna
endurnýjanlegra orkugjafa skal vera hinn aukni
fjárfestingarkostnaður sem verkefnið ber vegna beitingar á
nýsköpunartækni fyrir endurnýjanlega orku, að frádregnu
hreinu núvirði besta mats á ávinningi starfrækslu ásamt
kostnaði við hana sem skapast fyrstu 5 árin í samanburði
við hefðbundna framleiðslu með sömu afköstum með tilliti
til skilvirkrar orkuframleiðslu.
4. Fjárfestingarkostnaðurinn sem um getur í 2. og 3. mgr.
skal ná yfir kostnaðinn við fjárfestingu í landi, stöð og
búnaði.
Fjárfestingarkostnaður getur einnig tengst fjárfestingu í
tækniyfirfærslu og rekstrarleyfum vegna verkkunnáttu (hér
á eftir „óefnislegar eignir“) ef eftirfarandi skilyrði eru
uppfyllt:
a) óefnislega eignin getur talist afskrifanleg eign,
b) óefnislega eignin er keypt á markaðsforsendum á
lægsta mögulega verði,
c) óefnislega eignin er staðsett áfram í starfsstöð
viðtakanda í a.m.k. 5 ár.
Ef óefnislega eignin er seld áður en 5 ára tímabilið, sem
um getur í c-lið annars undirliðar, rennur út skal
hagnaðurinn af sölunni dreginn frá kostnaðinum sem við
á.
5. Hreinn kostnaður og ávinningur af rekstrinum, sem
um getur í 2. og 3. mgr., skal byggjast á besta mati
rekstrarkostnaðar sem verkefnið ber að því er varðar
framleiðslukostnað og tekið skal tillit til sérhvers
viðbótarávinnings sem stafar af stuðningsáætlunum, þótt
þær teljist ekki ríkisaðstoð í skilningi 1. mgr. 107. gr.
sáttmálans, ásamt kostnaði sem sparast og gildandi
ráðstafana varðandi skattaívilnanir.
4. gr.
Hlutverk Fjárfestingarbanka Evrópu

3. Með fyrirvara um fjórða málslið fjórðu undirgreinar 8.
mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB skal fjármögnun
samkvæmt þessari ákvörðun vera 50% af kostnaði sem við
á. Ef beiðnin um opinbera fjármögnun er í heild sinni
undir 50% af kostnaði sem við á skal fjármagna beiðnina
um opinbera fjármögnun í heild sinni samkvæmt þessari
ákvörðun.

Fjárfestingarbanki Evrópu skal framkvæma verk sín
samkvæmt þessari ákvörðun að beiðni, fyrir hönd og fyrir
reikning framkvæmdastjórnarinnar. Framkvæmdastjórnin
skal bera ábyrgð að því er varðar þriðju aðila.

Ef fjármögnun samkvæmt þessari ákvörðun er sameinuð
fjármögnun frá Evrópsku orkuáætluninni vegna
endurreisnar skal þó minnka fjármögnunina samkvæmt
þessari ákvörðun um þá upphæð sem er fjármögnuð af
Evrópsku orkuáætluninni vegna endurreisnar.

Framkvæmdastjórnin og Fjárfestingarbanki Evrópu skulu
gera samning þar sem mælt er fyrir um sérstaka skilmála
og sérstök skilyrði vegna framkvæmdar Fjárfestingabanka
Evrópu á verkum sínum.

3. gr.
Kostnaður sem við á
1. Að því er varðar 3. mgr. 2. gr. skulu reglurnar í 2. til 5.
mgr. þessarar greinar gilda.

Fjárfestingarbanka Evrópu skal endurgoldið fyrir
framkvæmd verkanna af hagnaðinum sem myndast með
tekjustýringu hans.

5. gr.
Valferli
1. Auglýsingar
eftir
tillögum
skulu
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

birtar

í
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2. Aðildarríkin
skulu
safna
saman
fjármögnunarumsóknum fyrir verkefni sem er fyrirhugað
að framkvæma á yfirráðasvæði þeirra.
Ef fyrirhugað er að verkefni skuli framkvæmt á
yfirráðasvæði nokkurra aðildarríkja (hér á eftir nefnt
„verkefni sem nær yfir landamæri“) skal aðildarríkið sem
tekur á móti fjármögnunarumsókninni tilkynna hinum
hluteigandi aðildarríkjunum um hana og vinna með hinum
aðildarríkjunum með það í huga að ná sameiginlegri
ákvörðun um framlagningu aðildarríkisins, sem tekur á
móti fjármögnunarumsókninni, á verkefninu.
3. Aðildarríkin skulu meta hvort verkefni uppfyllir
hæfisviðmiðanirnar sem um getur í 6. gr. Ef svo er, og ef
aðildarríkin styðja verkefnið, skulu aðildarríki leggja
tillöguna fyrir Fjárfestingarbanka Evrópu og tilkynna
framkvæmdastjórninni þar um.

a) verkefni þarf að falla í einn af flokkunum sem eru
settir fram í A-hluta I. viðauka,
b) verkefni þarf að uppfylla kröfurnar sem eru settar fram
í B-hluta I. viðauka,
c) verkefnin sem eru skráð í hluta A.II í I. viðauka verða
að vera nýskapandi í eðli sínu. Fyrirliggjandi,
viðurkennd tækni er ekki aðstoðarhæf.
2. Ef aðildarríki er ekki í aðstöðu til að leggja tillögur um
verkefni, sem falla undir einhvern af undirflokkunum sem
eru tilgreindir í hluta A.II í I. viðauka og uppfylla
viðeigandi viðmiðunarmörk, skv. 3. mgr. 5. gr., fyrir
Fjárfestingarbanka Evrópu er því aðildarríki heimilt að
leggja fram tillögur um verkefni undir viðkomandi
viðmiðunarmörkum
fyrir
hvern
af
viðkomandi
undirflokkum og skulu þau teljast hæf að því er varðar
úthlutun fjármögnunar þrátt fyrir 1. mgr.

Þegar aðildarríkið leggur fram tillöguna um fjármögnun
skal það veita eftirfarandi upplýsingar fyrir hvert verkefni:
a) kostnað sem við á, í evrum, eins og um getur í 3. mgr.
2. gr.,
b) beiðnina um opinbera fjármögnun í heild sinni í evrum
en hún er sá kostnaður sem við á að frádregnum öllum
hlut rekstraraðilans í þeim kostnaði,
c) besta mat á hreinu núvirði viðbótarávinnings sem
stafar af stuðningsáætlununum, eins og það er reiknað
út skv. 5. mgr. 3. gr.,
d) framreiknað heildarmagn CO2 sem er geymt á fyrstu
10 árum starfrækslu vegna sýniverkefna CO2-föngunar
og
-geymslu
eða
framreiknað
heildarmagn
framleiddrar orku á fyrstu 5 árum starfrækslu vegna
sýniverkefna endurnýjanlegra orkugjafa.
Aðildarríki skulu einnig tilkynna framkvæmdastjórninni
um sérhverja fjármögnun fyrir verkefni, sem felur í sér
ríkisaðstoð skv. 3. mgr. 108. gr. sáttmálans, til að hægt sé
að samræma valferlið og matið á ríkisaðstoðinni.
4. Á grunni tillagnanna sem eru lagðar fram skv. 3. mgr.
þessarar greinar skal Fjárfestingarbanki Evrópu
framkvæma mat á fjárhags- og tæknilegum lífvænleika
verkefnisins (fjárhags- og tæknileg áreiðanleikakönnun) í
samræmi við 7. gr.
Ef niðurstaða þess mats er jákvæð skal Fjárfestingarbanki
Evrópu, í samræmi við 8. gr., gefa framkvæmdastjórninni
ráðleggingar um úthlutunarákvarðanir.
5. Framkvæmdastjórnin
skal
samþykkja
úthlutunarákvarðanir sem er beint til viðkomandi
aðildarríkja, þar sem úthlutun fjármögnunar til
verkefnanna er tilgreind í evrum, á grunni ráðlegginganna,
sem um getur í 4. mgr., eftir endurtekið samráð við
hlutaðeigandi aðildarríki til að staðfesta, ef við á, virði og
skipulag heildarframlags opinberrar fjármögnunar og að
fengnu áliti nefndarinnar um loftslagsbreytingar skv. 3. gr.
ákvörðunar ráðsins 1999/468/EB (1).
6. gr.
Hæfisviðmiðanir
1. Verkefni skal hæft til fjármögnunar ef það uppfyllir
eftirfarandi viðmiðanir:

________________

( 1)

Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.
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7. gr.
Fjárhags- og tæknileg áreiðanleikakönnun
Fjárfestingarbanki Evrópu skal framkvæma matið vegna
áreiðanleikakönnunarinnar á öllum tillögðum verkefnum í
samræmi við skilgreiningar, sem mælt er fyrir um í
auglýsingunum eftir tillögum sem um getur í 1. mgr. 5.
gr., og skal fjalla um a.m.k. eftirfarandi þætti:
1) tæknilegt gildissvið
2) kostnað,
3) fjármögnun,
4) framkvæmd,
5) starfrækslu,
6) umhverfisáhrif,
7) innkaupaferli.
8. gr.
Val á verkefnum
1. Fjármagna skal átta verkefni sem falla undir hluta A.I í
I. viðauka og eitt verkefni í hverjum undirflokki verkefna
sem er skilgreindur í hluta A.II í I. viðauka.
Ef fjármagn leyfir má þó fjármagna fleiri verkefni um leið
og jafnvægi er viðhaldið milli sýniverkefna CO2-föngunar
og -geymslu og sýniverkefna endurnýjanlegra orkugjafa.
Ef ekki eru lögð inn nema tvö verkefni í einhverjum
undirflokki skal framkvæmdastjórnin meta möguleg áhrif
takmarkaðs fjölda tillagna á samkeppnina um val
samkvæmt þessari ákvörðun og er heimilt, eftir því sem
við á, að ákveða að seinka ákvörðunum um úthlutanir í
viðkomandi undirflokki þar til í síðari umferð auglýsinga
eftir tillögum.
2. Verkefnum skal skipað í röð eftir vaxandi kostnaði á
einingu miðað við frammistöðu. Sýniverkefnum CO2föngunar og -geymslu skal skipað í röð sem einum hópi.
Sýniverkefnum endurnýjanlegra orkugjafa skal skipað í
röð innan hvers undirhóps sem er tilgreindur í hluta A.II í
I. viðauka.
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Að því er varðar fyrsta undirlið skal kostnaður á einingu
miðað við frammistöðu reiknaður út sem summa
magnsins, sem er tilgreint í b- og c-lið 3. mgr. 5. gr., deilt
með framreiknuðu heildarmagni CO2 sem er geymt á
fyrstu 10 árum starfrækslu vegna sýniverkefna CO2föngunar og -geymslu eða með framreiknuðu
heildarmagni orkunnar sem er framleidd á fyrstu 5 árum
starfrækslu vegna sýniverkefna endurnýjanlegra orkugjafa.
Ef viðkomandi aðildarríki staðfesta skv. 5. mgr. 5. gr. að
opinber fjármögnun sé nægileg fyrir sýniverkefni CO2föngunar og -geymslu skal velja verkefni fremst í röðinni
og eftir röð, að því tilskildu að allar eftirfarandi viðmiðanir
séu uppfylltar:
a) að minnsta kosti eitt og í mesta lagi þrjú verkefni eru
valin í hverjum verkefnisflokki,
b) valin eru að minnsta kosti þrjú verkefni sem varða
geymslu í vetniskolefnisgeymum,
c) valin eru að minnsta kosti þrjú verkefni sem varða
geymslu í saltvatnsveitum.
Ef þessar viðmiðanir eru ekki uppfylltar skal ekki velja
það verkefni sem kom til álita og taka verkefnið sem er
næst í röðinni til álita vegna vals. Ferlið skal endurtekið
þar til búið er að velja átta verkefni.
Ef viðkomandi aðildarríki staðfestir skv. 5. mgr. 5. gr. að
opinber fjármögnun fyrir sýniverkefni endurnýjanlegra
orkugjafa sé nægileg skal velja fremsta verkefnið í röðinni
innan hvers undirflokks. Ef ekki eru nein aðstoðarhæf og
fjárhags- og tæknilega lífvænleg verkefni í einum eða
fleiri undirflokkum verkefna í annarri af umferðum
auglýsinga eftir tillögum skal fjármagna samsvarandi
fjölda viðbótarverkefna í öðrum undirflokkum sama
verkefnisflokks. Einstök atriði skulu tilgreind í
auglýsingum eftir tillögum skv. 1. mgr. 5. gr.
Þau sýniverkefni CO2-föngunar og -geymslu sem eru valin
skulu saman mynda “hóp CO2-föngunar og -geymslu” og
þau sýniverkefni endurnýjanlegrar orku sem eru valin
skulu saman mynda „hóp endurnýjanlegrar orku“.
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9. gr.

Ákvarðanir um úthlutun
Ákvarðanir um úthlutun skulu háðar því að gefin séu út öll
viðkomandi landsbundin leyfi í samræmi við viðkomandi
kröfur samkvæmt löggjöf Sambandsins, að framkvæmdastjórnin samþykki alla ríkisaðstoð sem verkefninu er veitt
og að bakhjarlar taki lokaákvörðun um fjárfestingu innan
24 mánaða frá því að úthlutunarákvarðanirnar eru samþykktar.
Að því er varðar sýniverkefni CO2-föngunar og -geymslu,
sem varða geymslu í saltvatnsveitum, skulu ákvarðanir um
úthlutun háðar því að gefin séu út öll viðkomandi
landsbundin leyfi í samræmi við viðkomandi kröfur
samkvæmt löggjöf Sambandsins, að framkvæmdastjórnin
samþykki alla ríkisaðstoð sem verkefninu er veitt og að
bakhjarlar taki lokaákvörðun um fjárfestingu innan 36
mánaða frá því að úthlutunarákvarðanirnar eru samþykktar.
Ákvarðanir um úthlutun skulu hætta að hafa réttaráhrif ef
skilyrðin sem um getur í fyrstu eða annarri málsgrein eru
ekki uppfyllt.
10. gr.
Mat á losunarheimildum til fjár og tekjustýring
1. Framkvæmdastjórnin skal koma fram fyrir hönd
aðildarríkjanna að því er varðar mat á losunarheimildum
til fjár og tekjustýringu.
2. Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin skulu tryggja að
hinar 300 milljón losunarheimildir, sem um getur í 1. mgr.
2. gr., skuli millifærðar til Fjárfestingarbanka Evrópu til
mats til fjár og tekjustýringar.
3. Áður en framkvæmdastjórnin samþykkir úthlutunarákvarðanirnar fyrir hvora umferð auglýsinganna eftir
tillögum, sem um getur í 1. mgr. 5. gr., skal Fjárfestingarbanki Evrópu selja losunarheimildirnar fyrir fyrri umferð.

3. Þrátt fyrir 1. mgr. skal draga úr fjölda valinna verkefna
ef beiðni um fjármögnun í heild sinni samkvæmt þessari
ákvörðun er hærri en tiltæk fjármögnun þannig að beiðni
um fjármögnun lækki hlutfallslega jafn mikið í öllum
hópunum sem um getur í þriðja og fimmta undirlið 2.
málsgreinar.

Fjárfestingarbanki Evrópu skal sinna stýringu tekna og
færa þær til aðildarríkjanna eftir þörfum vegna greiðslu
skv. 11. gr.

Fyrst skal hætt við val á verkefninu sem hefur mesta
kostnað á einingu miðað við frammistöðu, innan hvers
hóps, og næst hætt við val á verkefninu sem hefur mesta
kostnað á einingu miðað við frammistöðu innan annars
flokks. Ferlið skal endurtekið þar til tiltækir fjármunir
nægja fyrir fjármögnunarbeiðninni.

Greiðsla á tekjum og notkun tekna sem eru ekki
greiddar út

4. Með fyrirvara um tiltækar tillögur sem eru lagðar fyrir
Fjárfestingarbanka Evrópu skv. 3. mgr. 5. gr. og sem
Fjárfestingabankinn mælir með við framkvæmdastjórnina
vegna úthlutunarákvörðunar skv. 4. mgr. 5. gr. skal
fjármagna að minnsta kosti eitt og að hámarki þrjú
verkefni innan hvers aðildarríkis.
Fyrsta undirgrein gildir þó ekki um verkefni sem ná yfir
landamæri.

11. gr.

1. Aðildarríkin skulu greiða bakhjörlum verkefnanna
tekjur á grunni lagalega bindandi gerninga þar sem fram
skal koma að minnsta kosti eftirfarandi:
a) verkefnið og úthlutað framlag í evrum,
b) upphafsdagsetning starfrækslu,
c) kröfur vegna miðlunar þekkingar skv. 12. gr.,
d) kröfur varðandi greiðslur tekna skv. 2. til 6. mgr.
þessarar greinar,
e) skýrslugjafarkröfur skv. 13. gr.,
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f) upplýsingar um skilyrði vegna gildissviðs ákvörðunarinnar sem um getur í 9. gr.
Upphafsdagsetning starfrækslu, sem um getur í b-lið fyrstu
undirgreinar þessarar málsgreinar, skal eigi vera síðar en
31. desember 2015 vegna fyrri umferðar auglýsinga eftir
tillögum, sem um getur í 1. mgr. 5. gr., nema ef
viðkomandi úthlutunarákvörðun er samþykkt eftir 31.
desember 2011 en þá skal upphafsdagsetning starfrækslu
eigi vera síðar en fjórum árum frá dagsetningu
úthlutunarákvörðunarinnar.
2. Greiðslur skulu fara fram árlega. Greidd upphæð
vegna sýniverkefna CO2-föngunar og -geymslu skal vera
magn CO2 sem er geymt á viðkomandi ári, eins og það er
vaktað, gert grein fyrir því í skýrslum og sannprófað skv.
14. og 15. gr. tilskipunar 2003/87/EB, margfaldað með
fjármögnunarhlutfallinu og vegna sýniverkefna endurnýjanlegra orkugjafa skal hún vera magn framleiddrar
orku margfaldað með fjármögnunarhlutfallinu.
Fjármögnunarhlutfallið skal reiknað út með því að deila í
úthlutaða fjármögnun með 75% af framreiknuðu
heildarmagni af geymdu CO2 á fyrstu 10 árum starfrækslu,
ef um er að ræða sýniverkefni CO2-föngunar og -geymslu,
eða 75% af framreiknuðu heildarmagni orkunnar sem er
framleidd á fyrstu 5 árum starfrækslu, ef um er að ræða
sýniverkefni endurnýjanlegra orkugjafa.
3. Greiðsla fyrir tiltekið ár skal aðeins gerð ef farið er að
kröfunum um miðlun þekkingar á því ári.
4. Greiðslur skulu takmarkast við 10 ára tímabil frá
dagsetningunni sem um getur í b-lið 1. mgr., ef um er að
ræða sýniverkefni CO2-föngunar og -geymslu, og við 5 ára
tímabil frá þeirri dagsetningu, ef um er að ræða
sýniverkefni endurnýjanlegra orkugjafa. Heildarupphæð
greiðslnanna skal ekki fara yfir úthlutaða fjármögnun sem
um getur í a-lið 1. mgr.
5. Ef hlutaðeigandi aðildarríki ábyrgist að öll fjármögnun
umfram fjármögnunina sem er ákvörðuð í samræmi við 2.,
3. og 4. mgr. verði endurgreidd Fjárfestingarbanka Evrópu
er heimilt að greiða hluta af fjármögnuninni eða hana alla
fyrir upphafsdag starfrækslu þess verkefnis, í samræmi við
skilgreiningarnar sem eru settar fram í úthlutunarákvörðuninni.
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skulu þeir fjármunir ganga til aðildarríkjanna, í samræmi
við meginreglurnar sem mælt er fyrir um í 7. mgr. 10. gr. a
í tilskipun 2003/87/EB.
12. gr.
Miðlun þekkingar
Aðildarríkin skulu tryggja að allir rekstraraðilar verkefna,
samstarfsaðilar, birgjar og undirverktakar sem hafa
umtalsverðan ávinning af opinberu fjármögnuninni, að því
er varðar þróunina á vöru þeirra eða þjónustu, miðli
upplýsingum um þættina sem eru settir fram í II. viðauka
til annarra rekstraraðila verkefna, opinberra yfirvalda,
rannsóknastofnana, frjálsra félagasamtaka og almennings í
samræmi við frekari skilgreiningar sem eru settar fram í
auglýsingunum eftir tillögum sem um getur í 1. mgr. 5. gr.
Upplýsingum skal miðlað á ársgrundvelli og skulu
samanstanda af öllum upplýsingum sem aflast og eru
unnar á tilteknu ári.
13. gr.
Skýrslugjöf aðildarríkjanna
Aðildarríkin
skulu
leggja
fram
skýrslur
til
framkvæmdastjórnarinnar um framkvæmd verkefnanna
meðan á tímabilunum sem um getur í 4. mgr. 11. gr.
stendur.
Í þeim skýrslum skulu felast
upplýsingar fyrir hvert verkefni:

a.m.k.

eftirfarandi

1) magn CO2 sem er geymt eða umhverfisvænnar orku
sem er framleidd,
2) fjármagnið sem er greitt,
3) öll umtalsverð
verkefnisins.

vandamál

vegna

framkvæmdar

14. gr.
Skýrslugjöf framkvæmdastjórnarinnar

6. Með fyrirvara um aðra málsgrein 4. gr. skal nota
tekjur, sem eru ekki greiddar út til verkefna, og hagnað
sem myndast með tekjustýringu til að samfjármagna
frekari sýniverkefni samkvæmt þessari ákvörðun þar til
31. desember 2015.

Þegar fyrri umferð auglýsinga eftir tillögum er lokið skal
framkvæmdastjórnin gefa nefndinni um loftslagsbreytingar skýrslu um framkvæmd þeirrar umferðar og
tilgreina hvort einhverjar breytingar á þessari ákvörðun
séu nauðsynlegar með það fyrir augum að tryggja
landfræðilegan og tæknilegan jöfnuð í síðari umferð
auglýsinganna eftir tillögum.

Aðildarríki skulu endurgreiða Fjárfestingarbanka Evrópu
tekjur sem eru ekki greiddar út.

15. gr.

Eftir 31. desember 2015 skulu allir fjármunir sem eftir
verða koma í hlut aðildarríkjanna. Þegar greiðslum lýkur

Viðtakendur
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 3. nóvember 2010.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Connie HEDEGAARD
framkvæmdastjóri.
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I. VIÐAUKI
HÆFISVIÐMIÐANIR
A. VERKEFNAFLOKKAR
I.

Sýniverkefnaflokkar CO2-föngunar og -geymslu (með viðmiðunarmörkum lágmarksgetu (1))
— orkuframleiðsla: fyrir bruna 250 MW,
— orkuframleiðsla: eftir bruna 250 MW,
— orkuframleiðsla: súrefniseldsneyti 250 MW,
— notkun í iðnaði: a) CO2-föngun og -geymsla í hreinsunarstöðvum þar sem geymt CO2 á ári er 500
kílótonn (kt/ári) frá einum eða fleiri upptökum innan hreinsunarstöðvarinnar, b) notkun CO2-föngunar
og -geymslu í sementsofnum þar sem geymt CO2 er 500 kt/ári, c) notkun CO2-föngunar og -geymslu
við frumframleiðsluleiðir í járn- og stálframleiðslu þar sem geymt CO2 er 500 kt/ári eða d) notkun CO2föngunar og -geymslu við frumframleiðsluleiðir í álframleiðslu þar sem geymt CO2 er 500 kt/ári.

II. Flokkar nýskapandi verkefna endurnýjanlegra orkugjafa (með viðmiðunarmörkum lágmarksgetu)
— Líforka – undirflokkar verkefna:
—

Umbreyting lignósellulósa með hitasundrun í milliefni líforkubera í föstu eða fljótandi formi eða
sem grugglausn með afkastagetunni 40 kt/ári af lokaafurðinni.

—

Umbreyting lignósellulósa með ristun í milliefni líforkubera í föstu eða fljótandi formi eða sem
grugglausn með afkastagetunni 40 kt/ári af lokaafurðinni.

—

Umbreyting lignósellulósa í tilbúið jarðgas eða tilbúið gas og/eða í orku með gösun með
afkastagetunni 40 milljón normalrúmmetrar á ári (MNm3/ári) af lokaafurðinni eða 100
gígavattstundir á ári af raforku.

—

Umbreyting lignósellulósa í lífeldsneyti eða fljótandi lífeldsneyti og/eða í orku, þ.m.t. með gösun
með beinni hitun, með afkastagetunni 15 milljón lítrar á ári (Ml/ári) af lokaafurðinni eða 100
gígavattstundir á ári af raforku. Framleiðsla á tilbúnu jarðgasi fellur ekki undir þennan
undirflokk.

—

Umbreyting hráefna lignósellulósa, s.s. svartlúts og/eða afurða hitasundrunar eða ristunar með
gösun í meðsogi, í allar gerðir lífeldsneytis með afkastagetunni 40 Ml/ári af lokaafurðinni.

—

Umbreyting lignósellulósa í raforku með 48% skilvirkni sem byggist á lægri mörkum brunagildis
(50% raki) með afkastagetunni 40 rafmegavött (MWe) eða meira.

—

Umbreyting lignósellulósa í etanól og stærri alkóhól með efna- og líffræðilegum ferlum, með
afkastagetunni 40 Ml/ári af lokaafurðinni.

—

Umbreyting lignósellulósa og/eða húsasorps í lífgas, lífeldsneyti eða fljótandi lífeldsneyti með
efna- og líffræðilegum ferlum með afkastagetunni 6 MNm3/ári af metan eða 10 Ml/ári af
lokaafurðinni.

—

Umbreyting þörunga og/eða örvera í lífeldsneyti eða fljótandi lífeldsneyti með efna- og/eða
líffræðilegum ferlum með afkastagetunni 40 Ml/ári af lokaafurðinni.

Athugasemd: Viðmiðanir um sjálfbærni, eins og kveðið er á um í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2009/28/EB (2) um að auka notkun orku frá endurnýjanlegum orkugjöfum, skulu uppfylltar að því er
varðar lífeldsneyti og fljótandi lífeldsneyti í skilningi þeirrar tilskipunar.
— Þjöppuð sólarorka – undirflokkar verkefna:
— Fleygbogarennur eða Fresnel-kerfi þar sem notuð eru bráðin sölt, eða annar umhverfisvænn
varmaflutningsvökvi, með málaflið (e. nominal capacity) 30 MW.
________________

( 1)
( 2)

Viðmiðunarmörk orku vegna föngunar koltvísýrings og geymslu hans í jörðu eru gefin upp sem verg rafmagnsaflgeta fyrir föngun.
Stjtíð. ESB L 140, 5.6.2009, bls. 16.
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— Fleygbogarennur eða Fresnel-kerfi, byggt á beinni gufuframleiðslu, með málaflið 30 MW. Hiti
gufunnar sem er framleiddur beint með sólu skal vera hærri en 500 °C.
— Turnkerfi þar sem notuð er ofurhituð gufuhringrás (annaðhvort með mörgum turnum eða
samsetningu safnara í röðum og turna), með málaflið 50 MW.
— Turnkerfi þar sem notað er loft undir þrýstingi, sem er meira en 750 °C heitt, og samsettur sólar- og
gashverfill, með málaflið 30 MW.
— Stórvirk Stirling-diska orkuver með nýtni á sólarorku yfir í raforku sem er meira en 20% og málafl
sem er a.m.k. 25 MW.
Athugasemd: Heimilt er að hafa þurrkælingu, samsetningu og (þróaða) lausn á hitageymslu í
sýniverunum.
— Ljósspennuaðferð – undirflokkar verkefna:
— Stórvirk orkuver sem nota þjöppun á ljósspennurafhlöður, með málaflið 20 MW.
— Stórvirk orkuver sem nota margsamskeyttar ljósspennurafhlöður með sílíkonþunnfilmu, með
málaflið 40 MW.
— Stórvirk orkuver sem nota ljósspennurafhlöður sem byggja á kopar, indíum, gallíum, (dí-)seleni,
með málaflið 40 MW.
— Jarðvarmi – undirflokkar verkefna:
— Endurbætt jarðvarmakerfi á svæðum með togspennu, með málaflið 5 MWe.
— Endurbætt jarðvarmakerfi á svæðum með þrýstispennu, með málaflið 5 MWe.
— Endurbætt jarðvarmakerfi á svæðum með þéttu set- og granítbergi og öðrum kristallamyndunum,
með málaflið 5 MWe.
— Endurbætt jarðvarmakerfi á svæðum með djúpt liggjandi kalksteini, með málaflið 5 MWe.
Athugasemd: Umsóknir vegna samþættrar varma- og raforkuvinnslu, sem hafa sömu viðmiðunarmörk
vegna raforkuframleiðslu, eru jafn aðstoðarhæfar.
— Vindur – undirflokkar verkefna:
— Vindur á hafi úti (lágmarksstærð hverfils 6 MW), með málaflið 40 MW.
— Vindur á hafi úti (lágmarksstærð hverfils 8 MW), með málaflið 40 MW.
— Vindur á hafi úti (lágmarksstærð hverfils 10 MW), með málaflið 40 MW.
— Fljótandi vindkerfi á hafi úti, með málaflið 25 MW.
— Vindhverflar á landi, bestaðir fyrir flókin svæði (s.s. skóg- eða fjalllendi), með málaflið 25 MW.
— Vindhverflar á landi, bestaðir fyrir kalt loftslag (samrýmast hitastigi sem er lægra en -30 °C og
mikla ísingu), með málaflið 25 MW.
— Sjór – undirflokkar verkefna:
— Útbúnaður til að nýta ölduorku, með málaflið 5 MW.
— Útbúnaður til að nýta hafræna orku/sjávarfallaorku, með málaflið 5 MW.
— Orkuumbreyting sjávarhita, með málaflið 10 MW.
— Vatnsorka – undirflokkar verkefna:
— Orkuframleiðsla með háhitaofurleiðandi rafölum: 20 MW.
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— Dreifð stjórnun á endurnýjanlegri orku (snjallnet) – undirflokkar verkefna:
— Stýring á endurnýjanlegri orku og bestun fyrir litla og meðalstóra dreifða rafala í dreifbýli sem
framleiða aðallega með sólarorku: 20 MW í lágspennuneti (LV) + 50 MW í meðalspennuneti
(MV).
— Stýring á endurnýjanlegri orku og bestun fyrir litla og meðalstóra dreifða rafala í dreifbýli sem
framleiða aðallega með vindorku: 20 MW í lágspennuneti (LV) + 50 MW í meðalspennuneti (MV).
— Stýring á endurnýjanlegri orku og bestun fyrir litla og meðalstóra dreifða rafala í þéttbýli: 20 MW í
lágspennuneti (LV) + 50 MW í meðalspennuneti (MV).
Athugasemd: Ekki skal undanskilja notkun virkra álagseininga (rafmagnshitarar/varmadælur o.s.frv.).
B. KRÖFUR VEGNA VERKEFNA
I.

Almennar kröfur
— Fara verður eftir viðmiðunarmörkum lágmarksgetu sem mælt er fyrir um í A-hluta.
— Að því er varðar fyrri umferð auglýsinga eftir tillögum verða verkefnin að sýna fram á að á grunni
samþykkis á viðkomandi úthlutunarákvörðun fyrir 31. desember 2011 teljist raunhæft að vænta þess að
upphaf starfrækslu verði fyrir 31. desember 2015.
— Öll viðkomandi landsbundin leyfi fyrir verkefninu verða að vera til staðar og í samræmi við
viðkomandi kröfur samkvæmt löggjöf Sambandsins eða viðkomandi leyfisferli að standa yfir og
nægilega langt komið til að tryggja að starfrækslu í ábataskyni hefjist fyrir 31. desember 2015, vegna
fyrri umferðarinnar, á grunni þess að viðkomandi úthlutunarákvörðun sé samþykkt fyrir 31. desember
2011.
— Rekstraraðili verkefnisins verður að skuldbinda sig til að miðla upplýsingum samkvæmt kröfunum sem
mælt er fyrir um í 12. gr.
— Verkefnin skulu staðsett á yfirráðasvæðum aðildarríkjanna, sérefnahagslögsögum þeirra og landgrunni
þeirra.

II. Sýniverkefni CO2-föngunar og -geymslu
— Hvert verkefni verður koma allri keðjunni í framkvæmd (föngun, flutningi og geymslu).
— Hvert sýniverkefni verður að samþætta varma við föngunarþátt ferlisins.
— Föngunarstigið verður að vera a.m.k. 85% af CO2 úr útblæstrinum sem fönguninni er beitt á.
— Hvert verkefni verður að fela í sér sjálfstæðan rannsóknarhluta sem tengist öryggi geymslusvæða og
endurbótum á vöktunartækni, einkum á sviði saltvatnsflæðis, mögulegum ferlum þess og áhrifum af
því.
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II. VIÐAUKI
KRÖFUR VEGNA MIÐLUNAR UPPLÝSINGA
A. Tæknilegt skipulag og frammistaða
— Áreiðanleiki
— Fangað CO2
— Frammistaða á mismunandi stigum, þ.m.t. mismunur á tilætlaðri og raunverulegri frammistöðu
— Aukning á eldsneytisþörf, þörf á raforku, hita og kælingu
— Stærstu ílags- og frálagsþættir og hönnun
— Spurningar sem vaknað hafa vegna rannsókna og þróunar í framtíðinni
B. Kostnaður
— Stofnfé og rekstrarkostnaður
— Niðurstöðutala og kostnaður á einingu miðað við frammistöðu (geymsla CO2 í tonnum, framleiðsla á
umhverfisvænum MW/klst.)
C. Verkefnastjórnun
— Löggjöf/leyfi
— Umgengni við hagsmunaaðila, þ.m.t. samskipti við ríkisstjórnir
— Áætlanagerð
— Skipulagning verkefnis
D. Umhverfisáhrif
— Skilvirkni: dregið úr losun koltvísýrings á hverja orkueiningu
— Önnur umhverfisáhrif við ótruflaða starfrækslu
E. Heilsa og öryggi
— Tilvik og atvik þar sem lá við slysi (truflun á starfrækslu)
— Vöktunar- og greiningakerfi til að fylgjast með öryggi.
— Heilbrigðisvandamál við ótruflaða starfrækslu
F. Frammistaða á vettvangi CO2-föngunar og -geymslu
— Líkön og hermun (þróun CO2-slóða – þrýstingsskil (e. pressure front))
— Niðurstöður sögulegs samanburðar og aðlaganir (mat sem gera skal: eðlilegt innan frávikssviðs eða
umtalsvert frávik sem þarf að bregðast við)
— Hegðun saltvatns sem færist úr stað við inndælingu CO2.
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REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (EB) nr. 258/97
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2015/EES/46/21

frá 27. janúar 1997
um ný matvæli og ný innihaldsefni í matvælum (*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA,

verulegu leyti sambærileg matvælum eða innihaldsefnum matvæla sem þegar eru til staðar.

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
100 gr. a,
3)

Matvælaaukefni, bragðefni til notkunar í matvæli og
útdráttarleysar falla undir aðra löggjöf Bandalagsins og
skulu því falla utan gildissviðs þessarar reglugerðar.

4)

Gera skal viðeigandi ráðstafanir varðandi setningu nýrra
matvæla og nýrra innihaldsefna matvæla, sem unnin eru
úr plöntuyrkjum sem falla undir tilskipun ráðsins
70/457/EBE frá 29. september 1970 um sameiginlega
skrá yfir stofna nytjajurta í landbúnaði (4) og tilskipun
ráðsins 70/458/EBE frá 29. september 1970 um
markaðssetningu matjurtafræja (5), á markað,

5)

Áhætta kann að stafa að umhverfinu í tengslum við ný
matvæli eða ný innihaldsefni matvæla sem innihalda
eða samanstanda af erfðabreyttum lífverum og í
tilskipun ráðsins 90/220/EBE frá 23. apríl 1990 um þau
tilvik er erfðabreyttum lífverum er sleppt af ásettu ráði
út í umhverfið (6) er mælt fyrir um að ávallt skuli gera
mat á umhverfisáhættu að því er varðar slíkar afurðir til
að tryggja umhverfisöryggi og til að koma á fót
sameinuðu kerfi í Bandalaginu til að leggja mat á slíkar
afurðir skal, samkvæmt þessari reglugerð, kveða á um
sértækt mat á umhverfisáhættu sem, í samræmi við
málsmeðferðina sem kveðið er á um í 10. gr. tilskipunar
90/220/EBE, skal vera svipað og það sem mælt er fyrir
um í þeirri tilskipun en einnig fela í sér mat á
hentugleika afurðarinnar til notkunar sem matvæli eða
innihaldsefni í matvæli.

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1),

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

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 189. gr.
b í sáttmálanum (3), á grundvelli sameiginlegs texta sem
sáttanefndin samþykkti 9. desember 1996,

1)

Ósamræmi í landslögum milli aðildarríkjanna varðandi
ný matvæli eða innihaldsefni matvæla getur hindrað
frjálsa flutninga matvæla og kann að leiða til ójafnra
samkeppnisskilyrða sem hefur bein áhrif á starfsemi
innri markaðarins.

2)

Til verndar lýðheilsu er nauðsynlegt að tryggja að ný
matvæli og ný innihaldsefni matvæla gangist undir eitt
öryggismat með málsmeðferð Bandalagsins áður en þau
eru sett á markað innan Bandalagsins og kveða skal á
um einfaldaða málsmeðferð þegar um er að ræða ný
matvæli og ný innihaldsefni matvæla sem eru að

________________

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 43, 14.2.1997, bls. 1. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 147/2015 frá 11. júní
2015 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
1
( ) Stjtíð. EB C 190, 29.7.1992, bls. 3 og Stjtíð. EB C 16, 19.1.1994, bls. 10.
2
( ) Stjtíð. EB C 108, 19.4.1993, bls. 8.
(3) Álit Evrópuþingsins frá 27. október 1993 (Stjtíð. EB C 315 22.11.1993,
bls. 139). Sameiginleg afstaða ráðsins frá 23. október 1995 (Stjtíð. EB
C 320, 30.11.1995, bls. 1) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 12. mars 1996
(Stjtíð. EB C 96, 1.4.1996, bls. 26). Ákvörðun ráðsins frá 19. desember
1996 og ákvörðun Evrópuþingsins frá 16. janúar 1997.

________________

( 4)
5

()
( 6)

Stjtíð. EB L 225, 12.10.1970, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með
tilskipun 90/654/EBE (Stjtíð. EB L 353, 17.12.1990, bls. 48).
Stjtíð. EB L 225, 12.10.1970, bls. 7. Tilskipuninni var síðast breytt með
tilskipun 90/654/EBE (Stjtíð. EB L 353, 17.12.1990, bls. 48).
Stjtíð. EB L 117, 8.5.1990, bls. 15. Tilskipuninni var síðast breytt með
tilskipun 94/15/EB (Stjtíð. EB L 103, 22.4.1994, bls. 20).
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Hafa skal samráð við vísindanefndina um matvæli, sem
komið var á fót með ákvörðun 74/234/EBE (1), varðandi
allar spurningar í tengslum við þessa reglugerð sem geta
haft áhrif á lýðheilsu.

Tilskipun ráðsins 89/397/EBE frá 14. júní 1989 um
opinbert matvælaeftirlit (2) og tilskipun ráðsins
93/99/EBE frá 29. október 1993 um viðbótarákvæði um
opinbert matvælaeftirlit (3) gilda um ný matvæli eða
innihaldsefni matvæla.

Með fyrirvara um aðrar kröfur í löggjöf Bandalagsins er
varða merkingu matvæla skal mæla fyrir um sértækar
viðbótarkröfur um merkingar og sértæk ákvæði skulu
gilda um þessar kröfur til að tryggja aðgang neytenda að
nauðsynlegum upplýsingum, tilteknir hópar fólks sem
tengjast viðteknum venjum varðandi matvæli skulu
upplýstir um það þegar efni, sem gætu verið þessum
hópum fólks siðferðilegt áhyggjuefni, er að finna í
nýjum matvælum en ekki í sambærilegum matvælum
sem þegar eru til staðar, og matvæli og innihaldsefni
matvæla, sem innihalda erfðabreyttar lífverur og sett eru
á markað, skulu vera örugg að því er varðar heilbrigði
manna, og þetta skal tryggt með því að fylgja
málsmeðferðinni við leyfisveitingu sem mælt er fyrir
um í tilskipun 90/220/EBE og/eða með sértæku
matsaðferðinni sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð,
og að því er varðar lífverur sem skilgreindar eru í lögum
Bandalagsins skal það að upplýsa neytanda um að
erfðabreytt lífvera sé til staðar teljast viðbótarkrafa um
merkingu matvæla og innihaldsefna matvæla sem um
getur í þessari reglugerð.
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10)

Ekkert skal koma í veg fyrir að birgir upplýsi neytanda
á merkingum matvæla eða innihaldsefna matvæla um að
viðkomandi afurð sé ekki ný matvæli í skilningi
þessarar reglugerðar eða að sú tækni sem er notuð til að
fá ný matvæli, eins og um getur í 2. mgr. 1. gr., hafi
ekki verið notuð við framleiðslu matvælanna eða
innihaldsefna matvælanna.

11)

Samkvæmt þessari reglugerð skal setja ákvæði um
málsmeðferð þar sem komið er á nánu samstarfi milli
aðildarríkja og framkvæmdastjórnarinnar innan
fastanefndarinnar um matvæli, sem komið var á fót með
ákvörðun 69/414/EBE (4).

12)

Evrópuþingið, ráðið og framkvæmdastjórnin gerðu með
sér bráðabirgðasamkomulag 20. desember 1994 um
ráðstafanir sem lúta að framkvæmd gerða sem
samþykktar eru í samræmi við málsmeðferðina sem
mælt er fyrir um í 189. gr. b í sáttmálanum (5).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

1. Þessi reglugerð varðar setningu nýrra matvæla eða nýrra
innihaldsefna matvæla á markað innan Bandalagsins.

2. Þessi reglugerð skal gilda um setningu matvæla og
innihaldsefna matvæla á markað í Bandalaginu sem hingað til
hafa ekki verið notuð í Bandalaginu til manneldis að verulegu
leyti og sem falla í eftirfarandi flokka:

a) matvæli og innihaldsefni matvæla sem innihalda eða
samanstanda af erfðabreyttum lífverum í skilningi tilskipunar 90/220/EBE,

b) matvæli og innihaldsefni matvæla sem eru framleidd úr
erfðabreyttum lífverum en innhalda þær ekki,

c) matvæli og innihaldsefni matvæla þar sem sameindabyggingin sem liggur að grunni þeirra er ný eða henni
hefur verið breytt af ásetningi,
9)

Að því er varðar matvæli og innihaldsefni matvæla sem
ætluð eru til setningar á markað til afhendingar til
lokaneytanda og sem geta innihaldið bæði erfðabreyttar
og hefðbundnar afurðir, og án þess að það hafi áhrif á
aðrar kröfur þessarar reglugerðar varðandi merkingar,
þá teljast upplýsingar ætlaðar neytendum um að
erfðabreyttar lífverur geti verið til staðar í viðkomandi
matvælum
og
innhaldsefnum
matvæla,
sem
undantekning og einkum að því er varðar sendingar í
lausu, uppfylla kröfur 8. gr.

d) matvæli og innihaldsefni matvæla sem samanstanda af
örverum, sveppum eða þörungum eða eru einangruð úr
þeim,

e) matvæli og innihaldsefni matvæla, sem samanstanda af
eða eru einangruð úr plöntum, og innihaldsefni matvæla,
sem eru einangruð úr dýrum, að undanskildum matvælum
og innihaldsefnum matvæla sem fást með hefðbundnum
fjölgunar- eða undaneldisaðferðum og sem eru hefðbundið
talin örugg til notkunar sem matvæli,

________________

( 1)
( 2)
( 3)

Stjtíð. EB L 136, 20.5.1974, bls. 1.
Stjtíð. EB L 186, 30.6.1989, bls. 23. Tilskipuninni var síðast breytt með
tilskipun 93/99/EBE (Stjtíð. EB L 290, 24.11.1993, bls. 14).
Stjtíð. EB L 290, 24.11.1993, bls. 14

________________

( 4)
( 5)

Stjtíð. EB L 291, 19.11.1969, bls. 9.
Stjtíð. EB C 102, 4.4.1996, bls. 1.
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f) matvæli og innihaldsefni matvæla sem gengist hafa undir
framleiðsluferli sem er ekki venjulega notað og sem leiðir
til verulegra breytinga í samsetningu eða byggingu
matvælanna eða innihaldsefna matvælanna sem hafa áhrif
á næringargildi þeirra, efnaskipti eða magn óæskilegra
efna.

3. Ef nauðsyn krefur er hægt að ákvarða, í samræmi við
málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 13. gr., hvort tiltekin
gerð matvæla eða innihaldsefnis matvæla fellur undir
gildissvið 2. mgr. þessarar greinar.

2. gr.

20.8.2015
3. gr.

1. Matvæli og innihaldsefni matvæla sem falla innan
gildissviðs þessarar reglugerðar skulu ekki:

— vera hættuleg fyrir neytandann,

— villa um fyrir neytandanum,

— vera svo frábrugðin matvælum eða innihaldsefnum
matvæla sem þau eiga að koma í staðinn fyrir að venjuleg
neysla þeirra sé síðri kostur fyrir neytandann í
næringarlegu tilliti.

1. Þessi reglugerð gildir ekki um:

a) aukefni í matvæli sem falla undir gildissvið tilskipunar
ráðsins 89/107/EBE frá 21. desember 1988 um
samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi notkun
leyfilegra aukefna í matvælum (1),

b) bragðefni til notkunar í matvæli, sem falla undir gildissvið
tilskipunar ráðsins 88/388/EBE frá 22. júní 1988 um
samræmingu á lögum aðildarríkjanna um bragðefni til
notkunar í matvælum og grunnefni til framleiðslu
þeirra (2),

c) útdráttarleysa sem notaðir eru í framleiðslu matvæla og
falla undir gildissvið tilskipunar ráðsins 88/344/EBE frá 13.
júní 1988 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi
leysiefni sem notuð eru við framleiðslu matvæla og efnisþátta
sem notaðir eru við matvælavinnslu (3).

2. Undanþágurnar frá gildissviði þessarar reglugerðar, sem
um getur í a- til c-lið 1. mgr., skulu aðeins gilda svo lengi sem
öryggisstigin sem mælt er fyrir um í tilskipunum 89/107/EBE,
88/388/EBE and 88/344/EBE samsvara öryggisstigi þessarar
reglugerðar.

3. Að teknu tilhlýðilegu tilliti til 11. gr. skal framkvæmdastjórnin tryggja að öryggisstigin sem mælt er fyrir um
í áðurnefndum tilskipunum, sem og í framkvæmdarráðstöfunum þessara tilskipana og þessarar reglugerðar, samsvari
öryggisstigi þessarar reglugerðar.

2. Við setningu matvæla og innihaldsefna matvæla, sem falla
undir gildissvið þessarar reglugerðar, á markað í Bandalaginu
skulu málsmeðferðarreglurnar, sem mælt er fyrir um í 4., 6., 7.
og 8. gr. gilda á grundvelli viðmiðananna sem eru skilgreindar
í 1. mgr. þessarar greinar og annarra viðkomandi þátta sem um
getur í þessum greinum.

Þegar um er að ræða matvæli eða innihaldsefni matvæla, sem
um getur í þessari reglugerð og sem eru unnin úr
plöntuyrkjum sem tilskipanir 70/457/EBE og 70/458/EBE
gilda um skal ákvörðunin um leyfi, sem um getur í 7. gr.
þessarar reglugerðar, þó tekin í samræmi við
málsmeðferðarreglurnar sem kveðið er á um í þessum
tilskipunum, að því tilskildu að tekið sé tillit til
grundvallarreglnanna um mat sem mælt er fyrir um í þessari
reglugerð og viðmiðananna sem settar eru fram í 1. mgr.
þessarar greinar, að undanskildum ákvæðunum varðandi
merkingu slíkra matvæla eða innihaldsefna matvæla sem skv.
8. gr. skulu samþykkt í samræmi við málsmeðferðina sem
mælt er fyrir um í 13. gr.

3. Ákvæði 2. mgr. skulu ekki gilda um matvæli og
innihaldsefni matvæla sem um getur í b-lið 2. mgr. 1. gr.
þegar erfðabreytta lífveran, sem er notuð í framleiðslu
matvælanna eða innihaldsefnanna, hefur verið sett á markað í
samræmi við þessa reglugerð.

4. Þrátt fyrir 2. mgr. gildir málsmeðferðin, sem mælt er fyrir
um í 5. gr., um matvæli og innihaldsefni matvæla, sem um
getur í b-, d- og e-lið 2. mgr. 1. gr. og sem á grundvelli
fyrirliggjandi og almennt viðurkenndra vísindagagna eða á
grundvelli álits einhvers þeirra lögbæru aðila, sem um getur í
3. mgr. 4. gr., samsvara í aðalatriðum þeim matvælum eða
innihaldsefnum matvæla sem þegar eru til að því er varðar
samsetningu, næringargildi, efnaskipti, fyrirhugaða notkun og
styrk óæskilegra efna í þeim.

________________

( 1)
2

()
( 3)

Stjtíð. EB L 40, 11.2.1989, bls. 27. Tilskipuninni var síðast breytt með
tilskipun 94/34/EB (Stjtíð. EB L 237, 10.9.1994, bls. 1).
Stjtíð. EB L 184, 15.7.1988, bls. 61. Tilskipuninni var síðast breytt með
tilskipun 91/71/EBE (Stjtíð. EB L 42, 15.2.1991, bls. 25).
Stjtíð. EB L 157, 24.6.1988, bls. 28. Tilskipuninni var síðast breytt með
tilskipun 92/115/EBE (Stjtíð. EB L 409, 31.12.1992, bls. 31).

Ef nauðsyn krefur er hægt að ákvarða, í samræmi við
málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 13. gr., hvort tiltekin
gerð matvæla eða innihaldsefnis matvæla fellur undir þessa
grein.

20.8.2015
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4. gr.

1. Sá aðili sem ber ábyrgð á setningu á markað Bandalagsins
(hér á eftir nefndur „umsækjandinn“) skal leggja beiðni fyrir
aðildarríkið þar sem setja á afurðina á markað í fyrsta sinn. Á
sama tíma skal hann senda framkvæmdastjórninni afrit af
beiðninni.
2. Frummat, eins og kveðið er á um í 6. gr., skal fara fram.
Að lokinni málsmeðferðinni, sem um getur í 4. mgr. 6. gr.,
skal aðildarríkið sem um getur í 1. mgr. tilkynna umsækjanda
án tafar:
— að hann megi setja matvælin eða innihaldsefnið á markað,
svo fremi sem ekki sé þörf á viðbótarmatinu sem um getur
í 3. mgr. 6. gr. og að ekki hafi verið lögð fram rökstudd
andmæli í samræmi við 4. mgr. 6. gr., eða
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að viðkomandi matvæli eða innihaldsefni matvæla sé í
samræmi við viðmiðanirnar sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 3.
gr., auk viðeigandi tillögu um framsetningu og merkingu
matvælanna eða innihaldsefnisins, í samræmi við kröfur 8. gr..
Beiðninni skal þar að auki fylgja samantekt á málsskjölunum.

2. Við móttöku beiðninnar skal aðildarríkið, sem um getur í
1. mgr. 4. gr., sjá til þess að frummat fari fram. Í því skyni
skal það tilkynna framkvæmdastjórninni um heiti lögbæra
aðilans sem annast mat á matvælum og sem ber ábyrgð á gerð
skýrslunnar um frummatið, eða fara þess á leit við
framkvæmdastjórnina að hún sjái til þess, í samráði við annað
aðildarríki, að einhver lögbæru aðilanna sem annast mat á
matvælum, sem um getur í 3. mgr. 4. gr., geri þá skýrslu.

Framkvæmdastjórnin skal án tafar senda aðildarríkjunum afrit
af samantektinni sem umsækjandinn lagði fram, sem og heiti
lögbæra aðilans sem ber ábyrgð á framkvæmd frummatsins.

— að þörf sé á ákvörðun um leyfi í samræmi við 7. gr.
3. Hvert aðildarríki skal tilkynna framkvæmdastjórninni um
heiti og heimilisfang aðilanna sem annast mat á matvælum á
yfirráðasvæði þess og sem bera ábyrgð á gera skýrslurnar um
frummat, sem um getur í 2. mgr. 6. gr.
4. Áður en þessi reglugerð tekur gildi skal framkvæmdastjórnin birta tilmæli sem lúta að vísindalegum þáttum
varðandi:
— upplýsingarnar sem nauðsynlegar eru til stuðnings
umsóknar og framsetningu slíkra upplýsinga,
— gerð skýrslna um frummat, sem kveðið er á um í 6. gr.
5. Heimilt er að samþykkja hvers kyns ítarlegar reglur um
framkvæmd þessarar greinar í samræmi við málsmeðferðina
sem um getur í 13. gr.
5. gr.
Þegar um er að ræða matvæli eða innihaldsefni matvæla sem
um getur í 4. mgr. 3. gr. skal umsækjandinn tilkynna framkvæmdastjórninni um það þegar hann setur þau á markað.
Þeirri tilkynningu skulu fylgja viðkomandi upplýsingar sem
kveðið er á um í 4. mgr. 3. gr. Framkvæmdastjórnin skal
senda aðildarríkjum afrit af tilkynningunni innan 60 daga og,
að beiðni aðildarríkis, afrit af viðkomandi upplýsingunum.
Framkvæmdastjórnin skal ár hvert birta samantekt á þessum
tilkynningum í C-deild Stjórnartíðinda Evrópubandalaganna.
Ákvæði 8. gr. skulu gilda um merkingu.

3. Gera skal skýrslu um frummatið innan þriggja mánaða frá
móttöku beiðni sem uppfyllir skilyrðin sem mælt er fyrir um í
1. mgr., í samræmi við tilmælin sem um getur í 4. mgr. 4. gr.,
og í henni skal tekin afstaða til þess hvort krefjast skuli
viðbótarmats fyrir viðkomandi matvæli eða innihaldsefni
matvæla í samræmi við 7. gr.

4. Viðkomandi aðildarríki skal án tafar senda skýrslu lögbæra aðilans, sem annast mat á matvælum, til framkvæmdastjórnarinnar, sem skal senda hana til hinna aðildarríkjanna.
Aðildarríki eða framkvæmdastjórnin má gera athugasemdir
eða leggja fram rökstudd andmæli gegn setningu viðkomandi
matvæla eða innihaldsefnis matvæla á markað, innan 60 daga
frá þeim degi sem framkvæmdastjórnin dreifði skýrslunni.
Athugasemdirnar eða andmælin geta einnig varðað framsetningu eða merkingu matvælanna eða innihaldsefnanna.

Athugasemdir eða andmæli skal senda framkvæmdastjórninni,
sem skal dreifa þeim til aðildarríkja innan 60 daga tímabilsins
sem um getur í fyrstu undirgrein.

Þegar aðildarríki fer fram á það skal umsækjandinn láta í té
afrit af öllum viðeigandi upplýsingum sem koma fram í
beiðninni.

7. gr.

6. gr.
1. Beiðnin, sem um getur í 1. mgr. 4. gr., skal innihalda
nauðsynlegar upplýsingar, þ.m.t. afrit af rannsóknum sem hafa
verið gerðar og allt annað fyrirliggjandi efni sem sýnir fram á

1. Þegar þörf er á viðbótarmati í samræmi við 6. gr. (3. mgr.)
eða andmæli eru gerð í samræmi við 6. gr. (4. mgr.) skal taka
ákvörðun um leyfi í samræmi við málsmeðferðina sem mælt
er fyrir um í 13. gr.
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2. Í ákvörðuninni skal skilgreina gildissvið leyfisins og, ef
við á, kveða á um:
— skilyrði fyrir notkun
innihaldsefnis matvæla,

viðkomandi

matvæla

20.8.2015

ákvæði til að tryggja að neytendur séu upplýstir á viðunandi
hátt um eðli matvælanna eða innihaldsefnisins.

eða

— heiti viðkomandi matvæla eða innihaldsefnis matvæla, og
forskrift þess,
— sértækar kröfur um merkingu, eins og um getur í 8. gr.
3. Framkvæmdastjórnin skal án tafar tilkynna umsækjandanum um þá ákvörðun sem tekin er. Birta skal þessar
ákvarðanir í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.
8. gr.
1. Með fyrirvara um aðrar kröfur í lögum Bandalagsins
varðandi merkingu matvæla skulu eftirfarandi sértækar
viðbótarkröfur um merkingar gilda um matvæli til að tryggja
að lokaneytandi sé upplýstur um:
a) öll einkenni eða eiginleika matvæla á borð við:
— samsetningu,

3. Heimilt er að samþykkja hvers kyns ítarlegar reglur um
framkvæmd þessarar greinar í samræmi við málsmeðferðina
sem um getur í 13. gr.

9. gr.

1. Þegar matvæli eða innihaldsefni matvæla, sem fellur innan
gildissviðs þessarar reglugerðar, inniheldur eða samanstendur
af erfðabreyttri lífveru í skilningi 1. og 2. mgr. 2. gr. tilskipunar 90/220/EBE, skal eftirfarandi fylgja upplýsingunum
sem krafist er í beiðninni um setningu á markað sem um getur
í 1. mgr. 6. gr.:

— afrit af skriflegu samþykki lögbæra yfirvaldsins, ef það
liggur fyrir, fyrir sleppingu erfðabreyttu lífveranna af
ásettu ráði til rannsókna og þróunar, eins og kveðið er á
um í 4. mgr. 6. gr. tilskipunar 90/220/EBE, ásamt
niðurstöðum viðvíkjandi slíkri sleppingu með tilliti til
áhættunnar fyrir heilbrigði manna og umhverfið,

— næringargildi eða næringaráhrif,
— fyrirhugaða notkun matvælanna,
sem hefur þau áhrif að ný matvæli eða innihaldsefni matvæla
er ekki lengur jafngildi matvæla eða innihaldsefnis matvæla
sem þegar er til staðar.
Að því er varðar þessa grein skulu ný matvæli eða
innihaldsefni matvæla ekki lengur teljast jafngildi matvæla
eða innihaldsefnis matvæla, sem þegar er til staðar, ef
vísindalegt mat á grundvelli viðeigandi greiningar á fyrirliggjandi gögnum sýnir fram á að einkennin, sem lagt er mat
á, eru ólík í samanburði við hefðbundin matvæli eða innihaldsefni matvæla, að teknu tilliti til viðurkenndra takmarkana
náttúrulegs breytileika slíkra einkenna.
Í því tilviki skal á merkingum tilgreina breyttu einkennin eða
eiginleikana, auk aðferðarinnar sem var beitt til að fá þau
einkenni eða eiginleika,
b) efni, sem er í nýju matvælunum eða innihaldsefninu en er
ekki að finna í jafngildum matvælum sem þegar eru til
staðar, og sem getur haft áhrif á heilbrigði tiltekinna hópa
fólks,
c) efni, sem er í nýju matvælunum eða innihaldsefninu en er
ekki að finna í jafngildum matvælum sem þegar eru til
staðar, og sem getur haft í för með sér siðferðileg áhyggjuefni,
d) hvort lífvera, sem er erfðabreytt með tækni til erfðabreytingar, er til staðar en skráin yfir slíka tækni , sem er
ekki tæmandi, er lögð fram í 1. hluta I. viðauka A við
tilskipun 90/220/EBE.
2. Þegar jafngild matvæli eða innihaldsefni matvæla eru ekki
til staðar skal, ef nauðsyn krefur, samþykkja viðeigandi

— öll tæknileg málsskjöl þar sem fram koma viðkomandi
upplýsingar sem farið er fram á í 11. gr. tilskipunar
90/220/EBE og matið á umhverfisáhættu á grundvelli
þessara upplýsinga, niðurstöður rannsókna sem hafa verið
gerðar í tilgangi rannsókna og þróunar eða, eftir því sem
við á, ákvörðunin um að leyfa setningu á markað sem
kveðið er á um í C-hluta tilskipunar 90/220/EBE.

Ákvæði 11.–18. gr. tilskipunar 90/220/EBE gilda ekki um
matvæli eða innihaldsefni matvæla sem innihalda eða
samanstanda af erfðabreyttum lífverum.

2. Þegar um er að ræða matvæli eða innihaldsefni matvæla,
sem falla innan gildissviðs þessarar reglugerðar og sem innihalda eða samanstanda af erfðabreyttum lífverum, skal við
ákvörðunina sem um getur í 7. gr. taka tillit til krafnanna um
umhverfisöryggi, sem mælt er fyrir um í tilskipun
90/220/EBE, til að tryggja að allar viðeigandi ráðstafanir séu
gerðar til að koma í veg fyrir skaðleg áhrif fyrir heilbrigði
manna og umhverfið sem slepping erfðabreyttra lífvera af
ásettu ráði gæti haft í för með sér. Við mat á umsóknum um
leyfi til setningar afurða, sem innhalda eða samanstanda af
erfðabreyttum lífverum, á markað skal framkvæmdastjórnin
eða aðildarríkin hafa nauðsynlegt samráð við aðilana sem
Bandalagið eða aðildarríkin hafa komið á fót í samræmi við
tilskipun 90/220/EBE.

10. gr.

Samþykkja ber ítarlegar reglur um vernd upplýsinganna sem
umsækjandinn lætur í té, í samræmi við málsmeðferðina sem
mælt er fyrir um í 13. gr.
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11. gr.

Hafa ber samráð við vísindanefndina um matvæli um öll þau
mál sem falla undir gildissvið þessarar reglugerðar og líklegt
er að hafi áhrif á lýðheilsu.
12. gr.
1. Þegar aðildarríki hefur rökstudda ástæðu til að telja, á
grundvelli nýrra upplýsinga eða endurmats á fyrirliggjandi
upplýsingum, að notkun matvæla eða innihaldsefnis matvæla
sem samræmist þessari reglugerð hafi í för með sér áhættu
fyrir heilbrigði manna eða umhverfið getur aðildarríkið annað
hvort takmarkað eða stöðvað tímabundið að verslað sé með
viðkomandi matvæli eða innihaldsefni matvæla sem og
notkun þessara matvæla og innihaldsefna á yfirráðasvæði
þess. Það skal þegar í stað tilkynna framkvæmdastjórninni og
hinum aðildarríkjunum þar um og rökstyðja ákvörðun sína.
2. Framkvæmdastjórnin skal taka rökstuðninginn, sem um
getur í 1. mgr., til athugunar eins fljótt og auðið er innan
fastanefndarinnar um matvæli og grípa til viðeigandi
ráðstafana í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir
um í 13. gr. Aðildarríkið sem tók ákvörðunina sem um getur í
1. mgr. má láta hana gilda þar til ráðstafanirnar hafa öðlast
gildi.
13. gr.
1. Framkvæmdastjórnin
skal
njóta
aðstoðar
fastanefndarinnar um matvæli, hér á eftir kölluð ,,nefndin“,
þegar framkvæma á þá málsmeðferð sem er skilgreind í
þessari grein.
2. Formanni nefndarinnar ber að vísa málum til
nefndarinnar, annaðhvort að eigin frumkvæði eða að beiðni
fulltrúa aðildarríkis.
3. Fulltrúi framkvæmdastjórnarinnar skal leggja fyrir
nefndina drög að þeim ráðstöfunum sem gera skal. Nefndin
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skal skila áliti sínu á drögunum innan frests sem formanni er
heimilt að setja eftir því hversu brýnt málið er. Álitið skal
samþykkt með þeim meirihluta sem mælt er fyrir um í 2. mgr.
148. gr. sáttmálans ef um er að ræða ákvarðanir sem ráðinu
ber að samþykkja að tillögu framkvæmdastjórnarinnar.
Atkvæði fulltrúa aðildarríkjanna í nefndinni vega eins og
kveðið er á um í þeirri grein. Formaðurinn greiðir ekki
atkvæði.
4. a) Framkvæmdastjórnin skal samþykkja fyrirhugaðar
ráðstafanir ef þær eru í samræmi við álit nefndarinnar.
b) Séu fyrirhugaðar ráðstafanir ekki í samræmi við álit
nefndarinnar eða skili nefndin ekki áliti ber
framkvæmdastjórninni án tafar að leggja tillögu fyrir
ráðið um þær ráðstafanir sem gera skal. Ráðið tekur
ákvörðun með auknum meirihluta.
Hafi ráðið ekki aðhafst innan þriggja mánaða frá því að
tillagan var lögð fyrir það skal framkvæmdastjórnin
samþykkja fyrirhugaðar ráðstafanir.
14. gr.
1. Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en fimm árum eftir
gildistökudag þessarar reglugerðar og í ljósi fenginnar reynslu,
framsenda Evrópuþinginu og ráðinu skýrslu um framkvæmd
þessarar reglugerðar ásamt viðeigandi tillögum, eftir því sem
við á.
2. Með fyrirvara um endurskoðunina sem kveðið er á um í 1.
mgr. skal framkvæmdastjórnin fylgjast með beitingu þessarar
reglugerðar og áhrifum hennar á heilbrigði, neytendavernd,
upplýsingamiðlun til neytenda og starfsemi innri markaðarins
og, ef nauðsyn krefur, leggja fram tillögur hið fyrsta.
15. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi 90 dögum eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

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

Gjört í Brussel 27. janúar 1997.

Fyrir hönd Evrópuþingsins,

Fyrir hönd ráðsins,

J. M. GIL-ROBLES

G. ZALM

forseti.

forseti.
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YFIRLÝSING FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR - VIÐ 2. GR.
Framkvæmdastjórnin staðfestir að ef þess verður vart í ljósi fenginnar reynslu að ágallar séu á kerfinu til verndar lýðheilsu sem kveðið er á um í
núverandi lagaramma, einkum að því er varðar hjálparefni við vinnslu, mun hún gera viðeigandi tillögur til að bæta úr þessum göllum.
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 110/2011

2015/EES/46/22

frá 8. febrúar 2011
um framkvæmd á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 458/2007 um evrópskt kerfi
samþættra hagskýrslna um félagslega vernd (ESSPROS) að því er varðar viðeigandi snið fyrir
sendingu gagna, niðurstöður, sem senda á, og viðmiðanir fyrir mælingu á gæðum viðhengja um
hreinar félagslegar bætur í evrópsku kerfi samþættra hagskýrslna um félagslega vernd (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR

EVRÓPUSAMBANDSINS

3)

Viðhengið um hreinar félagslegar bætur ætti að fást
með því að nota „takmarkaða nálgun“ til að hafa sama
þýði aðstoðarþega í vergum félagslegum bótum sem
fengnar eru í grunnkerfi hins evrópska kerfis samþættra
hagskýrslna um félagslega vernd (ESSPROS).

4)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit nefndarinnar um evrópska
hagskýrslukerfið.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 458/2007 frá 25. apríl 2007 um evrópskt kerfi samþættra
hagskýrslna um almannatryggingar (ESSPROS) (1), einkum
2. mgr. 7. gr.,

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

1. gr.

Með reglugerð (EB) nr. 458/2007 var komið á samræmdri
aðferðafræði sem nota á við samantekt hagtalna á
sambærilegum grunni til hagræðis fyrir Evrópusambandið
og tímamörk fyrir sendingu og miðlun hagtalna sem
teknar voru saman í samræmi við evrópskt kerfi
samþættra hagskýrslna um félagslega vernd (hér á eftir
nefnt „ESSPROS-kerfið“).

1. Sniðin fyrir sendingu gagna og niðurstöðurnar sem
afhentar verða fyrir viðhengið um hreinar félagslegar bætur
skulu vera eins og mælt er fyrir um í I. viðauka.
2. Viðmiðanirnar fyrir mælingu á gæðum gagna sem varða
viðhengið um hreinar félagslegar bætur skulu vera eins og mælt
er fyrir um í II. viðauka.

Breyta ætti, skv. 2. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB)
nr. 458/2007, framkvæmdarráðstöfunum sem varða snið
gagnaskila, niðurstöðum sem senda skal og viðmiðunum
til að mæla gæði viðhengis um hreinar félagslegar bætur.

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 8. febrúar 2011.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO
forseti.
______

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 34, 9.2.2011, bls. 29. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 88/2011 frá 1. júlí 2011 um
breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, sjá EESviðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 54, 6.10.2011, s. 76.
(1) Stjtíð. ESB L 113, 30.4.2007, bls. 3.
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I. VIÐAUKI
Snið fyrir sendingu gagna sem varða viðhengið um hreinar félagslegar bætur og niðurstöður sem sendar verða
1.

GÖGN SEM SEND VERÐA
Senda skal gögn um hreinar félagslegar bætur (takmörkuð nálgun) í samræmi við sniðið sem framkvæmdastjórnin
kveður á um.
Eftirfarandi eru breyturnar sem sendar verða:

1.1. Meðaltal sundurliðaðra skatthlutfalla (AITR) og meðaltal sundurliðaðra hlutfalla framlaga til félagslegra kerfa
(AISCR), sundurliðuð samtímis með:
–

ítarlegri flokkun á félagslegum bótum sem eru aðeins greiddar í peningum, eins og tilgreint er í I. viðauka
við ESSPROS-handbókina,

–

kerfunum sem skráð eru í töfluna „skrá yfir kerfi“ sem kveðið er á um í I. viðauka við reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1322/2007 (1).

1.2. Eftirstandandi skattalegar bætur (sem einungis verða veittar ef ekki er gerð grein fyrir þeim á beinan hátt í
meðaltali sundurliðaðra skatthlutfalla og/eða meðaltali sundurliðaðra hlutfalla framlaga til félagslegra kerfa).
Eftirstandandi skattalegum bótum ætti að skipta niður í málaflokka með hliðsjón af skránni yfir áhættu og þarfir
sem skilgreind er í b-lið 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 4598/2007, á fyrsta stigi flokkunar.
Láta skal gögn um eftirstandandi skattalegar bætur í té í gjaldmiðli hvers ríkis.
1.3. Gögn um hreinar félagslegar bætur (takmörkuð nálgun), sundurliðuð samtímis með:
–

ítarlegri flokkun á félagslegum bótum, eins og tilgreint er í I. viðauka við ESSPROS-handbókina,

–

kerfunum sem skráð eru í töfluna „skrá yfir kerfi“ sem kveðið er á um í I. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 1322/2007, (einnig ætti að tilkynna um gögn á „stigi yfir öll kerfi“ sem eru jöfn summunni af öllum
kerfunum).

Hreinar félagslegar bætur ættu að fást með því að tengja vergar félagslegar bætur, sem kveðið er á um í I. viðauka
við reglugerð (EB) nr. 1322/2007, við breyturnar sem skráðar eru í liðum 1.1. og 1.2.
2.

UPPSLÁTTARHANDBÓK
Mælt er fyrir um hinar ítarlegu flokkanir og skilgreiningar, sem nota skal við beitingu þessarar reglugerðar, í
ESSPROS-handbókinni sem framkvæmdastjórnin gerði í samvinnu við aðildarríkin.
______

(1)

Stjtíð. ESB L 294, 13.11.2007, bls. 5.
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II. VIÐAUKI
A. VIÐMIÐANIR TIL AÐ META GÆÐI GAGNA SEM VARÐA VIÐHENGIÐ UM HREINAR FÉLAGSLEGAR
BÆTUR
Árlegt gæðamat hreinna félagslegra bóta, í samræmi við 12. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 223/2009 (1), gildir um eftirfarandi gæðaviðmiðanir: mikilvægi, áreiðanleika, tímanleika og stundvísi,
aðgengi og skýrleika, samanburðarhæfi og samræmi.
B. UPPLÝSINGAR TIL SENDINGAR
Aðildarríki skulu láta í té upplýsingar varðandi:
1.

Tengilið

1.1. Upplýsingar um þann sem tekur saman gögn.
2.

Nákvæmni

2.1. Umfjöllun um gagnalindir: tegundir heimilda sem notaðar eru (skrár eða aðrar stjórnsýsluheimildir, kannanir,
matsgerðir), upplýsingar um kerfi/hlutverk sem falla undir mismunandi tegundir heimilda, skýrslur um vandamál
hvað varðar umfjöllun um gagnalindir sem leiða til mats á gögnum.
2.2. Aðferðafræði og forsendur sem notaðar eru við matsgerðir og þegar ófullnægjandi umfjöllun fer fram um
gagnalindir:
–

stjórnsýslugögn,

–

könnun,

–

reiknilíkön,

–

annað (tilgreinið).

2.3. Endurskoðun hagtalna:

3.

–

breytingar á gagnalindum sem notaðar eru,

–

breytingar á aðferðum og forsendum sem notaðar eru við mat á gögnum,

–

endurskoðun gagna vegna viðurkenndra leiðréttinga (t.d. breytinga á þjóðhagsreikningum),

–

endurskoðun gagna vegna tiltækileika lokahagskýrslna,

–

endurskoðun gagna vegna gæðaeftirlits,

–

lýsing á stefnu fyrir endurskoðun samþykktra gagna.

Sambærileiki

3.1. Landfræðilegur sambærileiki:
–

frávik frá öllum þáttum endanlegra gagna,

–

frávik frá ESSPROS-aðferðafræðinni,

–

upplýsingar um ástæður fráviks og aðferðir sem notaðar eru,

–

mat á áhrifum þessara frávika um sambærileika.

3.2. Sambærileiki mismunandi tímabila:

(1)

–

lýsing á samsvörun milli þess hvernig unnið er með söguleg gögn og núverandi gögn,

–

lýsing á samsvörun milli sögulegra gagna og núverandi gagna.

Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2009, bls. 164.
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4.

Aðgengileiki og skýrleiki

4.1. 	 Lýsing á stefnu fyrir dreifingu gagna sem ríki samþykkir.
4.2. Lýsing á lýsigögnum/aðferðafræði sem notendur fá í hendur.
5.

Mikilvægi

5.1. Lýsing á því hvernig tölfræðilegar upplýsingar mæta þörfum núverandi og væntanlegra notenda.
C. TÍMAÁÆTLUN FYRIR GERÐ GÆÐASKÝRSLNANNA
Gæðaskýrslurnar um viðhengið um hreinar félagslegar bætur eru árlegar.
Senda skal framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins) skýrsluna fyrir árið N eigi síðar en 31. janúar á ári
N + 3.
D. TÆKNILEGT SNIÐ FYRIR SENDINGU GÆÐASKÝRSLNANNA
Upplýsingar varðandi gæði gagnanna sem senda skal samkvæmt sniðinu sem framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópu
sambandsins) lætur í té.
____________
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REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) nr. 1893/2006

Nr. 46/457

2015/EES/46/23

frá 20. desember 2006
um stofnun atvinnugreinaflokkunar Evrópusambandsins (NACE, 2. endursk.) og um breytingu
á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3037/90 sem og tilteknum EB-reglugerðum um sérstök
hagskýrslusvið (*)

EVRÓPUÞINGIÐ
HAFA,

OG

RÁÐ

EVRÓPUSAMBANDSINS

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
1. mgr. 285. gr.,

Í þessu skyni er mikilvægt að mismunandi flokkar við
flokkun á starfsemi í Bandalaginu séu túlkaðir eins í öllum
aðildarríkjunum.

5)

Áreiðanlegar og samanburðarhæfar hagskýrslur eru nauð
synlegar til að auðvelda fyrirtækjum að meta samkeppnis
hæfi sitt og eru gagnlegar fyrir stofnanir Bandalagsins til
að koma í veg fyrir röskun á samkeppni.

6)

Með upptöku sameiginlegrar atvinnugreinaflokkunar eru
aðildarríkin ekki skuldbundin til þess að safna, gefa út
eða afhenda gögn. Einungis er unnt að veita samþættar
upplýsingar af þeim áreiðanleika, hraða, sveigjanleika
og nákvæmni, sem er nauðsynlegt fyrir stjórn innri
markaðarins, ef aðildarríkin nota atvinnugreinaflokkun
sem er í beinum tengslum við flokkun Bandalagsins.

7)

Setja skal ákvæði svo að aðildarríkin geti samþætt
viðbótarflokka sem byggjast á atvinnugreinaflokkun
Evrópubandalaganna við eigin flokkun og uppfyllt þannig
innlendar kröfur.

8)

Til þess að meta alþjóðlegan sambærileika efnahagslegra
hagskýrslna verða aðildarríkin og stofnanir Bandalagsins
að nota flokkanir á atvinnustarfsemi sem eru í beinum
tengslum við atvinnugreinaflokkun Hagstofu Sameinuðu
þjóðanna (ISIC), 4. endursk., sem var samþykkt af
hagtölunefnd Sameinuðu þjóðanna.

9)

Notkun á atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins
krefst þess að framkvæmdastjórnin njóti aðstoðar hag
skýrsluáætlunarnefndarinnar sem komið var á fót með
ákvörðun ráðsins 89/382/EBE, KBE (4), einkum að því er
varðar: könnun á vanda sem kemur upp við framkvæmd
atvinnugreinaflokkunar Evrópusambandsins, 2. endursk.,
er tryggir algerlega samræmdar breytingar frá atvinnu
greinaflokkun Evrópusambandsins, 1. endursk., yfir í
atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.,
og undirbúning fyrirhugaðra breytinga á atvinnugreina
flokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,
með hliðsjón af áliti Seðlabanka Evrópu (1),
í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr.
sáttmálans (2),
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3037/90 (3) var atvinnu
greinaflokkun Evrópusambandsins komið á fót (hér á
eftir nefnd „atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins
(NACE), 1. endurskoðun“ eða „.atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins (NACE), endurskoðun 1.1“).

2)

Til þess að endurspegla tækniþróun og skipulagsbreytingar
í hagkerfinu, skal koma á uppfærðri flokkun sem nefnist
atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endur
skoðun (hér á eftir nefnd „atvinnugreinaflokkun Evrópu
sambandsins, 2. endursk.“).

3)

Uppfærð flokkun, s.s. atvinnugreinaflokkun Evrópusam
bandsins, 2. endursk., er mikilvæg fyrir yfirstandandi
aðgerðir framkvæmdastjórnarinnar við að nútímavæða
hagskýrslugerð Bandalagsins og búist er við að hún efli
stjórnunarhætti í efnahagsmálum, bæði innan Bandalags
ins og hvers aðildarríkis með sambærilegum og viðeig
andi gögnum.

4)

Til þess að innri markaðurinn starfi rétt, krefst hann
hagskýrslustaðla sem gilda um söfnun, afhendingu og
útgáfu innlendra hagskýrslna og hagskýrslna Bandalagsins
þannig að fyrirtæki, fjármálastofnanir og ríkisstjórnir
og allir aðrir aðilar á innri markaðnum hafi aðgang að
áreiðanlegum og samanburðarhæfum hagskýrslugögnum.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 393, 30.12.2006, bls. 1. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 61/2007 frá 8. júní
2007 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn,
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 48, 11.10.2007,
s. 18.
1
( ) Stjtíð. ESB C 79, 1.4.2006, bls. 31.
(2) Álit Evrópuþingsins frá 12. október 2006 (hefur enn ekki verið birt í
Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 19. desember 2006.
(3) Stjtíð. EB L 293, 24.10.1990, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. ESB L 284,
31.10.2003, bls. 1).

(4)

Stjtíð. EB L 181, 28.6.1989, bls. 47.
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10) Með reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2186/93 (5) var settur
sameiginlegur rammi fyrir fyrirtækjaskrár með samræmi
í skilgreiningum, könnunaratriðum, gildissviði og
aðferðum við uppfærslu.
11) Með upptöku, endurskoðaðrar atvinnugreinaflokkunar
er nauðsynlegt að breyta sérstaklega ýmsum tilvísunum
í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 1. endursk.,
ásamt því að breyta fjölda viðkomandi gerninga.
Því er nauðsynlegt að breyta eftirfarandi gerningum:
reglugerð (EBE) nr. 3037/90, reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 3924/91 frá 19. desember 1991 um að hefja könnun
á iðnaðarframleiðslu í Bandalaginu (6), reglugerð
ráðsins (EB, KBE) nr. 58/97 frá 20. desember 1996 um
hagskýrslur um skipulag fyrirtækja (7), reglugerð ráðsins
(EB) nr. 1165/98 frá 19. maí 1998 varðandi hagskýrslur
til skamms tíma (8), reglugerð ráðsins (EB) nr. 1172/98
frá 25. maí 1998 um hagskýrslur um vöruflutninga á
vegum (9), reglugerð ráðsins (EB) nr. 530/1999 frá 9.
mars 1999 varðandi hagskýrslur um uppbyggingu launa
og launakostnaðar (10), reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 2150/2002 frá 25. nóvember 2002 um
hagskýrslur um úrgang (11) , reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 450/2003 frá 27. febrúar 2003 um
vísitölu launakostnaðar (12), reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 48/2004 frá 5. desember 2003 um
árlega hagskýrslugerð Bandalagsins um stáliðnaðinn fyrir
viðmiðunarárin 2003–2009 (13), reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 808/2004 frá 21. apríl 2004 um
hagskýrslur Bandalagsins um upplýsingasamfélagið (14),
og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
1552/2005 frá 7. september 2005 um hagskýrslur um
starfsmenntun í fyrirtækjum (15).

12) Breyta þarf nokkrum Bandalagsgerningum í samræmi við
sérstaka málsmeðferð sem á við um þá áður en skipt er yfir
í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.,
nánar tiltekið: reglugerð ráðsins (EB) nr. 2223/96 frá
25. júní 1996 um evrópskt þjóðhags- og svæðisreikninga
kerfi í Bandalaginu (16), reglugerð Evrópuþingsins og
(5)
()
6

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Stjtíð. EB L 196, 5.8.1993, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 1882/2003.
Stjtíð. EB L 374, 31.12.1991, bls. 1. Reglugerðinni var breytt með reglugerð
(EB) nr. 1882/2003.
Stjtíð. EB L 14, 17.1.1997, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 1882/2003.
Stjtíð. EB L 162, 5.6.1998, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1503/2006 (Stjtíð. ESB L 281,
12.10.2006, bls. 15).
Stjtíð. EB L 163, 6.6.1998, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 1882/2003..
Stjtíð. EB L 63, 12.3.1999, bls. 6. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 1882/2003.
Stjtíð. EB L 332, 9.12.2002, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 783/2005 (Stjtíð. ESB L 131,
25.5.2005, bls. 38).
Stjtíð. ESB L 69, 13.3.2003, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 7, 13.1.2004, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 143, 30.4.2004, bls. 49.
Stjtíð. ESB L 255, 30.9.2005, bls. 1.
Stjtíð. EB L 310, 30.11.1996, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1267/2003 (Stjtíð. ESB L 180,
18.7.2003, bls. 1).
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ráðsins (EB) nr. 138/2004 frá 5. desember 2003 um hag
reikninga landbúnaðarins í Bandalaginu (17) og reglugerð
Evrópu
þingsins og ráðsins (EB) nr. 184/2005 frá 12.
janúar 2005 um hagskýrslur Bandalagsins að því er
varðar greiðslujöfnuð, þjónustuviðskipti við útlönd og
beina, erlenda fjárfestingu (18).
13) Nauðsynlegar ráðstafanir til framkvæmdar þessari reglu
gerð skulu samþykktar í samræmi við ákvörðun ráðsins
1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um meðferð
framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni er
falið (19).
14) Einkum skal framkvæmdastjórninni veitt vald til að breyta
eða bæta við atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
2. endursk., til að taka tillit til tækniframfara eða
hagþróunar eða til samræmingar við aðra efnahagslega og
félagslega flokkun. Þar eð þessar ráðstafanir eru almennar
ráðstafanir og miða að því að breyta atriðum sem ekki
teljast grundvallaratriði í þessari reglugerð eða að því
að bæta við þessa reglugerð viðbótaratriðum, sem ekki
teljast grundvallaratriði, skulu þær samþykktar í samræmi
við stjórnsýslumálsmeðferð með athugun sem mælt er
fyrir um í 5. gr. a í ákvörðun 1999/468/EB.
15) Þar eð aðildarríkin geta ekki náð til fulls markmiðum
reglugerðar þessarar, þ.e. að koma á sameiginlegum
hagskýrslustöðlum, sem gera kleift að afla samhæfðra
gagna, hvert í sínu lagi og markmiðin nást þar af leiðandi
betur á vettvangi Bandalagsins, getur Bandalagið sam
þykkt ráðstafanir í samræmi við dreifræðisregluna, sbr.
5. gr. sáttmálans. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins
og hún er sett fram í þeirri grein, ganga ákvæði þessarar
reglugerðar ekki framar en nauðsynlegt er til að þessu
markmiði verði náð.
16) Samráð hefur verið haft við hagskýrsluáætlunarnefndina,
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
I. ÞÁTTUR
ALMENN ÁKVÆÐI
1. gr.
Efni og gildissvið
1. Með reglugerð þessari er komið á fót sameiginlegri
atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, hér á eftir nefnd
„atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.“.
Þessi flokkun tryggir að flokkun Bandalagsins sé í samræmi
(17) Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2004, bls. 1. Reglugerðinni var breytt með reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 909/2006 (Stjtíð. ESB L 168, 21.6.2006,
bls. 14).
(18) Stjtíð. ESB L 35, 8.2.2005, bls. 23. Reglugerðinni var breytt með reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 602/2006 (Stjtíð. ESB L 106, 19.4.2006,
bls. 10).
(19) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. Ákvörðuninni var breytt með ákvörðun
2006/512/EB (Stjtíð. ESB L 200, 22.7.2006, bls. 11).
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við hagrænan veruleika og auki samanburðarhæfi innlendra
flokkana, flokkana Bandalagsins og alþjóðlegra flokkana
og þar af leiðandi hagskýrslna aðildarríkjanna, hagskýrslna
Bandalagsins og alþjóðlegra hagskýrslna.
2. Reglugerð þessi skal einungis gilda um notkun flokkunar
vegna hagskýrslugerðar.
2. gr.
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4. Þegar ósamræmi er milli tiltekinna liða í atvinnugreina
flokkun Evrópusambandsins, 2. endursk., og skipulags efna
hagslífs aðildarríkis, getur framkvæmdastjórnin veitt því leyfi
til þess að sameina liði atvinnugreinaflokkunar Evrópusam
bandsins, 2. endursk., í sérstökum geira.
Til þess að afla slíks leyfis verður viðkomandi aðildarríki að láta
framkvæmdastjórninni í té allar nauðsynlegar upplýsingar til
að fjalla um beiðnina. Framkvæmdastjórnin skal taka ákvörðun
innan þriggja mánaða.

Atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.
1. Atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.,
skal fela í sér:
a) fyrsta þrep, auðkennt með bókstafskóða (bálkar),
b) annað þrep, auðkennt með tveimur tölustöfum (deildir),
c) þriðja þrep, auðkennt með þremur tölustöfum (flokkar) og
d) fjórða þrep, auðkennt með fjórum tölustöfum (undir
greinar).
2. Atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.,
er sett fram í I. viðauka.
3. gr.
Notkun á atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
2. endursk.
Framkvæmdastjórninni ber að nota atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 2. endursk., fyrir allar hagskýrslur sem
flokkaðar eru samkvæmt atvinnustarfsemi.
4. gr.
Innlendar flokkanir á atvinnustarfsemi
1. Hagskýrslur aðildarríkja, sem miðast við atvinnustarfsemi,
skulu unnar á grundvelli atvinnugreinaflokkunar Evrópusam
bandsins, 2. endursk., eða innlendrar flokkunar sem byggist á
henni.
2. Í innlendu flokkuninni er heimilt að bæta við liðum og
þrepum og nota aðra kóða. Hvert þrep, að undanskildu því
hæsta, skal annaðhvort vera sami liður og vera í samsvarandi
þrepi og í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
2. endursk., eða í liðum sem eru nákvæm sundurliðun þess.
3. Aðildarríkin skulu framsenda drögin með skilgreiningum
eða breytingum á innlendum flokkunum þeirra til fram
kvæmda
stjórnarinnar til samþykkis fyrir birtingu þeirra.
Framkvæmdastjórnin skal kanna samræmi þessara draga við
2. mgr. innan tveggja mánaða. Framkvæmdastjórnin skal senda
samþykkta, innlenda flokkun til aðildarríkjanna til fróðleiks. Í
innlendum flokkunum aðildarríkjanna skal vera samsvörunar
tafla innlendu flokkunarinnar og atvinnugreinaflokkunar
Evrópusambandsins, 2. endursk.

Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. skal slíkt leyfi þó ekki veita viðkomandi
aðildarríki rétt til að skipta sameinuðu liðunum á annan hátt en
gert er í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.
5. Framkvæmdastjórnin skal í samvinnu við hlutaðeigandi
aðildarríki, endurskoða reglulega leyfi sem veitt eru samkvæmt
4. mgr. til að sannreyna hvort þau eru réttmæt.
5. gr.
Starfsemi framkvæmdastjórnarinnar
Framkvæmdastjórnin skal, í samstarfi við aðildarríkin, tryggja
miðlun, viðhald og kynningu á atvinnugreinaflokkun Evrópu
sambandsins, 2. endursk., einkum með því að:
a) móta, uppfæra og birta skýringar fyrir atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 2. endursk.,
b) semja og birta leiðbeiningar fyrir flokkun hagskýrslueininga
í samræmi við atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
2. endursk.,
c) birta samanburðartöflur milli atvinnugreinaflokkunar
Evrópu
sambandsins, endursk. 1.1 og 2. endursk., og
atvinnugreinaflokkunar Evrópusambandsins, 2. endursk.
og endursk. 1.1, og
d) vinna að því að bæta samræmi við aðra félagslega- og efna
hagslega flokkun.
6. gr.
Framkvæmdarráðstafanir
1. Samþykkja skal eftirfarandi ráðstafanir til framkvæmdar
atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk., í sam
ræmi við stjórnsýslumálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr.
7. gr.:
a) ákvarðanir sem krafist er ef vandi kemur upp við fram
kvæmd atvinnugreinaflokkunar Evrópusambandsins,
2. endur
sk., þ.m.t. skipting atvinnustarfsemi í tilteknar
undirgreinar, og
b) tæknilegar ráðstafanir sem tryggja alsamræmd umskipti
frá atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, endursk.
1.1, til atvinnugreinaflokkunar Evrópusambandsins,
2. endursk., einkum að því er varðar atriði í tengslum við

Nr. 46/460

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

brot í tímaröðum, þ.m.t. tvöfaldar skýrslugjafir og bakspá
um tímaraðir.
2. Þær ráðstafanir er tengjast atvinnugreinaflokkun Evrópu
sambandsins, 2. endursk., sem gerðar eru í því skyni að breyta
þáttum í þessari reglugerð sem ekki eru grundvallaratriði,
þ.m.t. viðbætur við hana, skulu samþykktar í samræmi við
stjórnsýslumeðferð með athugun, sem um getur í 3. mgr. 7. gr.,
í eftirfarandi tilgangi:
a) að taka mið af tækni- og hagþróun eða
b) að samræma hana við aðra efnahagslega-  og félagslega
flokkun.
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4. Ákvæði 2. mgr. gilda ekki um gerð eftirfarandi hag
skýrslna:
a) þjóðhagsreikninga samkvæmt reglugerð (EB) 2223/96,
b) hagreikninga landbúnaðarins samkvæmt reglugerð (EB)
nr. 138/2004 og
c) hagskýrslna um greiðslujöfnuð, þjónustuviðskipti við út
lönd og beina erlenda fjárfestingu samkvæmt reglugerð
(EB) nr. 184/2005.
II. ÞÁTTUR
BREYTINGAR Á TENGDUM GERÐUM
9. gr.

3. Taka skal tilliti til þeirrar meginreglu að ávinningur
af uppfærslu atvinnugreinaflokkunar Evrópusambandsins,
2. endursk., vegi þyngra en kostnaðurinn við hana og þeirrar
megin
reglu að viðbótarkostnaður og fyrirhöfn verði áfram
innan hæfilegra marka.

Ákvæði 3., 10. og 12. gr. í reglugerð (EBE) nr. 3037/90 falli
brott.

7. gr.

10. gr.

Nefnd

Breytingar á reglugerð (EBE) nr. 3924/91

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar hagskýrsluáætl
unarnefndar sem komið var á fót með ákvörðun 89/382/EBE,
KBE.
2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gildir málsmeð
ferðin sem mælt er fyrir um í 5. og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/
EB, með hliðsjón af ákvæðum 8. gr. hennar.
Fresturinn, sem um getur í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar 1999/468/
EB, skal vera þrír mánuðir.
3. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gildir málsmeð
ferðin sem mælt er fyrir um í 1. til 4. mgr. 5. gr. a og 7. gr.
ákvörðunar 1999/468/EB, með hliðsjón af ákvæðum 8. gr.
hennar.
8. gr.
Framkvæmd atvinnugreinaflokkunar
Evrópusambandsins, 2. endursk.
1. Hagskýrslueiningar, sem um getur í fyrirtækjaskrám,
sem komið var á samkvæmt reglugerð (EBE) nr. 2186/93, skal
flokka samkvæmt atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
2. endursk.
2. Aðildarríkin skulu gera hagskýrslur um atvinnustarfsemi
sem á sér stað frá 1. janúar 2008 og áfram með því að nota
atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk., eða
með innlendri flokkun sem byggir á henni skv. 4. gr.
3. Þrátt fyrir 2. mgr. skulu skammtímahagskýrslur, sem
byggjast á reglugerð (EB) nr. 1165/98, og vísitala launakostnaðar,
sem byggist á reglugerð (EB) nr. 450/2003, gerðar með því að
nota atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.,
frá 1. janúar 2009.

Breytingar á reglugerð (EBE) nr. 3037/90

Reglugerð (EBE) nr. 3924/91 er breytt sem hér segir:
1) Í stað „atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, endursk.
1“ komi „atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
2. endursk.“ í öllum textanum.
2) Í stað 1. mgr. 2. gr. komi eftirfarandi:
„1. Sviðið, sem könnunin sem um getur í 1. gr. nær
yfir, skal vera svið starfsemi í bálkum B og C í atvinnu
greinaflokkun Evrópusambandsins (NACE, 2. endursk.).“.
11. gr.
Breytingar á reglugerð (EB, KBE) nr. 58/97
Reglugerð (EB, KBE) nr. 58/97 er breytt sem hér segir:
1) Í stað „atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
1. endursk.“ komi „atvinnugreinaflokkun Evrópusam
bandsins, 2. endursk.“ í öllum textanum og viðaukum, þó
ekki í 10. þætti I. viðauka, „Skýrslur og forkannanir“, í
5. þætti III. viðauka, „Fyrsta viðmiðunarár“ og í 9. þætti
III. viðauka „Skýrslur og forkannanir“ þar sem tilvísuninni
í „atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 1. endursk.“
er haldið.
2) Í stað 1. mgr. 3. gr. komi eftirfarandi:
„1. Þessi reglugerð tekur til allrar markaðsstarfsemi sem
er tilgreind í bálkum B til N og P til S í hinni tölfræðilegu
atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins
(NACE,
2. endursk.).“
3) Breyta skal viðaukunum í samræmi við II. viðauka við
þessa reglugerð.
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12. gr.
Breyting á reglugerð (EB) nr. 1165/98
Reglugerð (EB) nr. 1165/98 er hér með breytt sem hér segir:
1) Í stað 1. mgr. 2. gr. komi eftirfarandi:
„1. Þessi reglugerð gildir um alla markaðsstarfsemi sem
er tilgreind í bálkum B til N og P til S í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins (NACE, 2. endursk.).“.
2) Eftirfarandi liðir bætist við í 17. gr.:
„k) fyrsta grunnárið sem sótt er um að verði í tímaröð í
atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.,
l) fyrir tímaraðir fram til ársins 2009, sem senda á í sam
ræmi við atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
2. endursk., sundurliðunin, framsetningu, fyrsta við
miðunartímabilið og viðmiðunartímabilið.“.
3) Breyta skal viðaukunum í samræmi við III. viðauka við
þessa reglugerð.
13. gr.
Breyting á reglugerð (EB) nr. 1172/98
Í reglugerð (EB) nr. 1172/98 skal í stað hugtakanna
„atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 1. endursk.“ og
„atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, endursk. 1.1“
koma „atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.“
í öllum textanum og viðaukunum.
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sérhæfð þjónusta), P (Fræðslustarfsemi), Q (Heil
brigðis- og félagsþjónusta), R (Menningar-, íþrótta- og
tómstundastarfsemi), og S (Félagasamtök og önnur
þjónustustarfsemi) í hinni tölfræðilegu atvinnugreina
flokkun Evrópusambandsins (NACE, 2. endursk.).“,
b) ákvæði 2. mgr. falli brott.
15. gr.
Breytingar á reglugerð (EB) nr. 2150/2002
Reglugerð (EB) nr. 2150/2002 er breytt sem hér segir:
1) Í stað „atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
1. endursk.“ og „atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
endursk. 1.1“ komi „atvinnugreinaflokkun Evrópusam
bandsins, 2. endursk.“ í öllum textanum og viðaukum.
2) Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2150/2002 skal
breytt í samræmi við IV. viðauka við þessa reglugerð.
16. gr.
Breytingar á reglugerð (EB) nr. 450/2003
Reglugerð (EB) nr. 450/2003 er breytt sem hér segir:
1) Í stað „atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, endursk.
1“ komi „atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
2. endursk.“ í öllum textanum.
2) Í stað 3. gr. komi eftirfarandi:
„3. gr.

14. gr.
Breytingar á reglugerð (EB) nr. 530/1999
Reglugerð (EB) nr. 530/1999 er breytt sem hér segir:
1) Í stað „atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, endursk.
1“ komi „atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2.
endursk.“ í öllum textanum.
2) Í 3. gr.:
a) í stað 1. mgr. komi eftirfarandi:
„1.
Hagskýrslurnar skulu taka til allrar starfsemi
sem er tilgreind í bálkum B (Námugröftur og
vinnsla hráefna úr jörðu), C (Framleiðsla), D (Raf
magns-, gas- og hitaveitur), E (Vatnsveita, frá
veita,
meðhöndlun úrgangs og afmengun), F (Bygg
ingar
starfsemi og mannvirkjagerð), G (Heild- og smásölu
verslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum og bif
hjólum), H (Flutningar og geymsla), I (Rekstur
gisti
aðstaða og veitingarekstur), J (Upplýsingar og
fjarskipti), K (Fjármála- og vátryggingastarfsemi),
L (Fasteignaviðskipti), M (Sérfræðileg, vísindaleg
og tæknileg starfsemi), N (Leigustarfsemi og ýmis

Gildissvið
1. Þessi reglugerð gildir um alla starfsemi sem
skilgreind er í bálkum B til S í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 2. endursk.
2. Hvort atvinnustarfsemin, sem skilgreind er í bálkum
O til S í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2.
endursk., falli undir gildissvið þessarar reglugerðar skal
ákvarðað í samræmi við málsmeðferðina sem um getur
í 2. mgr. 12. gr., með tilliti til hagkvæmniathugana sem
skilgreindar eru í 10. gr.“.
3) Í stað 5. gr. komi eftirfarandi:
„5. gr.
Tíðni og gögn fyrir fyrri ár
1.
Fyrst skal taka saman gögn um vísitölu launa
kostnaðar fyrir fyrsta ársfjórðung ársins 2009 og eftir
það fyrir hvern ársfjórðung (sem lýkur 31. mars, 30. júní,
30. september og 31. desember á hverju ári) í samræmi við
atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.
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2.
Aðildarríkin skulu gera aðgengileg gögn fyrir fyrri ár,
sem eru frá tímabilinu frá fyrsta ársfjórðungi 2000 til fjórða
ársfjórðungs 2008. Leggja skal fram gögn fyrir fyrri ár fyrir
alla bálka atvinnugreinaflokkunar Evrópusambandsins,
2. endursk., frá bálkum B til N og fyrir þá liði launakostnaðar
sem um getur í 1. mgr. 4. gr.“.

20.8.2015

2) Ákvæði 2. mgr. 2. gr. falli brott.
3) Í stað 4. gr. komi eftirfarandi:

„4. gr.

4) Í stað 3. mgr. 6. gr. komi eftirfarandi:
Gildissvið hagskýrslna

„3. Gögnin fyrir fyrri ár, sem um getur í 5. gr., skulu send
framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópubandalaganna)
á sama tíma og vísitala launakostnaðar fyrir fyrsta
ársfjórðung 2009.“.

Hagskýrslur um starfsmenntun í fyrirtækjum skulu a.m.k.
taka til allrar atvinnustarfsemi sem tilgreind er í bálkum B
til N og R til S í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins
(NACE), 2. endursk.“.

5) Í stað c-liðar 11. gr. komi eftirfarandi:
„c) bálkar O til S (3. gr.) í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 2. endursk., teljast með,“.

III. ÞÁTTUR

17. gr.

LOKAÁKVÆÐI

Breyting á reglugerð (EB) nr. 48/2004

20. gr.

Í stað fyrstu málsgreinar 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 48/2004
komi eftirfarandi:

Umbreytingarákvæði

„Þessi reglugerð tekur til gagna um stáliðnaðinn, sem
er skilgreindur sem flokkur 24.1 í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins (NACE, 2. endursk.).“
18. gr.
Breyting á reglugerð (EB) nr. 808/2004
Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 808/2004 skal
breytt í samræmi við V. viðauka við þessa reglugerð.

Aðildarríkin skulu senda til framkvæmdastjórnarinnar (Hag
stofu Evrópubandalaganna) hagskýrslur um skipulag fyrirtækja
fyrir almanaksárið 2008 bæði samkvæmt atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins endursk. 1.1 og 2. endursk. er þau fara að
kröfunum í reglugerð (EB, KBE) nr. 58/97.
Ákveða skal skrá yfir könnunaratriði og tilskilda sundurliðun
sem senda á samkvæmt atvinnugreinaflokkun Evrópusam
bandsins, endursk. 1.1, í samræmi við málsmeðferðina sem
um getur í 13. gr. þessarar reglugerðar, fyrir hvern viðauka við
reglugerð (EB, KBE) nr. 58/97.

19. gr.

21. gr.

Breytingar á reglugerð (EB) nr. 1552/2005

Gildistaka

Reglugerð (EB) nr. 1552/2005 er breytt sem hér segir:
1) Í stað „atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, endursk.
1.1“ komi „atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
2. endursk.“ í öllum textanum.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2008.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 20. desember 2006.

Fyrir hönd Evrópuþingsins,

Fyrir hönd ráðsins,

J. BORRELL FONTELLES

J. KORKEAOJA

forseti.

forseti.
_______
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I. VIÐAUKI
Atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.

ót.a.: ótalið annars staðar.
Deild

Flokkur

* hluti af
ISIC
4. endursk.

Grein

BÁLKUR A — LANDBÚNAÐUR, SKÓGRÆKT OG
FISKVEIÐAR
01

Ræktun nytjajurta og búfjárrækt, veiðar og tengd þjónustu
starfsemi
01.1

Ræktun nytjajurta annarra en fjölærra
01.11

Kornrækt (að undanskildum hrísgrjónum), ræktun belgjurta
og olíufræja

0111

01.12

Hrísgrjónarækt

0112

01.13

Ræktun grænmetis og melóna, róta og hnýðis

0113

01.14

Ræktun sykurreyrs

0114

01.15

Tóbaksræktun

0115

01.16

Ræktun trefjajurta

0116

01.19

Önnur ræktun nytjajurta sem ekki eru fjölærar

0119

01.2

Ræktun fjölærra nytjajurta
01.21

Ræktun á þrúgum

0121

01.22

Ræktun hitabeltisávaxta og ávaxta frá heittempraða beltinu

0122

01.23

Ræktun sítrusávaxta

0123

01.24

Ræktun kjarnávaxta og steinaldina

0124

01.25

Ræktun annarra ávaxta og hneta af trjám og runnum

0125

01.26

Ræktun olíuríkra ávaxta

0126

01.27

Ræktun jurta til drykkjargerðar

0127

01.28

Ræktun krydd-, ilm- og lyfjajurta

0128

01.29

Ræktun annarra fjölærra nytjajurta

0129

01.3

Plöntufjölgun
01.30

01.4

Plöntufjölgun

0130

Búfjárrækt
01.41

Ræktun mjólkurkúa

0141*

01.42

Önnur nautgriparækt

0141*

01.43

Hrossarækt og ræktun annarra dýra af hrossaætt

0142

01.44

Úlfaldarækt og ræktun dýra af úlfaldaætt

0143

01.45

Sauðfjár- og geitarækt

0144

01.46

Svínarækt

0145

01.47

Alifuglarækt og eggjaframleiðsla

0146

01.49

Ræktun annarra dýra

0149

01.5

Blandaður búskapur
01.50

01.6

Blandaður búskapur

0150

Þjónustustarfsemi við landbúnað og starfsemi eftir uppskeru
nytjajurta
01.61

Þjónustustarfsemi við ræktun nytjajurta

0161

01.62

Þjónustustarfsemi við búfjárrækt

0162

01.63

Starfsemi að lokinni uppskeru

0163

01.64

Vinnsla fræja fyrir sáningu

0164

01.7

Veiðar og tengd þjónustustarfsemi
01.70

02

Veiðar og tengd þjónustustarfsemi

0170

Skógrækt og skógarhögg
02.1

Skógrækt og önnur starfsemi tengd skógrækt
02.10

02.2

Skógrækt og önnur starfsemi tengd skógrækt

0210

Skógarhögg
02.20

02.3

Skógarhögg

0220

Söfnun afurða sem vaxa villtar en eru ekki tré
02.30

Söfnun afurða sem vaxa villtar en eru ekki tré

0230
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Flokkur

* hluti af
ISIC
4. endursk.

Grein

02.4
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Þjónustustarfsemi við skógrækt
02.40

03

Þjónustustarfsemi við skógrækt

0240

Fiskveiðar og fiskeldi
03.1

Fiskveiðar
03.11

Fiskveiðar í sjó

0311

03.12

Ferskvatnsveiði

0312

03.2

Eldi og ræktun í sjó og vatni
03.21

Eldi og ræktun í sjó

0321

03.22

Eldi og ræktun í ferskvatni

0322

BÁLKUR B — NÁMUGRÖFTUR OG VINNSLA
HRÁEFNA ÚR JÖRÐU
05

Kolanám
05.1

Steinkolanám
05.10

05.2

Steinkolanám

0510

Brúnkolanám
05.20

06

Brúnkolanám

0520

Vinnsla á hráolíu og jarðgasi
06.1

Vinnsla á hráolíu
06.10

06.2

Vinnsla á hráolíu

0610

Vinnsla á jarðgasi
06.20

07

Vinnsla á jarðgasi

0620

Málmnám og málmvinnsla
07.1

Járnnám
07.10

07.2

Járnnám

0710

Nám annarra málma en járns
07.21

Nám á úran- og þórínmálmgrýti

0721

07.29

Nám annarra málma en járns

0729

08

Nám og vinnsla annarra hráefna úr jörðu
08.1

Grjót-, sand- og leirnám
08.11

Grjótnám til skrautsteinagerðar og til bygginga, kalksteins-,
gifs-, krítar- og flögubergsnám

0810*

08.12

Malar-, sand- og leirnám

0810*

08.9

Nám og vinnsla annarra ótalinna hráefna úr jörðu
08.91

Nám og vinnsla á steinefnum til efnaiðnaðar og
áburðagerðar

0891

08.92

Mótekja

0892

08.93

Saltnám

0893

08.99

Nám og vinnsla annarra ótalinna hráefna úr jörðu

0899

09

Þjónustustarfsemi við námuvinnslu
09.1

Þjónustustarfsemi við námuvinnslu á jarðolíu og jarðgasi
09.10

09.9

Þjónustustarfsemi við námuvinnslu á jarðolíu og jarðgasi

0910

Þjónustustarfsemi fyrir vinnslu annarra hráefna úr jörðu
09.90

Þjónustustarfsemi fyrir vinnslu annarra hráefna úr jörðu

0990

BÁLKUR C — FRAMLEIÐSLA
10

Matvælaframleiðsla
10.1

Kjötiðnaður
10.11

Slátrun og vinnsla á kjöti, þó ekki alifuglakjöti

1010*

10.12

Slátrun og vinnsla á alifuglakjöti

1010*

10.13

Framleiðsla á kjötafurðum

1010*

10.2

Fiskvinnsla; vinnsla krabbadýra og lindýra
10.20

10.3

Fiskvinnsla; vinnsla krabbadýra og lindýra

1020

Vinnsla ávaxta og grænmetis
10.31

Vinnsla á kartöflum

1030*

10.32

Framleiðsla á ávaxta- og grænmetissafa

1030*
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10.39

* hluti af
ISIC
4. endursk.

Grein

10.4
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Önnur ótalin vinnsla ávaxta og grænmetis

1030*

Framleiðsla á jurta- og dýraolíu og feiti
10.41

Framleiðsla á olíu og feiti

1040*

10.42

Framleiðsla á smjörlíki og svipaðri feiti til manneldis

1040*

10.5

Framleiðsla á mjólkurafurðum
10.51

Mjólkurbú og ostagerð

1050*

10.52

Ísgerð

1050*

10.6

Framleiðsla á kornvöru, mjölva og mjölvavöru
10.61

Framleiðsla á kornvöru

1061

10.62

Framleiðsla á mjölva og mjölvavöru

1062

10.7

Framleiðsla á bakarís- og mjölkenndum vörum
10.71

Framleiðsla á brauði, nýju sætabrauði og kökum

1071*

10.72

Framleiðsla á tvíbökum og kexi, framleiðsla á geymsluþolnu
sætabrauði og kökum

1071*

10.73

Framleiðsla á pastavörum og svipuðum vörum

1074

10.8

Framleiðsla á öðrum matvælum
10.81

Sykurframleiðsla

1072

10.82

Framleiðsla á súkkulaði og sælgæti; kakói

1073

10.83

Te- og kaffivinnsla

1079*

10.84

Framleiðsla á bragðefnum og kryddi

1079*

10.85

Framleiðsla á tilbúnum máltíðum og réttum

1075

10.86

Framleiðsla á jafnblönduðum matvælum og sérfæði

1079*

10.89

Önnur ótalin framleiðsla á matvælum

1079*

10.9

Fóðurframleiðsla
10.91

Framleiðsla húsdýrafóðurs

1080*

10.92

Framleiðsla gæludýrafóðurs

1080*

11

Framleiðsla á drykkjarvörum
11.0

Framleiðsla á drykkjarvörum
11.01

Eiming, hreinsun og blöndun áfengra drykkja

1101

11.02

Framleiðsla á víni úr þrúgum

1102*

11.03

Framleiðsla annarra ávaxtavína

1102*

11.04

Framleiðsla á öðrum óeimuðum, gerjuðum drykkjarvörum

1102*

11.05

Bjórgerð

1103*

11.06

Maltgerð

1103*

11.07

Framleiðsla á gosdrykkjum, ölkelduvatni og öðru átöppuðu
vatni

1104

12

Framleiðsla á tóbaksvörum
12.0

Framleiðsla á tóbaksvörum
12.00

13

Framleiðsla á tóbaksvörum

1200

Framleiðsla á textílvörum
13.1

Forvinnsla og spuni á textíltrefjum
13.10

13.2

Forvinnsla og spuni á textíltrefjum

1311

Textílvefnaður
13.20

13.3

Textílvefnaður

1312

Frágangur á textílum
13.30

13.9

Frágangur á textílum

1313

Framleiðsla á annarri textílvöru
13.91

Framleiðsla á hekluðum og prjónuðum dúk

1391

13.92

Framleiðsla á tilbúinni spunavöru annarri en fatnaði

1392

13.93

Framleiðsla á gólfteppum og mottum

1393

13.94

Framleiðsla á köðlum, seglgarni og netum

1394
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4. endursk.
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13.95

Framleiðsla á trefjadúk og vörum úr þeim, þó ekki fatnaði

1399*

13.96

Framleiðsla annarra tækni- og iðnaðartextíla

1399*

13.99

Framleiðsla á annarri ótalinni textílvöru

1399*

14

Fatagerð
14.1

Framleiðsla á fatnaði, þó ekki úr loðskinni
14.11

Framleiðsla á leðurfatnaði

1410*

14.12

Vinnufatagerð

1410*

14.13

Framleiðsla á öðrum yfirfatnaði

1410*

14.14

Framleiðsla á nærfatnaði

1410*

14.19

Framleiðsla á öðrum fatnaði og fylgihlutum

1410*

14.2

Framleiðsla á vörum úr loðskinnum
14.20

14.3

Framleiðsla á vörum úr loðskinnum

1420

Framleiðsla á prjónuðum og hekluðum fatnaði
14.31

Framleiðsla á sokkum og sokkavörum

1430*

14.39

Framleiðsla á öðrum prjónuðum og hekluðum fatnaði

1430*

15

Framleiðsla á leðri og leðurvörum
15.1

Sútun á leðri; framleiðsla á ferðatöskum, handtöskum,
reiðtygjum og skyldum vörum, sútun og litun loðskinna
15.11

Sútun leðurs; sútun og litun á loðskinni

1511

15.12

Framleiðsla á ferðatöskum, handtöskum og áþekkum vörum;
reiðtygjum og skyldum vörum

1512

15.2

Framleiðsla á skófatnaði
15.20

16

Framleiðsla á skófatnaði

1520

Framleiðsla á viði, viðarvörum og korki, önnur en
húsgagnagerð; framleiðsla á vörum úr hálmi og fléttuefnum
16.1

Sögun, heflun og fúavörn á viði
16.10

16.2

Sögun, heflun og fúavörn á viði

1610

Framleiðsla á vörum úr viði, korki, hálmi og fléttiefnum
16.21

Framleiðsla á viðarspæni og plötum að grunni til úr viði

1621

16.22

Framleiðsla á samsettum parketgólfum

1622*

16.23

Framleiðsla á öðrum trésmíðavörum til bygginga

1622*

16.24

Framleiðsla á umbúðum úr viði

1623

16.29

Framleiðsla á annarri viðarvöru; framleiðsla á vörum úr
korki, hálmi og fléttiefnum

1629

17

Framleiðsla á pappír og pappírsvöru
17.1

Framleiðsla á pappírskvoðu, pappír og pappa
17.11

Framleiðsla á pappírskvoðu

1701*

17.12

Framleiðsla á pappír og pappa

1701*

17.2

Framleiðsla á vörum úr pappír og pappa
17.21

Framleiðsla á bylgjupappír og -pappa og umbúðum úr
pappír og pappa

1702

17.22

Framleiðsla á heimilis- og hreinlætisvörum úr pappír og
pappa

1709*

17.23

Framleiðsla á skrifpappír og skrifstofuvörum úr pappír og
pappa

1709*

17.24

Framleiðsla á veggfóðri

1709*

17.29

Framleiðsla á annarri pappírs- og pappavöru

1709*

18

Prentun og fjölföldun upptekins efnis
18.1

Prentun og tengd þjónustustarfsemi
18.11

Prentun dagblaða

1811*

18.12

Önnur prentun

1811*

18.13

Undirbúningur fyrir prentun

1812*

18.14

Bókband og tengd þjónusta

1812*

18.2

Fjölföldun upptekins efnis
18.20

Fjölföldun upptekins efnis

1820
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19.10
19.2
19.20
20
20.1

20.11
20.12
20.13
20.14
20.15
20.16
20.17
20.2
20.20
20.3
20.30
20.4
20.41
20.42
20.5
20.51
20.52
20.53
20.59
20.6
20.60
21
21.1
21.10
21.2
21.20
22
22.1
22.11
22.19
22.2
22.21
22.22
22.23
22.29
23
23.1
23.11
23.12
23.13
23.14
23.19
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Framleiðsla á koksi og hreinsuðum olíuvörum
Koksframleiðsla
Koksframleiðsla
Framleiðsla á hreinsuðum olíuvörum
Framleiðsla á hreinsuðum olíuvörum
Framleiðsla á efnum og efnavörum
Framleiðsla á grunnefnum til efnaiðnaðar, áburði og
köfnunarefnissamböndum, plastefnum og syntetísku gúmmíi
í óunnu formi
Framleiðsla á iðnaðargasi
Framleiðsla á lit og litarefnum
Framleiðsla á öðrum ólífrænum grunnefnum til efnaiðnaðar
Framleiðsla á öðrum lífrænum grunnefnum til efnaiðnaðar
Framleiðsla á tilbúnum áburði og köfnunarefnissamböndum
Framleiðsla á plasthráefnum
Framleiðsla á syntetísku gúmmíi til úrvinnslu
Framleiðsla á skordýra- og illgresiseyði og öðrum efnum til
nota í landbúnaði
Framleiðsla á skordýra- og illgresiseyði og öðrum efnum til
nota í landbúnaði
Framleiðsla á málningu, lökkum og svipuðum þekjuefnum,
prentbleki og fylli- og þéttiefnum
Framleiðsla á málningu, lökkum og svipuðum þekjuefnum,
prentbleki og fylli- og þéttiefnum
Framleiðsla á sápu, hreinsi- og þvottaefnum, hreingerningarog fægiefnum, ilmvatni og snyrtivörum
Framleiðsla á sápu, hreinsi- og þvottaefnum, hreingerningarog fægiefnum
Framleiðsla á ilmvatni og snyrtivörum
Framleiðsla á öðrum efnavörum
Framleiðsla á sprengiefnum
Framleiðsla á lími
Framleiðsla á ilmolíum
Framleiðsla á annarri ótalinni efnavöru
Framleiðsla gerviþráðar
Framleiðsla gerviþráðar
Framleiðsla á lyfjum og efnum til lyfjagerðar
Framleiðsla á efnum til lyfjagerðar
Framleiðsla á efnum til lyfjagerðar
Lyfjaframleiðsla
Lyfjaframleiðsla
Framleiðsla á gúmmí- og plastvörum
Framleiðsla á gúmmívörum
Framleiðsla á gúmmíhjólbörðum og hjólbarðaslöngum,
sólun notaðra gúmmíhjólbarða
Framleiðsla á öðrum gúmmívörum
Framleiðsla á plastvörum
Framleiðsla á plötum, þynnum, slöngum og prófílum úr
plasti
Framleiðsla á umbúðaplasti
Framleiðsla á byggingarvörum úr plasti
Framleiðsla á öðrum plastvörum
Framleiðsla á vörum úr málmlausum steinefnum
Framleiðsla á gleri og vörum úr gleri
Framleiðsla á flotgleri
Skurður og vinnsla á flotgleri
Framleiðsla á glerílátum
Framleiðsla á glertrefjum
Framleiðsla og vinnsla á öðru gleri, þ.m.t. glervara til
tæknilegra nota

1910
1920

2011*
2011*
2011*
2011*
2012
2013*
2013*

2021

2022

2023*
2023*
2029*
2029*
2029*
2029*
2030

2100*
2100*

2211
2219
2220*
2220*
2220*
2220*

2310*
2310*
2310*
2310*
2310*
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Framleiðsla á eldföstum vörum
23.20

23.3

Framleiðsla á eldföstum vörum

2391

Framleiðsla á byggingarefnum úr leir
23.31

Framleiðsla á flísum og hellum úr leir

2392*

23.32

Framleiðsla á byggingarvörum úr brenndum leir

2392*

23.4

Framleiðsla á annarri postulíns- og leirvöru
23.41

Framleiðsla á heimilisvörum og skrautmunum úr leir og
postulíni

2393*

23.42

Framleiðsla á hreinlætistækjum úr leir og postulíni

2393*

23.43

Framleiðsla á einangrurum og tengjum úr leir

2393*

23.44

Framleiðsla á annarri leirvöru til tæknilegra nota

2393*

23.49

Framleiðsla á öðrum leirvörum

2393*

23.5

Framleiðsla á sementi, kalki og gifsi
23.51

Sementsframleiðsla

2394*

23.52

Kalk- og gifsframleiðsla

2394*

23.6

Framleiðsla á vörum úr steinsteypu, sementi og gifsi
23.61

Framleiðsla á byggingarefni úr steinsteypu

2395*

23.62

Framleiðsla á byggingarefni úr gifsi

2395*

23.63

Framleiðsla á tilbúinni steinsteypu

2395*

23.64

Framleiðsla á steinlími

2395*

23.65

Framleiðsla á vörum úr trefjasementi

2395*

23.69

Framleiðsla á öðrum vörum úr steinsteypu, sementi og gifsi

2395*

23.7

Steinsmíði
23.70

23.9

Steinsmíði

2396

Framleiðsla á öðrum vörum úr málmlausum steinefnum
23.91

Framleiðsla á vörum til slípunar

2399*

23.99

Framleiðsla á öðrum ótöldum vörum úr málmlausum
steinefnum

2399*

24

Framleiðsla málma
24.1

Framleiðsla á járni, stáli og járnblendi
24.10

24.2

Framleiðsla á járni, stáli og járnblendi

2410*

Framleiðsla á rörum, pípum, holum prófílum og tengihlutum
úr stáli
24.20

24.3

Framleiðsla á rörum, pípum, holum prófílum og tengihlutum
úr stáli

2410*

Framleiðsla á öðrum vörum úr frumunnu stáli
24.31

Kalddráttur stanga

2410*

24.32

Kaldvölsun flatstáls

2410*

24.33

Kaldmótun

2410*

24.34

Kalddráttur víra

2410*

24.4

Framleiðsla góðmálma og málma sem ekki innihalda járn
24.41

Framleiðsla góðmálma

2420*

24.42

Álframleiðsla

2420*

24.43

Blý-, sink- og tinframleiðsla

2420*

24.44

Koparframleiðsla

2420*

24.45

Framleiðsla annarra málma sem ekki innihalda járn

2420*

24.46

Vinnsla á kjarnorkueldsneyti

2420*

24.5

Málmsteypa
24.51

Járnsteypa

2431*

24.52

Stálsteypa

2431*

24.53

Steypa léttmálma

2432*

24.54

Steypa annarra málma sem ekki innihalda járn

2432*
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Framleiðsla á málmvörum, að undanskildum vélum og
búnaði
25.1

Framleiðsla á byggingarefni úr málmi
25.11

Framleiðsla á burðarvirkjum og byggingareiningum úr
málmi

2511*

25.12

Framleiðsla á hurðum og gluggum úr málmi

2511*

25.2

Framleiðsla á geymum, kerum og ílátum úr málmi
25.21

Framleiðsla á miðstöðvarofnum og -kötlum

2512*

25.29

Framleiðsla á öðrum geymum, kerum og ílátum úr málmi

2512*

25.3

Framleiðsla á gufukötlum, þó ekki miðstöðvarkötlum
25.30

25.4

Framleiðsla á gufukötlum, þó ekki miðstöðvarkötlum

2513

Vopna- og skotfæraframleiðsla
25.40

25.5

Vopna- og skotfæraframleiðsla

2520

Eldsmíði og önnur málmsmíði; sindurmótun
25.50

25.6

Eldsmíði og önnur málmsmíði; sindurmótun

2591

Meðhöndlun og húðun málma, vélvinnsla
25.61

Meðhöndlun og húðun málma

2592*

25.62

Vélvinnsla málma

2592*

25.7

Framleiðsla á eggjárni, verkfærum og ýmiss konar járnvöru
25.71

Framleiðsla á hnífapörum, hnífum, skærum, o.þ.h.

2593*

25.72

Framleiðsla á lásum og lömum

2593*

25.73

Framleiðsla á verkfærum, þó ekki vélknúnum

2593*

25.9

Framleiðsla annarra málmvara
25.91

Framleiðsla á stáltunnum og svipuðum ílátum

2599*

25.92

Framleiðsla á umbúðum úr léttmálmi

2599*

25.93

Framleiðsla á keðjum, fjöðrum og vörum úr vír

2599*

25.94

Framleiðsla á boltum og skrúfum

2599*

25.99

Framleiðsla á öðrum ótöldum málmvörum

2599*

26

Framleiðsla á tölvu-, rafeinda- og optískum vörum
26.1

Framleiðsla á rafeindaíhlutum og spjöldum
26.11

Framleiðsla á rafeindaíhlutum

2610*

26.12

Framleiðsla á fullbúnum rafeindaspjöldum

2610*

26.2

Framleiðsla á tölvum og jaðarbúnaði
26.20

26.3

Framleiðsla á tölvum og jaðarbúnaði

2620

Framleiðsla fjarskiptabúnaðar
26.30

26.4

Framleiðsla fjarskiptabúnaðar

2630

Framleiðsla á sjónvarps-, útvarps- og hljómtækjum og
skyldum búnaði
26.40

26.5

Framleiðsla á sjónvarps-, útvarps- og hljómtækjum og
skyldum búnaði

2640

Framleiðsla á tækjum og búnaði til mælinga, prófana og
leiðsögu, úrum og klukkum
26.51

Framleiðsla á tækjum og búnaði til mælinga, prófana og
leiðsögu

2651

26.52

Framleiðsla á úrum og klukkum

2652

26.6

Framleiðsla á búnaði til geislunar, raftækjabúnaði til
lækninga og meðferðar
26.60

26.7

Framleiðsla á búnaði til geislunar, raftækjabúnaði til
lækninga og meðferðar

2660

Framleiðsla á optískum tækjum og ljósmyndabúnaði
26.70

Framleiðsla á optískum tækjum og ljósmyndabúnaði

2670
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Framleiðsla á segul- og optískum miðlum
26.80

27

Framleiðsla á segul- og optískum miðlum

2680

Framleiðsla á rafbúnaði og heimilistækjum
27.1

Framleiðsla á rafhreyflum, rafölum, spennubreytum og
dreifi- og stjórnbúnaði fyrir rafmagn
27.11

Framleiðsla á rafhreyflum, rafölum og spennubreytum

2710*

27.12

Framleiðsla á dreifi- og stjórnbúnaði fyrir raforku

2710*

27.2

Framleiðsla rafhlaðna og rafgeyma
27.20

27.3

Framleiðsla rafhlaðna og rafgeyma

2720

Framleiðsla á leiðslum, köplum og leiðslubúnaði
27.31

Framleiðsla á ljósleiðaraköplum

2731

27.32

Framleiðsla á öðrum rafeinda- og rafmagnsvírum og köplum

2732

27.33

Framleiðsla á leiðslubúnaði

2733

27.4

Framleiðsla á rafljósabúnaði
27.40

27.5

Framleiðsla á rafljósabúnaði

2740

Framleiðsla á heimilistækjum
27.51

Framleiðsla rafknúinna heimilistækja

2750*

27.52

Framleiðsla heimilistækja, annarra en rafknúinna

2750*

27.9

Framleiðsla á öðrum rafbúnaði
27.90

28

Framleiðsla á öðrum rafbúnaði

2790

Framleiðsla á öðrum ótöldum vélum og tækjum
28.1

Framleiðsla á vélum til almennra nota
28.11

Framleiðsla hreyfla og hverfla, þó ekki í loftför, ökutæki eða
vélhjól

2811

28.12

Framleiðsla á vökvaaflsbúnaði

2812

28.13

Framleiðsla á öðrum dælum og þjöppum

2813*

28.14

Framleiðsla á krönum og lokum

2813*

28.15

Framleiðsla á legum, tannhjólum, drifum og drifbúnaði

2814

28.2

Framleiðsla á öðrum vélum til almennra nota
28.21

Framleiðsla á ofnum, bræðsluofnum og brennurum

2815

28.22

Framleiðsla á lyftitækjum og færslubúnaði

2816

28.23

Framleiðsla á skrifstofuvélum og -búnaði, þó ekki tölvum og
jaðarbúnaði

2817

28.24

Framleiðsla á aflknúnum handverkfærum

2818

28.25

Framleiðsla á kæli- og loftræstibúnaði, þó ekki til
heimilisnota

2819*

28.29

Framleiðsla á öðrum ótöldum vélum til almennra nota

2819*

28.3

Framleiðsla á vélum til nota í landbúnaði og skógrækt
28.30

28.4

Framleiðsla á vélum til nota í landbúnaði og skógrækt

2821

Framleiðsla á vélum til mótunar á málmi og smíðavélum
28.41

Framleiðsla á vélum til mótunar á málmi

2822*

28.49

Framleiðsla á öðrum ótöldum smíðavélum

2822*

28.9

Framleiðsla á öðrum sérhæfðum vélum
28.91

Framleiðsla á vélum til málmvinnslu

2823

28.92

Framleiðsla á vélum til mannvirkjagerðar, námugraftrar og
vinnslu hráefna úr jörðu

2824

28.93

Framleiðsla á vélum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og
tóbaksvinnslu

2825

28.94

Framleiðsla á vélum fyrir textíl-, fata- og leðurframleiðslu

2826

28.95

Framleiðsla á vélum til pappírs- og pappaframleiðslu

2829*
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28.96

Framleiðsla á vélum til plast- og gúmmívinnslu

2829*

28.99

Framleiðsla á öðrum ótöldum sérhæfðum vélum

2829*

29

Framleiðsla á vélknúnum ökutækjum og tengivögnum
29.1

Framleiðsla vélknúinna ökutækja
29.10

29.2

Framleiðsla vélknúinna ökutækja

2910

Smíði yfirbygginga fyrir vélknúin ökutæki og framleiðsla
tengivagna
29.20

29.3

Smíði yfirbygginga fyrir vélknúin ökutæki og framleiðsla
tengivagna

2920

Framleiðsla á íhlutum og aukabúnaði í vélknúin ökutæki og
hreyfla þeirra
29.31

Framleiðsla á raf- og rafeindabúnaði í vélknúin ökutæki og
hreyfla þeirra

2930*

29.32

Framleiðsla á öðrum íhlutum og aukabúnaði í vélknúin
ökutæki og hreyfla þeirra

2930*

30

Framleiðsla annarra farartækja
30.1

Skipa- og bátasmíði
30.11

Smíði skipa og annarra fljótandi mannvirkja

3011

30.12

Smíði skemmti- og sportbáta

3012

30.2

Framleiðsla eimreiða og járnbrautarvagna
30.20

30.3

Framleiðsla eimreiða og járnbrautarvagna

3020

Framleiðsla á loft- og geimförum og tengdum vélbúnaði
30.30

30.4

Framleiðsla á loft- og geimförum og tengdum vélbúnaði

3030

Framleiðsla á hernaðarökutækjum
30.40

30.9

Framleiðsla á hernaðarökutækjum

3040

Framleiðsla ótalinna farartækja
30.91

Framleiðsla vélhjóla

3091

30.92

Framleiðsla á reiðhjólum, barnavögnum og farartækjum
fyrir hreyfihamlaða

3092

30.99

Framleiðsla annarra ótaldra farartækja

3099

31

Framleiðsla á húsgögnum og innréttingum
31.0

Framleiðsla á húsgögnum og innréttingum
31.01

Framleiðsla á húsgögnum og innréttingum fyrir
atvinnuhúsnæði

3100*

31.02

Framleiðsla á húsgögnum og innréttingum í eldhús

3100*

31.03

Framleiðsla á dýnum

3100*

31.09

Framleiðsla á öðrum húsgögnum og innréttingum

3100*

32

Framleiðsla, ót.a.s.
32.1

Smíði skartgripa, skrautmuna og skyldra vara
32.11

Myntslátta

3211*

32.12

Skartgripasmíði og skyld framleiðsla

3211*

32.13

Framleiðsla á gerviskartgripum og skyldum vörum

3212

32.2

Hljóðfærasmíði
32.20

32.3

Hljóðfærasmíði

3220

Framleiðsla á íþróttavörum
32.30

32.4

Framleiðsla á íþróttavörum

3230

Framleiðsla á spilum og leikföngum
32.40

32.5

Framleiðsla á spilum og leikföngum

3240

Framleiðsla á tækjum og vörum til lækninga og
tannlækninga
32.50

32.9

Framleiðsla á tækjum og vörum til lækninga og
tannlækninga

3250

Önnur framleiðsla
32.91

Framleiðsla á sópum og burstum

3290*

32.99

Önnur ótalin framleiðsla

3290*
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Viðgerðir og uppsetning vélbúnaðar og tækja
33.1

Viðgerðir á málmvörum, vélum og búnaði
33.11

Viðgerðir á málmvörum

3311

33.12

Viðgerðir á vélbúnaði

3312

33.13

Viðgerðir á rafeindabúnaði og optískum tækjum

3313

33.14

Viðgerðir á rafbúnaði

3314

33.15

Viðgerðir og viðhald á skipum og bátum

3315*

33.16

Viðgerðir og viðhald á loftförum og geimförum

3315*

33.17

Viðgerðir og viðhald á öðrum ótöldum flutningatækjum

3315*

33.19

Viðgerðir á öðrum búnaði

3319

33.2

Uppsetning á vélum og búnaði til nota í atvinnuskyni
33.20

Uppsetning á vélum og búnaði til nota í atvinnuskyni

3320

BÁLKUR D — RAFMAGNS-, GAS-, OG GUFUVEITUR,
LOFTRÆSTIKERFI
35

Rafmagns-, gas-, og hitaveitur
35.1

Raforkuframleiðsla, flutningur og dreifing
35.11

Framleiðsla rafmagns

3510*

35.12

Flutningur rafmagns

3510*

35.13

Dreifing rafmagns

3510*

35.14

Viðskipti með rafmagn

3510*

35.2

Gasframleiðsla; dreifing á loftkenndu eldsneyti um leiðslur
35.21

Gasframleiðsla

3520*

35.22

Dreifing á loftkenndu eldsneyti um leiðslur

3520*

35.23

Viðskipti með gas um leiðslur

3520*

35.3

Hitaveita; kæli- og loftræstiveita
35.30

Hitaveita; kæli- og loftræstiveita

3530

BÁLKUR E — VATNSVEITA, FRÁVEITA,
MEÐHÖNDLUN ÚRGANGS OG AFMENGUN
36

Vatnsveita, öflun og meðferð vatns
36.0

Vatnsveita, öflun og meðferð vatns
36.00

37

Vatnsveita, öflun og meðferð vatns

3600

Fráveita
37.0

Fráveita
37.00

38

Fráveita

3700

Sorphirða, meðhöndlun og förgun sorps; endurnýting efnis
38.1

Sorphirða
38.11

Söfnun hættulítils sorps

3811

38.12

Söfnun hættulegs úrgangs

3812

38.2

Meðhöndlun og förgun úrgangs
38.21

Meðhöndlun og förgun hættulítils sorps

3821

38.22

Meðhöndlun og förgun hættulegs úrgangs

3822

38.3

Endurnýting efnis
38.31

Niðurrif á ónýtum hlutum

3830*

38.32

Endurnýting flokkaðra efna

3830*

39

Afmengun og önnur þjónusta við meðhöndlun úrgangs
39.0

Afmengun og önnur þjónusta við meðhöndlun úrgangs
39.00

Afmengun og önnur þjónusta við meðhöndlun úrgangs

3900

BÁLKUR F — BYGGINGARSTARFSEMI OG
MANNVIRKJAGERÐ
41

Bygging húsnæðis; þróun byggingarverkefna
41.1

Þróun byggingarverkefna
41.10

41.2

Þróun byggingarverkefna

4100*

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis
41.20

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

4100*
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Mannvirkjagerð
42.1

Vegagerð og lagning járnbrauta
42.11

Vegagerð

4210*

42.12

Lagning járnbrauta og neðanjarðarjárnbrauta

4210*

42.13

Brúarsmíði og jarðgangagerð

4210*

42.2

Gerð þjónustumannvirkja
42.21

Gerð þjónustumannvirkja fyrir vatn

4220*

42.22

Bygging þjónustumannvirkja fyrir rafmagn og fjarskipti

4220*

42.9

Bygging annarra mannvirkja
42.91

Gerð vatnsmannvirkja

4290*

42.99

Bygging annarra ótalinna mannvirkja

4290*

43

Sérhæfð byggingarstarfsemi
43.1

Niðurrif og undirbúningur byggingarsvæðis
43.11

Niðurrif

4311

43.12

Undirbúningsvinna á byggingarsvæði

4312*

43.13

Tilraunaboranir og borvinna

4312*

43.2

Raflagnir, pípulagnir og önnur starfsemi við uppsetningu í
byggingariðnaði
43.21

Raflagnir

4321

43.22

Pípulagnir, uppsetning hitunar- og loftræstikerfa

4322

43.29

Önnur uppsetning í mannvirki

4329

43.3

Frágangur bygginga
43.31

Múrhúðun

4330*

43.32

Uppsetning innréttinga

4330*

43.33

Lagning gólfefna og veggefna

4330*

43.34

Málningarvinna og glerjun

4330*

43.39

Annar frágangur bygginga

4330*

43.9

Önnur sérhæfð byggingarstarfsemi
43.91

Vinna við þök

4390*

43.99

Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi

4390*

BÁLKUR G — HEILD- OG SMÁSÖLUVERSLUN,
VIÐGERÐIR Á VÉLKNÚNUM ÖKUTÆKJUM
45

Sala, viðgerðir og viðhald á vélknúnum ökutækjum og
tengivögnum
45.1

Sala vélknúinna ökutækja, þó ekki vélhjóla
45.11

Bílasala

4510*

45.19

Sala á öðrum vélknúnum ökutækjum og tengivögnum, þó
ekki vélhjólum

4510*

45.2

Bílaviðgerðir og viðhald
45.20

45.3

Bílaviðgerðir og viðhald

4520

Sala varahluta og aukabúnaðar í bíla
45.31

Heildverslun með varahluti og aukabúnað í bíla

4530*

45.32

Smásala á varahlutum og aukabúnaði í bíla

4530*

45.4

Sala, viðhald og viðgerðir vélhjóla og hluta og aukabúnaðar
til þeirra
45.40

46

Sala, viðhald og viðgerðir vélhjóla og hluta og aukabúnaðar
til þeirra

4540

Heildverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum
46.1

Umboðsverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi
46.11

Umboðsverslun með hráefni úr landbúnaði, lifandi dýr,
textílhráefni og hálfunna vöru

4610*

46.12

Umboðsverslun með eldsneyti, málmgrýti, málma og íðefni
til iðnaðarnota

4610*

46.13

Umboðsverslun með timbur og byggingarefni

4610*

46.14

Umboðsverslun með vélar, iðnaðarvélar, skip og loftför

4610*

46.15

Umboðsverslun með húsgögn, heimilisbúnað og járnvörur

4610*
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46.16

Umboðsverslun með textílefni, fatnað, loðfelda, skófatnað
og leðurvörur

4610*

46.17

Umboðsverslun með matvöru, drykkjarvöru og tóbak

4610*

46.18

Umboðsverslun sem sérhæfir sig í sölu á öðrum tilteknum
vörum eða vöruflokkum

4610*

46.19

Blönduð umboðsverslun

4610*

46.2

Heildverslun með hráefni úr landbúnaði og lifandi dýr
46.21

Heildverslun með korn, óunnið tóbak, fræ og dýrafóður

4620*

46.22

Heildverslun með blóm og plöntur

4620*

46.23

Heildverslun með lifandi dýr

4620*

46.24

Heildverslun með húðir, skinn og leður

4620*

46.3

Heildverslun með matvæli, drykkjarvöru og tóbak
46.31

Heildverslun með ávexti og grænmeti

4630*

46.32

Heildverslun með kjöt og kjötvöru

4630*

46.33

Heildverslun með mjólkurafurðir, egg, matarolíu og -feiti

4630*

46.34

Heildverslun með drykkjarvörur

4630*

46.35

Heildverslun með tóbaksvöru

4630*

46.36

Heildverslun með sykur, súkkulaði og sælgæti

4630*

46.37

Heildverslun með kaffi, te, kakó og krydd

4630*

46.38

Heildverslun með fisk og önnur matvæli

4630*

46.39

Blönduð heildverslun með matvæli, drykkjarvöru og tóbak

4630*

46.4

Heildverslun með heimilisbúnað
46.41

Heildverslun með textílvöru

4641*

46.42

Heildverslun með fatnað og skófatnað

4641*

46.43

Heildverslun með heimilistæki, útvörp, sjónvörp og tengdar
vörur

4649*

46.44

Heildverslun með postulín, glervöru og hreingerningarefni

4649*

46.45

Heildverslun með ilmvötn og snyrtivörur

4649*

46.46

Heildverslun með lyf og lækningavörur

4649*

46.47

Heildverslun með húsgögn, teppi og ljósabúnað

4649*

46.48

Heildverslun með úr og skartgripi

4649*

46.49

Heildverslun með aðrar vörur til heimilisnota

4649*

46.5

Heildverslun með upplýsinga- og fjarskiptatæki
46.51

Heildverslun með tölvur, jaðartæki fyrir tölvur og hugbúnað

4651

46.52

Heildverslun með rafeinda- og fjarskiptabúnað og tengda
hluti

4652

46.6

Heildverslun með aðrar vélar, tæki og hluti til þeirra
46.61

Heildverslun með landbúnaðarvélar, -tæki og hluti til þeirra

4653

46.62

Heildverslun með smíðavélar

4659*

46.63

Heildverslun með vélbúnað til námavinnslu,
byggingarstarfsemi og mannvirkjagerðar

4659*

46.64

Heildverslun með vélar til textíliðnaðar, sauma- og
prjónavélar

4659*

46.65

Heildverslun með skrifstofuhúsgögn

4659*

46.66

Heildverslun með aðrar skrifstofuvélar og tæki

4659*

46.69

Heildverslun með aðrar vélar og tæki

4659*

46.7

Önnur sérhæfð heildverslun
46.71

Heildverslun með fast, fljótandi og loftkennt eldsneyti og
skyldar vörur

4661

46.72

Heildverslun með málma og málmgrýti

4662

46.73

Heildverslun með timbur, byggingarefni og hreinlætistæki

4663*

46.74

Heildverslun með járnvöru, búnað til pípu- og hitalagna og
hluti til þeirra

4663*

46.75

Heildverslun með efnavörur

4669*

46.76

Heildverslun með aðrar hálfunnar vörur

4669*

46.77

Heildverslun með úrgangsefni og brotajárn

4669*
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Blönduð heildverslun
46.90

47

Blönduð heildverslun

4690

Smásöluverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum
47.1

Blönduð smásala
47.11

Blönduð smásala með matvöru, tóbak eða drykkjarvörur
sem aðalvörur

4711

47.19

Önnur blönduð smásala

4719

47.2

Smásala á matvöru, drykkjarvöru og tóbaki í sérverslunum
47.21

Smásala á ávöxtum og grænmeti í sérverslunum

4721*

47.22

Smásala á kjöti og kjötvöru í sérverslunum

4721*

47.23

Fiskbúðir

4721*

47.24

Smásala á brauði, kökum, sætabrauði og sælgæti í
sérverslunum

4721*

47.25

Smásala á drykkjarvöru í sérverslunum

4722

47.26

Smásala á tóbaksvörum í sérverslunum

4723

47.29

Önnur smásala á matvælum í sérverslunum

4721*

47.3

Bensínstöðvar
47.30

47.4

Bensínstöðvar

4730

Smásala á upplýsinga- og fjarskiptabúnaði í sérverslunum
47.41

Smásala á tölvum, jaðarbúnaði og hugbúnaði í sérverslunum

4741*

47.42

Smásala á fjarskiptabúnaði í sérverslunum

4741*

47.43

Smásala á hljóð- og myndbandsbúnaði í sérverslunum

4742

47.5

Smásala á öðrum heimilisbúnaði í sérverslunum
47.51

Smásala á textílvörum í sérverslunum

4751

47.52

Smásala á járn- og byggingarvöru, málningu og gleri í
sérverslunum

4752

47.53

Smásala á teppum, mottum, gluggatjöldum, vegg- og
gólfefnum í sérverslunum

4753

47.54

Smásala á heimilistækjum í sérverslunum

4759*

47.59

Smásala á húsgögnum, ljósabúnaði og öðrum ótöldum
heimilisbúnaði í sérverslunum

4759*

47.6

Smásala á vörum sem tengjast menningu og afþreyingu í
sérverslunum
47.61

Smásala á bókum í sérverslunum

4761*

47.62

Smásala á dagblöðum og ritföngum í sérverslunum

4761*

47.63

Smásala á tónlistar- og myndupptökum í sérverslunum

4762

47.64

Smásala á íþrótta- og tómstundabúnaði í sérverslunum

4763

47.65

Smásala á spilum og leikföngum í sérverslunum

4764

47.7

Smásala á öðrum vörum í sérverslunum
47.71

Smásala á fatnaði í sérverslunum

4771*

47.72

Smásala á skófatnaði og leðurvörum í sérverslunum

4771*

47.73

Lyfjaverslanir

4772*

47.74

Smásala á lækninga- og hjúkrunarvörum í sérverslunum

4772*

47.75

Smásala á snyrtivörum og sápum í sérverslunum

4772*

47.76

Smásala á blómum, plöntum, fræjum, áburði, gæludýrum og
gæludýrafóðri í sérverslunum

4773*

47.77

Smásala á úrum og skartgripum í sérverslunum

4773*

47.78

Önnur smásala á nýjum vörum í sérverslunum

4773*

47.79

Smásala á notuðum vörum í verslunum

4774

47.8

Smásala úr söluvögnum og á mörkuðum
47.81

Smásala á mat-, drykkjar- og tóbaksvörum úr söluvögnum
og á mörkuðum

4781
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47.82

Smásala á textílvörum, fatnaði og skófatnaði úr söluvögnum
og á mörkuðum

4782

47.89

Smásala á öðrum vörum úr söluvögnum og á mörkuðum

4789

47.9

Smásala, ekki í verslunum, úr söluvögnum eða á mörkuðum
47.91

Smásala póstverslana eða um Netið

4791

47.99

Önnur smásala, ekki í verslunum, úr söluvögnum eða á
mörkuðum

4799

BÁLKUR H — FLUTNINGUR OG GEYMSLA
49

Flutningur á landi og eftir leiðslum
49.1

Farþegaflutningur með járnbrautarlestum milli borga
49.10

49.2

Farþegaflutningur með járnbrautarlestum milli borga

4911

Vöruflutningur með járnbrautarlestum
49.20

49.3

Vöruflutningur með járnbrautarlestum

4912

Annar farþegaflutningur á landi
49.31

Farþegaflutningur á landi, innanbæjar og í úthverfum

4921

49.32

Rekstur leigubifreiða

4922*

49.39

Annar farþegaflutningur á landi

4922*

49.4

Vöruflutningur á vegum og flutningsþjónusta
49.41

Vöruflutningur á vegum

4923*

49.42

Flutningsþjónusta

4923*

49.5

Flutningur um leiðslur
49.50

50

Flutningur um leiðslur

4930

Flutningur á sjó og vatnaleiðum
50.1

Millilanda- og strandsiglingar með farþega
50.10

50.2

Millilanda- og strandsiglingar með farþega

5011

Millilanda- og strandsiglingar með vörur
50.20

50.3

Millilanda- og strandsiglingar með vörur

5012

Farþegaflutningur á skipgengum vatnaleiðum
50.30

50.4

Farþegaflutningur á skipgengum vatnaleiðum

5021

Vöruflutningur á skipgengum vatnaleiðum
50.40

51

Vöruflutningur á skipgengum vatnaleiðum

5022

Flutningur með flugi
51.1

Farþegaflutningur með flugi
51.10

51.2

Farþegaflutningur með flugi

5110

Vöruflutningur með flugi og geimferðir
51.21

Vöruflutningur með flugi

5120*

51.22

Geimferðir

5120*

52

Vörugeymsla og stoðstarfsemi fyrir flutninga
52.1

Vörugeymsla
52.10

52.2

Vörugeymsla

5210

Stoðstarfsemi fyrir flutninga
52.21

Þjónustustarfsemi tengd flutningum á landi

5221

52.22

Þjónustustarfsemi tengd flutningi á sjó og vatni

5222

52.23

Þjónustustarfsemi tengd flutningi með flugi

5223

52.24

Vöruafgreiðsla

5224

52.29

Önnur þjónusta tengd flutningum

5229

53

Póst- og boðberaþjónusta
53.1

Almenn póstþjónusta
53.10

53.2

Almenn póstþjónusta

5310

Önnur póst- og boðberaþjónusta
53.20

Önnur póst- og boðberaþjónusta

5320

BÁLKUR I — REKSTUR GISTISTAÐA OG
VEITINGAREKSTUR
55

Rekstur gististaða
55.1

Hótel og gistiheimili
55.10

Hótel og gistiheimili

5510*
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Orlofsdvalarstaðir og annars konar gistiaðstaða
55.20

55.3

Orlofsdvalarstaðir og annars konar gistiaðstaða

5510*

Tjaldsvæði, svæði fyrir húsbíla og hjólhýsi
55.30

55.9

Tjaldsvæði, svæði fyrir húsbíla og hjólhýsi

5520

Önnur gistiaðstaða
55.90

56

Önnur gistiaðstaða

5590

Veitingasala og -þjónusta
56.1

Veitingastaðir
56.10

56.2

Veitingastaðir

5610

Veisluþjónusta og önnur veitingaþjónusta
56.21

Veisluþjónusta

5621

56.29

Önnur ótalin veitingaþjónusta

5629

56.3

Krár, kaffihús og dansstaðir o.þ.h.
56.30

Krár, kaffihús og dansstaðir o.þ.h.

5630

BÁLKUR J — UPPLÝSINGAR OG FJARSKIPTI
58

Útgáfustarfsemi
58.1

Bókaútgáfa, tímaritaútgáfa og önnur útgáfustarfsemi
58.11

Bókaútgáfa

5811

58.12

Útgáfa skráa og póstlista

5812

58.13

Dagblaðaútgáfa

5813*

58.14

Tímaritaútgáfa

5813*

58.19

Önnur útgáfustarfsemi

5819

58.2

Hugbúnaðarútgáfa
58.21

Útgáfa tölvuleikja

5820*

58.29

Önnur hugbúnaðarútgáfa

5820*

59

Framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni;
hljóðupptaka og tónlistarútgáfa
59.1

Starfsemi á sviði kvikmynda, myndbanda og sjónvarpsefnis
59.11

Framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni

5911

59.12

Eftirvinnsla kvikmynda, myndbanda og sjónvarpsefnis

5912

59.13

Dreifing á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni

5913

59.14

Kvikmyndasýningar

5914

59.2

Hljóðupptaka og tónlistarútgáfa
59.20

60

Hljóðupptaka og tónlistarútgáfa

5920

Útvarps- og sjónvarpsútsending; dagskrárgerð
60.1

Útvarpsútsendingar
60.10

60.2

Útvarpsútsending og dagskrárgerð

6010

Sjónvarpsútsending og dagskrárgerð
60.20

61

Sjónvarpsútsendingar og dagskrárgerð

6020

Fjarskipti
61.1

Fjarskipti um streng
61.10

61.2

Fjarskipti um streng

6110

Þráðlaus fjarskipti
61.20

61.3

Þráðlaus fjarskipti

6120

Gervihnattafjarskipti
61.30

61.9

Gervihnattafjarskipti

6130

Önnur fjarskiptastarfsemi
61.90

62

Önnur fjarskiptastarfsemi

6190

Þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni
62.0

Þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni
62.01

Hugbúnaðargerð

6201

62.02

Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni

6202*

62.03

Rekstur tölvukerfa

6202*

62.09

Önnur þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni

6209
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Starfsemi á sviði upplýsingaþjónustu
63.1

Gagnavinnsla, hýsing og tengd starfsemi, vefgáttir
63.11

Gagnavinnsla, hýsing og tengd starfsemi

6311

63.12

Vefgáttir

6312

63.9

Önnur starfsemi á sviði upplýsingaþjónustu
63.91

Starfsemi fréttastofa

6391

63.99

Önnur ótalin starfsemi á sviði upplýsingaþjónustu

6399

BÁLKUR K — FJÁRMÁLA- OG
VÁTRYGGINGASTARFSEMI
64

Fjármálaþjónusta, þó ekki starfsemi vátryggingafélaga og
lífeyrissjóða
64.1

Fjármálafyrirtæki
64.11

Starfsemi seðlabanka

6411

64.19

Önnur fjármálafyrirtæki

6419

64.2

Starfsemi eignarhaldsfélaga
64.20

64.3

Starfsemi eignarhaldsfélaga

6420

Fjárvörslusjóðir, sjóðir og önnur sérhæfð fjársýslufélög
64.30

64.9

Fjárvörslusjóðir, sjóðir og önnur sérhæfð fjársýslufélög

6430

Önnur fjármálaþjónusta, þó ekki vátryggingafélög og
lífeyrissjóðir
64.91

Fjármögnunarleiga

6491

64.92

Önnur lánaþjónusta

6492

64.99

Önnur ótalin fjármálaþjónusta, þó ekki vátryggingafélög og
lífeyrissjóðir

6499

65

Vátryggingafélög, endurtryggingafélög og lífeyrissjóðir, þó
ekki lögboðnar almannatryggingar
65.1

Vátryggingar
65.11

Líftryggingar

6511

65.12

Skaðatryggingar

6512

65.2

Endurtryggingar
65.20

65.3

Endurtryggingar

6520

Lífeyrissjóðir
65.30

66

Lífeyrissjóðir

6530

Starfsemi tengd fjármálaþjónustu og vátryggingum
66.1

Starfsemi tengd fjármálaþjónustu, þó ekki þjónusta
vátryggingafélaga og lífeyrissjóða
66.11

Stjórnun fjármálamarkaða

6611

66.12

Starfsemi við miðlun verðbréfa og hrávörusamninga

6612

66.19

Önnur ótalin starfsemi tengd fjármálaþjónustu, þó ekki
vátryggingafélögum og lífeyrissjóðum

6619

66.2

Starfsemi tengd vátryggingum og lífeyrissjóðum
66.21

Áhættu- og tjónamat

6621

66.22

Starfsemi umboðsmanna og miðlara í vátryggingum

6622

66.29

Önnur starfsemi tengd vátryggingum og lífeyrissjóðum

6629

66.3

Stýring verðbréfasjóða
66.30

Stýring verðbréfasjóða

6630

BÁLKUR L — FASTEIGNAVIÐSKIPTI
68

Fasteignaviðskipti
68.1

Kaup og sala á eigin fasteignum
68.10

68.2

Kaup og sala á eigin fasteignum

6810*

Fasteignaleiga
68.20

68.3

Fasteignaleiga

6810*

Fasteignaviðskipti gegn þóknun eða samkvæmt samningi
68.31

Fasteignamiðlun

6820*
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Fasteignarekstur gegn þóknun eða samkvæmt samningi

6820*

BÁLKUR M — SÉRFRÆÐILEG, VÍSINDALEG OG
TÆKNILEG STARFSEMI
69

Lögfræðiþjónusta og reikningshald
69.1

Lögfræðiþjónusta
69.10

69.2

Lögfræðiþjónusta

6910

Reikningshald, bókhald og endurskoðun; skattaráðgjöf
69.20

70

Reikningshald, bókhald og endurskoðun; skattaráðgjöf

6920

Starfsemi höfuðstöðva, starfsemi við rekstrarráðgjöf
70.1

Starfsemi höfuðstöðva
70.10

70.2

Starfsemi höfuðstöðva

7010

Rekstrarráðgjöf
70.21

Almannatengsl

7020*

70.22

Viðskiptaráðgjöf og önnur rekstrarráðgjöf

7020*

71

Starfsemi arkitekta og verkfræðinga; tæknilegar prófanir og
greining
71.1

Starfsemi arkitekta og verkfræðinga og skyld tæknileg
ráðgjöf
71.11

Starfsemi arkitekta og skyld tæknileg ráðgjöf

7110*

71.12

Verkfræðistarfsemi og skyld tæknileg ráðgjöf

7110*

71.2

Tæknilegar prófanir og greining
71.20

72

Tæknilegar prófanir og greining

7120

Vísindarannsóknir og þróunarstarf
72.1

Rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum og verkfræði
72.11

Rannsóknir og þróunarstarf í líftækni

7210*

72.19

Aðrar rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum og
verkfræði

7210*

72.2

Rannsóknir og þróunarstarf í félags- og hugvísindum
72.20

73

Rannsóknir og þróunarstarf í félags- og hugvísindum

7220

Auglýsingastarfsemi og markaðsrannsóknir
73.1

Auglýsingastarfsemi
73.11

Auglýsingastofur

7310*

73.12

Auglýsingamiðlun

7310*

73.2

Markaðsrannsóknir og skoðanakannanir
73.20

74

Markaðsrannsóknir og skoðanakannanir

7320

Önnur sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi
74.1

Sérhæfð hönnun
74.10

74.2

Sérhæfð hönnun

7410

Ljósmyndaþjónusta
74.20

74.3

Ljósmyndaþjónusta

7420

Þýðingar- og túlkunarþjónusta
74.30

74.9

Þýðingar- og túlkunarþjónusta

7490*

Önnur ótalin sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi
74.90

75

Önnur ótalin sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi

7490*

Dýralækningar
75.0

Dýralækningar
75.00

Dýralækningar

7500

BÁLKUR N — LEIGUSTARFSEMI OG ÝMIS SÉRHÆFÐ
ÞJÓNUSTA
77

Leigustarfsemi, þó ekki fasteignaleiga
77.1

Leiga á vélknúnum ökutækjum
77.11

Leiga á bifreiðum og léttum vélknúnum ökutækjum

7710*

77.12

Leiga á vörubifreiðum

7710*
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Leiga á munum til einka- og heimilisnota
77.21

Leiga á tómstunda- og íþróttavörum

7721

77.22

Leiga á myndböndum og -diskum

7722

77.29

Leiga á öðrum ótöldum munum til einka- og heimilisnota

7729

77.3

Leiga á öðrum vélum og búnaði
77.31

Leiga á landbúnaðarvélum og -tækjum

7730*

77.32

Leiga á vinnuvélum og tækjum til byggingaframkvæmda og
mannvirkjagerðar

7730*

77.33

Leiga á tölvum, skrifstofuvélum og -búnaði

7730*

77.34

Leiga á búnaði til flutninga á sjó- og vatnaleiðum

7730*

77.35

Leiga á loftförum

7730*

77.39

Leiga á öðrum ótöldum vélum og búnaði

7730*

77.4

Leiga á hugverkum og skyldum eignum sem ekki njóta
höfundarréttar
77.40

78

Leiga á hugverkum og skyldum eignum sem ekki njóta
höfundarréttar

7740

Atvinnumiðlun
78.1

Ráðningarstofur
78.10

78.2

Ráðningarstofur

7810

Starfsmannaleigur
78.20

78.3

Starfsmannaleigur

7820

Önnur þjónusta tengd starfsmannahaldi
78.30

79

Önnur þjónusta tengd starfsmannahaldi

7830

Ferðaskrifstofur, ferðaskipuleggjendur og önnur
bókunarþjónusta
79.1

Starfsemi ferðaskrifstofa og ferðaskipuleggjenda
79.11

Ferðaskrifstofur

7911

79.12

Ferðaskipuleggjendur

7912

79.9

Önnur bókunarþjónusta og tengd starfsemi
79.90

80

Önnur bókunarþjónusta og önnur starfsemi tengd
ferðaþjónustu

7990

Öryggis- og rannsóknarstarfsemi
80.1

Einkarekin öryggisþjónusta
80.10

80.2

Einkarekin öryggisþjónusta

8010

Starfsemi við öryggiskerfaþjónustu
80.20

80.3

Starfsemi við öryggiskerfaþjónustu

8020

Rannsóknarstarfsemi
80.30

81

Rannsóknarstarfsemi

8030

Fasteignarumsýsla, hreingerningarþjónusta og
skrúðgarðyrkja
81.1

Blönduð fasteignarumsýsla
81.10

81.2

Blönduð fasteignarumsýsla

8110

Hreingerningarþjónusta
81.21

Almenn þrif bygginga

8121

81.22

Önnur þrif á byggingum og í iðnaði

8129*

81.29

Önnur ótalin hreingerningarþjónusta

8129*

81.3

Skrúðgarðyrkja
81.30

82

Skrúðgarðyrkja

8130

Skrifstofuþjónusta og önnur þjónusta við atvinnurekstur
82.1

Skrifstofuþjónusta
82.11

Blönduð skrifstofuþjónusta

8211

82.19

Ljósritun, meðferð skjala og önnur sérhæfð
skrifstofuþjónusta

8219

82.2

Símsvörun og úthringiþjónusta
82.20

Símsvörun og úthringiþjónusta

8220
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Skipulagning á ráðstefnum og vörusýningum
82.30

82.9

Skipulagning á ráðstefnum og vörusýningum

8230

Önnur þjónusta við atvinnurekstur
82.91

Innheimtuþjónusta og upplýsingar um lánstraust

8291

82.92

Pökkunarstarfsemi

8292

82.99

Önnur ótalin þjónusta við atvinnurekstur

8299

BÁLKUR O — OPINBER STJÓRNSÝSLA OG
VARNARMÁL; ALMANNATRYGGINGAR
84

Opinber stjórnsýsla, varnarmál og almannatryggingar
84.1

Æðsta stjórnsýsla ríkis, löggjafarstörf og framkvæmd
efnahags- og félagsmála
84.11

Almenn stjórnsýsla og löggjöf

8411

84.12

Stjórnsýsla á sviði heilbrigðisþjónustu, mennta- og
menningarmála og félagsmála, þó ekki almannatryggingar

8412

84.13

Stjórnsýsla í þágu atvinnuveganna

8413

84.2

Utanríkisþjónusta, dómstólar, löggæsla og
björgunarstarfsemi
84.21

Utanríkisþjónusta

8421

84.22

Varnarmál

8422

84.23

Dómstólar og fangelsi

8423*

84.24

Löggæsla og almannaöryggi

8423*

84.25

Slökkviliðs- og björgunarstarfsemi

8423*

84.3

Almannatryggingar
84.30

Almannatryggingar

8430

BÁLKUR P — FRÆÐSLUSTARFSEMI
85

Fræðslustarfsemi
85.1

Fræðslustarfsemi á leikskólastigi
85.10

85.2

Fræðslustarfsemi á leikskólastigi

8510*

Fræðslustarfsemi á grunnskólastigi
85.20

85.3

Fræðslustarfsemi á grunnskólastigi

8510*

Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi
85.31

Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi – bóknám

8521

85.32

Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi – iðn- og verknám

8522

85.4

Fræðslustarfsemi á æðra námsstigi
85.41

Fræðslustarfsemi á viðbótarstigi

8530*

85.42

Fræðslustarfsemi á háskólastigi

8530*

85.5

Önnur fræðslustarfsemi
85.51

Íþrótta- og tómstundakennsla

8541

85.52

Listnám

8542

85.53

Ökuskólar, flugskólar o.þ.h.

8549*

85.59

Önnur ótalin fræðslustarfsemi

8549*

85.6

Þjónusta við fræðslustarfsemi
85.60

Þjónusta við fræðslustarfsemi

8550

BÁLKUR Q — HEILBRIGÐIS- OG FÉLAGSÞJÓNUSTA
86

Heilbrigðisþjónusta
86.1

Sjúkrahús
86.10

86.2
86.21

Heilsugæsla og heimilislækningar

8620*

86.22

Sérfræðilækningar

8620*

86.23

Tannlækningar

8620*

Önnur heilbrigðisþjónusta
86.90

Önnur heilbrigðisþjónusta
Umönnun á dvalarheimilum

87.1

8610

Læknisþjónusta og tannlækningar

86.9
87

Sjúkrahús

Dvalarheimili með hjúkrun

8690
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Dvalarheimili með hjúkrun

8710

Dvalarheimili á sviði þroskahömlunar, geðheilbrigðis og
vímuefnamisnotkunar
87.20

87.3

Dvalarheimili á sviði þroskahömlunar, geðheilbrigðis og
vímuefnamisnotkunar

8720

Dvalarheimili fyrir aldraða og fatlaða
87.30

87.9

Dvalarheimili fyrir aldraða og fatlaða

8730

Önnur ótalin dvalarheimili
87.90

88

Önnur ótalin dvalarheimili

8790

Félagsþjónusta án dvalar á stofnun
88.1

Félagsþjónusta án gistiaðstöðu fyrir aldraða og fatlaða
88.10

88.9

Félagsþjónusta án gistiaðstöðu fyrir aldraða og fatlaða

8810

Önnur félagsþjónusta án dvalar á stofnun
88.91

Dagvistun barna

8890*

88.99

Önnur ótalin félagsþjónusta án dvalar á stofnun

8890*

BÁLKUR R — MENNINGAR-, ÍÞRÓTTA- OG
TÓMSTUNDASTARFSEMI
90

Skapandi listir og afþreying
90.0

Skapandi listir og afþreying
90.01

Sviðslistir

9000*

90.02

Þjónusta við sviðslistir

9000*

90.03

Listsköpun

9000*

90.04

Rekstur húsnæðis og annarrar aðstöðu fyrir
menningarstarfsemi

9000*

91

Starfsemi safna og önnur menningarstarfsemi
91.0

Starfsemi safna og önnur menningarstarfsemi
91.01

Starfsemi bóka- og skjalasafna

9101

91.02

Starfsemi safna

9102*

91.03

Rekstur sögulegra staða og bygginga og áþekkra
ferðamannastaða

9102*

91.04

Starfsemi grasagarða, dýragarða og þjóðgarða

9103

92

Fjárhættu- og veðmálastarfsemi
92.0

Fjárhættu- og veðmálastarfsemi
92.00

93

Fjárhættu- og veðmálastarfsemi

9200

Íþrótta- og tómstundastarfsemi
93.1

Íþróttastarfsemi
93.11

Rekstur íþróttamannvirkja

9311*

93.12

Starfsemi íþróttafélaga

9312

93.13

Heilsu- og líkamsræktarstöðvar

9311*

93.19

Önnur íþróttastarfsemi

9319

93.2

Starfsemi tengd tómstundum og skemmtun
93.21

Starfsemi skemmti- og þemagarða

9321

93.29

Önnur ótalin skemmtun og tómstundastarf

9329

BÁLKUR S — FÉLAGASAMTÖK OG ÖNNUR
ÞJÓNUSTUSTARFSEMI
94

Starfsemi félagasamtaka
94.1

Starfsemi samtaka í atvinnulífinu, félaga atvinnurekenda og
annarra fagfélaga
94.11

Starfsemi samtaka í atvinnulífinu og félaga atvinnurekenda

9411

94.12

Starfsemi fagfélaga

9412

94.2

Starfsemi stéttarfélaga
94.20

94.9

Starfsemi stéttarfélaga

9420

Starfsemi annarra félagasamtaka
94.91

Starfsemi trúfélaga

9491

94.92

Starfsemi stjórnmálasamtaka

9492

94.99

Starfsemi ótalinna félagasamtaka

9499
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Viðgerðir á tölvum og hlutum til einka- og heimilisnota
95.1

Viðgerðir á tölvum og fjarskiptabúnaði
95.11

Viðgerðir á tölvum og jaðarbúnaði

9511

95.12

Viðgerðir á fjarskiptabúnaði

9512

95.2

Viðgerðir á hlutum til einka- og heimilisnota
95.21

Viðgerðir á sjónvarps-, útvarps- og hljómtækjum og
skyldum búnaði

9521

95.22

Viðgerðir á heimilistækjum og heimilis- og
garðyrkjuáhöldum

9522

95.23

Viðgerðir á skófatnaði og leðurvörum

9523

95.24

Viðgerðir á húsgögnum og áklæðum

9524

95.25

Viðgerðir á úrum, klukkum og skartgripum

9529*

95.29

Viðgerðir á öðrum hlutum til einka- og heimilisnota

9529*

96

Önnur þjónustustarfsemi
96.0

Önnur þjónustustarfsemi
96.01

Þvottahús og efnalaugar

9601

96.02

Hárgreiðslu- og snyrtistofur

9602

96.03

Útfararþjónusta og tengd starfsemi

9603

96.04

Nuddstofur, sólbaðsstofur, gufuböð o.þ.h.

9609*

96.09

Önnur ótalin þjónustustarfsemi

9609*

BÁLKUR T — ATVINNUREKSTUR INNAN HEIMILIS,
ÞJÓNUSTUSTARFSEMI OG VÖRUFRAMLEIÐSLA TIL
EIGIN NOTA
97

Heimilishald með launuðu starfsfólki
97.0

Heimilishald með launuðu starfsfólki
97.00

98

Heimilishald með launuðu starfsfólki

9700

Þjónustustarfsemi og framleiðsla á heimilum á ýmis konar
vöru til eigin nota
98.1

Framleiðsla á heimilum á ýmis konar vöru til eigin nota
98.10

98.2

Framleiðsla á heimilum á ýmis konar vöru til eigin nota

9810

Þjónustustarfsemi á heimilum í eigin þágu
98.20

Þjónustustarfsemi á heimilum í eigin þágu

9820

BÁLKUR U— STARFSEMI STOFNANA OG SAMTAKA
MEÐ ÚRLENDISRÉTT
99

Starfsemi alþjóðlegra stofnana og samtaka með úrlendisrétt
99.0

Starfsemi alþjóðlegra stofnana og samtaka með úrlendisrétt
99.00

Starfsemi alþjóðlegra stofnana og samtaka með úrlendisrétt

9900
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II. VIÐAUKI
Viðaukum 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 við reglugerð (EB) nr. 58/97 er breytt sem hér segir:
1.

Ákvæðum I. viðauka (sameiginleg eining fyrir árlegar hagskýrslur um skipulag fyrirtækja) er breytt sem hér
segir:

1.1. Gera skal eftirfarandi breytingar í öllum textanum:
Fyrra orðalag

Breytt orðalag

Atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
1. endursk., bálkur J

Atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
2. endursk., bálkur K

Atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
1. endursk., flokkur 65.2 og 67. deild

Atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
2. endursk., flokkar 64.2, 64.3 og 64.9 og 66. deild

Bálkar C til G í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 1. endursk.

Bálkar B til G í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 2. endursk.

Atvinnugreinaflokkur 65.11 í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 1. endursk.

Atvinnugreinaflokkur 64.11 í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 2. endursk.

Deildir 65 og 66 í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 1. endursk.

Deildir 64 og 65 í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 2. endursk.

Bálkar H, I og K í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 1. endursk.

Bálkar H, I, J, L, M, N og 95. deild atvinnugreina
flokkunar Evrópusambandsins, 2. endursk.

1.2. Í stað 9. þáttar komi eftirfarandi:
„9. þáttur – Flokkar starfsemi
Eftirfarandi flokkar starfsemi vísa til atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 2. endursk.). 	
BÁLKAR B, C, D, E og F
Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu, framleiðsla, rafmagns-, gas-, og gufuveitur, loftræstikerfi, vatnsveita,
meðhöndlun úrgangs og afmengunarstarfsemi, byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð
Til að unnt sé að taka saman hagskýrslur Bandalagsins munu aðildarríkin afhenda landsniðurstöður, sundurliðaðar
eftir undirgreinum atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 2. endursk.).
BÁLKUR G
Heildverslun og smásala og viðgerðir á vélknúnum ökutækjum og bifhjólum
Til að unnt sé að taka saman hagskýrslur Bandalagsins munu aðildarríkin afhenda landsniðurstöður, sundurliðaðar
eftir undirgreinum atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 2. endursk.).
BÁLKUR H
Flutningar og geymsla
49.1+49.2

„Farþegaflutningur með járnbrautarlestum milli borga“ og „Vöru
flutningur með járnbrautarlestum “

49.3

Annar farþegaflutningur á landi

49.4

Vöruflutningur á vegum og flutningsþjónusta

49.5

Flutningur um leiðslur

50.1+50.2

„Millilanda- og strandsiglingar með farþega“ og „Millilanda- og
strandsiglingar með vörur“

50.3+50.4

„Farþegaflutningur á skipgengum vatnaleiðum“ og „Vöruflutningur á
skipgengum vatnaleiðum“

51

Flutningur með flugi
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52

Vörugeymsla og stoðstarfsemi fyrir flutninga

53.1

Almenn póstþjónusta

53.2

Önnur póst- og boðberaþjónusta

BÁLKUR I
Rekstur gististaða og veitingarekstur
55

Rekstur gististaða

56

Veitingasala og -þjónusta

BÁLKUR J
Upplýsingar og fjarskipti
58

Útgáfustarfsemi

59

Framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni;
hljóðupptaka og tónlistarútgáfa

60

Útvarps- og sjónvarpsútsending; dagskrárgerð

61

Fjarskipti

62

Þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni

63

Starfsemi á sviði upplýsingaþjónustu

BÁLKUR K
Fjármála- og vátryggingastarfsemi
Til að unnt sé að taka saman hagskýrslur Bandalagsins munu aðildarríkin afhenda landsniðurstöður, sundur
liðaðar í undirgreinar atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 2. endursk.).
BÁLKUR L
Fasteignaviðskipti
68

Fasteignaviðskipti

BÁLKUR M
Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi
69+70

„Lögfræðiþjónusta og reikningshald“ og „Starfsemi höfuðstöðva,
starfsemi við rekstrarráðgjöf“

71

Starfsemi arkitekta og verkfræðinga; tæknilegar prófanir og greining

72

Vísindarannsóknir og þróunarstarf

73.1

Auglýsingastarfsemi

73.2

Markaðsrannsóknir og skoðanakannanir

74

Önnur sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi

75

Dýralækningar
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BÁLKUR N
Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta
77.1

Leiga á vélknúnum ökutækjum

77.2

Leiga á munum til einka- og heimilisnota

77.3

Leiga á öðrum vélum og búnaði

77.4

Leiga á hugverkum og skyldum eignum sem ekki njóta höfundarréttar

78

Atvinnumiðlun

79

Ferðaskrifstofur, ferðaskipuleggjendur og önnur bókunarþjónusta

80

Öryggis- og rannsóknarstarfsemi

81

Fasteignarumsýsla, hreingerningarþjónusta og skrúðgarðyrkja

82

Skrifstofuþjónusta og önnur þjónusta við atvinnurekstur

BÁLKUR S
Félagasamtök og önnur þjónustustarfsemi

2.

95.11

Viðgerðir á tölvum og jaðarbúnaði

95.12

Viðgerðir á fjarskiptabúnaði

95.21

Viðgerðir á sjónvarps-, útvarps- og hljómtækjum og skyldum búnaði

95.22

Viðgerðir á heimilistækjum og heimilis- og garðyrkjuáhöldum

95.23

Viðgerðir á skófatnaði og leðurvörum

95.24

Viðgerðir á húsgögnum og áklæðum

95.25

Viðgerðir á úrum, klukkum og skartgripum

95.29

Viðgerðir á öðrum hlutum til einka- og heimilisnota“

Ákvæðum 2. viðauka (sundurliðuð eining fyrir hagskýrslur um skipulag iðnfyrirtækja) er breytt sem hér segir:

2.1. Gera skal eftirfarandi breytingar í öllum textanum:
Fyrra orðalag

Breytt orðalag

Bálkur C í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
1. endursk.

Bálkur B í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
2. endursk.

Bálkur D í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
1. endursk.

Bálkur C í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
2. endursk.

Bálkur E í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
1. endursk.

Bálkar D og E í atvinnugreinaflokkun Evrópusam
bandsins, 2. endursk.

Deild 17, 18, 19, 21, 22, 25, 28, 31, 32 og 36 í atvinnu
greinaflokkun Evrópusambandsins, 1. endursk.

Deild 13, 14, 15, 17, 18, 22, 25, 26, og 31 í atvinnu
greinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.

2.2. Í stað 3. þáttar komi eftirfarandi:
„3. þáttur Umfang
Hagskýrslur skulu teknar saman um alla starfsemi innan bálka B, C, D og E í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins (NACE, 2. endursk.). Þessir bálkar ná yfir námugröft og vinnslu hráefna úr jörðu b),
framleiðslu c), rafmagns-, gas-, og gufuveitur og loftræstikerfi d) og vatnsveitu, meðhöndlun úrgangs og
afmengunarstarfsemi e). Fyrirtækjahagskýrslur skulu ná yfir allt þýði allra fyrirtækja sem flokkuð eru eftir
aðalstarfsemi sinni í bálka B, C, D eða E.“.
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3.

Ákvæðum 3. viðauka (sundurliðuð eining fyrir hagskýrslur um skipulag fyrirtækja í dreifingarstarfsemi) er breytt
sem hér segir:

3.1

í stað 1. mgr. 3. þáttar komi eftirfarandi:
„1.

Hagskýrslur skulu teknar saman um alla starfsemi innan bálks G í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins
(NACE, 2. endursk.). Þessi bálkur nær yfir heildverslun og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum
ökutækjum og bifhjólum. Fyrirtækjahagskýrslur skulu ná yfir allt þýði allra fyrirtækja sem flokkuð eru
eftir aðalstarfsemi sinni í bálk G.“.

3.2. Gera skal eftirfarandi breytingar í öllum textanum:
Fyrra orðalag

Breytt orðalag

Deild 50 í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
1. endursk.

Deild 45 í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
2. endursk.

Deild 51 í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
1. endursk.

Deild 46 í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
2. endursk.

Deild 52 í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
1. endursk.

Deild 47 í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
2. endursk.

Í 5. þætti, „Fyrsta viðmiðunarár“ og í 9. þætti, „Skýrslur og forkannanir“ er tilvísuninni í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 1. endursk. haldið í 50., 51. og 52. deild.
4.

Ákvæðum 4. viðauka (sundurliðuð eining fyrir hagskýrslur um skipulag fyrirtækja í byggingariðnaði) skal breytt
sem hér segir:
Gera skal eftirfarandi breytingar í öllum textanum:
Fyrra orðalag

Flokkar 451 og 452 í atvinnugreinaflokkun Evrópu
sambandsins, 1. endursk.
5. 	

Breytt orðalag

Deildir 41 og 42 og flokkar 43.1 og 43.9 í atvinnu
greinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.

Ákvæðum 5. viðauka (sundurliðuð eining fyrir hagskýrslur um skipulag vátrygginga) er breytt sem hér segir:
Gera skal eftirfarandi breytingar í öllum textanum:
Fyrra orðalag

Deild 66, að undanskildri undirgrein 66.02 í atvinnu
greinaflokkun Evrópusambandsins, 1. endursk.
6. 	

Breytt orðalag

Deild 65, að undanskildum flokki 65.3 í atvinnugreina
flokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.

Ákvæðum 6. viðauka (sundurliðuð eining fyrir hagskýrslur um lánastofnanir) er breytt sem hér segir:
Gera skal eftirfarandi breytingar í öllum textanum:
Fyrra orðalag

Undirgreinar 65.12 og 65.22 í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 1. endursk.
7. 	

Breytt orðalag

Undirgreinar 64.19 og 64.92 í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 2. endursk.

Ákvæðum 7. viðauka (sundurliðuð eining fyrir hagskýrslur um lífeyrissjóði) er breytt sem hér segir:
Gera skal eftirfarandi breytingar í öllum textanum:
Fyrra orðalag

Undirgrein 66.02 í atvinnugreinaflokkun Evrópusam
bandsins, 1. endursk.

Breytt orðalag

Flokkur 65.3 í atvinnugreinaflokkun Evrópusam
bandsins, 2. endursk.
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III. VIÐAUKI
Viðaukum A, B, C og D við reglugerð (EB) nr. 1165/98 er breytt sem hér segir:
1.

Viðauki A

1.1. Eftirfarandi komi í stað a-liðar („gildissvið“) í viðauka A:
„a)

Gildissvið
Þessi viðauki gildir um alla starfsemi sem skráð er í bálkum B til E í atvinnugreinaflokkun Evrópusam
bandsins, 2. endursk., eða eftir atvikum, um allar vörur sem skráðar eru í bálkum B til E í vöruflokkun
eftir atvinnugreinum (CPA). Ekki er gerð krafa um upplýsingar fyrir deild 37, flokka 38.1 og 38.2 og deild
39 í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk. Heimilt er að breyta skránni yfir starfsemi í
samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 18. gr.“.

1.2. Eftirfarandi komi í stað 6., 7. og 8. mgr. c-liðar („Skrá yfir breytur“) í viðauka A:
„6.

Upplýsinga um framleiðslu (nr. 110) er ekki krafist fyrir deild 36 og flokka 35.3 og 38.3 í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 2. endursk.

7.

Upplýsinga um veltu (nr. 120, 121, 122) er ekki krafist fyrir bálka D og E í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 2. endursk.

8.

Upplýsingar um pantanir (nr. 130, 131, 132) er aðeins krafist fyrir eftirfarandi deildir atvinnugreinaflokkunar
Evrópusambandsins, 2. endursk.: 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Heimilt er að breyta skránni
yfir starfsemi í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 18. gr.“.

1.3. Eftirfarandi komi í stað 9. og 10. mgr. c-liðar („Skrá yfir breytur“) í viðauka A:
„9.

Ekki er gerð krafa um upplýsingar um breytur nr. 210, 220, 230 fyrir flokk 38.3 í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 2. endursk.

10.

Upplýsinga um framleiðsluverð eða einingarverðsvísitölu (nr. 310, 311, 312 og 340) er ekki krafist fyrir
eftirfarandi flokka eða undirgreinar atvinnugreinaflokkunar Evrópusambandsins, 2. endursk. annars vegar
og hins vegar vöruflokkunar eftir atvinnugreinum: 07.2, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 og 38.3. Heimilt er að
breyta skránni yfir starfsemi í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 18. gr.

11.

Breyturnar á innflutningsvísitölu (nr. 340) eru reiknaðar á grundvelli afurða vöruflokkunar eftir
atvinnugreinum. Innfluttar rekstrareiningar geta verið flokkaðar utan flokkanna í bálkum B til E í
atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.“.

1.4. Eftirfarandi komi í stað 1. og 2. mgr. f-liðar („Nákvæmnistig“) í viðauka A:
„1.

Senda skal allar breytur, að undanskildum breytum á innflutningsvísitölu (nr. 340), á bálkastigi (1 stafur)
og á deildarstigi, tveggja tölustafa þrepi í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk. Senda
skal breytu 340 á bálkastigi (1 stafur) og á tveggja stafa deildarstigi vöruflokkunar eftir atvinnugreinum.

2.

Auk þess ber að senda framleiðsluvísitöluna (nr. 110) og framleiðsluverðsvísitöluna (nr. 310, 311, 312) í
bálki C, samkvæmt kerfi atvinnugreinaflokkunar Evrópusambandsins, 2. endursk., með þremur og fjórum
tölustöfum. Í innsendum vísitölum framleiðslu og framleiðsluverðs með þremur og fjórum tölustöfum
verða að vera a.m.k. 90 % af heildarvirðisauka fyrir hvert aðildarríki í bálki C í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins (NACE), 2. endursk., á tilteknu grunnári. Þau aðildarríki, sem eru með minna en 4
% af heildarniðurstöðutölu Evrópubandalagsins sem heildarvirðisauka í bálki C í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 2. endursk. á tilteknu grunnári þurfa ekki að senda viðkomandi breytur á þessum
nákvæmnistigum.“

1.5. Í stað „atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 1. endursk.“ skal koma „atvinnugreinaflokkun Evrópusam
bandsins, 2. endursk.“ í 3. lið f-liðar („Nákvæmnistig“) í viðauka A.
1.6. Eftirfarandi komi í stað 4., 5., 6. og 7. liðar f-liðar („Nákvæmnistig“) í viðauka A:
„4.

Þar að auki skal senda allar breytur nema veltubreytur og breytur fyrir nýjar pantanir (nr. 120, 121, 122, 130,
131,132)fyriratvinnugreinaríheild,einsogþæreruskilgreindaríbálkumBtilEíatvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 2. endursk., og aðalatvinnugreinaflokkum (MIG), eins og þeir eru skilgreindir
íreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 586/2001 (1).

5.

Veltubreytur (nr. 120, 121, 122) skal senda fyrir atvinnugreinar í heild eins og þær eru skilgreindar í
bálkum B og C í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk., og í aðalatvinnugreinaflokkunum
(MIG), að undanskildum aðalatvinnugreinaflokkum sem skilgreindir eru fyrir starfsemi tengda orku.

(1) Stjtíð. EB L 86, 27.3.2001, bls. 11.
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6.

Senda skal breytur fyrir nýjar pantanir (nr. 130, 131, 132) fyrir heildarframleiðslu, bálki C í atvinnugreina
flokkun Evrópusambandsins, 2. endursk., og samantekt úr aðalatvinnugreinaflokkum, sem ná yfir allar
deildirnar í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk., sem skilgreindar eru í 8. lið c-liðar
(„Skrá yfir breytur“) í þessum viðauka.

7.

Senda skal innflutningsverðsbreytu (nr. 340) fyrir heildarsamtölu iðnaðarvara, bálkar B til E í vöruflokkun
eftir atvinnugreinum (CPA) og aðalatvinnugreinaflokkunum sem eru skilgreindir í samræmi við reglugerð
(EB) nr. 568/2001 á grundvelli vöruflokkunar eftir atvinnugreinum. Þau aðildarríki, sem ekki hafa tekið
upp evru sem gjaldmiðil, þurfa ekki að senda þessa breytu.“.

1.7. Eftirfarandi komi í stað 9. og 10. liðar f-liðar („Nákvæmnistig“) í viðauka A:
„9.

Senda skal breytur fyrir erlenda markaði (nr. 122, 132 og 312) samkvæmt aðgreiningu í lönd á evrusvæðinu
og lönd utan þess. Nota skal þessa skiptingu á atvinnugreinarnar í heild, eins og þær eru skilgreindar í bálkum
B til E í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk., í aðalatvinnugreinaflokkum, á bálkastigi
(1 bókstafur) og á deildarstigi (2 tölustafir) í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.
Ekki er krafist upplýsinga um bálka D og E í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.,
fyrir breytu 122. Að auki skal senda breytuna um innflutningsverð (nr. 340) samkvæmt skiptingunni í
lönd á evrusvæðinu og lönd utan þess. Nota skal þessa skiptingu á atvinnugreinarnar í heild, eins og
þær eru skilgreindar í bálkum B til E í vöruflokkun eftir atvinnugreinum, aðalatvinnugreinaflokkunum
(MIG), á bálkastigi (1 bókstafur) og á deildarstigi (2 tölustafir) í vöruflokkun eftir atvinnugreinum.
Fyrir aðgreininguna í lönd á evrusvæðinu og lönd utan þess getur framkvæmdastjórnin, í samræmi við
málsmeðferðina, sem mælt er fyrir um í 18. gr., ákveðið skilyrði fyrir beitingu evrópskra úrtakskerfa, eins
og þau eru skilgreind í d-lið fyrstu undirgreinar í 2. mgr. 4. gr. Evrópska úrtakskerfið kann að takmarka
umfang innflutningsverðsbreytunnar að því er varðar innflutning á vörum frá löndum utan evrusvæðisins.
Þau aðildarríki, sem hafa ekki tekið upp evru sem gjaldmiðil, þurfa ekki að gera greinarmun á löndum á
evrusvæðinu og löndum utan þess að því er varðar breytur 122, 132, 312 og 340.

10.

Þau aðildarríki, sem eru með minna en 1 % af heildarniðurstöðutölu Evrópubandalagsins sem heildar
virðisauka í bálkum B, C, D og E í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk., þurfa einungis
að senda gögn fyrir atvinnulífið í heild, aðalatvinnugreinaflokka og bálkastig atvinnugreinaflokkunar
Evrópusambandsins, 2. endursk., eða vöruflokkunar eftir atvinnugreinum.“

1.8. Eftirfarandi komi í stað 2. mgr. g-liðar („Skilafrestur gagna“) í viðauka A:
„2.

Skilafresturinn getur verið allt að 15 almanaksdögum lengri fyrir gögn á flokks-  og undurgreinarstigi
atvinnugreinaflokkunar Evrópusambandsins, 2. endursk., eða flokks- og undirgreinarstigi vöruflokkunar
eftir atvinnugreinum. Að því er varðar aðildarríki, sem eru með minna en 3 % af heildarniðurstöðutölu
Evrópubandalagsins sem heildarvirðisauka í bálkum B, C, D og E í atvinnugreinaflokkun Evrópusam
bandsins, 2. endursk., getur skilafresturinn verið allt að 15 almanaksdögum lengri fyrir gögn um allt
atvinnulífið, í aðalatvinnugreinaflokkum og á bálkastigi atvinnugreinaflokkunar Evrópusambandsins, 2.
endursk., eða á deildarstigi vöruflokkunar eftir atvinnugreinum.“.

1.9. Eftirfarandi málsgrein bætist við í i-lið („Fyrsta viðmiðunartímabil“) í viðauka A:
„Allar breytur skal senda fyrir fyrsta viðmiðunartímabilið í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2.
endursk., sem er janúar 2009 fyrir mánaðarleg gögn og fyrsti ársfjórðungur 2009 fyrir ársfjórðungsleg gögn.“.
2.

Viðauki B

2.1. Eftirfarandi komi í stað a-liðar („gildissvið“) í viðauka B:
„a)

Gildissvið

Þessi viðauki gildir um alla starfsemi sem skráð er í bálk F í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins (NACE),
2. endursk.“.
2.2. Í e-lið viðauka B („Viðmiðunartímabil“) komi „atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.“ í stað
„atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins“.
2.3. Eftirfarandi komi í stað 1. og 2. liðar f-liðar („Nákvæmnistig“) í viðauka B:
„1.

Senda skal breytur nr. 110, 210, 220 og 230 að minnsta kosti samkvæmt tveggja tölustafa kerfi atvinnu
greinaflokkunar Evrópusambandsins (NACE), 2. endursk.

2.

Breytnanna fyrir nýjar pantanir (nr. 130, 135 og 136) er aðeins krafist fyrir flokk 41.2 og 42. deild í atvinnu
greinaflokkun Evrópusambandsins (NACE), 2. endursk.“.

2.4. Í stað „atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 1. endursk.“ skal koma „atvinnugreinaflokkun Evrópusam
bandsins, 2. endursk.“ í 6. mgr. f-liðar („Nákvæmnistig“) í viðauka B.
2.5. Í stað „atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 1. endursk.“ skal koma „atvinnugreinaflokkun Evrópusam
bandsins, 2. endursk.“ í 2. mgr. g-liðar („Skilafrestur gagna“) í viðauka B.
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2.6. Eftirfarandi málsgrein bætist við í i-lið („Fyrsta viðmiðunartímabil“) í viðauka B:
„Allar breytur skal senda fyrir fyrsta viðmiðunartímabilið í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2.
endursk., sem er janúar 2009 fyrir mánaðarleg gögn og fyrsti ársfjórðungur 2009 fyrir ársfjórðungsleg gögn.“.
3.

Viðauki C

3.1. Eftirfarandi komi í stað a-liðar („Gildissvið“) í viðauka C:
„a)

Gildissvið

Þessi viðauki gildir um alla starfsemi sem skráð er í deild 47 í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins (NACE),
2. endursk.“.
3.2. Eftirfarandi komi í stað 1., 2., 3., 4. og 5. liðar f-liðar („Nákvæmnistig“) í viðauka C:
„1.

Veltubreytan (nr. 120) og breyturnar fyrir raunvirði sölu/sölumagns (nr. 330/123) ber að senda á því
nákvæmnistigi sem tilgreint er í 2. mgr. og 3. mgr. Breytuna fyrir heildarfjölda starfsmanna (nr. 210) ber
að senda á því nákvæmnistigi sem tilgreint er í 4. mgr.

2.

Nákvæmnistig endurflokkunar í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins (NACE), 2. endursk.: undir
greinar og flokkar:
Undirgrein 47.11,
Undirgrein 47.19,
Flokkur 47.2,
Flokkur 47.3,
samtala undirgreina (47.73, 47.74 og 47.75),
samtala undirgreina (47.51, 47.71 og 47.72),
samtala undirgreina (47.43, 47.52 og 47.54, 47.59 og 47.63),
samtala undirgreina (47.41, 47.42, 47.53, 47.61, 47.62, 47.64, 47.65, 47.76, 47.77 og 47.78),
Undirgrein 47.91.

3.

Samtölustig endurflokkunar í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins (NACE), 2. endursk.: undirgreinar
og flokkar:
samtala flokks og undirgreinar (47.11 og 47.2),
samtala flokka og undirgreina (47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8 og 47.9),
Deild 47
Deild 47, að undanskilinni 47.3

4.

Deild 47
Deild 47, að undanskilinni 47.3

5.

Þau aðildarríki, sem eru með veltu, sem er minni en 1 % af heildarniðurstöðutölu Evrópubandalagsins sem
heildarvirðisauka í deild 47 í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk., á tilteknu grunnári,
þurfa einungis að senda breyturnar um veltu (nr. 120) og raunvirði sölu/sölumagns (nr. 330/123) samkvæmt
nákvæmnistiginu sem er skilgreint í 3. mgr.“.
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3.3. Eftirfarandi komi í stað 1., 2. og 3. liðar g-liðar („Skilafrestur gagna“) í viðauka C:
„1.

Breyturnar velta (nr. 120) og raunvirði sölu/sölumagns (nr. 330/123) ber að senda innan tveggja mánaða
á því nákvæmnistigi sem tilgreint er í 2. lið f-þáttar í þessum viðauka. Skilafresturinn getur verið allt að
fimmtán dögum lengri fyrir þau aðildarríki sem eru með veltu í deild 47 í atvinnugreinaflokkun Evrópu
sambandsins, 2. endursk., á tilteknu grunnári sem er minna en 3 % af heildarniðurstöðutölu Evrópu
bandalagsins.

2.

Breyturnar velta (nr. 120) og raunvirði sölu/sölumagns (nr. 330/123) ber að senda innan eins mánaðar á
því nákvæmnistigi sem tilgreint er í 3. lið f-þáttar í þessum viðauka. Aðildarríkin geta ákveðið að taka þátt
í veltubreytunni og breytunum um raunvirði sölu/sölumagns nr. 120 og 330/123 með framlagi í samræmi
við evrópskt úrtakskerfi eins og það er skilgreint í d-lið fyrsta undirliðar í 2. lið 4. liðar. Skilyrðin fyrir
skiptingunni skal ákveða í samræmi við málsmeðferðina sem kveðið er á um í 18. gr.

3.

Breyturnar um heildarfjölda starfsmanna ber að senda innan tveggja mánaða frá lokum viðmiðunartíma
bilsins. Skilafresturinn getur verið allt að fimmtán dögum lengri fyrir þau aðildarríki sem eru með veltu í
deild 47 í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk., á tilteknu grunnári sem er minna en 3 %
af heildarniðurstöðutölu Evrópubandalagsins.

3.4. Eftirfarandi málsliður bætist við í i-lið („Fyrsta viðmiðunartímabil“) í viðauka C:
„Allar breytur skal senda fyrir fyrsta viðmiðunartímabilið í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2.
endursk., sem er janúar 2009 fyrir mánaðarleg gögn og fyrsti ársfjórðungur 2009 fyrir ársfjórðungsleg gögn.“.
4.

Viðauki D

4.1. Eftirfarandi komi í stað a-liðar („Gildissvið“) í viðauka D:
„a)

Gildissvið

Þessi viðauki gildir um alla starfsemi sem skráð er í deildir 45 og 46 og bálka H, til N og P til S í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins (NACE), 2. endursk.“.
4.2. Í stað „atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna, 1. endursk.“ skal koma „atvinnugreinaflokkun Evrópubanda
laganna, 2. endursk.“ í 4. lið d-liðar („Skrá yfir breytur“) í viðauka D.
4.3. Eftirfarandi komi í stað 1., 2., 3., 4. og 5. liðar. f-liðar („Nákvæmnistig“) í viðauka D:
„1.

Veltubreytuna (nr. 120) skal senda samkvæmt eftirfarandi flokkun í atvinnugreinaflokkun Evrópusam
bandsins (NACE), 2. endursk.:
46 á þriggja stafa þrepi
45, 45,2, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81.2, 82
samtala (45.1, 45.3 og 45.4),
samtala (55 og 56),
samtala (69 og 70.2).

2.

Breytuna yfir fjölda starfsmanna (nr. 210) skal senda samkvæmt eftirfarandi flokkun í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins (NACE), 2. endursk.:
Deildir 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
samtala (69, 70.2, 71, 73 og 74),
samtala (55 og 56),
samtala (78, 79, 80, 81.2 og 82).

3.

Fyrir deildir 45 og 46 í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins (NACE), 2. endursk., þurfa þau
aðildarríki, sem eru með veltu sem er minna en 4 % af heildarniðurstöðutölu Evrópubandalagsins á tilteknu
grunnári, aðeins að senda veltubreytuna á deildarstigi (2 tölustafir).
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4.

Þau aðildarríki, sem eru með heildarvirðisauka í bálkum H og J sem er minna en 4 % af heildarniðurstöðutölu
Evrópubandalagsins á tilteknu grunnári, þurfa aðeins að senda breytuna fyrir heildarfjölda starfsmanna (nr.
210) fyrir bálka H og J í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins (NACE), 2. endursk., á bálkastigi.

5.

Breytuna yfir framleiðsluverð (nr. 310) skal senda samkvæmt eftirfarandi atvinnustarfsemi og flokkun í
atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins (NACE), 2. endursk.:
49.4, 51, 52.1, 52.24, 53.1, 53.2, 61, 62, 63.1, 63.9, 71, 73, 78, 80, 81.2,
samtala (50.1 og 50.2),
samtala (69.1, 69.2 og 70.2).
Deild 78 í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins (NACE), 2. endursk., tekur til heildarverðs ráðninga
vinnuafls og veitingu starfsfólks.“

4.4. Eftirfarandi komi í stað 7. liðar f-liðar („Nákvæmnistig“) í viðauka D:
„7.

Fyrir deild 63 í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins (NACE), 2. endursk., þurfa þau aðildarríki,
sem eru með veltu sem er minna en 4 % af heildarniðurstöðutölu Evrópubandalagsins á tilteknu grunnári,
aðeins að senda breytuna yfir framleiðsluverð á deildarstigi (2 tölustafir).“.

4.5. Eftirfarandi komi í stað 3. liðar h-liðar („Forkannanir“) í viðauka D:
„3.

að meta hagkvæmni og mikilvægi gagnasöfnunar um:
i.

stjórnun eignarhaldsfélaga – atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins (NACE), 2. endursk.,
flokkar 64.2 og 70.1,

ii.

fasteignir – atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins (NACE), 2. endursk., deild 68,

iii.

rannsóknir og þróunarstarf – atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins (NACE), 2. endursk., deild
72,

iv.

leigustarfsemi – atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins (NACE), 2. endursk., deild 77,

v.

atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, bálkar K, P, Q, R, S,“.

4.6. Eftirfarandi málsgrein bætist við í i-lið („Fyrsta viðmiðunartímabil“) í viðauka D:
„Fyrsta viðmiðunartímabilið, sem ber að senda allar breytur fyrir í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2.
endursk., er fyrsti ársfjórðungur 2009.“.
4.7. Eftirfarandi komi í stað j-liðar („Aðlögunartímabil“) í viðauka D:
„j)

Aðlögunartímabil

Heimila má aðlögunartímabil, sem lýkur eigi síðar en 11. ágúst 2008 fyrir breytu nr. 310 í samræmi við máls
meðferðina sem mælt er fyrir um í 18. gr. Heimilt er að lengja aðlögunartímabil í eitt ár vegna innleiðingar
á breytu nr. 310 fyrir deildir 52, 69, 70, 71, 73, 78, 80 og 81 í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
2. endursk., í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 18. gr. Auk þessara aðlögunartímabila er heimilt
að veita þeim aðildarríkjum sem eru með veltu sem er minni en 1 % af heildarniðurstöðutölu Evrópubandalagsins
í atvinnustarfsemi sem vísað er til í fyrirsögn a) Gildissvið í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
2. endursk., að lengja aðlögunartímabil um eitt ár, í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 18. gr.“.
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IV. VIÐAUKI
Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2150/2002 er breytt sem hér segir:
1)

Í stað 1. þáttar komi eftirfarandi:
„Umfang
Taka skal hagskýrslurnar saman fyrir alla starfsemi sem er flokkuð í bálkum A til Q í atvinnugreinaflokkuninni
(NACE, 2. endursk.). Bálkarnir taka til allrar atvinnustarfsemi.
Til þessa viðauka telst einnig:
a) úrgangur frá heimilum,
b) úrgangur frá endurnýtingar- og/eða förgunarstarfsemi.“.

2)

Í stað töluliðar 1.1 í 8. þætti komi eftirfarandi:
„1.1. 	 eftirfarandi atriði, eins og þeim er líst m.t.t. atvinnugreinaflokkunar Evrópusambandsins, 2. endursk.:

Liður nr.

1

Kóði atvinnu
greinaflokkunar
Evrópusambandsins,
2. endurskoðun

Lýsing

Deild 01

Ræktun nytjajurta og búfjárrækt, veiðar og tengd þjónustustarfsemi

Deild 02

Skógrækt og skógarhögg

2

Deild 03

Fiskveiðar og fiskeldi

3

B-þáttur

Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu

4

Deild 10

Matvælaframleiðsla

Deild 11

Framleiðsla á drykkjarvörum

Deild 12

Framleiðsla á tóbaksvörum

Deild 13

Framleiðsla á textílvörum

Deild 14

Fatagerð

5

Deild 15

Framleiðsla á leðri og leðurvörum

6

Deild 16

Framleiðsla á viði, viðarvörum og korki, önnur en húsgagnagerð;
framleiðsla á vörum úr hálmi og fléttuefnum

7

Deild 17

Framleiðsla á pappír og pappírsvöru

Deild 18

Prentun og fjölföldun upptekins efnis

8

Deild 19

Framleiðsla á koksi og hreinsuðum olíuvörum

9

Deild 20

Framleiðsla á efnum og efnavörum

Deild 21

Framleiðsla á lyfjum og efnum til lyfjagerðar

Deild 22

Framleiðsla á gúmmí- og plastvörum

10

Deild 23

Framleiðsla á vörum úr málmlausum steinefnum

11

Deild 24

Framleiðsla málma

Deild 25

Framleiðsla á málmvörum, að undanskildum vélum og búnaði

Deild 26

Framleiðsla á tölvu-, rafeinda- og optískum vörum

Deild 27

Framleiðsla á rafbúnaði og heimilistækjum

Deild 28

Framleiðsla á öðrum ótöldum vélum og tækjum

Deild 29

Framleiðsla á vélknúnum ökutækjum og tengivögnum

Deild 30

Framleiðsla annarra farartækja

Deild 31

Framleiðsla á húsgögnum og innréttingum

Deild 32

Framleiðsla, ót.a.s.

Deild 33

Viðgerðir og uppsetning vélbúnaðar og tækja

14

D-þáttur

Rafmagns-, gas-, og hitaveitur

15

Deild 36

Vatnsveita, öflun og meðferð vatns

12

13
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Liður nr.

Kóði atvinnu
greinaflokkunar
Evrópusambandsins,
2. endurskoðun

Lýsing

Deild 37

Fráveita

Deild 39

Afmengun og önnur þjónusta við meðhöndlun úrgangs

16

Deild 38

Sorphirða, meðhöndlun og förgun sorps; endurnýting efnis

17

Bálkur F

Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð

18

19

Þjónustustarfsemi
Bálkur G, að
undanskildu 46.77

Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum

Bálkur H

Flutningar og geymsla

Bálkur I

Rekstur gististaða og veitingarekstur

Bálkur J

Upplýsingar og fjarskipti

Bálkur K

Fjármála- og vátryggingastarfsemi

Bálkur L

Fasteignaviðskipti

Bálkur M

Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi

Bálkur N

Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta

Bálkur O

Opinber stjórnsýsla og varnarmál; almannatryggingar

Bálkur P

Fræðslustarfsemi

Bálkur Q

Heilbrigðis- og félagsþjónusta

Bálkur R

Menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi

Bálkur S

Félagasamtök og önnur þjónustustarfsemi

Bálkur T

Atvinnurekstur innan heimilis, þjónustustarfsemi og framleiðsla á ýmis
konar vöru á heimilum til eigin nota

Bálkur U

Starfsemi stofnana og samtaka með úrlendisrétt

Undirgrein 46.77

Heildverslun með úrgangsefni og brotajárn“
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V. VIÐAUKI
Í stað b-liðar I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 808/2004 komi eftirfarandi:
„b)

Umfang
Þessi eining tekur til starfsemi í bálkum C til N og R og deild 95 í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins
(NACE 2. endursk.). Bálki K verður bætt við ef niðurstöður úr undangengnum forkönnunum eru jákvæðar.
Hagskýrslurnar verða teknar saman um fyrirtækjaeiningar.“.

________________________
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 158/2007

2015/EES/46/24

frá 16. febrúar 2007
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1358/2003 að því er varðar skrána yfir
flugvelli Bandalagsins (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUBANDALAGANNA

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 437/2003 frá 27. febrúar 2003 um hagskýrslur að því er
varðar farþega-, vöru- og póstflutninga í lofti (1), einkum 10. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í samræmi við 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 437/2003
skal framkvæmdastjórnin mæla fyrir um fyrirkomulag á
aðlögun forskrifta í viðaukunum við hana.

2)

Vegna þróunar á flutningum í lofti er nauðsynlegt að
uppfæra skrána yfir flugvelli Bandalagsins og flokkun
þeirra, sem kveðið er á um í I. viðauka við reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1358/2003 (2), í
samræmi við reglurnar sem settar eru fram í þeim viðauka.

3)

Því ber að breyta reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1358/2003 til samræmis við það.

4)

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Að því er varðar 2. mgr. 3. gr. og 3. mgr. 3. gr. reglugerðar
(EB) nr. 437/2003, kemur skráin sem sett er fram í viðaukanum
við þessa reglugerð í stað skrárinnar yfir flugvelli Bandalagsins
og flokkun þeirra, að undanskildum þeim flugvöllum þar sem
flutningaflug er tilfallandi eins og tilgreint er í I. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 1358/2003, eins og henni var breytt með
II. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 546/2005 (3).
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 16. febrúar 2007.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Joaquín ALMUNIA
framkvæmdastjóri.

_______

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 49, 17.2.2007, bls. 9. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2007 frá 6. júlí 2007 um
breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, sjá EESviðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 60, 13.12.2007, s. 30.
(1) Stjtíð. ESB L 66, 11.3.2003, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 1791/2006 (Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 1).
(2) Stjtíð. ESB L 194, 1.8.2003, bls. 9. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 1792/2006 (Stjtíð. ESB L 362, 20.12.2006, bls. 1).

(3)

Stjtíð. ESB L 91, 9.4.2005, bls. 5.
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VIÐAUKI
Skrá yfir flugvelli Bandalagsins frá 1. janúar 2007
Belgía: Skrá yfir flugvelli í Bandalaginu
ICAO-kóði
flugvallar

Heiti flugvallar

Flokkun flugvallar
2007

EBAW

Antwerpen/Deurne

2

EBBR

Bruxelles/National
Brussel/Nationaal

3

EBCI

Charleroi/Brussels South

3

EBLG

Liège/Bierset

3

EBOS

Oostende

2

Búlgaría: Skrá yfir flugvelli í Bandalaginu
ICAO-kóði
flugvallar

Heiti flugvallar

Flokkun flugvallar
2007

LBBG

Burgas

3

LBPD

Plovdiv

1

LBSF

Sofia

3

LBWN

Varna

3

Tékkland: Skrá yfir flugvelli í Bandalaginu
ICAO-kóði
flugvallar

Heiti flugvallar

Flokkun flugvallar
2007

LKKV

Karlovy Vary

1

LKMT

Ostrava/Mošnov

2

LKPR

Praha/Ruzyně

3

LKTB

Brno-Tuřany

2

Danmörk: Skrá yfir flugvelli í Bandalaginu
ICAO-kóði
flugvallar

Heiti flugvallar

Flokkun flugvallar
2007

EKAH

Århus

2

EKBI

Billund

3

EKCH

Copenhagen Kastrup

3

EKEB

Esbjerg

2

EKKA

Karup

2

EKRK

Copenhagen Roskilde

1

EKRN

Bornholm

2

EKSB

Sønderborg

1

EKYT

Aalborg

2
Þýskaland: Skrá yfir flugvelli í Bandalaginu

ICAO-kóði
flugvallar

Heiti flugvallar

Flokkun flugvallar
2007

EDAC

Altenburg-Nobitz

1

EDDB

Berlin-Schönefeld

3

EDDC

Dresden

3

EDDE

Erfurt

2
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ICAO-kóði
flugvallar

Heiti flugvallar
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Flokkun flugvallar
2007

EDDF

Frankfurt/Main

3

EDDG

Münster/Osnabrück

2

EDDH

Hamburg

3

EDDI

Berlin-Tempelhof

2

EDDK

Köln/Bonn

3

EDDL

Düsseldorf

3

EDDM

München

3

EDDN

Nürnberg

3

EDDP

Leipzig, Halle

3

EDDR

Saarbrücken

2

EDDS

Stuttgart

3

EDDT

Berlin-Tegel

3

EDDV

Hannover

3

EDDW

Bremen

3

EDFH

Hahn

3

EDFM

Mannheim-Neuostheim

1

EDHK

Kiel-Holtenau

1

EDHL

Lübeck

2

EDLN

Mönchengladbach

1

EDLP

Paderborn/Lippstadt

2

EDLV

Niederrhein

2

EDLW

Dortmund

3

EDMA

Augsburg-Mühlhausen

1

EDNY

Friedrichshafen

2

EDOG

Gransee

1

EDOR

Rostock-Laage

2

EDQM

Hof

1

EDTK

Karlsruhe

2

EDVE

Braunschweig

1

EDWG

Wangerooge

1

EDWJ

Juist

1

EDWS

Norden-Norddeich

1

EDXP

Harle

1

EDXW

Westerland/Sylt

1

ETNU

Neubrandenburg

1

Eistland: Skrá yfir flugvelli í Bandalaginu
ICAO-kóði
flugvallar

Heiti flugvallar

Flokkun flugvallar
2007

EECL

Tallinn/City Hall

1

EETN

Tallinn/Ülemiste

2

Grikkland: Skrá yfir flugvelli í Bandalaginu
ICAO-kóði
flugvallar

Heiti flugvallar

Flokkun flugvallar
2007

LGAL

Alexandroupolis

2

LGAV

Athens

3

LGBL

Nea Anchialos

1

20.8.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ICAO-kóði
flugvallar

Heiti flugvallar

Nr. 46/499

Flokkun flugvallar
2007

LGHI

Chios

2

LGIK

Ikaria

1

LGIO

Ioannina

1

LGIR

Irakleion

3

LGKC

Kithira

1

LGKF

Kefallinia

2

LGKL

Kalamata

1

LGKO

Kos

3

LGKP

Karpathos

2

LGKR

Kerkyra

3

LGKV

Kavala

2

LGLE

Leros

1

LGLM

Limnos

1

LGMK

Mykonos

2

LGML

Milos

1

LGMT

Mytilini

2

LGNX

Naxos

1

LGPA

Paros

1

LGPZ

Aktio

2

LGRP

Rodos

3

LGRX

Araxos

1

LGSA

Chania

3

LGSK

Skiathos

2

LGSM

Samos

2

LGSR

Santorini

2

LGST

Siteia

1

LGTS

Thessaloniki

3

LGZA

Zakynthos

2

Spánn: Skrá yfir flugvelli í Bandalaginu
ICAO-kóði
flugvallar

Heiti flugvallar

Flokkun flugvallar
2007

GCFV

Puerto del Rosario/Fuerteventura

3

GCGM

Gomera

1

GCHI

Hierro

2

GCLA

Santa Cruz de la Palma

2

GCLP

Las Palmas/Gran Canaria

3

GCRR

Arrecife/Lanzarote

3

GCTS

Tenerife Sur-Reina Sofía

3

GCXO

Tenerife Norte

3

GECT

Ceuta

1

GEML

Melilla

2

LEAL

Alicante

3

LEAM

Almería

2

LEAS

Avilés/Asturias

2

LEBB

Bilbao

3

LEBL

Barcelona

3
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flugvallar

Heiti flugvallar

20.8.2015

Flokkun flugvallar
2007

LEBZ

Badajoz/Talavera la Real

1

LECO

La Coruña

2

LEGE

Girona/Costa Brava

3

LEGR

Granada

2

LEIB

Ibiza

3

LEJR

Jerez

2

LELC

Murcia-San Javier

2

LELN

León

1

LEMD

Madrid/Barajas

3

LEMG

Málaga

3

LEMH

Menorca/Mahón

3

LEPA

Palma de Mallorca

3

LERJ

Logroño

1

LEPP

Pamplona

2

LERS

Reus

2

LESA

Salamanca

1

LESO

San Sebastián

2

LEST

Santiago

3

LEVC

Valencia

3

LEVD

Valladolid

2

LEVT

Vitoria

2

LEVX

Vigo

2

LEXJ

Santander

2

LEZG

Zaragoza

2

LEZL

Sevilla

3

Frakkland: Skrá yfir flugvelli í Bandalaginu
ICAO-kóði
flugvallar

Heiti flugvallar

Flokkun flugvallar
2007

FMEE

St-Denis-Roland-Garros (Réunion)

3

FMEP

Saint-Pierre-Pierrefonds (Réunion)

1

LFBA

Agen — La Garenne

1

LFBD

Bordeaux — Mérignac

3

LFBE

Bergerac — Roumanière

2

LFBH

La Rochelle — Île de Ré

1

LFBI

Poitiers — Biard

1

LFBL

Limoges

2

LFBO

Toulouse-Blagnac

3

LFBP

Pau — Pyrénées

2

LFBT

Tarbes — Lourdes — Pyrénées

2

LFBV

Brive — Laroche

1

LFBZ

Biarritz — Bayonne — Anglet

2

LFCK

Castres — Mazamet

1

LFCR

Rodez — Marcillac

2

LFDN

Rochefort — Saint-Agnant

1

LFJL

Metz — Nancy — Lorraine

2

LFKB

Bastia — Poretta

2
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Flokkun flugvallar
2007

LFKC

Calvi — Sainte-Catherine

2

LFKF

Figari — Sud Corse

2

LFKJ

Ajaccio — Campo Dell’Oro

2

LFLB

Chambéry — Aix-les-Bains

2

LFLC

Clermont-Ferrand — Auvergne

2

LFLL

Lyon — St-Exupéry

3

LFLP

Annecy — Meythet

1

LFLS

Grenoble — St-Geoirs

2

LFLW

Aurillac — Tronquières

1

LFLX

Châteauroux/ —Déols

1

LFMD

Cannes — Mandelieu

1

LFMH

St-Étienne — Bouthéon

1

LFMK

Carcassonne

2

LFML

Marseille — Provence

3

LFMN

Nice — Côte d’azur

3

LFMP

Perpignan — Rivesaltes

2

LFMT

Montpellier — Méditerranée

2

LFMU

Béziers — Vias

1

LFMV

Avignon — Caumont

1

LFOB

Beauvais — Tillé

3

LFOH

La Havre — Octeville

1

LFOK

Châlons — Vatry

2

LFOP

Rouen — Vallée de Seine

1

LFOT

Tours — St-Symphorien

1

LFPG

Paris — Charles-de-Gaulle

3

LFPO

Paris — Orly

3

LFQQ

Lille — Lesquin

2

LFRB

Brest — Guipavas

2

LFRD

Dinard — Pleurtuit

2

LFRG

Deauville — St-Gatien

1

LFRH

Lorient

2

LFRK

Caen — Carpiquet

1

LFRN

Rennes — St-Jacques

2

LFRO

Lannion — Servel

1

LFRQ

Quimper — Cornouaille

1

LFRS

Nantes — Atlantique

3

LFSB

Bâle — Mulhouse

3

LFSR

Reims — Champagne

1

LFST

Strasbourg

3

LFTH

Toulon — Hyères

2

LFTW

Nîmes — Arles — Camargue

2

SOCA

Cayenne — Rochambeau (Guyane)

2

TFFF

Fort-de-France (Martinique)

3

TFFG

St-Martin — Grand-Case (Guadeloupe)

2

TFFJ

St-Barthélemy (Guadeloupe)

2

TFFR

Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)

3
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Írland: Skrá yfir flugvelli í Bandalaginu
ICAO-kóði
flugvallar

Heiti flugvallar

Flokkun flugvallar 2007

EICA

Connemara Regional Airport

1

EICK

Cork

3

EICM

Galway

2

EIDL

Donegal

1

EIDW

Dublin

3

EIKN

Connaught Regional Airport

2

EIKY

Kerry

2

EINN

Shannon

3

EISG

Sligo Regional Airport

1

EIWF

Waterford

1

Ítalía: Skrá yfir flugvelli í Bandalaginu
ICAO-kóði
flugvallar

Heiti flugvallar

Flokkun flugvallar
2007

LIBC

Crotone

1

LIBD

Bari-Palese Macchie

3

LIBP

Pescara

2

LIBR

Brindisi-Casale

2

LICA

Lamezia Terme

2

LICC

Catania-Fontanarossa

3

LICD

Lampedusa

2

LICG

Pantelleria

1

LICJ

Palermo-Punta Raisi

3

LICR

Reggio di Calabria

1

LICT

Trapani-Birgi

2

LIEA

Alghero-Fertilia

2

LIEE

Cagliari-Elmas

3

LIEO

Olbia-Costa Smeralda

3

LIMC

Milano-Malpensa

3

LIME

Bergamo-Orio al Serio

3

LIMF

Torino-Caselle

3

LIMJ

Genova-Sestri

2

LIML

Milano-Linate

3

LIMP

Parma

1

LIMZ

Cuneo/Levaldigi

1

LIPB

Bolzano

1

LIPE

Bologna-Borgo Panigale

3

LIPH

Treviso-Sant’Angelo

2

LIPK

Forlì

2

LIPO

Brescia Montichiari

2

LIPQ

Trieste-Ronchi dei Legionari

2

LIPR

Rimini

2

LIPX

Verona-Villafranca

3

LIPY

Ancona-Falconara

2

LIPZ

Venezia-Tessera

3

LIRA

Roma-Ciampino

3
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Flokkun flugvallar
2007

LIRF

Roma-Fiumicino

3

LIRN

Napoli-Capodichino

3

LIRP

Pisa-San Giusto

3

LIRQ

Firenze-Peretola

3

LIRZ

Perugia

1
Kýpur: Skrá yfir flugvelli í Bandalaginu

ICAO-kóði
flugvallar

Heiti flugvallar

Flokkun flugvallar
2007

LCLK

Larnaka

3

LCPH

Pafos

3
Lettland: Skrá yfir flugvelli í Bandalaginu

ICAO-kóði
flugvallar

EVRA

Heiti flugvallar

Rīga

Flokkun flugvallar
2007

3
Litháen: Skrá yfir flugvelli í Bandalaginu

ICAO-kóði
flugvallar

Heiti flugvallar

Flokkun flugvallar
2007

EYKA

Kaunas

1

EYPA

Palanga

1

EYVI

Vilnius

2
Lúxemborg: Skrá yfir flugvelli í Bandalaginu

ICAO-kóði
flugvallar

ELLX

Heiti flugvallar

Luxembourg

Flokkun flugvallar
2007

3
Ungverjaland: Skrá yfir flugvelli í Bandalaginu

ICAO-kóði
flugvallar

Heiti flugvallar

Flokkun flugvallar
2007

LHBP

Budapest-Ferihegy

3

LHDC

Debrecen

1

LHSM

Sármellék-Balaton

1

Malta: Skrá yfir flugvelli í Bandalaginu
ICAO-kóði
flugvallar

LMML

Heiti flugvallar

Malta/Luqa

Flokkun flugvallar
2007

3
Holland: Skrá yfir flugvelli í Bandalaginu

ICAO-kóði
flugvallar

Heiti flugvallar

Flokkun flugvallar
2007

EHAM

Amsterdam-Schiphol

3

EHBK

Maastricht-Aachen

2

EHEH

Eindhoven/Welschap

2

EHGG

Eelde/Groningen

1

EHRD

Rotterdam/Zestienhoven

2
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Austurríki: Skrá yfir flugvelli í Bandalaginu
ICAO-kóði
flugvallar

Heiti flugvallar

Flokkun flugvallar
2007

LOWG

Graz

2

LOWI

Innsbruck

2

LOWK

Klagenfurt

2

LOWL

Linz

2

LOWS

Salzburg

3

LOWW

Wien/Schwechat

3

Pólland: Skrá yfir flugvelli í Bandalaginu
ICAO-kóði
flugvallar

Heiti flugvallar

Flokkun flugvallar
2007

EPBG

Bydgoszcz – Szwederowo

1

EPGD

Gdańsk – Rębiechowo

2

EPKK

Kraków – Balice

3

EPKT

Katowice – Pyrzowice

2

EPPO

Poznań – Ławica

2

EPRZ

Rzeszów – Jasionka

1

EPSC

Szczecin – Goleniów

1

EPWA

Warszawa – Okęcie

3

EPWR

Wrocław – Strachowice

2

EPLL

Lódź – Lublinek

1
Portúgal: Skrá yfir flugvelli í Bandalaginu

ICAO-kóði
flugvallar

Heiti flugvallar

Flokkun flugvallar
2007

LPFL

Flores

1

LPFR

Faro

3

LPFU

Madeira/Madeira

3

LPHR

Horta

2

LPLA

Lajes

2

LPPD

Ponta Delgada

2

LPPO

Santa Maria

1

LPPR

Porto

3

LPPS

Porto Santo

2

LPPT

Lisboa

3
Rúmenía: Skrá yfir flugvelli í Bandalaginu

ICAO-kóði
flugvallar

Heiti flugvallar

Flokkun flugvallar
2007

LRBC

Bacău

1

LRBS

București/Băneasa

2

LRCK

Constanța/M. Kogălniceanu

1

LRCL

Cluj-Napoca/Someșeni

2

LRIA

Iași

1

LROD

Oradea

1

LROP

București/Otopeni

3

LRSB

Sibiu/Turnișor

1

LRTR

Timișoara/Giarmata

2
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Slóvenía: Skrá yfir flugvelli í Bandalaginu
ICAO-kóði
flugvallar

LJLJ

Heiti flugvallar

Ljubljana

Flokkun flugvallar
2007

2
Slóvakía: Skrá yfir flugvelli í Bandalaginu

ICAO-kóði
flugvallar

Heiti flugvallar

Flokkun flugvallar
2007

LZIB

Bratislava

2

LZKZ

Košice

2

LZSL

Sliač

1

LZTT

Poprad-Tatry

1
Finnland: Skrá yfir flugvelli í Bandalaginu

ICAO-kóði
flugvallar

EFHK

Heiti flugvallar

Flokkun flugvallar
2007

Helsinki-Vantaa

3

EFIV

Ivalo

2

EFJO

Joensuu

2

EFJY

Jyväskylä

2

EFKE

Kemi-Tornio

1

EFKI

Kajaani

1

EFKK

Kruunupyy

1

EFKS

Kuusamo

1

EFKT

Kittilä

2

EFKU

Kuopio

2

EFLP

Lappeenranta

1

EFMA

Mariehamn

1

EFOU

Oulu

2

EFPO

Pori

1

EFRO

Rovaniemi

2

EFSA

Savonlinna

1

EFSI

Seinäjoki

1

EFTP

Tampere-Pirkkala

2

EFTU

Turku

2

EFVA

Vaasa

2

EFVR

Varkaus

1
Svíþjóð: Skrá yfir flugvelli í Bandalaginu

ICAO-kóði
flugvallar

Heiti flugvallar

Flokkun flugvallar
2007

ESDF

Ronneby

2

ESGG

Göteborg-Landvetter

3

ESGJ

Jönköping

1

ESGP

Göteborg City

2

ESGT

Trollhättan/Vänersborg

1

ESKN

Stockholm/Skavsta

3

ESMK

Kristianstad/Everöd

1

ESMQ

Kalmar

2

ESMS

Malmö-Sturup

3

Nr. 46/506

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ICAO-kóði
flugvallar

Heiti flugvallar

20.8.2015

Flokkun flugvallar
2007

ESMT

Halmstad

1

ESMX

Växjö/Kronoberg

2

ESNG

Gällivare

1

ESNK

Kramfors

1

ESNL

Lycksele

1

ESNN

Sundsvall-Härnösand

2

ESNO

Örnsköldsvik

1

ESNQ

Kiruna

2

ESNS

Skellefteå

2

ESNU

Umeå

2

ESNX

Arvidsjaur

1

ESOE

Örebro

1

ESOK

Karlstad

2

ESOW

Stockholm/Västerås

2

ESPA

Luleå

2

ESPC

Östersund

2

ESSA

Stockholm-Arlanda

3

ESSB

Stockholm-Bromma

2

ESSD

Borlänge

1

ESSL

Linköping/Saab

1

ESSP

Norrköping

1

ESSV

Visby

2

ESTA

Ängelholm

2

Bretland: Skrá yfir flugvelli í Bandalaginu
ICAO-kóði
flugvallar

Heiti flugvallar

Flokkun flugvallar
2007

EGAA

Belfast International

3

EGAC

Belfast City

3

EGAE

City of Derry (Eglinton)

2

EGBB

Birmingham

3

EGBE

Coventry

2

EGCC

Manchester

3

EGCN

Doncaster Sheffield

2

EGDG

Newquay

2

EGFF

Cardiff Wales

3

EGGD

Bristol

3

EGGP

Liverpool

3

EGGW

Luton

3

EGHC

Lands End

1

EGHD

Plymouth

1

EGHE

Isles of Scilly (St.Marys)

1

EGHH

Bournemouth

2

EGHI

Southampton

3

EGHK

Penzance Heliport

1

EGHT

Isles of Scilly (Tresco)

1

EGKK

Gatwick

3
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Flokkun flugvallar
2007

EGLC

London City

3

EGLL

Heathrow

3

EGMH

Kent International

2

EGNH

Blackpool

2

EGNJ

Humberside

2

EGNM

Leeds Bradford

3

EGNR

Hawarden

1

EGNT

Newcastle

3

EGNV

Durham Tees Valley

2

EGNX

Nottingham East Midlands

3

EGPA

Kirkwall

1

EGPB

Sumburgh

1

EGPC

Wick

1

EGPD

Aberdeen

3

EGPE

Inverness

2

EGPF

Glasgow

3

EGPH

Edinburgh

3

EGPI

Islay

1

EGPK

Prestwick

3

EGPL

Benbecula

1

EGPM

Scatsta

2

EGPN

Dundee

1

EGPO

Stornoway

1

EGSH

Norwich

2

EGSS

Stansted

3

EGTE

Exeter

2
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REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (EB) nr. 1365/2006

20.8.2015
2015/EES/46/25

frá 6. september 2006
um hagskýrslur um vöruflutninga á skipgengum vatnaleiðum og niðurfellingu tilskipunar ráðsins
80/1119/EBE (*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA,

5)

Safna ætti hagskýrslum Bandalagsins um allar gerðir
flutninga samkvæmt almennum hugmyndum og
stöðlum í því skyni að ná fram sem mestum mögulegum
sambærileika milli flutningsmáta.

6)

Þar eð flutningastarfsemi á skipgengum vatnaleiðum fer
ekki fram í öllum aðildarríkjum eru áhrifin af þessari
reglugerð takmörkuð við þau aðildarríki þar sem þessi
flutningsmáti er við lýði.

7)

Þar eð aðildarríkin geta ekki náð til fulls markmiðum
reglugerðar þessarar, þ.e. að koma á sameiginlegum
hagskýrslustöðlum, sem gera kleift að afla samhæfðra
gagna, hvert í sínu lagi og markmiðin nást þar af
leiðandi betur á vettvangi Bandalagsins, getur
Bandalagið samþykkt ráðstafanir í samræmi við
nálægðarregluna, sbr. 5. gr. sáttmálans. Í samræmi við
meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram í þeirri grein,
er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í þessari
reglugerð til að ná þessu markmiði.

8)

Í reglugerð ráðsins (EB) nr. 322/97 frá 17. febrúar 1997
um hagskýrslur Bandalagsins (3) er kveðið á um
viðmiðunarramma fyrir ákvæði þessarar reglugerðar.

9)

Nauðsynlegar ráðstafanir til framkvæmdar þessari
reglugerð skulu samþykktar í samræmi við ákvörðun
ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um
meðferð framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni
er falið (4).

10)

Samráð hefur verið haft við hagskýrsluáætlunarnefndina, sem komið var á fót með ákvörðun ráðsins
89/382/EBE, KBE (5), í samræmi við 3. gr. þeirrar
ákvörðunar.

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
1. mgr. 285. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr.
sáttmálans (1),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Skipgengar vatnaleiðir eru mikilvægur hluti af
flutninganeti Bandalagsins og efling flutninga um
skipgengar vatnaleiðir er eitt af markmiðum
sameiginlegrar stefnu í flutningamálum, bæði til efla
efnahagslega skilvirkni og til að draga úr orkunotkun og
umhverfisáhrifum af flutningum, eins og lýst er í
hvítbók framkvæmdastjórnarinnar: „Stefna Evrópu í
flutningamálum fram til 2010: tími ákvarðanatöku“.

2)

Framkvæmdastjórnin hefur þörf fyrir hagskýrslur um
vöruflutninga á skipgengum vatnaleiðum til að geta
vaktað og þróað sameiginlegu stefnuna í flutningamálum, sem og flutningstengda þætti í stefnunum um
landsvæðin og samevrópsk netkerfi.

3)

4)

Hagskýrslum um skipgengar vatnaleiðir hefur verið
safnað samkvæmt tilskipun ráðsins 80/1119/EBE frá
17. nóvember 1980 um hagskýrslur um vöruflutninga á
skipgengum vatnaleiðum (2) sem uppfyllir ekki lengur
kröfur sem nú eru gerðar á þessu sviði. Því er
viðeigandi að leysa þá tilskipun af hólmi með nýjum
gerningi sem víkkar út gildissvið hennar og bætir
skilvirkni hennar.

Af þessum sökum ber að fella tilskipun 80/1119/EBE úr
gildi.

________________

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 264, 25.9.2006, bls. 1. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 38/2007 frá 27. apríl
2007 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn,
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 38, 9.8.2007,
s. 43.
(1) Álit Evrópuþingsins frá 17. janúar 2006 (hefur enn ekki verið birt í
Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 24. júlí 2006.
(2) Stjtíð. EB L 339, 15.12.1980, bls. 30. Tilskipuninni var síðast breytt með
aðildarlögunum frá 2003.

________________

( 3)
( 4)
( 5)

Stjtíð. EB L 52, 22.2.1997, bls. 1. Reglugerðin, eins og henni var breytt
með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. ESB
L 284, 31.10.2003, bls. 1).
Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. Ákvörðun, eins og henni var breytt
með ákvörðun 2006/512/EB (Stjtíð. ESB L 200, 22.7.2006, bls. 11).
Stjtíð. EB L 181, 28.6.1989, bls. 47.
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Efni
Með þessari reglugerð eru settar sameiginlegar reglur um
hagskýrslugerð Bandalagsins að því er varðar skipgengar
vatnaleiðir.

2. gr.

Nr. 46/509

b) „skip í siglingum á skipgengum vatnaleiðum“: fljótandi far
sem hannað er til vöruflutninga eða almennra
farþegaflutninga á skipgengum vatnaleiðum.
c) „ríkisfang skips“: vísun í landið þar sem skip í siglingum á
skipgengum vatnaleiðum er skráð.

4. gr.
Gagnasöfnun
1. Gögnum skal safnað í samræmi við töflurnar í viðaukum
A til D.

Gildissvið
1. Aðildarríki skulu senda framkvæmdastjórninni (Hagstofu
Evrópubandalaganna) gögn sem varða flutninga á skipgengum
vatnaleiðum á yfirráðasvæði þeirra.
2. Aðildarríki, þar sem heildarmagn vöru, sem flutt er árlega
á skipgengum vatnaleiðum í innanlandsflutningum, alþjóðlegum flutningum eða gegnumflutningi, fer yfir 1 000 000
tonn, skulu útvega gögnin sem um getur í 1. mgr. 4. gr.

2. Í því tilviki sem um getur í 3. mgr. 2. gr., skal safna
gögnum í samræmi við töfluna í viðauka E.
3. Að því er varðar þessa reglugerð skulu vörur flokkaðar í
samræmi við viðauka F.

5. gr.
Sending gagna

3. Með fyrirvara um 2. mgr., skulu aðildarríki þar sem ekki
er neinn alþjóðlegur flutningur eða gegnumflutningur á
skipgengum vatnaleiðum, en árlegt heildarmagn vöru á
skipgengum vatnaleiðum, sem flutt er innanlands, fer yfir
1 000 000 tonn, aðeins útvega gögnin sem krafist er skv.
2. mgr. 4. gr.
4. Þessi reglugerð gildir ekki um:
a) vöruflutninga með skipum með burðargetu undir 50
tonnum,

1. Fyrsta athugunartímabilið skal hefjast 1. janúar 2007.
Sending gagna skal eiga sér stað eins fljótt og unnt er og eigi
síðar en fimm mánuðum eftir að viðkomandi athugunartímabili lýkur.
2. Fyrstu þrjú árin sem þessari reglugerð er beitt má, í
samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 10. gr.,
framlengja þann frest sem veittur er til að senda gögnin skv. 1.
mgr. Hámarksfresturinn sem veittur er fyrir sendingu, þ.m.t.
sérhver framlenging sem er gefin, skal ekki vera lengri en átta
mánuðir.

b) skip sem aðallega eru notuð fyrir farþegaflutninga,
Í viðauka G eru settir fram framlengingarfrestir fyrir sendingu.

c) ferjur,
d) skip sem ekki eru notuð í viðskiptalegum tilgangi af
hafnarstjórnum og opinberum yfirvöldum,
e) skip sem eingöngu eru notuð undir eldsneyti eða sem
geymsla,
f) skip sem ekki eru notuð til vöruflutninga, s.s fiskiskip,
dýpkunarprammar, fljótandi verkstæði, húsbátar og
skemmtibátar.

3. gr.
Skilgreiningar
Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér
segir:
a) „skipgengar vatnaleiðir“: vatnasvið sem ekki er hluti af
hafinu, sem skip með flutningsgetu ekki undir 50 tonnum
geta siglt yfir þegar þau eru eðlilega hlaðin. Þetta hugtak
nær yfir bæði skipgengar ár og vötn og skipgengna skurði,

6. gr.
Miðlun
Hagskýrslum Bandalagsins, sem byggjast á gögnunum sem
um getur í 4. gr., skal miðlað álíka oft og mælt er fyrir um að
aðildarríkin sendi inn gögn.

7. gr.
Gæði gagna
1. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna)
skal þróa og birta aðferðafræðilegar kröfur og viðmiðanir sem
hannaðar eru til að tryggja gæði þeirra gagna sem tekin eru
saman, í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr.
10. gr.,
2. Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til
að tryggja gæði gagnanna sem send eru.
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3. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna)
skal meta gæði gagnanna sem send eru. Aðildarríki skulu láta
framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópubandalaganna) í té
skýrslu sem inniheldur þær upplýsingar og gögn sem hún
óskar eftir til að geta sannreynt gæði gagnanna sem send eru.

d) tilhögun á sendingu gagna til framkvæmdastjórnarinnar
(Hagstofu Evrópubandalaganna) þ.m.t. stöðlum um
gagnaskipti (5. gr.),

8. gr.

f) þróun og birtingu aðferðafræðilegra krafna og viðmiða
(7. gr.).

Skýrsla um framkvæmd
Framkvæmdastjórnin skal, fyrir 15. október 2009 og eftir
samráð við hagskýrsluáætlunarnefndina, leggja skýrslu fyrir
Evrópuþingið og ráðið um framkvæmd þessarar reglugerðar. Í
þeirri skýrslu skal einkum:
a) lagt mat á þann ávinning sem Bandalagið, aðildarríkin og
veitendur og notendur tölfræðilegra upplýsinga hafa af
hagskýrslunum sem gerðar eru, miðað við kostnað þeirra,
b) lagt mat á gæði þeirra hagskýrslna sem eru gerðar,
c) tilgreina svið þar sem mögulegt er að gera umbætur og
allar breytingar sem teljast nauðsynlegar í ljósi fenginna
niðurstaðna.

e) tilhögun á miðlun niðurstaðna frá framkvæmdastjórninni
(Hagstofu Evrópubandalaganna) (6. gr.),

10. gr.
Nefndarmeðferð
1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar hagskýrsluáætlunarnefndar sem komið var á fót með 1. gr. ákvörðunar
89/382/EBE, KBE.
2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda 5. og 7. gr.
ákvörðunar 1999/468/EB, með hliðsjón af ákvæðum 8. gr.
hennar.
Fresturinn, sem um getur í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar
1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir.
3. Nefndin setur sér starfsreglur.

9. gr.
Framkvæmdarráðstafanir
Mæla skal fyrir um ráðstafanir
reglugerð, þ.m.t. ráðstafanir
efnahagslegum og tæknilegum
málsmeðferðina sem um getur
ráðstafanir skulu varða:

til framkvæmdar þessari
sem hafa hliðsjón af
horfum, í samræmi við
í 2. mgr. 10. gr. Slíkar

a) aðlögun viðmiðunarmarksins fyrir hagskýrslugerð um
flutninga á skipgengum vatnaleiðum (2. gr.),

11. gr.
Umbreytingarákvæði og niðurfelling
1. Aðildarríki skulu láta í té niðurstöður hagskýrslna fyrir
árið 2006 í samræmi við tilskipun 80/1119/EBE.
2. Tilskipun 80/1119/EBE er hér með felld úr gildi frá og
með 1. janúar 2007.
12. gr.

b) aðlögun á skilgreiningunum og viðbótarskilgreiningunum
(3. gr.),

Gildistaka

c) aðlögun á umfangi gagnasöfnunarinnar og innihaldi
viðaukanna (4. 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 Strassborg 6. september 2006.
Fyrir hönd Evrópuþingsins,

Fyrir hönd ráðsins,

J. BORRELL FONTELLES

P. LEHTOMÄKI

forseti.

forseti.
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VIÐAUKI A
Tafla A1 Vöruflutningar eftir tegund vara (ársgögn)
Þættir

Lýsing kóða

Flokkunarkerfi

Tafla

Tveir stafir

A1

Skýrslugjafarland

Tveggja bókstafa

ISO-landskóði

Ár

4 tölustafir

áááá

Land þar sem fermt er/svæði
þar sem fermt er

Tveir bókstafir eða fjórir
stafir

ISO-landskóði eða flokkun
hagskýrslusvæða II (NUTS II)

Land þar sem affermt er/svæði
þar sem affermt er

Tveir bókstafir eða fjórir
stafir

ISO-landskóði eða flokkun
hagskýrslusvæða II (NUTS II)

Tegund flutninga

1 tölustafur

1 = landsbundinn

Eining

2 = alþjóðlegur (að
undanþegnum gegnumflutningi)
3 = gegnumflutningur
Tegund vöru

2 tölustafir

Vöruflokkunarkerfi
Evrópusambandsins fyrir
flutningahagskýrslur 2000
(NST 2000)

Tegund umbúða

1 tölustafur

1 = vörur í gámum
2 = vörur ekki í gámum

Flutt tonn

Tonn

Tonnkílómetrar

Tonnkílómetrar
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VIÐAUKI B
Tafla B1 Flutningur eftir ríkisfangi skips og tegund skips (ársgögn)
Þættir

Lýsing kóða

Flokkunarkerfi

Tafla

Tveir stafir

B1

Skýrslugjafarland

Tveir bókstafir

ISO-landskóði

Ár

Fjórir tölustafir

áááá

Land þar sem fermt er/svæði
þar sem fermt er

Tveir bókstafir eða fjórir
stafir

ISO-landskóði eða flokkun
hagskýrslusvæða II
(NUTS II)

Land þar sem affermt er/svæði
þar sem affermt er

Tveir bókstafir eða fjórir
stafir

ISO-landskóði eða flokkun
hagskýrslusvæða II
(NUTS II)

Tegund flutninga

1 tölustafur

1 = landsbundinn

Eining

2 = alþjóðlegur (að
undanskildum
gegnumflutningi)
3 = gegnumflutningur
Tegund skips

1 tölustafur

1 = vélknúinn prammi
2 = prammi sem ekki er
vélknúinn
3 = vélknúinn tankprammi
4 = tankprammi sem ekki er
vélknúinn
5 = önnur vöruflutningaskip

Ríkisfang skips

Tveir bókstafir

ISO-landskóði

Flutt tonn

Tonn

Tonnkílómetrar

Tonnkílómetrar

Tafla B2 Umferð á sjó (ársgögn)
Þættir

Lýsing kóða

Flokkunarkerfi

Tafla

Tveir stafir

B2

Skýrslugjafarland

Tveir bókstafir

ISO-landskóði

Ár

4 tölustafir

áááá

Eining

Fjöldi hlaðinna skipa

Skip

Fjöldi tómra skipa

Skip

Skip-km (hlaðin skip)

Skip-km

Skip-km (tóm skip)

Skip-km

Athugasemd: Afhending gagnanna sem nefnd eru í þessari töflu B2 er valfrjáls.
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VIÐAUKI C
Tafla C1 Gámaflutningar eftir tegund vara (ársgögn)
Þættir

Lýsing kóða

Flokkunarkerfi

Tafla

Tveir stafir

C1

Skýrslugjafarland

Tveir bókstafir

ISO-landskóði

Ár

4 tölustafir

áááá

Land þar sem fermt er/svæði
þar sem fermt er

Tveir bókstafir eða stafir

ISO-landskóði eða flokkun
hagskýrslusvæða (NUTS II)

Land þar sem affermt er/svæði
þar sem affermt er

Tveir bókstafir eða fjórir
stafir

ISO-landskóði eða flokkun
hagskýrslusvæða (NUTS II)

Tegund flutninga

1 tölustafur

1 = landsbundinn

Eining

2 = alþjóðlegur (að
undanskildum
gegnumflutningi)
3 = gegnumflutningur
Stærð gáma

1 tölustafur

1 = 20 feta farmeiningar
2 = 40 feta farmeiningar
3 = farmeiningar > 20 fet og
< 40 fet
4 = farmeiningar > 40 fet

Staða fermingar

1 tölustafur

1 = hlaðnir gámar
2 = tómir gámar

Tegund vöru

2 tölustafir

Vöruflokkunarkerfi
Evrópusambandsins fyrir
flutningahagskýrslur 2000
(NST 2000)

Flutt tonn (*)

Tonn

Tonnkílómetrar (*)

Tonnkílómetrar

Sáttmálinn um
Evrópusambandið (SESB)

SESB

SESB-km

SESB-km

(*) Aðeins fyrir hlaðna gáma.
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VIÐAUKI D
Tafla D1 Flutningur eftir ríkisfangi skips (ársfjórðungsgögn)
Þættir

Lýsing kóða

Flokkunarkerfi

Tafla

Tveir stafir

D1

Skýrslugjafarland

Tveir bókstafir

ISO-landskóði

Ár

4 tölustafir

áááá

Ársfjórðungur

Tveir stafir

Q1, Q2, Q3 eða Q4

Tegund flutninga

1 tölustafur

1 = landsbundinn

Eining

2 = alþjóðlegur (að undanskildum
gegnumflutningi)
3 = gegnumflutningur
Ríkisfang skipsins

Tveir bókstafir

ISO-landskóði

Flutt tonn

Tonn

Tonnkílómetrar

Tonnkílómetrar

Tafla D2. Gámaflutningur eftir ríkisfangi skipa (ársfjórðungsgögn)
Þættir

Lýsing kóða

Flokkunarkerfi

Tafla

Tveir stafir

D2

Skýrslugjafarland

Tveir bókstafir

ISO-landskóði

Ár

4 tölustafir

áááá

Ársfjórðungur

Tveir stafir

Q1, Q2, Q3 eða Q4

Tegund flutninga

1 tölustafur

1 = landsbundinn

Eining

2 = alþjóðlegur (að undanskildum
gegnumflutningi)
3 = gegnumflutningur
Ríkisfang skips

Tveir bókstafir

ISO-landskóði

Staða fermingar

1 tölustafur

1 = hlaðnir gámar
2 = tómir gámar

Flutt tonn (*)

Tonn

Tonnkílómetrar (*)

Tonnkílómetrar

Sáttmálinn um
Evrópusambandið (SESB)

SESB

SESB-km

SESB-km

(*) Aðeins fyrir hlaðna gáma
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VIÐAUKI E
Tafla E1 Vöruflutningar (ársgögn)
Þættir

Lýsing kóða

Flokkunarkerfi

Tafla

Tveir stafir

E1

Skýrslugjafarland

Tveir bókstafir

ISO-landskóði

Ár

4 tölustafir

áááá

Eining

Heildartonn flutt

tonn

Heildartonnkílómetrar

Tonnkílómetrar
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VIÐAUKI F
Vöruflokkunarkerfi
Vöruflokkunarkerfi Evrópusambandsins fyrir flutningahagskýrslur 2000 (NST 2000)
Flokkar í
vöruflokkunarkerfi
Evrópusambandsins
fyrir
flutningahagskýrslur

Vörulýsing

Skilgreining eftir afurðum í
deildum vöruflokkunar
Evrópubandalagsins eftir
atvinnugreinum

01

Afurðir frá landbúnaði, veiðum og skógrækt, fiskur og aðrar
fiskafurðir

01, 02, 05

02

Kol og brúnkol, mór, hráolía og jarðgas, úran og þóríum

10, 11, 12

03

Málmgrýti og önnur efni unnin úr jörðu

13, 14

04

Matvæli, drykkjarvörur og tóbak

15, 16

05

Textílefni og textílvörur; leður og leðurvörur

17, 18, 19

06

Viður og vörur úr viði og korki (aðrar en húsgögn), vara úr hálmi og
fléttiefnum, pappírsdeig, pappír og pappírsvörur, prentað efni og
upptekið efni

20, 21, 22

07

Koks, hreinsaðar olíuvörur og kjarnaeldsneyti

23

08

Íðefni, iðnefnavörur og tilbúnar trefjar, gúmmí- og plastvörur

24, 25

09

Önnur málmlaus jarðefnaafurð

26

10

Hrámálmar, málmvörur, að undanskildum vélum og búnaði

27, 28

11

Vélar og búnaður, ót.a., skrifstofuvélar og tölvur, rafbúnaður og
tæki, ót.a., útvarps- og sjónvarpstæki og fjarskiptabúnaður og tæki,
tæki til lækninga og nákvæmnivinnu og sjóntæki, úr og klukkur

29, 30, 31, 32, 33

12

Flutningatæki

34, 35

13

Húsgögn, aðrar framleiðsluvörur ót.a.

36

14

Endurunnið hráefni, sorp og annar úrgangur, ekki skilgreindur
annars staðar í vöruflokkun Evrópubandalagsins eftir
atvinnugreinum (CPA)

37 + sorp (sem ílag til CPA
deild 90) og annar úrgangur
ekki skilgreindur annars
staðar í CPA

15

Bréf, pakkar
Aths.: þessi liður er venjulega notaður fyrir vörur sem fluttar eru
með póstmálayfirvöldum og sérhæfðri hraðsendingarþjónustu í
atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE) 1. endursk.
deild 64.

16

Búnaður og efni notað við flutning á vörum
Aths.: þessi liður nær yfir hluti eins og tóma gáma, vörubretti,
öskjur, grindur og hjólabúr. Hann nær einnig yfir ökutæki sem
notuð eru undir vörur, þegar ökutækið sjálft er flutt á öðru ökutæki.
Að til sé kóði fyrir þessa gerð efna felur ekki í sér úrskurð um hvort
telja eigi slík efni sem „vörur“, það mun ráðast af reglunum um
gagnasöfnun fyrir hvern og einn flutningsmáta.
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Flokkar í
vöruflokkunarkerfi
Evrópusambandsins
fyrir
flutningahagskýrslur

Vörulýsing

17

Vörur sem eru fluttar í tengslum við búslóðar- og skrifstofuflutning,
farangur sem er fluttur aðskilinn frá farþegum, vélknúin ökutæki
sem eru flutt til viðgerða, aðrar vörur sem eru ekki til sölu á
markaði ót.a.

18

Vörur sem er safnað saman: blanda vörutegunda sem eru fluttar
saman
Aths.: þessi liður er notaður hvenær sem ekki þykir rétt að setja
vörur aðskilið í flokka 01-16.

19

Óskilgreinanlegar vörur: vörur sem af einhverjum ástæðum ekki er
unnt að skilgreina og því ekki hægt að setja þær í flokka 01-16
Aths.: þessum lið er ætlað að ná yfir vörur þegar
skýrslugjafaeiningin hefur engar upplýsingar um gerð varanna sem
fluttar eru.

20

Aðrar vörur ót.a.
Aths.: þessi liður nær yfir sérhvern hlut sem ekki er hægt að setja í
neinn af flokkum 01-19. Þar sem flokkum 01-19 er ætlað að ná yfir
alla fyrirsjáanlega flokka af fluttum vörum, ætti notkun á flokki 20
að teljast óvenjuleg og getur gefið til kynna að þörf sé á nánari
skoðun á gögnunum sem skráð eru undir þessum lið.
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VIÐAUKI G
Framlenging innsendingarfrestsins (2. mgr. 5. gr.)

Aðildarríki

Belgía

Framlenging innsendingartímabils eftir lok
athugunartímabilsins

Lokaár sem framlenging er veitt

8 mánuðir

2009
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 747/2008

2015/EES/46/26

frá 30. júlí 2008
um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 716/2007 um hagskýrslur
Bandalagsins um skipulag og starfsemi erlendra hlutdeildarfélaga að því er varðar
skilgreiningar á könnunaratriðum og framkvæmd atvinnugreinaflokkunar
Evrópubandalaganna, 2. endursk. (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUBANDALAGANNA

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,
Reglugerð (EB) nr. 716/2007 er breytt sem hér segir:
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 716/2007 frá 20. júní 2007 um hagskýrslur Bandalagsins
um skipulag og starfsemi erlendra hlutdeildarfélaga (1), einkum
a-lið 2. mgr. 9. gr.,

1. Í stað 2. þáttar I. viðauka komi textinn í I. viðauka við
þessa reglugerð.

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

2. Í stað töflunnar um sundurliðun eftir starfsemi á 1. og
2. stigi sem um getur í III. viðauka komi taflan í II. viðauka
við þessa reglugerð.

1)

2)

3)

Með reglugerð (EB) nr. 716/2007 er settur sameiginlegur
rammi um kerfisbundna hagskýrslugerð Bandalagsins
um skipulag og starfsemi erlendra hlutdeildarfélaga.
Nauðsynlegt
er
að
aðlaga
skilgreiningar
á
skráningaratriðum í tengslum við rannsóknar- og
þróunarbreytur til að nota fyrir sameiginlegu eininguna
fyrir hagskýrslur um erlend hlutdeildarfélög í því landi
þar sem upplýsingarnar eru teknar saman.
Einnig er nauðsynlegt að aðlaga stig sundurliðunar eftir
starfsemi eftir samþykkt reglugerðar Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 1893/2006 frá 20. desember 2006 um
stofnun atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna
(NACE, 2. endursk.) (2).

4)

Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 716/2007 til
samræmis við það.

5)

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

3. Í stað töflunnar um sundurliðun eftir starfsemi á 3. stigi
sem um getur í III. viðauka komi taflan í III. viðauka við
þessa reglugerð.
2. gr.
Aðildarríki skulu beita III. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 716/2007 eins og honum er breytt með þessari reglugerð:
— að því er varðar 1. og 2. stig, frá 1. janúar 2010 (fyrir
viðmiðunarárið 2010 og næstu ár),
— að því er varðar 3. stig, frá 1. janúar 2008 (fyrir
viðmiðunarárið 2008 og næstu ár).

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 30. júlí 2008.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Joaquín ALMUNIA
framkvæmdastjóri.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 202, 31.7.2008, bls. 20. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 131/2008 frá
5. desember 2008 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EESsamninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 5,
29.1.2009, s. 8

(1) Stjtíð. ESB L 171, 29.6.2007, bls. 17.
(2) Stjtíð ESB L 393, 30.12.2006, bls. 1. Reglugerðinni var breytt með
reglugerð (EB) nr. 295/2008 (Stjtíð. ESB L 97, 9.4.2008, bls. 13).
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I. VIÐAUKI
„2. ÞÁTTUR
Skráningaratriði
Tekin eru saman gögn um eftirfarandi skráningaratriði, eins og þau eru skilgreind í viðauka við reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2700/98 frá 17. desember 1998 um skilgreiningar á breytum fyrir
hagskýrslur um skipulag fyrirtækja (1):
Kóði

Heiti

11 11 0
12 11 0

Fjöldi fyrirtækja
Velta

12 12 0
12 15 0

Framleiðsluverðmæti
Vinnsluvirði á þáttaverði

13 11 0

Heildarkaup á vörum og þjónustu

13 12 0
13 31 0

Kaup á vörum og þjónustu til endursölu í óbreyttu ástandi
Starfsmannakostnaður

15 11 0

Verg fjármunamyndun í efnislegum fjármunum

16 11 0

Fjöldi starfsmanna

Eftirfarandi skráningaratriði verða einnig tekin saman af aðildarríkjunum fyrir viðmiðunarárið 2009 og síðari
ár:
Kóði
22 11 0

Heiti og skilgreiningar
Heildarútgjöld vegna rannsókna og þróunar innanhúss (*)
Rannsóknir og þróunarstarf taka til skapandi starfs sem sinnt er kerfisbundið í því skyni að
auka þekkingu, m.a. þekkingu á manninum, menningu og þjóðfélagi, og nýta þessa þekkingu
til þess að finna upp nýjungar.
Innanhússútgjöld eru öll útgjöld vegna rannsókna og þróunar sem fram fara innan
einingarinnar, án tillits til þess hver fjármagnar þær.
Aðgreina ber útgjöld vegna rannsókna og þróunar frá útgjöldum vegna víðtækrar skyldrar
starfsemi. Útgjöld vegna rannsókna og þróunar taka því ekki til:
— útgjalda vegna menntunar og þjálfunar,
— útgjalda vegna annarrar vísindalegrar og tæknilegrar starfsemi (s.s. upplýsingaþjónustu,
prófana og stöðlunar, hagkvæmnisathugana),
— útgjalda vegna annarrar atvinnustarfsemi (s.s. atvinnunýjunga sem ekki eru skilgreindar
annars staðar),
— útgjöld vegna starfsemi sem er eingöngu fjárhagslegs eðlis (tekur til annarrar
stjórnsýslustarfsemi eða annarrar óbeinnar stoðstarfsemi).
Útgjöld vegna rannsókna og þróunar má, með hliðsjón af innlendum lögum, skrá undir
einhvern þriggja eftirtalinna liða: breytingu á óefnislegum fjármunum, breytingu á
efnislegum fjármunum eða rekstrargjöldum.
Ef kveðið er á um í innlendum lögum að útgjöldin megi færa í heild sinni eða að hluta til
eignar heyra útgjöldin undir breytingar á óefnislegum eignum og eru færð í ársreikning
fyrirtækis undir fastafjármuni – óefnislegar eignir – rannsókna- og þróunarkostnað.
Ef kveðið er á um í innlendum lögum að útgjöldin séu aðeins færð til eignar að hluta eða alls
ekki heyra rekstrargjöldin undir hráefni og hjálparefni, önnur ytri gjöld, kostnað vegna
starfsfólks og önnur rekstrargjöld og fjárfestingarútgjöldin heyra undir breytingar á
efnislegum fjármunum, sem eru færðar í ársreikning fyrirtækis undir fastafjármuni –
efnislegar eignir.

(1) Stjtíð. EB L 344, 18.12.1998, bls. 49. Reglugerðinni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 1670/2003 (Stjtíð. ESB
L 244, 29.9.2003, bls. 74).
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Kóði
22 12 0
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Heiti og skilgreiningar
Heildarfjöldi starfsfólks í rannsóknum og þróun (*)
Rannsóknir og þróunarstarf taka til skapandi starfs sem sinnt er kerfisbundið í því skyni að
auka þekkingu, m.a. þekkingu á manninum, menningu og þjóðfélagi, og nýta þessa þekkingu
til þess að finna upp nýjungar.
Telja ber með alla einstaklinga sem starfa beint við rannsóknir og þróun, auk þeirra sem láta
í té beina þjónustu, svo sem yfirmenn, stjórnendur og skrifstofufólk á rannsókna- og
þróunarsviði. Einstaklingar sem láta í té óbeina þjónustu, s.s. starfsfólk mötuneytis og
öryggisverðir, eru undanskildir jafnvel þótt laun þeirra séu talin með sem óbeinn kostnaður
við mælingu á útgjöldum.
Aðgreina ber starfsfólk á rannsóknar- og þróunarsviði frá starfsfólki vegna margvíslegrar
skyldrar starfsemi. Eftirfarandi teljast því ekki til starfsfólks á rannsóknar- og þróunarsviði:
— starfsfólk sem starfar við menntun og þjálfun,
— starfsfólk sem starfar við aðra vísindalega og tæknilega
(t.d. upplýsingaþjónustu, prófanir og stöðlun, hagkvæmnisathuganir),

starfsemi

— starfsfólk sem starfar við aðra atvinnustarfsemi (t.d. atvinnunýjungar sem ekki eru
skilgreindar annars staðar),
— starfsfólk sem starfar við stjórnsýslu eða við aðra óbeina stoðstarfsemi.
Tenging við reikningsskil fyrirtækja
Heildarfjölda starfsmanna er vinna að rannsóknum og þróun má ekki einangra í
reikningsskilum fyrirtækja. Hann er hluti af fjölda starfsmanna, sem er skráður í skýringar
með reikningsskilum fyrirtækja (8. mgr. 43. gr.).
Tenging við aðrar breytur
Hluti af fjölda starfsmanna (16 11 0)
(*) Gefa skal skýrslu um breyturnar 22 11 0 og 22 12 0 annað hvert ár. Ef samanlögð velta eða starfsmannafjöldi í deild
undir bálkum B til F í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE, 2. endursk.) í aðildarríki er minni en 1%
af heildartölu Bandalagsins þarf ekki að safna nauðsynlegum upplýsingum til að taka saman hagskýrslur, sem
tengjast könnunaratriðum 22 11 0 og 22 12 0, að því er þessa reglugerð varðar.

Ef fjöldi starfsmanna liggur ekki fyrir er fjöldi launþega (kóði 16 13 0) tekinn saman þess í stað.
Skráningaratriði „heildarútgjöld vegna rannsókna og þróunar innanhúss“ (kóði 22 11 0) og „heildarfjöldi
starfsfólks í rannsóknum og þróun“ (kóði 22 12 0) skal einungis taka saman vegna starfsemi
atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna í bálkum B, C, D, E og F. Fram að viðmiðunarárinu 2009 munu
aðildarríki taka saman þessi skráningaratriði eins og þau eru skilgreind í viðaukanum við reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2007/98 frá 17. desember 1998.
Að því er varðar bálk K í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna er aðeins tekinn saman fjöldi fyrirtækja,
velta (1) og fjöldi starfsmanna (eða fjöldi launþega þess í stað).
(1) Að því er varðar atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE 2. endurskoðun) deild 64 kemur framleiðsluverðmæti í stað veltu.“

Nr. 46/522

20.8.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
II. VIÐAUKI
Í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 716/2007 komi eftirfarandi í stað töflunnar um sundurliðun eftir starfsemi
á 1. og 2. stigi:
„Sundurliðun eftir starfsemi á 1. og 2. stigi fyrir hagskýrslur um erlend hlutdeildarfélög í útlöndum
1. stig

2. stig

Atvinnugreinaflokkun
Evrópubandalaganna, 2. endursk.

STARFSEMI SAMTALS

STARFSEMI SAMTALS

Bálkur B til S (þó ekki O)

NÁMUGRÖFTUR OG VINNSLA
HRÁEFNA ÚR JÖRÐU

NÁMUGRÖFTUR OG VINNSLA HRÁEFNA
ÚR JÖRÐU

Bálkur B

Vinnsla á hráolíu og jarðgasi og
þjónustustarfsemi við námuvinnslu

Deild 06, 09

FRAMLEIÐSLA

Bálkur C

Matvæli, drykkjarvörur og tóbaksvörur

Deild 10, 11, 12

Textíl- og viðarstarfsemi, samtals

Deild 13, 14, 16, 17, 18

Textílefni og fatnaður

Deild 13, 14

Viður, pappír, prentun og fjölföldun

Deild 16, 17, 18

FRAMLEIÐSLA

Olíuvörur, efni, lyf, gúmmívörur og Olíuvörur, efni, lyf, gúmmívörur og plastvörur
plastvörur
samtals

Deild 19, 20, 21, 22

Koks og hreinsaðar olíuvörur

Deild 19

Efni og efnavörur

Deild 20

Gúmmí- og plastvörur

Deild 22

Málm- og vélbúnaðarvörur, samtals

Deild 24, 25, 26, 28

Hrámálmar og fullunnar málmvörur

Deild 24, 25

Tölvu-, rafeinda- og optískar vörur

Deild 26

Vélar og tæki ót.a.

Deild 28

Ökutæki og önnur flutningatæki, samtals

Deild 29, 30

Vélknúin ökutæki, eftirvagnar og festivagnar

Deild 29

Önnur flutningatæki

Deild 30

Önnur framleiðsla, samtals

Deild 15, 23, 27, 31, 32, 33

RAFMAGNS-, GAS-, GUFU- OG
LOFTRÆSTIKERFI

RAFMAGNS-, GAS-, GUFU- OG
LOFTRÆSTIKERFI

Bálkur D

VATNSVEITA, FRÁVEITA,
MEÐHÖNDLUN ÚRGANGS OG
AFMENGUNARSTARFSEMI

VATNSVEITA, FRÁVEITA, MEÐHÖNDLUN
ÚRGANGS OG AFMENGUNARSTARFSEMI

Bálkur E

Vatnsöflun, meðferð vatns og vatnsveita

Deild 36

Fráveitukerfi, meðhöndlun úrgangs og
afmengunarstarfsemi

Deild 37, 38, 39

BYGGINGARSTARFSEMI

BYGGINGARSTARFSEMI

Bálkur F

ÞJÓNUSTA SAMTALS

ÞJÓNUSTA SAMTALS

Bálkar G, H, I, J, K, L, M, N, P,
Q, R, S

Tölvu-, rafeinda- og optískar vörur

Ökutæki, önnur flutningatæki
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1. stig

2. stig

HEILDVERSLUN OG SMÁSALA HEILDVERSLUN OG SMÁSALA
OG VIÐGERÐIR Á VÉLKNÚNUM OG VIÐGERÐIR Á VÉLKNÚNUM
ÖKUTÆKJUM OG BIFHJÓLUM ÖKUTÆKJUM OG BIFHJÓLUM

Atvinnugreinaflokkun
Evrópubandalaganna,
2. endursk.
Bálkur G

Heildverslun og smásala og viðgerðir á Deild 45
vélknúnum ökutækjum og bifhjólum
Heildverslun, að undanskildum
vélknúnum ökutækjum og bifhjólum

Deild 46

Smásöluverslun, að undanskildum
vélknúnum ökutækjum og bifhjólum

Deild 47

FLUTNINGAR OG GEYMSLA

Bálkur H

Flutningar og geymsla, samtals

Deild 49, 50, 51, 52

Flutningar á landi og eftir leiðslum

Deild 49

Flutningar á sjó og vatnaleiðum

Deild 50

Flutningur með flugi

Deild 51

Vörugeymsla og stoðstarfsemi fyrir
flutninga

Deild 52

Póst- og boðberaþjónusta

Deild 53

STARFSEMI TENGD
GISTIAÐSTÖÐU OG
VEITINGAREKSTRI

STARFSEMI TENGD
GISTIAÐSTÖÐU OG
VEITINGAREKSTRI

Bálkur I

UPPLÝSINGAR OG FJARSKIPTI

UPPLÝSINGAR OG FJARSKIPTI

Bálkur J

Framleiðsla á kvikmyndum,
myndböndum, sjónvarpsefni, annarri
afþreyingarstarfsemi

Deild 59, 60

Fjarskipti

Deild 61

Önnur upplýsinga- og
fjarskiptastarfsemi

Deild 58, 62, 63

FJÁRMÁLA- OG
VÁTRYGGINGARSTARFSEMI

Bálkur K

Fjármálaþjónusta, þó ekki starfsemi
vátryggingafélaga og lífeyrissjóða

Deild 64

— Starfsemi eignarhaldsfélaga

flokkur 64.2

FLUTNINGAR OG GEYMSLA

FJÁRMÁLA- OG
VÁTRYGGINGARSTARFSEMI

Vátryggingafélög, endurtryggingafélög Deild 65
og lífeyrissjóðir, þó ekki lögboðnar
almannatryggingar

SÉRFRÆÐILEG, VÍSINDALEG
OG TÆKNILEG STARFSEMI

Önnur fjármálastarfsemi

Deild 66

FASTEIGNAVIÐSKIPTI

Bálkur L

SÉRFRÆÐILEG, VÍSINDALEG OG
TÆKNILEG STARFSEMI

Bálkur M

Lögfræðiþjónusta og reikningshald

Deild 69

— Lögfræðiþjónusta

flokkur 69.1

— Reikningshald, bókhald og
endurskoðun; skattaráðgjöf

flokkur 69.2
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1. stig

Vísindarannsóknir og þróunarstarf

MENNING, SKEMMTUN OG
TÓMSTUNDIR

2. stig

Atvinnugreinaflokkun
Evrópubandalaganna,
2. endursk.

Starfsemi höfuðstöðva, starfsemi við
rekstrarráðgjöf

Deild 70

— Starfsemi höfuðstöðva

flokkur 70.1

— Starfsemi við rekstrarráðgjöf

flokkur 70.2

Starfsemi arkitekta og verkfræðinga,
tæknilegar prófanir og greining

Deild 71

Vísindarannsóknir og þróunarstarf

Deild 72

Auglýsingastarfsemi og
markaðsrannsóknir

Deild 73

— Auglýsingastarfsemi

flokkur 73.1

— Markaðsrannsóknir og
skoðanakannanir

flokkur 73.2

Önnur sérfræðileg, vísindaleg og
tæknileg starfsemi, dýralækningar

Deild 74, 75

LEIGUSTARFSEMI OG ÝMIS
SÉRHÆFÐ ÞJÓNUSTA

Bálkur N

Leigustarfsemi

Deild 77

Önnur leigustarfsemi og ýmis
sérhæfð þjónusta

Deild 78, 79, 80, 81, 82

FRÆÐSLUSTARFSEMI

Bálkur P

HEILBRIGÐIS- OG
FÉLAGSÞJÓNUSTA

Bálkur Q

MENNING, SKEMMTUN OG
TÓMSTUNDIR

Bálkur R

Starfsemi á sviði skapandi lista og
afþreyingar

Deild 90

Starfsemi safna og önnur
menningarstarfsemi

Deild 91

Íþróttastarf og annað tómstundastarf,
fjárhættustarfsemi og
veðmálastarfsemi

Deild 92, 93

ÖNNUR ÞJÓNUSTUSTARFSEMI

Bálkur S

Starfsemi félagasamtaka

Deild 94

Viðgerðir á tölvum og hlutum til
einka- og heimilisnota, önnur
persónuleg þjónustustarfsemi

Deild 95, 96

Ekki úthlutað“
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III. VIÐAUKI
Í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 716/2007 komi eftirfarandi í stað töflunnar um sundurliðun eftir starfsemi
á 3. stigi:
„Sundurliðun eftir starfsemi á 3. stigi fyrir hagskýrslur um erlend hlutdeildarfélög í útlöndum í því landi þar
sem upplýsingar eru teknar saman
3. stig (atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna, 2. endursk.)
Vöruliður

Tilskilið sundurliðunarstig

Atvinnurekstur

Bálkur B til N, þó ekki K

NÁMUGRÖFTUR OG VINNSLA HRÁEFNA ÚR
JÖRÐU

B-þáttur

FRAMLEIÐSLA

Bálkur C
Allar deildir 10 til 33

RAFMAGNS-, GAS-, GUFU- OG
LOFTRÆSTIKERFI

Bálkur D

VATNSVEITA, FRÁVEITA, MEÐHÖNDLUN
ÚRGANGS OG AFMENGUNARSTARFSEMI

Bálkur E

BYGGINGARSTARFSEMI

Bálkur F

Deild 35

Allar deildir 36 til 39

Allar deildir 41 til 43
Allir flokkar 41.1 og 41.2, 42.1 til 42.9, 43.1 til 43.9
HEILDVERSLUN OG SMÁSALA OG
VIÐGERÐIR Á VÉLKNÚNUM ÖKUTÆKJUM
OG BIFHJÓLUM

Bálkur G
Allar deildir 45 til 47
Allir flokkar 45.1 til 45.2, 46.1 til 46.9, 47.1 til 47.9

FLUTNINGAR OG GEYMSLA

Bálkur H
Allar deildir 49 til 53
Flokkar 49.1 til 49.5

STARFSEMI TENGD GISTIAÐSTÖÐU OG
VEITINGAREKSTRI

Bálkur I
Allar deildir 55 til 56
Allir flokkar 55.1 til 55.9, 56.1 til 56.3

UPPLÝSINGAR OG FJARSKIPTI

Bálkur J
Allar deildir 58 til 63
Flokkar 58.1, 58.2, 63.1, 63.9

FJÁRMÁLA- OG
VÁTRYGGINGARSTARFSEMI

Bálkur K

FASTEIGNAVIÐSKIPTI

Bálkur L

Allar deildir 64 til 66

Deild 68
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3. stig (atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna, 2. endursk.)
SÉRFRÆÐILEG, VÍSINDALEG OG TÆKNILEG
STARFSEMI

Bálkur M
Allar deildir 69 til 75

LEIGUSTARFSEMI OG ÝMIS SÉRHÆFÐ
ÞJÓNUSTA

Bálkur N
Allar deildir 77 til 82
Flokkar 77.1 til 77.4“
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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

Nr. 46/527

2015/EES/46/27

frá 9. desember 2014
um breytingu á II. viðauka við ákvörðun 93/52/EBE að því er varðar viðurkenningu á að tiltekin svæði í
Frakklandi séu opinberlega laus við öldusótt (B. melitensis)
(tilkynnt með númeri C(2014) 9218)
(2014/892/ESB) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 91/68/EBE frá 28. janúar 1991 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á
viðskipti innan Bandalagsins með sauðfé og geitur (1), einkum II. lið í 1. kafla viðauka A,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Í tilskipun 91/68/EBE eru skilgreind skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á viðskipti innan Sambandsins með
sauðfé og geitur. Þar er mælt fyrir um skilyrðin fyrir því að aðildarríki eða svæði í aðildarríki geti verið viðurkennd
sem opinberlega laus við öldusótt.

2)

Í II. viðauka við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/52/EBE (2) eru skráð þau svæði í aðildarríkjum sem eru
opinberlega viðurkennd sem laus við öldusótt (B. melitensis) í samræmi við tilskipun 91/68/EBE.

3)

Frakkland hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina gögn þar sem sýnt er fram á að skilyrðin, sem mælt er fyrir um í
tilskipun 91/68/EBE, séu uppfyllt svo ríkið verði viðurkennt sem opinberlega laust við öldusótt (B. melitensis) að því
er varðar 31 ný stjórnsýslusvæði (départements) til viðbótar við þau 64 stjórnsýslusvæði sem eru þegar viðurkennd
sem opinberlega laus við þann sjúkdóm og eru sem stendur skráð í II. viðauka við ákvörðun 93/52/EBE.

4)

Í kjölfar mats á gögnunum, sem Frakkland lagði fram, ætti að viðurkenna þessi 31 stjórnsýslusvæði sem opinberlega
laus við öldusótt (B. melitensis).

5)

Því ætti að breyta færslunni fyrir Frakkland í II. viðauka við ákvörðun 93/52/EBE til samræmis við það.

6)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.
Ákvæðum II. viðauka við ákvörðun 93/52/EBE er breytt í samræmi við viðaukann við þessa ákvörðun.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 354, 11.12.2014, bls. 45. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 35/2015 frá 20. mars
2015 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 46, 19.2.1991, bls. 19.
(2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/52/EBE frá 21. desember 1992 um staðfestingu á því að tiltekin aðildarríki eða héruð fullnægja skilyrðum vegna
öldusóttar (B. melitensis) og um viðurkenningu þeirra sem aðildarríkja eða héraða sem eru opinberlega laus við sjúkdóminn (Stjtíð EB L 13, 21.1.1993,
bls. 14).
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2. gr.
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 9. desember 2014.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Vytenis ANDRIUKAITIS
framkvæmdastjóri.
_______

VIÐAUKI
Í stað færslunnar fyrir Frakkland í II. viðauka við ákvörðun 93/52/EBE komi eftirfarandi:
„Í Frakklandi:
Départements:
Ain, Aisne, Allier, Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron,
Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d’Or, Côtesd’Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-etVilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne,
Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord,
Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saôneet-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Ville de Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarnet-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, SeineSaint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise.“
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2015/EES/46/28

frá 29. október 2014
varðandi takmarkanir á leyfi fyrir sæfivöru sem inniheldur 3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamat
(IPBC) sem Þýskaland tilkynnti um í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB
(tilkynnt með númeri C(2014) 7914)
(2014/757/ESB) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 frá 22. maí 2012 um að bjóða sæfivörur fram á
markaði og um notkun þeirra (1), einkum 3. mgr. 36 gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB (2) er skrá yfir virk efni sem eru samþykkt á vettvangi
Sambandsins til notkunar í sæfivörur. Með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/79/EB (3) var virka efninu
3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamati (IPBC) bætt við til notkunar í vörur sem tilheyra vöruflokki 8, viðarvarnarefni, eins
og flokkurinn er skilgreindur í V. viðauka við tilskipun 98/8/EB. Samkvæmt 86. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012
er þetta efni því samþykkt virkt efni í skránni sem um getur í 2. mgr. 9. gr. þeirrar reglugerðar.

2)

Í samræmi við 8. gr. tilskipunar 98/8/EB lagði fyrirtækið ISP Cologne Holding GmbH umsókn fyrir Danmörku
22. desember 2010 um leyfi fyrir viðarvarnarefni (sæfivöru) sem inniheldur 3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamat (IPBC)
(„umdeildu vöruna“). Hinn 19. desember 2011 veitti Danmörk leyfi fyrir umdeildu vörunni í notkunarflokkum 2 og 3
fyrir meðhöndlaðan við, eins og lýst er í tæknilegum leiðbeiningum um mat á vöru (4). Leyfið fyrir vörunni tekur til
mismunandi notkunaraðferða, þ.m.t. sjálfvirkrar böðunar til nota í atvinnuskyni. Í kjölfarið hafa tvö aðildarríki gefið
leyfi fyrir umdeildu vörunni með gagnkvæmri viðurkenningu.

3)

ISP Cologne Holding GmbH („umsækjandinn“) lagði fram fullgerða umsókn fyrir Þýskaland 20. febrúar 2012 um
gagnkvæma viðurkenningu á leyfinu sem Danmörk veitti fyrir umdeildu vörunum.

4)

Hinn 30. ágúst 2013 tilkynnti Þýskaland framkvæmdastjórninni, hinum aðildarríkjunum og umsækjandanum um
tillögu sína um að takmarka leyfið í samræmi við 4. mgr. 4. gr. tilskipunar 98/8/EB. Þýskaland telur að umdeilda
varan uppfylli ekki kröfurnar í 1. mgr. 5. gr. tilskipunar 98/8/EB að því er varðar heilbrigði manna og umhverfið.

5)

Samkvæmt Þýskalandi fjallaði áhættumatið, sem Danmörk framkvæmdi, ekki á viðeigandi hátt um umhverfisvandamál
sem fylgja umdeildu vörunni. Niðurstöður úr mati á umhverfisáhættu, sem Þýskaland framkvæmdi á endingartíma
meðhöndlaðs viðar við skilyrði í notkunarflokki 3, sýndu fram á óviðunandi áhættu fyrir jarðvegshólfið á 30.
degi („tímabil 1“) án tillits til notkunaraðferðarinnar. Þar af leiðandi leggur Þýskaland til að notkun á viði, sem er
meðhöndlaður með umdeildu vörunni við aðstæður í notkunarflokki 3, verði ekki leyfð.

6)

Þýskaland telur einnig að takmarka ætti notkun hennar við sjálfvirka böðun við kerfi sem eru nægilega sjálfvirk,
vegna óviðunandi áhættu fyrir heilbrigði notenda í atvinnuskyni.

7)

Framkvæmdastjórnin gaf hinum aðildarríkjunum og umsækjandanum færi á að leggja fram skriflegar athugasemdir
við tilkynninguna innan 90 daga í samræmi við 1. mgr. 27. gr. tilskipunar 98/8/EB. Þýskaland, Danmörk og
umsækjandinn lögðu fram athugasemdir innan þessa frests. Enn fremur ræddu framkvæmdastjórnin og lögbær
yfirvöld aðildarríkjanna, sem bera ábyrgð á sæfivörum, tilkynninguna 24. september 2013 á fundi samráðshópsins
sem stofnaður var skv. 35. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 311, 31.10.2014, bls. 72. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 54/2015 frá 20. mars
2015 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 167, 27.6.2012, bls. 1.
2
( ) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB frá 16. febrúar 1998 um markaðssetningu sæfiefna (Stjtíð EB L 123, 24.4.1998, bls. 1).
(3) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/79/EB frá 28. júlí 2008 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka
efninu 3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamati (IPBC) við í I. viðauka við hana (Stjtíð. ESB L 200, 29.7.2008, bls. 12).
(4) Aðgengilegt á vefsetrinu http://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_tnsg-product-evaluation_en.pdf
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8)

Að teknu tilliti til áhættu fyrir umhverfið er ljóst, eftir þessar umræður og athugasemdir, að niðurstöður matsins
sem Danmörk framkvæmdi eru í samræmi við núgildandi leiðbeiningar (5). Ef áhætta kemur í ljós á tímabili
1 vegna verstu hugsanlegu forsenda má gera ráð fyrir að notkun á viði, sem er meðhöndlaður við skilyrði í
notkunarflokki 2 og 3, sé örugg þegar áhætta fyrir umhverfið við lok endingartímans telst viðunandi.

9)

Framkvæmdastjórnin bendir einnig á að tilvik þar sem óviðunandi áhætta kom í ljós á tímabili 1 séu sem stendur
til umræðu á vettvangi Sambandsins í því skyni að koma á fót samhæfðri nálgun. Með hliðsjón af þessu telur
framkvæmdastjórnin að þar til slík nálgun er samþykkt með formlegum hætti ættu niðurstöður úr matinu, sem
Danmörk framkvæmdi á umdeildu vörunni, að teljast gildar þar til vöruleyfið er endurnýjað.

10) Í ljósi þessara athugasemda styður framkvæmdastjórnin niðurstöður matsins sem Danmörk og önnur aðildarríki, sem
samþykktu vöruna með gagnkvæmri viðurkenningu, framkvæmdu að teknu tilliti til þess að umdeilda varan uppfylli
kröfurnar í 1. mgr. 5. gr. tilskipunar 98/8/EB að því er varðar umhverfið. Framkvæmdastjórnin telur því að beiðni
Þýskalands um að takmarka leyfið sé ekki réttlætanleg á þeim forsendum sem voru lagðar fram.
11) Að því er varðar notkun með sjálfvirkri böðun telur framkvæmdastjórnin að umdeildu vörurnar ættu að falla undir
ákvæðin sem komið var á með fyrri ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (6) sem fjallar um að vernda heilbrigði notenda
í atvinnuskyni við notkun á vörum, sem innihalda 3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamat, með þessari notkunaraðferð. Þar
af leiðandi ætti að leyfa umdeildu vöruna með fyrirvara um leiðbeiningar á merkimiða sem takmarka notkunina við
alsjálfvirk böðunarferli og breyta ætti leyfinu fyrir vörunni til samræmis við það.
12) Reglugerð (ESB) nr. 528/2012 gildir um umdeildu vörurnar í samræmi við ákvæði 2. mgr. 92. gr. þeirrar
reglugerðar. Þar eð lagagrundvöllur fyrir þessa ákvörðun er 3. mgr. 36. gr. þeirrar reglugerðar ætti að beina
þessari ákvörðun til allra aðildarríkja í samræmi við 4. mgr. 36. gr. þeirrar reglugerðar.
13) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um sæfivörur.
SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:
1. gr.
Þessi ákvörðun gildir um vörur sem eru auðkenndar með eftirfarandi tilvísunarnúmeri í tilvísunaraðildarríkinu, eins og
kveðið er á um í sæfivöruskránni:
2010/5411/6906/DK/AA/8325

2. gr.
Tillögu Þýskalands um að takmarka leyfið, sem Danmörk veitti 19. desember 2011 fyrir vörunum sem um getur í 1. gr.,
er hafnað.
3. gr.
Leyfi fyrir sæfivörum, sem eru auðkenndar með tilvísunarnúmeri umsóknar sem er tilgreint í 1. gr., skulu fela í sér skilyrði
um að merkimiði á vörunum innihaldi eftirfarandi leiðbeiningar ef þær eru notaðar við sjálfvirka böðun:
„Varan (tilgreinið heiti vörunnar) skal aðeins notuð í alsjálfvirkum böðunarferlum þar sem öll skref í meðhöndlunarog þurrkunarferlinu eru vélknúin og án beinnar snertingar, þ.m.t. þegar meðhöndlaðir hlutir eru fluttir gegnum
böðunartankinn þangað sem látið er drjúpa af þeim/þeir þurrkaðir og settir í geymslu (ef yfirborð hlutarins er ekki
þegar þurrt áður en hann er fluttur til geymslu). Þar sem það á við skal tryggja að viðarhlutirnir sem á að meðhöndla
séu tryggilega festir (t.d. með ólum eða klemmubúnaði) fyrir meðhöndlun og meðan á dýfingu stendur og ekki má
handleika meðhöndlaða hluti fyrr en yfirborð þeirra er þurrt.“
(5)
(6)

Skýrsla frá vinnufundi um útskolun (Arona, Ítalía, 13.–14. júní 2005), aðgengileg á vefsetrinu: http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/
risk_assessment_of_Biocides/doc/ESD/ESD_PT/PT_08/PT_8_Leaching_Workshop_2005.pdf/at_download/file
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 25. júní 2014 varðandi takmarkanir á leyfum fyrir sæfivörum sem innihalda 3-joð-2própýnýlbútýlkarbamat (IPBC) sem Þýskaland tilkynnti um í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB (Stjtíð. ESB L 188, 27.6.2014,
bls. 85).
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4. gr.
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 29. október 2014.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Janez POTOČNIK
framkvæmdastjóri.

____________
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Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB
(tilkynnt með númeri C(2014) 7915)
(2014/758/ESB) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 frá 22. maí 2012 um að bjóða sæfivörur fram á
markaði og um notkun þeirra (1), einkum 3. mgr. 36 gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB (2) er skrá yfir virk efni sem eru samþykkt á vettvangi
Sambandsins til notkunar í sæfivörur. Með tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 2008/78/EB (3), 2008/79/EB (4)
og 2008/86/EB (5) var virku efnunum própíkónasóli, 3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamati (IPBC) og tebúkónasóli bætt
við til notkunar í vörur sem tilheyra vöruflokki 8, viðarvarnarefni, eins og flokkurinn er skilgreindur í V. viðauka við
tilskipun 98/8/EB. Samkvæmt 86. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 eru þessi efni því samþykkt virk efni í skránni
sem um getur í 2. mgr. 9. gr. þeirrar reglugerðar.

2)

Í samræmi við 8. gr. tilskipunar 98/8/EB lagði fyrirtækið Arch Timber Protection Ltd umsókn fyrir Bretland 2.
apríl 2010 um leyfi fyrir viðarvarnarefni (sæfivöru) sem inniheldur própíkónasól, 3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamat
(IPBC) og tebúkónasól („umdeilda varan“). Bretland veitti leyfi fyrir umdeildu vörunni 7. júní 2012, einungis til
notkunar í iðnaði og sem bráðabirgðavörn fyrir nýsöguð/nýfelld tré og óverkað timbur, og tilgreindi einnig að heimilt
væri að nota við, sem er meðhöndlaður með þessari vöru, í notkunarflokki 2 og 3 eins og lýst er í tæknilegum
leiðbeiningum um mat á vöru (e. Technical Notes for Guidance on Product Evaluation) (6). Varan samanstendur af
tveimur pakkningum sem á að blanda saman og þynna á iðnaðarathafnasvæði og nota, með hliðsjón af staðarsértækum
skilyrðum, með ídýfingu eða íhellingu í lokuðu hólfi. Í kjölfarið hafa tíu aðildarríki veitt leyfi fyrir umdeildu vörunni
með gagnkvæmri viðurkenningu.

3)

Hinn 16. júlí 2012 lagði Arch Timber Protection Ltd („umsækjandinn“) fullgerða umsókn fyrir Þýskaland um
gagnkvæma viðurkenningu á leyfinu sem Bretland veitti fyrir umdeildu vörunni.

4)

Hinn 19. ágúst 2013 tilkynnti Þýskaland framkvæmdastjórninni, hinum aðildarríkjunum og umsækjandanum um
tillögu sína um að synja um leyfi í samræmi við 4. mgr. 4. gr. tilskipunar 98/8/EB. Þýskaland taldi að umdeilda varan
uppfylli ekki kröfurnar í 1. mgr. 5. gr. tilskipunar 98/8/EB að því er varðar umhverfið.

5)

Samkvæmt Þýskalandi kom ekki nægilega vel fram í leyfinu að varan var ætluð sem viðarvörn til bráðabirgða og
Bretland lagði ekki viðeigandi mat á vöruna að því er varðar umhverfisáhættu. Niðurstöður matsins, sem Þýskaland
framkvæmdi, sýndu fram á óviðunandi áhættu fyrir umhverfið á 30. degi eftir notkun vörunnar („tímabil 1“) sem
vakti einnig áhyggjur varðandi mögulega notkun á viði sem er meðhöndlaður með umdeildu vörunni við skilyrði í
notkunarflokki 2 og 3.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 311, 31.10.2014, bls. 75. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 54/2015 frá 20. mars
2015 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 167, 27.6.2012, bls. 1.
(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB frá 16. febrúar 1998 um markaðssetningu sæfiefna (Stjtíð EB L 123, 24.4.1998, bls. 1).
(3) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/78/EB frá 25. júlí 2008 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka
efninu própíkónasóli við í I. viðauka við hana (Stjtíð. ESB L 198, 26.7.2008, bls. 44).
(4) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/79/EB frá 28. júlí 2008 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka
efninu 3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamati (IPBC) við í I. viðauka við hana (Stjtíð. ESB L 200, 29.7.2008, bls. 12).
(5) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/86/EB frá 5. september 2008 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta
virka efninu tebúkónasóli við í I. viðauka við hana (Stjtíð. ESB L 239, 6.9.2008, bls. 9).
(6) Aðgengilegt á vefsetrinu http://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_tnsg-product-evaluation_en.pdf
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6)

Þýskaland taldi einnig að þar eð hlutfall virku efnanna og óvirku efnanna í vinnulausnum vörunnar er breytilegt
uppfylli varan ekki skilgreiningu á sæfivörum í a-lið 2. gr. tilskipunar 98/8/EB og ætti að hafa hlotið leyfi sem
rammasamsetning eins og skilgreint er í j-lið 2. gr. tilskipunar 98/8/EB.

7)

Framkvæmdastjórnin gaf hinum aðildarríkjunum og umsækjandanum færi á að leggja fram skriflegar athugasemdir
við tilkynninguna innan 90 daga í samræmi við 1. mgr. 27. gr. tilskipunar 98/8/EB. Þýskaland, Bretland og
umsækjandinn lögðu fram athugasemdir innan þessa frests. Tilkynningin var einnig rædd 24. september 2013 á fundi
samráðshópsins sem stofnaður var skv. 35. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012.

8)

Þar eð samþykkt líkan að viðarvörn til bráðabirgða liggur ekki fyrir er ljóst eftir þessar umræður og athugasemdir,
að teknu tilliti til áhættu fyrir umhverfið, að matið sem Bretland framkvæmdi var í samræmi við bestu leiðbeiningar
sem þá voru tiltækar (7), sem byggja á líkönum fyrir meðhöndlaðan við sem á að setja á markað við skilyrði í
notkunarflokki 2 og 3. Matið var einnig byggt á verstu hugsanlegu forsendum um algjöra losun virku efnanna á
tímabili 1.

9)

Af því leiðir einnig að matið, sem Bretland framkvæmdi í samræmi við þessi líkön, samræmist núgildandi
leiðbeiningum (8). Ef áhætta kemur í ljós á tímabili 1 vegna verstu hugsanlegu forsenda má gera ráð fyrir að notkun
á viði, sem er meðhöndlaður við skilyrði í notkunarflokki 2 og 3, sé örugg þegar áhætta fyrir umhverfið við lok
endingartímans telst viðunandi.

10) Framkvæmdastjórnin bendir einnig á að tilvik þar sem óviðunandi áhætta kom í ljós á tímabili 1 séu sem stendur
til umræðu á vettvangi Sambandsins í því skyni að koma á fót samhæfðri nálgun. Með hliðsjón af þessu telur
framkvæmdastjórnin að þar til slík nálgun er samþykkt með formlegum hætti ættu niðurstöður úr matinu, sem
Bretland framkvæmdi á umdeildu vörunni, að teljast gildar þar til vöruleyfið er endurnýjað.

11) Að teknu tilliti til auðkennis vörunnar er ljóst eftir þessar umræður og athugasemdir að umdeilda varan, í því formi sem
hún er afhent notendum í iðnaði, er með tilgreindan, fastan styrk virkra og óvirkra efna. Framkvæmdastjórnin telur
að þó að notendur í iðnaði geti útbúið mismunandi lausnir vörunnar á vinnustaðnum, sem velta á framleiðsluferlinu,
sé ekki hægt að túlka það á þann hátt að leyfishafinn hafi sett á markað flokk mismunandi sæfivara eins og um getur
í j-lið 2. gr. tilskipunar 98/8/EB.

12) Í ljósi þessara röksemda styður framkvæmdastjórnin niðurstöður matsins sem Bretland og önnur aðildarríki, sem
samþykktu vöruna með gagnkvæmri viðurkenningu, framkvæmdu að teknu tilliti til þess að umdeildu vörurnar
uppfylli skilgreininguna í a-lið 2. gr. tilskipunar 98/8/EB og uppfylli kröfurnar í 1. mgr. 5. gr. þeirrar tilskipunar
að því er varðar umhverfið. Framkvæmdastjórnin telur því að beiðni Þýskalands um að synja um leyfið sé ekki
réttlætanleg á þeim forsendum sem voru lagðar fram.

13) Að lokum virðist nauðsynlegt, á grundvelli umræðnanna sem fram fóru, að taka skýrt fram í vöruleyfinu að varan er
til notkunar sem viðarvörn til bráðabirgða og tryggja, sem skilyrði fyrir leyfinu, að notendum í iðnaði séu látnar í té
sértækar leiðbeiningar um notkun vörunnar að teknu tilliti til eiginleika iðnarsvæðisins þar sem nota á vöruna.

14) Reglugerð (ESB) nr. 528/2012 gildir um umdeildu vörurnar í samræmi við ákvæði 2. mgr. 92. gr. þeirrar reglugerðar.
Þar eð lagagrundvöllur fyrir þessa ákvörðun er 3. mgr. 36. gr. þeirrar reglugerðar ætti að beina þessari ákvörðun til
allra aðildarríkja í samræmi við 4. mgr. 36. gr. þeirrar reglugerðar.

15) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um sæfivörur.
(7)
(8)

Sjá „OECD Emission Scenario Documents (EDS) for Wood Preservatives: Part 1 — 4 (2003)“ (skjöl Efnahags- og framfarastofnunarinnar varðandi
losunarsviðsmyndir fyrir viðarvarnarefni: 1.–4. hluti (2003)), aðgengilegt á vefsetrinu http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocideslegislation/emission-scenario-documents
Skýrsla frá vinnufundi um útskolun (Arona, Ítalía, 13.–14. júní 2005), aðgengileg á vefsetrinu: http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/
risk_assessment_of_Biocides/doc/ESD/ESD_PT/PT_08/PT_8_Leaching_Workshop_2005.pdf/at_download/file
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SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:
1. gr.
Þessi ákvörðun gildir um vörur sem eru auðkenndar með eftirfarandi tilvísunarnúmeri í tilvísunaraðildarríkinu, eins og
kveðið er á um í sæfivöruskránni:
2010/2509/5687/UK/AA/6745
2. gr.
Beiðni Þýskalands um að synja um leyfið, sem Bretland veitti 7. júní 2012 fyrir vörurnar sem um getur í 1. gr., er hafnað.
3. gr.
Fyrirhugaðri notkun, sem er lýst í leyfinu fyrir vörunni, skal breytt sem hér segir:
„Einungis til notkunar sem viðarvörn til bráðabirgða gegn sveppum sem lita við og yfirborðsmyglu á nýsöguðum/
nýfelldum trjám og óverkuðu timbri. Heimilt er að nota við sem er meðhöndlaður með þessari vöru í notkunarflokki
2 og 3 (þ.e. timbur sem er ekki í snertingu við jörðina, annað hvort alltaf óvarið fyrir veðrun eða varið gegn veðrun
en blotnar oft).“.
4. gr.
Eftirfarandi skilyrði fyrir leyfi skal setja á vörurnar sem um getur í 1. gr.:
„Sem skilyrði fyrir leyfinu skal leyfishafinn tryggja að notendum á notkunarstað séu látnar í té nákvæmar leiðbeiningar
um notkun vörunnar, að teknu tilliti til eiginleika iðnaðarsvæðisins þar sem nota á vöruna.“.
5. gr.
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 29. október 2014.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Janez POTOČNIK
framkvæmdastjóri.

____________
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 1209/2014

Nr. 46/535

2015/EES/46/30

frá 29. október 2014
um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 451/2008 um að koma á fót
nýrri vöruflokkun eftir atvinnugreinum (CPA) og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 3696/93 (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 451/2008 frá 23. apríl 2008 um að koma á fót nýrri vöruflokkun
eftir atvinnugreinum (CPA) og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3696/93 (1), einkum 2. mgr. 6. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Með reglugerð (EB) nr. 451/2008 er komið á vöruflokkun Evrópubandalagsins eftir atvinnugreinum (hér á eftir nefnd
CPA), til að uppfylla kröfur er varða hagskýrslur í Sambandinu.

2)

Í framhaldi af uppfærslunni á aðalvöruflokkun Sameinuðu þjóðanna („CPC Ver.2“), ætti að aðlaga vöruflokkun
Evrópubandalagsins eftir atvinnugreinum til að viðhalda samanburðarhæfni og samkvæmni við vöruflokkunarstaðla
sem notaðir eru á alþjóðavísu.

3)

Þörf er á frekari breytingum á vöruflokkun Evrópubandalagsins eftir atvinnugreinum, sem og samhæfingu og
nánari útlistun á textunum, í kjölfar endurskoðunarinnar á hinu samræmda flokkunarkerfi (SF), samkvæmt fram
kvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1001/2013 (2) og reglugerð ráðsins (ESB) nr. 1326/2013 (3).

4)

Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 451/2008 til samræmis við það.

5)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um evrópska hag
skýrslukerfið,

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Í stað viðaukans við reglugerð (EB) nr. 451/2008 komi viðaukinn við þessa reglugerð.
(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 336, 22.11.2014, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 68/2015 frá 20. mars 2015
um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 145, 4.6.2008, bls. 65.
(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1001/2013 frá 4. október 2013 um breytingu á I. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 2658/87 um tollskrár- og hagtöluflokkunarkerfið og sameiginlegu tollskrána, Stjtíð. ESB L 290, 31.10.2013, bls. 1.
(3) Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 1326/2013 frá 9. desember 2013 um breytingu á I. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2658/87 um tollskrár- og hagtölu
flokkunarkerfið og sameiginlegu tollskrána, Stjtíð. ESB L 334, 13.12.2013, bls. 4.
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2. gr.
Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2015.

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

Gjört í Brussel 29. október 2014.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO
forseti.
_____________
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VIÐAUKI

„VIÐAUKI
Kóði

Vöruliðir

A

AFURÐIR FRÁ LANDBÚNAÐI, SKÓGRÆKT OG FISKVEIÐUM

01

Afurðir frá landbúnaði, dýraveiðum og tengdri þjónustustarfsemi

01.1

Ræktun nytjajurta annarra en fjölærra

01.11

Korn (þó ekki hrísgrjón), belgjurtir og olíufræ

01.11.1

Hveiti

01.11.11

Harðhveiti

01.11.12

Hveiti, þó ekki harðhveiti

01.11.2

Maís

01.11.20

Maís

01.11.3

Bygg, rúgur og hafrar

01.11.31

Bygg

01.11.32

Rúgur

01.11.33

Hafrar

01.11.4

Dúrra, hirsi og annað korn

01.11.41

Dúrra

01.11.42

Hirsi

01.11.43

Rúghveiti

01.11.49

Annað korn

01.11.5

Kornhálmur og hýði

01.11.50

Kornhálmur og hýði

01.11.6

Grænir belgávextir

01.11.61

Grænar baunir

01.11.62

Grænar ertur

01.11.69

Aðrir grænir belgávextir

01.11.7

Þurrkaðir belgávextir

01.11.71

Baunir, þurrkaðar

01.11.72

Breiðbaunir, þurrkaðar

01.11.73

Kjúklingabaunir, þurrkaðar

01.11.74

Linsubaunir, þurrkaðar

01.11.75

Ertur, þurrkaðar

01.11.76

Augnbaunir

01.11.77

Dúfnabaunir, þurrkaðar

01.11.79

Belgjurtir (þurrkaðir belgávextir), ót.a.

01.11.8

Sojabaunir og jarðhnetur

01.11.81

Sojabaunir

01.11.82

Jarðhnetur, í skurn

01.11.9

Önnur olíufræ

01.11.91

Hörfræ

01.11.92

Mustarðsfræ

01.11.93

Repju- eða fóðurrepjufræ

01.11.94

Sesamfræ
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Kóði

Vöruliðir

01.11.95

Sólblómafræ

01.11.96

Laxerolíufræ

01.11.99

Önnur olíufræ, ót.a.

01.12

Hrísgrjón, ekki afhýdd

01.12.1

Hrísgrjón, ekki afhýdd

01.12.10

Hrísgrjón, ekki afhýdd

01.13

Grænmeti og melónur, rætur og hnýði

01.13.1

Blað- eða stöngulgrænmeti

01.13.11

Sperglar

01.13.12

Hvítkál

01.13.13

Blómkál og spergilkál

01.13.14

Salat

01.13.15

Kaffifíflar (síkoría)

01.13.16

Spínat

01.13.17

Ætiþistlar

01.13.19

Annað blað- eða stöngulgrænmeti

01.13.2

Melónur

01.13.21

Vatnsmelónur

01.13.29

Aðrar melónur

01.13.3

Annað aldinberandi grænmeti

01.13.31

Eldpipar og paprika, græn (aðeins af capsicum ætt)

01.13.32

Gúrkur og smágúrkur

01.13.33

Eggaldin

01.13.34

Tómatar

01.13.39

Annað aldinberandi grænmeti, ót.a.

01.13.4

Rótar-, lauk- og hnýðisgrænmeti

01.13.41

Gulrætur og næpur

01.13.42

Hvítlaukur

01.13.43

Laukar

01.13.44

Blaðlaukur og annað laukgrænmeti

01.13.49

Annað rótar-, lauk- og hnýðisgrænmeti (með lágt innihald sterkju eða inúlíns)

01.13.5

Ætar rætur og rótarhnýði með hátt innihalda sterkju eða ínúlíns

01.13.51

Kartöflur

01.13.52

Sætuhnúðar

01.13.53

Kassava

01.13.54

Fílseyra (e. taro)

01.13.59

Aðrar ætar rætur og rótarhnýði með hátt innihalda sterkju eða ínúlíns

01.13.6

Grænmetisfræ, þó ekki sykurrófufræ

01.13.60

Grænmetisfræ, þó ekki sykurrófufræ

01.13.7

Sykurrófur og sykurrófufræ

01.13.71

Sykurrófur

01.13.72

Sykurrófufræ

01.13.8

Sveppir og trufflur

01.13.80

Sveppir og trufflur
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Vöruliðir

01.13.9

Ferskt grænmeti, ót.a.

01.13.90

Ferskt grænmeti, ót.a.

01.14

Sykurreyr

01.14.1

Sykurreyr

01.14.10

Sykurreyr

01.15

Óunnið tóbak

01.15.1

Óunnið tóbak

01.15.10

Óunnið tóbak

01.16

Trefjaplöntur

01.16.1

Trefjaplöntur

01.16.11

Baðmull, einnig óhreinsuð

01.16.12

Júta, kenaf og aðrar textílbasttrefjar, óunnar eða hreinsaðar, þó ekki hör, hampur og ramí

01.16.19

Hör, hampur og hráar trefjaplöntur, ót.a.

01.19

Ræktun nytjajurta annarra en fjölærra

01.19.1

Fóðurjurtir

01.19.10

Fóðurjurtir

01.19.2

Afskorin blóm og blómknappar, blómafræ

01.19.21

Afskorin blóm og blómknappar

01.19.22

Blómafræ

01.19.3

Rófufræ, fræ fyrir fóðurjurtir, önnur hrá jurtaefni

01.19.31

Rófufræ (að undanskildu sykurrófufræi) og fóðurjurtafræ

01.19.39

Óunnin jurtaefni, ót.a.

01.2

Fjölær ræktun

01.21

Vínþrúgur

01.21.1

Vínþrúgur

01.21.11

Vínber til neyslu

01.21.12

Aðrar vínþrúgur, ferskar

01.22

Hitabeltisávextir og ávextir frá heittempraða beltinu

01.22.1

Hitabeltisávextir og ávextir frá heittempraða beltinu

01.22.11

Lárperur

01.22.12

Bananar, mjölbananar og sambærilegt

01.22.13

Döðlur

01.22.14

Fíkjur

01.22.19

Aðrir hitabeltisávextir og ávextir frá heittempraða beltinu

01.23

Sítrusávextir

01.23.1

Sítrusávextir

01.23.11

Pómelónur og greipaldin

01.23.12

Sítrónur og súraldin

01.23.13

Appelsínur

01.23.14

Tangarínur, mandarínur, klementínur

01.23.19

Aðrir sítrusávextir

01.24

Kjarnaávextir og steinaldin

01.24.1

Epli

01.24.10

Epli
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Vöruliðir

01.24.2

Aðrir kjarnaávextir og steinaldin

01.24.21

Perur

01.24.22

Kveði

01.24.23

Apríkósur

01.24.24

Kirsuber

01.24.25

Ferskjur

01.24.26

Nektarínur

01.24.27

Plómur

01.24.28

Þyrniplómur

01.24.29

Aðrir kjarnaávextir og steinaldin, ót.a.

01.25

Aðrir trjá- og runnaávextir og hnetur

01.25.1

Ber og ávextir af ættinni vaccinium

01.25.11

Kívíávextir

01.25.12

Hindber

01.25.13

Jarðarber

01.25.19

Önnur ber og ávextir af ættinni vaccinium, ót.a.

01.25.2

Ávaxtafræ

01.25.20

Ávaxtafræ

01.25.3

Hnetur (að undanskildum villtum ætum hnetum, jarðhnetum og kókoshnetum)

01.25.31

Möndlur

01.25.32

Kastaníuhnetur

01.25.33

Heslihnetur

01.25.34

Pistasíuhnetur

01.25.35

Valhnetur

01.25.39

Aðrar hnetur (að undanskildum villtum ætum hnetum, jarðhnetum og kókoshnetum)

01.25.9

Aðrir trjá- og runnaávextir, ót.a.

01.25.90

Aðrir trjá- og runnaávextir, ót.a.

01.26

Olíuríkir ávextir

01.26.1

Ólífur

01.26.11

Ólífur til átu

01.26.12

Ólífur til olíuframleiðslu

01.26.2

Kókoshnetur

01.26.20

Kókoshnetur

01.26.9

Aðrir olíuríkir ávextir

01.26.90

Aðrir olíuríkir ávextir

01.27

Jurtir til drykkjargerðar

01.27.1

Jurtir til drykkjargerðar

01.27.11

Kaffibaunir, ekki ristaðar

01.27.12

Telauf

01.27.13

Matélauf

01.27.14

Kakóbaunir

01.28

Krydd-, ilm- og lyfjajurtir

01.28.1

Krydd, óunnin

01.28.11

Pipar (piper spp.), hrár
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01.28.12

Eldpipar og paprika (capsicum spp.), hrá

01.28.13

Múskat, múskathýði og kardimommur, hrá

01.28.14

Anís, stjörnuanís, kóríander, kúmín, kúmen, fenníka og einiber, hrá

01.28.15

Kanill (canella), hrár

01.28.16

Negull (heilir stilkar), hrár

01.28.17

Engifer, þurrkaður, hrár

01.28.18

Vanilla, hrá

01.28.19

Önnur krydd, óunnin

01.28.2

Humlar

01.28.20

Humlar

01.28.3

Plöntur sem aðallega eru notaðar í ilmvötn, lyfjavörur eða til varnar gegn eða útrýmingar á skordýrum, sveppum eða í áþekkum
tilgangi

01.28.30

Plöntur sem aðallega eru notaðar í ilmvötn, lyfjavörur eða til varnar gegn eða útrýmingar á skordýrum, sveppum eða í áþekkum
tilgangi

01.29

Önnur fjölær ræktun

01.29.1

Náttúrlegt gúmmí

01.29.10

Náttúrlegt gúmmí

01.29.2

Jólatré, felld

01.29.20

Jólatré, felld

01.29.3

Jurtaefni sem aðallega eru notuð til fléttunnar eða sem fylling eða bólstrun, eða í leysilitun eða sútun

01.29.30

Jurtaefni sem aðallega eru notuð til fléttunnar eða sem fylling eða bólstrun, eða í leysilitun eða sútun

01.3

Plöntunarefni: lifandi plöntur, laukar, hnýði og rætur, græðlingar og græðikvistar, sveppagró

01.30

Plöntunarefni: lifandi plöntur, laukar, hnýði og rætur, græðlingar og græðikvistar, sveppagró

01.30.1

Plöntunarefni: lifandi plöntur, laukar, hnýði og rætur, græðlingar og græðikvistar, sveppagró

01.30.10

Plöntunarefni: lifandi plöntur, laukar, hnýði og rætur, græðlingar og græðikvistar, sveppagró

01.4

Lifandi dýr og dýraafurðir

01.41

Lifandi mjólkurkýr og hrámjólk úr mjólkurkúm

01.41.1

Lifandi mjólkurkýr

01.41.10

Lifandi mjólkurkýr

01.41.2

Hrámjólk úr mjólkurkúm

01.41.20

Hrámjólk úr mjólkurkúm

01.42

Aðrir lifandi nautgripir og bufflar og sæði þeirra

01.42.1

Aðrir lifandi nautgripir og bufflar

01.42.11

Aðrir lifandi nautgripir og bufflar, þó ekki kálfar

01.42.12

Lifandi kálfar nautgripa og buffla

01.42.2

Sæði nautgripa og buffla

01.42.20

Sæði nautgripa og buffla

01.43

Lifandi hestar og önnur dýr af hrossaætt

01.43.1

Lifandi hestar og önnur dýr af hrossaætt

01.43.11

Lifandi hestar

01.43.12

Lifandi asnar, múldýr og múlasnar

01.44

Lifandi kameldýr og dýr af úlfaldaætt

01.44.1

Lifandi kameldýr og dýr af úlfaldaætt
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01.44.10

Lifandi kameldýr og dýr af úlfaldaætt

01.45

Lifandi sauðfé og geitur, hrámjólk og reyfi af ám og geitum

01.45.1

Lifandi sauðfé og geitur

01.45.11

Lifandi sauðfé

01.45.12

Lifandi geitur

01.45.2

Hrámjólk úr ám og geitum

01.45.21

Hrámjólk úr ám

01.45.22

Hrámjólk úr geitum

01.45.3

Reyfi af ám og geitum, óþvegin ull, þ.m.t. þvegin reyfi

01.45.30

Reyfi af ám og geitum, óþvegin ull, þ.m.t. þvegin reyfi

01.46

Lifandi svín

01.46.1

Lifandi svín

01.46.10

Lifandi svín

01.47

Lifandi alifuglar og egg

01.47.1

Lifandi alifuglar

01.47.11

Lifandi kjúklingar

01.47.12

Lifandi kalkúnar

01.47.13

Lifandi gæsir

01.47.14

Lifandi endur og perluhænsn

01.47.2

Egg, í skurn, ný

01.47.21

Hænuegg, í skurn, ný

01.47.22

Egg annarra alifugla, í skurn, ný

01.47.23

Hænuegg til útungunar

01.47.24

Egg annarra alifugla, til útungunar

01.49

Önnur alidýr og dýraafurðir

01.49.1

Önnur lifandi alidýr

01.49.11

Lifandi tamdar kanínur

01.49.12

Lifandi aldir fuglar, ót.a.

01.49.13

Lifandi alin skriðdýr (þ.m.t. snákar og skjaldbökur)

01.49.19

Önnur lifandi alidýr, ót.a.

01.49.2

Aðrar afurðir alidýra

01.49.21

Náttúrulegt hunang

01.49.22

Hrámjólk, ót.a.

01.49.23

Sniglar, nýjir, kældir, frystir, þurrkaðir, saltaðir eða í saltlegi, þó ekki sjávarsniglar

01.49.24

Ætar afurðir af alidýrum, ót.a.

01.49.25

Silkiormahjúpar nothæfir til hespunar

01.49.26

Skordýravax og hvalaraf, einnig hreinsað eða litað

01.49.27

Fóstur dýra til ræktunar

01.49.28

Óætar afurðir af alidýrum, ót.a.

01.49.3

Óunninn loðskinn og óunnar húðir og skinn af ýmsum toga

01.49.31

Óunnin loðskinn, önnur en af lömbum

01.49.32

Óunninn loðskinn af lömbum
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01.49.39

Óunnin skinn af dýrum, ót.a. (ný eða rotvarin en óverkuð að öðru leyti)

01.6

Þjónusta tengd jarðyrkju og búfjárrækt (þó ekki dýralækningar)

01.61

Stoðþjónusta við ræktun nytjajurta

01.61.1

Stoðþjónusta við ræktun nytjajurta

01.61.10

Stoðþjónusta við ræktun nytjajurta

01.62

Stoðþjónusta við búfjárrækt

01.62.1

Stoðþjónusta við búfjárrækt

01.62.10

Stoðþjónusta við búfjárrækt

01.63

Starfsemi að lokinni uppskeru

01.63.1

Starfsemi að lokinni uppskeru

01.63.10

Starfsemi að lokinni uppskeru

01.64

Vinnsla fræja fyrir sáningu

01.64.1

Vinnsla fræja fyrir sáningu

01.64.10

Vinnsla fræja fyrir sáningu

01.7

Þjónusta í tengslum við dýraveiðar og gildruveiði

01.70

Þjónusta í tengslum við dýraveiðar og gildruveiði

01.70.1

Þjónusta í tengslum við dýraveiðar og gildruveiði

01.70.10

Þjónusta í tengslum við dýraveiðar og gildruveiði

02

Afurðir af skógrækt, skógarhöggi og tengdri þjónustu

02.1

Þjónusta tengd skógartrjám og gróðrarstöðvum

02.10

Þjónusta tengd skógartrjám og gróðrarstöðvum

02.10.1

Lifandi skógræktarplöntur, fræ skógartrjáa

02.10.11

Lifandi skógræktarplöntur

02.10.12

Fræ skógartrjáa

02.10.2

Þjónusta tengd skógræktarstöðvum

02.10.20

Þjónusta tengd skógræktarstöðvum

02.10.3

Skógartré

02.10.30

Skógartré

02.2

Óunnir trjábolir

02.20

Óunnir trjábolir

02.20.1

Óunnir trjábolir

02.20.11

Bolir barrtrjáa

02.20.12

Bolir úr öðrum viði en barrtrjám, þó ekki hitabeltisviði

02.20.13

Bolir úr hitabeltisviði

02.20.14

Eldiviður úr barrtrjáaviði

02.20.15

Eldiviður úr öðrum viði en barrtrjám

02.3

Afurðir af villtum plöntum öðrum en viði

02.30

Afurðir af villtum plöntum öðrum en viði

02.30.1

Náttúruleg gúmkvoða

02.30.11

Balata-, gúttaperka-, guayule- og chiclegúmkvoða og áþekk náttúruleg gúmkvoða

02.30.12

Kvoðulakk, balsam og önnur náttúruleg gúmkvoða og resín

02.30.2

Náttúrlegur korkur, óverkaður eða gróft verkaður
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02.30.20

Náttúrlegur korkur, óverkaður eða gróft verkaður

02.30.3

Plöntuhlutar, gras, mosi og skóf sem er hentugt til skrauts

02.30.30

Plöntuhlutar, gras, mosi og skóf sem er hentugt til skrauts

02.30.4

Ætar afurðir sem vaxa villtar

02.30.40

Ætar afurðir sem vaxa villtar

02.4

Stoðþjónusta við skógrækt

02.40

Stoðþjónusta við skógrækt

02.40.1

Stoðþjónusta við skógrækt

02.40.10

Stoðþjónusta við skógrækt

03

Fiskur og aðrar fiskafurðir, lagareldisafurðir, stoðþjónusta við fiskveiðar

03.0

Fiskur og aðrar fiskafurðir, lagareldisafurðir, stoðþjónusta við fiskveiðar

03.00

Fiskur og aðrar fiskafurðir, lagareldisafurðir, stoðþjónusta við fiskveiðar

03.00.1

Lifandi fiskur, ekki til manneldis

03.00.11

Villtir skrautfiskar

03.00.12

Villtir aldir skrautfiskar

03.00.13

Aðrir villtir, lifandi fiskar, ekki til manneldis, þ.m.t. fræ og fóður til lagareldis

03.00.14

Aðrir aldir, lifandi fiskar, ekki til manneldis, þ.m.t. fræ og fóður til lagareldis

03.00.2

Fiskar, lifandi, ferskir eða kældir, til manneldis

03.00.21

Sjávarfiskar, lifandi, ferskir eða kældir, til manneldis, ekki aldir

03.00.22

Ferskvatnsfiskar, lifandi, ferskir eða kældir, til manneldis, ekki aldir

03.00.23

Sjávarfiskar, lifandi, ferskir eða kældir, til manneldis, aldir

03.00.24

Ferskvatnsfiskar, lifandi, ferskir eða kældir, til manneldis, aldir

03.00.3

Krabbadýr, ófryst

03.00.31

Krabbadýr, ófryst, ekki alin

03.00.32

Krabbadýr, ófryst, alin

03.00.4

Lindýr og aðrir vatnahryggleysingjar, lifandi, ferskir eða kældir

03.00.41

Ostrur, lifandi, ferskar eða kældar, ekki aldar

03.00.42

Önnur lindýr, lifandi, fersk eða kæld, ekki alin

03.00.43

Ostrur, lifandi, ferskar eða kældar, aldar

03.00.44

Önnur lindýr, lifandi, fersk eða kæld, alin

03.00.45

Aðrir vatnahryggleysingjar, lifandi, ferskir eða kældir, aldir

03.00.46

Aðrir vatnahryggleysingjar, lifandi, ferskir eða kældir, ekki aldir

03.00.5

Perlur, óunnar

03.00.51

Náttúrlegar perlur, óunnar

03.00.52

Ræktaðar perlur, óunnar

03.00.6

Aðrar vatnaplöntur og -dýr og afurðir þeirra

03.00.61

Kórallar og áþekkar vörur, skeljar lindýra, krabbadýra eða skrápdýra og kolkrabbabein

03.00.62

Náttúrlegir svampar úr dýraríkinu.

03.00.63

Þang og þari og aðrir þörungar til manneldis, villtir

03.00.64

Þang og þari og aðrir þörungar til manneldis, ræktaðir
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03.00.65

Þang og þari og aðrir þörungar ekki til manneldis, villtir

03.00.66

Þang og þari og aðrir þörungar ekki til manneldis, ræktaðir

03.00.69

Aðrar vatnaplöntur og -dýr og afurðir þeirra, ót.a.

03.00.7

Stoðþjónusta við fiskveiðar og lagareldi

03.00.71

Stoðþjónusta við fiskveiðar

03.00.72

Stoðþjónusta við lagareldi

B

NÁMUGRÖFTUR OG VINNSLA HRÁEFNA ÚR JÖRÐU

05

Kol og brúnkol

05.1

Harðkol

05.10

Harðkol

05.10.1

Harðkol

05.10.10

Harðkol

05,2

Brúnkol

05.20

Brúnkol

05.20.1

Brúnkol

05.20.10

Brúnkol

06

Hráolía og jarðgas

06.1

Hráolía

06.10

Hráolía

06.10.1

Jarðolía og olía fengin úr bikkenndum steintegundum, óhreinsuð

06.10.10

Jarðolía og olía fengin úr bikkenndum steintegundum, óhreinsuð

06.10.2

Bik- eða olíuleirsteinn og tjörusandur

06.10.20

Bik- eða olíuleirsteinn og tjörusandur

06.2

Jarðgas, fljótandi eða í loftkenndu formi

06.20

Jarðgas, fljótandi eða í loftkenndu formi

06.20.1

Jarðgas, fljótandi eða í loftkenndu formi

06.20.10

Jarðgas, fljótandi eða í loftkenndu formi

07

Málmgrýti

07.1

Járngrýti

07.10

Járngrýti

07.10.1

Járngrýti

07.10.10

Járngrýti

07.2

Málmgrýti sem ekki inniheldur járn

07.21

Úran- og þóríngrýti

07.21.1

Úran- og þóríngrýti

07.21.10

Úran- og þóríngrýti

07.29

Aðrir járnlausir málmar og kyrni þeirra

07.29.1

Aðrir járnlausir málmar og kyrni þeirra

07.29.11

Kopargrýti og -kyrni

07.29.12

Nikkelgrýti og -kyrni

07.29.13

Álgrýti og -kyrni

07.29.14

Góðmálmsgrýti og -kyrni

Nr. 46/545

Nr. 46/546

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kóði

20.8.2015

Vöruliðir

07.29.15

Blý, sink, tingrýti og kyrni þeirra

07.29.19

Aðrir járnlausir málmar og kyrni þeirra, ót.a.

08

Nám og vinnsla annarra hráefna úr jörðu

08.1

Grjót, sandur og leir

08.11

Skraut- og byggingarsteinn, kalksteinn, gifs, krít og flöguberg

08.11.1

Skraut- eða byggingarsteinn

08.11.11

Marmari og annar kalkkenndur skraut- eða byggingarsteinn

08.11.12

Granít, sandsteinn og annar skraut- eða byggingarsteinn

08.11.2

Kalksteinn og gifs

08.11.20

Kalksteinn og gifs

08.11.3

Krít og dólómít sem ekki hefur verið brennt

08.11.30

Krít og dólómít sem ekki hefur verið brennt

08.11.4

Flöguberg

08.11.40

Flöguberg

08.12

Möl, sandur, leir og kaólín

08.12.1

Möl og sandur

08.12.11

Náttúrlegur sandur

08.12.12

Korn, flísar og duft, smásteinar, möl

08.12.13

Gjallblöndur og áþekk úrgangsefni frá iðnaði, einnig með viðbættum smásteinum, möl, fjörumöl og tinnu til nota í byggingarstarfsemi
og mannvirkjagerð

08.12.2

Leir og kaólín

08.12.21

Kaólín og annar kaólínleir

08.12.22

Annar leir, andalúsít, kýranít, sillimanít, múllít, chamotte eða dínasleir

08.9

Nám og vinnsla hráefna úr jörðu, ót.a.

08.91

Jarðefni til efnaiðnaðar og áburðargerðar

08.91.1

Jarðefni til efnaiðnaðar og áburðargerðar

08.91.11

Náttúrulegt kalsíum- eða álkalsíum fosfat

08.91.12

Óbrenndur brennisteinskís, óunninn eða óhreinsaður brennisteinn

08.91.19

Önnur steinefni til efnaiðnaðar og áburðargerðar

08.92

Mór

08.92.1

Mór

08.92.10

Mór

08.93

Salt og hreint natríumklóríð, sjór

08.93.1

Salt og hreint natríumklóríð, sjór

08.93.10

Salt og hreint natríumklóríð, sjór

08.99

Önnur hráefni úr jörðu, ót.a.

08.99.1

Náttúrlegt jarðbik og asfalt, asfaltít og asfaltsteinn

08.99.10

Náttúrlegt jarðbik og asfalt, asfaltít og asfaltsteinn

08.99.2

Eðal- og hálfeðalsteinar, iðnaðardemantar, óunnir eða aðeins sagaðir, klofnir eða grófsnyrtir, vikur, smergill, náttúrlegt kórúnd,
náttúrulegt granat og önnur náttúruleg slípiefni, önnur jarðefni
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08.99.21

Eðalsteinar og hálfeðalsteinar (að undanskildum iðnaðardemöntum), óunnir eða aðeins sagaðir eða grófformaðir

08.99.22

Iðnaðardemantar, óunnir eða aðeins sagaðir, klofnir eða grófsnyrtir, vikur, smergill, náttúrlegt kórúnd, náttúrulegt granat og önnur
náttúruleg slípiefni

08.99.29

Önnur jarðefni

09

Stoðþjónusta tengd námuvinnslu

09.1

Stoðþjónusta við jarðolíu- og jarðgasvinnslu

09.10

Stoðþjónusta við jarðolíu- og jarðgasvinnslu

09.10.1

Stoðþjónusta við jarðolíu- og jarðgasvinnslu

09.10.11

Borunarþjónusta tengd jarðolíu- og jarðgasvinnslu

09.10.12

Þjónusta tengd uppsetningu, viðgerðum og niðurrifi borpalla og tengd stoðþjónusta við jarðolíu- og jarðgasvinnslu

09.10.13

Þéttingar- og endurgösunarþjónusta á jarðgasi til flutnings sem gerð er á námustaðnum

09.9

Stoðþjónusta við vinnslu annarra hráefna úr jörðu

09.90

Stoðþjónusta við vinnslu annarra hráefna úr jörðu

09.90.1

Stoðþjónusta við vinnslu annarra hráefna úr jörðu

09.90.11

Stoðþjónusta við harðkolavinnslu

09.90.19

Stoðþjónusta við vinnslu annarra hráefna úr jörðu, ót.a.

C

FRAMLEIDDAR AFURÐIR

10

Matvæli

10.1

Rotvarið kjöt og kjötafurðir

10.11

Unnið og rotvarið kjöt

10.11.1

Kjöt af dýrum af nautgripakyni, svínum, sauðfé, geitum, hestum og öðrum dýrum af hrossaætt, nýtt eða kælt

10.11.11

Kjöt af dýrum af nautgripakyni, nýtt eða kælt

10.11.12

Kjöt af svínum, nýtt eða kælt

10.11.13

Kjöt af sauðfé, nýtt eða kælt

10.11.14

Kjöt af geitum, nýtt eða kælt

10.11.15

Kjöt af hestum og öðrum dýrum af hrossaætt, nýtt eða kælt

10.11.2

Ætur innmatur af dýrum af nautgripakyni, svínum, sauðfé, geitum, hestum og öðrum dýrum af hrossaætt, nýtt eða kælt

10.11.20

Ætur innmatur af dýrum af nautgripakyni, svínum, sauðfé, geitum, hestum og öðrum dýrum af hrossaætt, nýtt eða kælt

10.11.3

Fryst kjöt og ætur innmatur, annað kjöt og ætur innmatur

10.11.31

Kjöt af dýrum af nautgripakyni, fryst

10.11.32

Svínakjöt, fryst

10.11.33

Kindakjöt, fryst

10.11.34

Geitakjöt, fryst

10.11.35

Kjöt af hestum og öðrum dýrum af hrossaætt, fryst

10.11.39

Annað kjöt og ætur innmatur, nýtt, kælt eða fryst

10.11.4

Togull og óunnar húðir og skinn af dýrum af nautgripa- eða hrossakyni, sauðfé og geitum

10.11.41

Togull, óþvegin ull, þ.m.t. þvegin togull í reyfum

10.11.42

Heilar óunnar húðir og skinn af dýrum af nautgripa- eða hrossakyni

10.11.43

Aðrar óunnar húðir og skinn af dýrum af nautgripa- eða hrossakyni
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10.11.44

Óunnar húðir og skinn af sauðfé eða lömbum

10.11.45

Óunnar húðir og skinn af geitum eða kiðlingum

10.11.5

Fita af dýrum af nautgripakyni, sauðfé, geitum eða svínum

10.11.50

Fita af dýrum af nautgripakyni, sauðfé, geitum eða svínum

10.11.6

Hrár innmatur, óætur

10.11.60

Hrár innmatur, óætur

10.11.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á unnu og rotvörðu kjöti

10.11.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á unnu og rotvörðu kjöti

10.12

Alifuglakjöt, unnið og rotvarið

10.12.1

Kjöt af alifuglum, nýtt eða kælt

10.12.10

Kjöt af alifuglum, nýtt eða kælt

10.12.2

Alifuglakjöt, fryst

10.12.20

Alifuglakjöt, fryst

10.12.3

Fita af alifuglum

10.12.30

Fita af alifuglum

10.12.4

Óætur innmatur af alifuglum

10.12.40

Ætur innmatur af alifuglum

10.12.5

Fjaðrir og skinn af fuglum með fjaðrir

10.12.50

Fjaðrir og skinn af fuglum með fjaðrir

10.12.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á unnu og rotvörðu alifuglakjöti

10.12.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á unnu og rotvörðu alifuglakjöti

10.13

Kjöt og afurðir úr alifuglakjöti

10.13.1

Rotvarin og unnin kjötvara, kjötinnmatur eða blóð

10.13.11

Svínakjöt, stykkjað, saltað, þurrkað eða reykt (beikon og skinka)

10.13.12

Nautakjöt, saltað, þurrkað eða reykt

10.13.13

Annað kjöt og ætur kjötinnmatur, saltað, í saltlegi, þurrkað eða reykt (að undanskildu svína- og nautakjöti), ætt mjöl, fín- og grófmalað,
úr kjöti eða kjötinnmat

10.13.14

Pylsur og áþekkar afurðir úr kjöti, innmat eða blóði

10.13.15

Annað kjöt, kjötinnmatur eða blóð, unnið og rotvarið

10.13.16

Mjöl, fín- og grófmalað og kögglar, úr kjöti sem er óhæft til manneldis, hamsar

10.13.9

Matreiðsla og önnur þjónusta við undirbúning fyrir framleiðslu á kjötafurðum, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kjöti og
alifuglakjötsafurðum

10.13.91

Matreiðsla og önnur þjónusta við undirbúning fyrir framleiðslu á kjötafurðum

10.13.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kjöti og alifuglakjötsafurðum

10.2

Fiskur, krabbadýr og lindýr, unnin og rotvarin

10.20

Fiskur, krabbadýr og lindýr, unnin og rotvarin

10.20.1

Fiskur, ferskur, kældur eða frystur

10.20.11

Fiskflök og annað fiskhold (einnig hakkað), nýtt eða kælt

10.20.12

Fisklifur og hrogn, fersk eða kæld

10.20.13

Fiskur, frystur
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10.20.14

Fiskflök, fryst

10.20.15

Fiskhold (einnig hakkað), fryst

10.20.16

Fisklifur og hrogn, fryst

10.20.2

Fiskur, á annan hátt unninn eða rotvarinn, kavíar og kavíarlíki

10.20.21

Fiskflök, þurrkuð, söltuð eða í saltlegi, en ekki reykt

10.20.22

Fisklifur, hrogn, uggar, hausar, sporðar, magar og annar ætur innmatur, þurrkaður, reyktur, saltaður eða í saltlegi, mjöl, fín- eða
grófmalað og kögglar, úr fiski, hæft til manneldis

10.20.23

Fiskur, þurrkaður, einnig saltaður, eða í saltlegi

10.20.24

Fiskur, þ.m.t flök, reykt

10.20.25

Fiskur, á annan hátt unninn eða rotvarinn, þó ekki tilbúnir fiskréttir

10.20.26

Kavíar og kavíarlíki

10.20.3

Krabbadýr, lindýr, þang og þari og aðrir vatnahryggleysingjar, fryst, unnið eða rotvarið

10.20.31

Krabbadýr, fryst, þurrkuð, söltuð eða í saltlegi

10.20.32

Lindýr, fryst, þurrkuð, söltuð eða í saltlegi

10.20.33

Aðrir vatnahryggleysingjar og þang og þari, fryst, þurrkað, saltað eða í saltlegi

10.20.34

Krabbadýr, lindýr og aðrir vatnahryggleysingjar og þang og þari, á annan hátt unnið eða rotvarið

10.20.4

Mjöl, fín- eða grófmalað og kögglar, óhæft til manneldis, og aðrar afurðir, ót.a., úr fiski eða krabbadýrum, lindýrum eða öðrum
vatnahryggleysingjum eða þangi og þara

10.20.41

Mjöl, fín- eða grófmalað og kögglar, úr fiski, krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatnahryggleysingjum eða þangi og þara, sem óhæft
er til manneldis

10.20.42

Aðrar óætar afurðir úr fiski, krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatnahryggleysingjum eða þangi og þara

10.20.9

Reyking og önnur þjónusta við rotvörn og undirbúning fyrir framleiðslu á fiskafurðum, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á
fiski, unnum eða rotvörðum, krabbadýrum og lindýrum

10.20.91

Reyking og önnur þjónusta við rotvörn og vinnslu á framleiðslu á fiskafurðum

10.20.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á fiski, unnum og rotvörðum, krabbadýrum og lindýrum

10.3

Ávextir og grænmeti, unnið og rotvarið

10.31

Kartöflur, unnar og rotvarðar

10.31.1

Kartöflur, unnar og rotvarðar

10.31.11

Kartöflur, frystar

10.31.12

Þurrkaðar kartöflur, einnig skornar eða sneiddar en ekki unnar frekar

10.31.13

Fín- eða grófmalað mjöl, flögur, kyrni eða kögglar úr þurrkuðum kartöflum

10.31.14

Kartöflur, unnar eða rotvarðar

10.31.9

Matreiðsla og önnur þjónusta við undirbúning fyrir kartöflu og kartöfluafurðir, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á
kartöflum, unnum og rotvörðum

10.31.91

Matreiðsla og önnur þjónusta við undirbúning fyrir kartöflu og kartöfluafurðir

10.31.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kartöflum, unnum og rotvörðum

10.32

Ávaxta- og grænmetissafar

10.32.1

Ávaxta- og grænmetissafar

10.32.11

Tómatsafi

10.32.12

Appelsínusafi

10.32.13

Greipaldinsafi

10.32.14

Ananassafi
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10.32.15

Þrúgusafi

10.32.16

Eplasafi

10.32.17

Blöndur ávaxta- og grænmetissafa

10.32.19

Aðrir ávaxta- og grænmetissafar

10.32.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á ávaxta- og grænmetissafa

10.32.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á ávaxta- og grænmetissafa

10.39

Aðrir ávextir og grænmeti, unnið og rotvarið

10.39.1

Grænmeti, unnið og rotvarið, að undanskildum kartöflum

10.39.11

Grænmeti, fryst

10.39.12

Grænmeti, rotvarið til bráðabirgða

10.39.13

Þurrkað grænmeti

10.39.14

Niðurskorið og pakkað grænmeti og ávextir

10.39.15

Baunir, rotvarðar á annan hátt en með ediki eða ediksýru, þó ekki tilbúnir grænmetisréttir

10.39.16

Baunir, rotvarðar á annan hátt en með ediki eða ediksýru, þó ekki tilbúnir grænmetisréttir

10.39.17

Annað grænmeti (þó ekki kartöflur), rotvarið á annan hátt en með ediki eða ediksýru, þó ekki tilbúnir grænmetisréttir

10.39.18

Grænmeti (þó ekki kartöflur), ávextir, hnetur og aðrir ætir plöntuhlutar, verkað eða rotvarið með ediki eða ediksýru

10.39.2

Ávextir og hnetur, unnið og rotvarið

10.39.21

Ávextir og hnetur, ósoðið eða soðið, fryst

10.39.22

Sulta, ávaxtahlaup og ávaxta- eða hnetumauk og -deig

10.39.23

Hnetur, jarðhnetur, ristaðar, saltaðar eða á annan hátt verkaðar

10.39.24

Ávextir og hnetur, rotvarðar til bráðabirgða, ekki til neyslu á staðnum

10.39.25

Jarðhnetur og hnetur, skurnlausar

10.39.29

Aðrir ávextir og hnetur, verkað, þurrkað eða rotvarið

10.39.3

Jurtaefni og -úrgangur, jurtaleifar og aukaafurðir

10.39.30

Jurtaefni og -úrgangur, jurtaleifar og aukaafurðir

10.39.9

Eldun og annar undirbúningur við að rotverja ávexti og grænmeti, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum ávöxtum og
grænmeti, unnu og rotvörðu

10.39.91

Eldun og annar undirbúningur við að rotverja ávexti og grænmeti

10.39.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum ávöxtum og grænmeti, unnu og rotvörðu

10.4

Jurta- og dýraolía og feiti

10.41

Olía og feiti

10.41.1

Dýraolía og feiti, þættir þeirra, óunnin

10.41.11

Svínafeitisterín, svínaolía, tólgarsterín, oleóolía og tólgarolía, ekki gert að fleyti eða unnið á annan hátt

10.41.12

Feiti og olíur og þættir þeirra, úr fiski eða sjávarspendýrum

10.41.19

Önnur dýrafeiti og -olíur og þættir þeirra, hvort heldur hreinsað eða óhreinsað, en ekki efnafræðilega umbreytt

10.41.2

Jurtaolíur, óunnar

10.41.21

Jarðhnetuolía, óunnin

10.41.22

Ólífuolía, óunnin

10.41.23

Sólblómaolía, óunnin
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10.41.24

Repju-, fóðurrepju- og sinnepsolía, óunnar

10.41.25

Pálmaolía, óunnin

10.41.29

Aðrar jurtaolíur, óunnar

10.41.3

Baðmullardúnn

10.41.30

Baðmullardúnn

10.41.4

Olíukaka og aðrar fastar leifar úr feiti eða olíum úr jurtaríkinu, mjöl, fínt- og grófmalað, úr olíufræjum eða olíuríkum ávöxtum

10.41.41

Olíukaka og aðrar fastar leifar úr feiti eða olíum úr jurtaríkinu

10.41.42

Mjöl, fín- og grófmalað, úr olíufræjum eða olíuríkum ávöxtum, þó ekki sinnepsmjöli

10.41.5

Hreinsaðar olíur, þó ekki leifar

10.41.51

Sojabaunaolía og þættir hennar, hreinsuð en ekki efnafræðilega umbreytt

10.41.52

Jarðhnetuolía og þættir hennar, hreinsuð en ekki efnafræðilega umbreytt

10.41.53

Ólífuolía og þættir hennar, hreinsuð en ekki efnafræðilega umbreytt

10.41.54

Sólblómaolía og þættir hennar, hreinsuð en ekki efnafræðilega umbreytt

10.41.55

Baðmullarfræsolía og þættir hennar, hreinsuð en ekki efnafræðilega umbreytt

10.41.56

Repju-, fóðurrepju- og sinnepsolía og þættir þeirra, hreinsaðar en ekki efnafræðilega umbreyttar

10.41.57

Pálmaolía og þættir hennar, hreinsuð en ekki efnafræðilega umbreytt

10.41.58

Kókosolía og þættir hennar, hreinsuð en ekki efnafræðilega umbreytt

10.41.59

Aðrar olíur og þættir þeirra, hreinsaðar en ekki efnafræðilega umbreyttar, föst jurtafeiti og aðrar jurtaolíur (þó ekki maísolía) og þættir
þeirra, ót.a., hreinsaðar en ekki efnafræðilega umbreyttar

10.41.6

Dýra- eða jurtafeiti og olíur og þættir þeirra, hert, esterað, en ekki unnið frekar

10.41.60

Dýra- eða jurtafeiti og olíur og þættir þeirra, hert, esterað, en ekki unnið frekar

10.41.7

Jurtavax (að undanskildu þríglýseríði), sútfeiti (e. degras), leifar sem falla til við meðferð á fituefnum eða vaxi úr dýrum eða plöntum

10.41.71

Jurtavax (að undanskildu þríglýseríði)

10.41.72

Sútfeiti, leifar sem falla til við meðferð á fituefnum eða vaxi úr dýrum eða plöntum

10.41.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á olíum og feiti

10.41.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á olíum og feiti

10.42

Smjörlíki og áþekk feiti til manneldis

10.42.1

Smjörlíki og áþekk feiti til manneldis

10.42.10

Smjörlíki og áþekk feiti til manneldis

10.42.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á smjörlíki og áþekkri matarfeiti

10.42.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á smjörlíki og áþekkri matarfeiti

10.5

Mjólkurafurðir

10.51

Mjólkur- og ostaafurðir

10.51.1

Unnin mjólk og rjómi í fljótandi formi

10.51.11

Unnin mjólk í fljótandi formi

10.51.12

Mjólk og rjómi með fituinnihald > 6 %, hvorki þykkt né sykrað

10.51.2

Mjólk og rjómi í föstu formi

10.51.21

Undanrenna og rjómaduft

10.51.22

Nýmjólk og rjómaduft
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10.51.3

Smjör og mjólkurviðbit

10.51.30

Smjör og mjólkurviðbit

10.51.4

Ostur og ystingur

10.51.40

Ostur og ystingur

10.51.5

Aðrar mjólkurafurðir

10.51.51

Mjólk og rjómi, þykkt eða með viðbættum sykri eða öðru sætuefni, í öðru en föstu formi

10.51.52

Jógúrt og önnur gerjuð eða sýrð mjólk eða rjómi

10.51.53

Kasein

10.51.54

Laktósi og laktósasíróp

10.51.55

Mysa

10.51.56

Mjólkurafurðir, ót.a.

10.51.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á mjólkur- og ostaafurðum

10.51.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á mjólkur- og ostaafurðum

10.52

Rjómaís

10.52.1

Rjómaís og annar ís til matar

10.52.10

Rjómaís og annar ís til matar

10.52.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á rjómaís

10.52.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á rjómaís

10.6

Kornvörur, mjölvi og mjölvavara

10.61

Kornvörur

10.61.1

Hrísgrjón, hálf- eða fullmöluð, eða afhýdd eða brotin

10.61.11

Afhýdd hrísgrjón

10.61.12

Hrísgrjón, hálf- eða fullmöluð eða brotin

10.61.2

Korn- og jurtamjöl, blöndur af þeim

10.61.21

Hveiti eða meslínmjöl

10.61.22

Annað mjöl úr korni

10.61.23

Jurtamjöl, fín- og grófmalað

10.61.24

Blöndur fyrir tilreiðslu á brauðvörum

10.61.3

Klíðislaust korn, fín- eða grófmalað og kögglar og aðrar kornafurðir

10.61.31

Klíðislaust korn og hveitimjöl

10.61.32

Klíðislaust korn, fín- eða grófmalað og kögglar, ót.a.

10.61.33

Morgunkorn og aðrar kornvörur

10.61.4

Klíð, hrat og aðrar leifar sem falla til við vinnslu korns

10.61.40

Klíð, hrat og aðrar leifar sem falla til við vinnslu korns

10.61.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kornvörum

10.61.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kornvörum

10.62

Mjölvi og mjölvavara

10.62.1

Mjölvi og mjölvavara, sykur og sykursíróp, ót.a.

10.62.11

Mjölvi, inúlín, hveitiglúten, dextrín og önnur umbreytt sterkja

10.62.12

Tapíókamjöl og -líki tilreitt úr mjölva í flögum, grjónum o.þ.h.
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10.62.13

Glúkósi og glúkósasíróp, frúktósi og frúktósasíróp, andsykur, sykur og sykursíróp, ót.a.

10.62.14

Maísolía

10.62.2

Leifar frá sterkjugerð og áþekkar leifar

10.62.20

Leifar frá sterkjugerð og áþekkar leifar

10.62.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á mjölva og mjölvavöru

10.62.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á mjölva og mjölvavöru

10.7

Bakarísvörur og mjölkenndar vörur

10.71

Brauð, nýtt sætabrauð og kökur

10.71.1

Brauð, nýtt sætabrauð og kökur

10.71.11

Nýtt brauð

10.71.12

Nýtt sætabrauð og kökur

10.71.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á nýju eða frystu brauði, sætabrauði og kökum

10.71.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á nýju eða frystu brauði, sætabrauði og kökum

10.72

Tvíbökur og kex, geymsluþolið sætabrauð og kökur

10.72.1

Tvíbökur og kex, geymsluþolið sætabrauð og kökur

10.72.11

Hrökkbrauð, tvíbökur, ristað brauð og áþekkar ristaðar afurðir

10.72.12

Engiferbrauð o.þ.h., sætt kex, vöflur og ískex

10.72.19

Aðrar brauðvörur, þurrkaðar eða rotvarðar

10.72.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tvíbökum og kexi, geymsluþolnu sætabrauði og kökum

10.72.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tvíbökum og kexi, geymsluþolnu sætabrauði og kökum

10.73

Makkarónur, núðlur, kúskús og áþekkar mjölkenndar vörur

10.73.1

Makkarónur, núðlur, kúskús og áþekkar mjölkenndar vörur

10.73.11

Makkarónur, núðlur og áþekkar mjölkenndar vörur

10.73.12

Kúskús

10.73.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á makkarónum, núðlum, kúskús og áþekkum mjölkenndum vörum

10.73.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á makkarónum, núðlum, kúskús og áþekkum mjölkenndum vörum

10.8

Önnur matvæli

10.81

Sykur

10.81.1

Hrár eða hreinsaður reyr- eða rófusykur, melassi

10.81.11

Hrár reyr- eða rófusykur, í föstu formi

10.81.12

Hreinsaður reyr- eða rófusykur og kemískt hreinn súkrósi, í föstu formi, án viðbættra bragð- eða litarefna

10.81.13

Hreinsaður reyr- eða rófusykur, með viðbættum bragð- eða litarefnum, hlynsykur og -síróp

10.81.14

Melassi

10.81.2

Rófumauk, kraminn sykurreyr og annar úrgangur sykurframleiðslu

10.81.20

Rófumauk, kraminn sykurreyr og annar úrgangur sykurframleiðslu

10.81.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á sykri

10.81.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á sykri
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10.82

Kakó, súkkulaði og sælgæti

10.82.1

Kakódeig, einnig fitusneytt, kakósmjör, fita og olía, kakóduft

10.82.11

Kakódeig, einnig fitusneytt

10.82.12

Kakósmjör, kakófeiti og kakóolía

10.82.13

Kakóduft, án viðbætts sykurs eða annarra sætuefna

10.82.14

Kakóduft með viðbættum sykri eða öðru sætuefni

10.82.2

Súkkulaði og sælgæti

10.82.21

Súkkulaði og tilreidd matvæli sem innihalda kakó (fyrir utan sykrað kakóduft), í lausri vigt

10.82.22

Súkkulaði og tilreidd matvæli sem innihalda kakó (fyrir utan sykrað kakóduft), annað en í lausri vigt

10.82.23

Sælgæti (þ.m.t. hvítt súkkulaði), án kakóinnihalds

10.82.24

Ávextir, hnetur, ávaxtahýði og aðrir plöntuhlutar, rotvarið með sykri

10.82.3

Hýði, himnur og annar úrgangur úr kakóbaunum

10.82.30

Hýði, himnur og annar úrgangur úr kakóbaunum

10.82.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kakói, súkkulaði og sælgæti

10.82.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kakói, súkkulaði og sælgæti

10.83

Unnið te og kaffi

10.83.1

Unnið te og kaffi

10.83.11

Kaffi, koffínsneytt eða ristað

10.83.12

Kaffilíki, kaffikjarni, -kraftur og -þykkni eða kaffilíki, kaffihýði- og skurn

10.83.13

Grænt te (ekki gerjað), svart te (gerjað) og te gerjað að hluta, í umbúðum sem innihalda ≤ 3 kg

10.83.14

Kjarni, kraftur, þykkni og unnið te eða maté

10.83.15

Jurtaseyði

10.83.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kaffi og te

10.83.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kaffi og te

10.84

Bragðefni og krydd

10.84.1

Edik, sósur, blönduð bragðefni, sinnepsmjöl, fín- eða grófmalað, tilreitt sinnep

10.84.11

Edik og edikslíki fengið úr ediksýru

10.84.12

Sósur, blönduð bragðefni og kryddblöndur, sinnepsmjöl, fín- og grófmalað, og tilreitt sinnep

10.84.2

Krydd, unnin

10.84.21

Pipar (piper spp.), unninn

10.84.22

Eldpipar og paprika, þurrkað (capsicum spp.), unnið

10.84.23

Kanill (canella), unninn, önnur unnin krydd

10.84.3

Matarsalt

10.84.30

Matarsalt

10.84.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á bragðefnum og kryddi

10.84.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á bragðefnum og kryddi

10.85

Tilbúnar máltíðir og réttir

10.85.1

Tilbúnar máltíðir og réttir

10.85.11

Tilbúnar máltíðir og réttir, að uppistöðu kjöt, kjötinnmatur eða blóð
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10.85.12

Tilbúnar máltíðir og réttir, að uppistöðu fiskur, krabbadýr og lindýr

10.85.13

Tilbúnar máltíðir og réttir, að uppistöðu grænmeti

10.85.14

Tilbúnar máltíðir og réttir, að uppistöðu pasta

10.85.19

Aðrar tilbúnar máltíðir og réttir

10.85.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tilbúnum máltíðum og réttum

10.85.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tilbúnum máltíðum og réttum

10.86

Jafnblönduð matvæli og sérfæða

10.86.1

Jafnblönduð matvæli og sérfæða

10.86.10

Jafnblönduð matvæli og sérfæða

10.86.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á jafnblönduðum matvælum og sérfæðu

10.86.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á jafnblönduðum matvælum og sérfæðu

10.89

Önnur matvæli, ót.a.

10.89.1

Súpur, egg, ger og önnur matvæli, kjarnar og safar úr kjöti, fiski og vatnahryggleysingjum

10.89.11

Súpur og seyði og tilreiðsla þar af

10.89.12

Egg, ekki í skel, og eggjarrauður nýjar eða rotvarðar , egg í skel rotvarin eða elduð, eggjahvítur

10.89.13

Ger (virkt eða óvirkt), aðrar einfruma örverur, dauðar, tilreitt bökunarduft

10.89.14

Kjarnar og safar úr kjöti, fiski og vatnahryggleysingjum

10.89.15

Jurtasafar og -kjarnar, pektínefni, jurtaslím og þykkingarefni

10.89.16

Unnin matvæli sem eru viðkvæm fyrir skemmdum, á borð við samlokur og nýjar pítsur

10.89.17

Fæðubótarefni til manneldis

10.89.19

Ýmis matvæli, ót.a.

10.89.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum matvælum, ót.a.

10.89.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum matvælum, ót.a.

10.9

Tilbúið fóður

10.91

Tilbúið húsdýrafóður

10.91.1

Tilbúið húsdýrafóður, þó ekki refasmáramjöl og -kögglar

10.91.10

Tilbúið húsdýrafóður, þó ekki refasmáramjöl og -kögglar

10.91.2

Refasmáramjöl (alfalfa) og -kögglar

10.91.20

Refasmáramjöl og -kögglar

10.91.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tilbúnu húsdýrafóðri

10.91.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tilbúnu húsdýrafóðri

10.92

Tilbúið gæludýrafóður

10.92.1

Tilbúið gæludýrafóður

10.92.10

Tilbúið gæludýrafóður

10.92.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tilbúnu gæludýrafóðri

10.92.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tilbúnu gæludýrafóðri

11

Drykkjarvörur

11.0

Drykkjarvörur

11.01

Eimaðir áfengir drykkir

Nr. 46/555

Nr. 46/556

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kóði

Vöruliðir

11.01.1

Eimaðir áfengir drykkir

11.01.10

Eimaðir áfengir drykkir

11.01.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á eimuðum áfengum drykkjum

11.01.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á eimuðum áfengum drykkjum

11.02

Vín úr þrúgum

11.02.1

Vín úr ferskum þrúgum, þrúgumust

11.02.11

Freyðivín úr ferskum þrúgum

11.02.12

Vín úr ferskum þrúgum, fyrir utan freyðivín, þrúgumust

11.02.2

Víndreggjar, óhreinsaður vínsteinn

11.02.20

Víndreggjar, óhreinsaður vínsteinn

11.02.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á víni úr þrúgum

11.02.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á víni úr þrúgum

11.03

Eplavín og önnur ávaxtavín

11.03.1

Aðrar gerjaðar drykkjarvörur (t.d. eplavín, peruvín, mjöður), blandaðar drykkjarvörur sem innihalda alkóhól

11.03.10

Aðrar gerjaðar drykkjarvörur (t.d. eplavín, peruvín, mjöður), blandaðar drykkjarvörur sem innihalda alkóhól

11.03.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á eplavíni og öðru ávaxtavíni

11.03.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á eplavíni og öðru ávaxtavíni

11.04

Aðrar óeimaðar, gerjaðar drykkjarvörur

11.04.1

Vermút og annað bragðbætt vín úr ferskum þrúgum

11.04.10

Vermút og annað bragðbætt vín úr ferskum þrúgum

11.04.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum óeimuðum gerjuðum drykkjarvörum

11.04.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum óeimuðum gerjuðum drykkjarvörum

11.05

Bjór

11.05.1

Bjór, fyrir utan dreggjarnar frá bruggun

11.05.10

Bjór, fyrir utan dreggjarnar frá bruggun

11.05.2

Dreggjar sem falla til við bruggun eða eimingu

11.05.20

Dreggjar sem falla til við bruggun eða eimingu

11.05.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á bjór

11.05.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á bjór

11.06

Malt

11.06.1

Malt

11.06.10

Malt

11.06.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á malti

11.06.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á malti

11.07

Gosdrykkir, ölkelduvatn og annað átappað vatn

11.07.1

Ölkelduvatn og gosdrykkir

11.07.11

Ölkelduvatn og loftblandað vatn, hvorki sykrað né bragðbætt

11.07.19

Aðrir óáfengir drykkir

11.07.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á ölkelduvatni og gosdrykkjum
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11.07.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á ölkelduvatni og gosdrykkjum

12

Tóbaksvörur

12.0

Tóbaksvörur

12,00

Tóbaksvörur

12.00.1

Tóbaksvörur, fyrir utan úrkast

12.00.11

Vindlar, einnig endaskornir, smávindlar og vindlingar, úr tóbaki eða tóbakslíki

12.00.12

Verkuð stilkskorin tóbakslauf

12.00.19

Önnur framleiðsla úr tóbaki og tóbakslíki, jafnblandað eða endurunnið tóbak, tóbakskjarnar og -kraftur

12.00.2

Tóbaksúrkast

12.00.20

Tóbaksúrkast

12.00.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tóbaksvörum

12.00.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tóbaksvörum

13

Textílar

13.1

Textílgarn og -þráður

13.10

Textílgarn og -þráður

13.10.1

Ullarfeiti (þ.m.t. lanólín)

13.10.10

Ullarfeiti (þ.m.t. lanólín)

13.10.2

Náttúrlegar textíltrefjar búnar undir spuna

13.10.21

Hrásilki (óspunnið)

13.10.22

Ull, fituhreinsuð eða koluð, hvorki kembd né greidd

13.10.23

Afkembur úr ull eða fíngerðu dýrahári

13.10.24

Ull og fín- eða grófgert dýrahár, kembt eða greitt

13.10.25

Baðmull, kembd eða greidd

13.10.26

Júta og aðrar textíltrefjar (fyrir utan hör, hamp og ramí), unnar en ekki spunnar

13.10.29

Aðrar textíltrefjar úr jurtaríkinu, unnar en ekki spunnar

13.10.3

Tilbúnar textíl stutttrefjar, unnar undir spuna

13.10.31

Syntetískar stutttrefjar, kembdar, greiddar eða á annan hátt unnar undir spuna

13.10.32

Gervistutttrefjar, kembdar, greiddar eða á annan hátt unnar undir spuna

13.10.4

Silkigarn og garn spunnið úr silkiúrgangi

13.10.40

Silkigarn og garn spunnið úr silkiúrgangi

13.10.5

Ullargarn, bæði til smásölu og ekki, garn úr fín- eða grófgerðu dýrahári eða hrosshári

13.10.50

Ullargarn, bæði til smásölu og ekki, garn úr fín- eða grófgerðu dýrahári eða hrosshári

13.10.6

Baðmullargarn, baðmullarsaumþráður

13.10.61

Baðmullargarn, annað en baðmullarsaumþráður

13.10.62

Baðmullarsaumþráður

13.10.7

Garn úr textíltrefjum úr jurtaríkinu, öðrum en baðmull (þ.m.t. hör, júta, kókostrefjar og hampur), pappírsgarn

13.10.71

Hörgarn

13.10.72

Garn úr jútu eða úr öðrum textílbasttrefjum, garn úr öðrum textíltrefjum úr jurtaríkinu, pappírsgarn

13.10.8

Textílgarn og tilbúið þráðgarn eða stutttrefjar
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13.10.81

Tilbúið þráðgarn, margþátta eða kaðall (annað en saumþráður og garn með miklum styrkleika úr pólýamíðum, pólýesterum eða
viskósareioni), ekki til smásölu, tilbúið þráðgarn (annað en saumþráður) til smásölu

13.10.82

Garn annað en saumþráður úr syntetískum stutttrefjum, sem inniheldur ≥ 85% af slíkum trefjum miðað við þyngd

13.10.83

Garn (annað en saumþráður) úr syntetískum stutttrefjum, sem inniheldur < 85% af slíkum trefjum miðað við þyngd

13.10.84

Garn (annað en saumþráður) úr gervistutttrefjum

13.10.85

Saumþráður og garn úr gerviþræði og syntetískum þræði og trefjum

13.10.9

Forkembd textílefni, þjónusta við undirbúning á textíltrefjum, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á textílgarni og þræði

13.10.91

Forkembd textílefni úr ull eða fín- eða grófgerðu dýrahári

13.10.92

Forkembd textílefni og annar baðmullarúrgangur

13.10.93

Þjónusta við undirbúning á náttúrulegum textíltrefjum

13.10.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á textílgarni og -þræði

13.2

Ofin textílefni

13.20

Ofin textílefni

13.20.1

Ofinn dúkur (annar en sérstök efni), úr náttúrlegum trefjum öðrum en baðmull

13.20.11

Ofinn dúkur úr silki eða silkiúrgangi

13.20.12

Ofinn dúkur úr greiddri ull, greiddu, fín- eða grófgerðu dýrahári eða hrosshári

13.20.13

Ofinn dúkur úr hör

13.20.14

Ofinn dúkur úr jútu eða öðrum textílbasttrefjum (fyrir utan hör, hamp og ramí)

13.20.19

Ofinn dúkur úr öðrum textíltrefjum úr jurtaríkinu, ofinn dúkur úr pappírsgarni

13.20.2

Ofin bómullarefni

13.20.20

Ofin bómullarefni

13.20.3

Ofinn dúkur (þó ekki sérstök efni), úr tilbúnum þræði og stutttrefjum

13.20.31

Ofinn dúkur úr syntetísku þráðgarni og gerviþráðgarni

13.20.32

Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum

13.20.33

Ofinn dúkur úr gervistutttrefjum

13.20.4

Flosdúkur, handklæðafrottéefni og aðrir dúkar úr sérstökum efnum

13.20.41

Ofinn flosdúkur og chenilledúkur (þó ekki handklæðafrottéefni og borðar)

13.20.42

Handklæðafrottéefni og áþekkur ofinn frottédúkur (þó ekki borðar) úr baðmull

13.20.43

Önnur handklæðafrottéefni og áþekkur ofinn frottédúkur (þó ekki borðar)

13.20.44

Grisja (þó ekki borðar)

13.20.45

Límbundinn textíldúkur, þó ekki teppi

13.20.46

Ofinn dúkur (þ.m.t. borðar) úr glertrefjum

13.20.5

Ofið gerviloðskinn

13.20.50

Ofið gerviloðskinn

13.20.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á textíldúk

13.20.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á textíldúk

13.3

Þjónusta við frágang á textílum
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13.30

Þjónusta við frágang á textílum

13.30.1

Þjónusta við frágang á textílum

13.30.11

Bleiki- og leysilitunarþjónusta á textíltrefjum og garni

13.30.12

Bleikiþjónusta á dúk og textílvörum (þ.m.t. fatnaði)

13.30.13

Leysilitunarþjónusta á dúk og textílvörum (þ.m.t. fatnaði)

13.30.19

Önnur frágangsþjónusta á dúk og textílvörum (þ.m.t. fatnaði)

13.9

Aðrir textílar

13.91

Prjónaðir og heklaðir dúkar

13.91.1

Prjónaðir og heklaðir dúkar

13.91.11

Flosdúkur, frottédúkur, prjónaðir eða heklaðir

13.91.19

Aðrir prjónaðir eða heklaðir dúkar, þ.m.t. prjónað gerviloðskinn

13.91.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á prjónuðum eða hekluðum dúk

13.91.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á prjónuðum eða hekluðum dúk

13.92

Tilbúin textílvara, fyrir utan fatnað

13.92.1

Tilbúin textílvara fyrir heimilið

13.92.11

Ábreiður og ferðateppi, fyrir utan rafmagnsábreiður

13.92.12

Sængurlín

13.92.13

Borðlín

13.92.14

Baðlín og eldhúslín

13.92.15

Gluggatjöld (þ.m.t. stórisar) og rúllugardínur, gluggatjaldakappar eða rúmsvuntur

13.92.16

Hlutir í innréttingar, ót.a., sett úr ofnum dúk og garni til að búa til gólfmottur, listvefnað o.þ.h.

13.92.2

Aðrar tilbúnar textílvörur

13.92.21

Sekkir og pokar notaðir sem umbúðir um vörur

13.92.22

Yfirbreiðslur, skyggni og sóltjöld, segl á báta, seglbretti eða farartæki, tjöld og viðlegubúnaður (þ.m.t. loftdýnur)

13.92.23

Fallhlífar (þ.m.t. stýrifallhlífar) og hverfifallhlífar, hlutar til þeirra

13.92.24

Vattteppi, dúnsængur, púðar, gólfsessur, koddar, svefnpokar o.þ.h., útbúin með fjöðrum eða stoppuð eða löguð til að innanverðu með
einhverju efni úr frauðgúmmíi eða plasti

13.92.29

Aðrar tilbúnar textílvörur (þ.m.t. gólfklútar, viskastykki, afþurrkur og áþekkir hreinsiklútar, björgunarvesti og björgunarbelti)

13.92.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tilbúnum textílvörum, öðrum en fatnaði

13.92.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tilbúnum textílvörum, öðrum en fatnaði

13.93

Gólfteppi og gólfmottur

13.93.1

Gólfteppi og gólfmottur

13.93.11

Gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr textílefnum, hnýtt

13.93.12

Gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr textílefnum, ofin, hvorki límbundin né hnökruð

13.93.13

Gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr textílefnum, límbundin

13.93.19

Gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr textílefnum (þ.m.t. úr flóka)

13.93.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á gólfteppum og gólfmottum

13.93.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á gólfteppum og gólfmottum

13.94

Framleiðsla á köðlum, seglgarni og netum

13.94.1

Framleiðsla á köðlum, seglgarni og netum, fyrir utan úrkast

13.94.11

Seglgarn, kaðlar og strengir, úr jútu eða öðrum textílbasttrefjum
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13.94.12

Hnýtt netefni úr seglgarni, kaðlar, tilbúin net úr textílefnum, hlutir úr garni, strimlar, ót.a.

13.94.2

Tuskur, úrgangur úr seglgarni, kaðlar og strengir og úr sér gengnar vörur úr textílefnum

13.94.20

Tuskur, úrgangur úr seglgarni, kaðlar og strengir og úr sér gengnar vörur úr textílefnum

13.94.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á köðlum, seglgarni og netum

13.94.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á köðlum, seglgarni og netum

13.95

Óofinn trefjadúkur og vörur úr honum, þó ekki fatnaður

13.95.1

Óofinn trefjadúkur og vörur úr honum, þó ekki fatnaður

13.95.10

Óofinn trefjadúkur og vörur úr honum, þó ekki fatnaður

13.95.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á óofnum trefjadúk og vörum úr honum, þó ekki fatnaður

13.95.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á óofnum trefjadúk og vörum úr honum, þó ekki fatnaður

13.96

Aðrir tækni- og iðnaðartextílar

13.96.1

Málmgert eða yfirspunnið málmgarn, ofinn dúkur úr málmþræði og málmgarni, þráður og snúra úr gúmmíi, hjúpað með textílefni og
textílafurðir og -vörur til tækninota

13.96.11

Málmgert eða yfirspunnið málmgarn

13.96.12

Ofinn dúkur úr málmþræði og málmgarni, ót.a.

13.96.13

Gúmmíþráður og -snúra, hjúpað með textílefni, textílgarn og -strimlar, gegndreypt eða hjúpað með gúmmíi eða plasti

13.96.14

Textíldúkur, gegndreyptur, húðaður eða hjúpaður, ót.a.

13.96.15

Hjólbarðadúkur úr næloni með miklum styrkleika eða öðrum pólýamíðum, pólýesterum eða viskósareioni

13.96.16

Textílafurðir og -vörur til tækninota (þ.m.t. kveikir, glóðarsokkar, vatnsslöngur, belti fyrir drifbúnað, kvarna- og síugrisjur)

13.96.17

Ofnir borðar, borðar úr langþráðum án ívafs settir saman með límefni (bolducs), afskurðir o.þ.h.

13.96.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tækni- og iðnaðartextíl

13.96.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tækni- og iðnaðartextíl

13.99

Aðrir textílar, ót.a.

13.99.1

Tjull, laufaborði og útsaumur, yfirspunnið garn og strimlar, chenillegarn, lykkjurifflað garn

13.99.11

Tjull og annar netdúkur, þó ekki ofinn, prjónaður eða heklaður dúkur, laufaborðar sem metravara, strimlar eða mótíf

13.99.12

Útsaumur sem metravara, strimlar eða mótíf

13.99.13

Flóki, húðaður, hjúpaður eða plastaður

13.99.14

Textíltrefjar ≤ 5 mm að lengd (spunaló), spunadust og spunahnoðrar

13.99.15

Yfirspunnið garn og strimlar, chenillegarn, lykkjurifflað garn

13.99.16

Vatteraðar textílvörur sem metravara

13.99.19

Annað textílefni og textílafurðir, ót.a.

13.99.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum textílefnum, ót.a.

13.99.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum textílefnum, ót.a.

14

Fatnaður

14.1

Fatnaður, þó ekki úr loðskinni

14.11

Leðurfatnaður

14.11.1

Fatnaður úr leðri eða samsettu leðri
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14.11.10

Fatnaður úr leðri eða samsettu leðri

14.11.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á leðurfatnaði

14.11.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á leðurfatnaði

14.12

Vinnufatnaður

14.12.1

Vinnufatnaður karla

14.12.11

Fatasamstæður, jakkar og sportjakkar karla, til notkunar í vinnu

14.12.12

Buxur, smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og stuttbuxur karla, til notkunar í vinnu

14.12.2

Vinnufatnaður kvenna

14.12.21

Fatasamstæður, jakkar og sportjakkar kvenna, til notkunar í vinnu

14.12.22

Buxur, smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og stuttbuxur kvenna, til notkunar í vinnu

14.12.3

Annar vinnufatnaður

14.12.30

Annar vinnufatnaður

14.12.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vinnufatnaði

14.12.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vinnufatnaði

14.13

Annar yfirfatnaður

14.13.1

Yfirfatnaður, prjónaður eða heklaður

14.13.11

Frakkar, bílfrakkar, herðaslár, hettuúlpur, anórakkar, stormskyrtur, vindjakkar og áþekkar vörur fyrir karla eða drengi, prjónaðar eða
heklaðar

14.13.12

Jakkaföt, fatasamstæður, jakkar, sportjakkar, buxur, smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og stuttbuxur fyrir karla eða drengi,
prjónað eða heklað

14.13.13

Kápur, bílkápur, herðaslár, hettuúlpur, anórakkar, stormblússur, vindjakkar og áþekkar vörur fyrir konur eða stúlkur, prjónað eða heklað

14.13.14

Dragtir, fatasamstæður, jakkar, sportjakkar, kjólar, pils, buxnapils, buxur, smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og stuttbuxur fyrir
konur eða stúlkur, prjónað eða heklað

14.13.2

Annar yfirfatnaður fyrir karla og drengi

14.13.21

Frakkar, regnfrakkar, bílfrakkar, herðaslár, hettuúlpur, anórakkar, stormjakkar, vindjakkar og áþekkar vörur fyrir karla eða drengi úr
textílefni, prjónaðar eða heklaðar

14.13.22

Jakkaföt og fatasamstæður karla og drengja úr textílefni, hvorki prjónað né heklað

14.13.23

Jakkar og sportjakkar karla og drengja úr textílefni, hvorki prjónað né heklað

14.13.24

Buxur, smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og stuttbuxur karla og drengja úr textílefni, hvorki prjónaðar né heklaðar

14.13.3

Annar yfirfatnaður fyrir konur og stúlkur

14.13.31

Kápur, bílkápur, herðaslár, hettuúlpur, anórakkar, stormblússur, vindjakkar og áþekkar vörur fyrir konur eða stúlkur úr textílefni, hvorki
prjónaðar né heklaðar

14.13.32

Dragtir og fatasamstæður kvenna og stúlkna úr textílefni, hvorki prjónaðar né heklaðar

14.13.33

Jakkar og sportjakkar kvenna og stúlkna úr textílefni, hvorki prjónaðir né heklaðir

14.13.34

Kjólar, pils og buxnapils kvenna og stúlkna úr textílefni, hvorki prjónað né heklað

14.13.35

Buxur, smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og stuttbuxur kvenna og stúlkna úr textílefni, hvorki prjónaðar né heklaðar

14.13.4

Notaður fatnaður og aðrar notaðar vörur

14.13.40

Notaður fatnaður og aðrar notaðar vörur

14.13.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á yfirfatnaði

14.13.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á yfirfatnaði
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14.14

Nærfatnaður

14.14.1

Nærfatnaður, prjónaður og heklaður

14.14.11

Nærskyrtur karla eða drengja, prjónaðar eða heklaðar

14.14.12

Nærbuxur, nærhöld, náttserkir, náttföt, baðsloppar, morgunsloppar, morgunsloppar og áþekkar vörur fyrir karla eða drengi, prjónaðar
eða heklaðar

14.14.13

Blússur, nærskyrtur og skyrtublússur kvenna og stúlkna, prjónaðar eða heklaðar

14.14.14

Nærpils, millipils, nærhöld, nærbuxur, náttkjólar, náttföt, morgunsloppar, léttsloppar, baðsloppar og áþekkar vörur fyrir konur og
stúlkur, prjónaðar eða heklaðar

14.14.2

Nærfatnaður, hvorki prjónaður né heklaður

14.14.21

Nærskyrtur karla og drengja úr textílefni, hvorki prjónaðar né heklaðar

14.14.22

Nærbolir og aðrir bolir, nærbuxur, nærhöld, náttserkir, náttföt, baðsloppar, morgunsloppar karla eða drengja úr textílefni, hvorki
prjónað né heklað

14.14.23

Blússur, nærskyrtur og skyrtublússur kvenna eða stúlkna úr textílefni, hvorki prjónaðar né heklaðar

14.14.24

Nærbolir og aðrir bolir, nærpils, millipils, nærhöld, nærbuxur, náttkjólar, náttföt, léttsloppar, baðsloppar, morgunsloppar og áþekkar
vörur fyrir konur og stúlkur úr textílefni, hvorki prjónaðar né heklaðar

14.14.25

Brjóstahöld, magabelti, lífstykki, axlabönd, sokkabandabelti, sokkabönd og áþekkar vörur og hlutar til þeirra, einnig prjónaðar eða
heklaðar

14.14.3

T-bolir, nærbolir og aðrir bolir, prjónaðir eða heklaðir

14.14.30

T-bolir, nærbolir og aðrir bolir, prjónaðir eða heklaðir

14.14.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á nærfatnaði

14.14.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á nærfatnaði

14.19

Annar fatnaður og fylgihlutir

14.19.1

Ungbarnafatnaður, æfingagallar og annar fatnaður, fylgihlutir fatnaðar og hlutar, prjónað eða heklað

14.19.11

Ungbarnafatnaður og fylgihlutir, prjónað eða heklað

14.19.12

Æfingagallar, skíðagallar, sundföt og annar fatnaður, prjónað eða heklað

14.19.13

Hanskar, belgvettlingar og vettlingar, prjónaðir eða heklaðir

14.19.19

Aðrir tilbúnir fylgihlutir fatnaðar og hlutar til fatnaðar eða fylgihluta, prjónaðir eða heklaðir

14.19.2

Ungbarnafatnaður, annar fatnaður og aðrir fylgihlutir fatnaðar úr textílefni, hvorki prjónað né heklað

14.19.21

Ungbarnafatnaður og fylgihlutir fatnaðar úr textílefni, hvorki prjónað né heklað

14.19.22

Æfingagallar, skíðagallar og sundföt, annar fatnaður úr textílefni, hvorki prjónað né heklað

14.19.23

Vasaklútar, sjöl, hálsklútar, slæður, hálsbindi, slifsi, hanskar og aðrir tilbúnir fylgihlutir fatnaðar, hlutar til fatnaðar eða fylgihluta
fatnaðar úr textílefni, hvorki prjónað né heklað, ót.a.

14.19.3

Fylgihlutir fatnaðar úr leðri, fatnaður gerður úr flóka eða óofnum trefjadúk, fatnaður gerður úr húðuðu textílefni

14.19.31

Fylgihlutir fatnaðar úr leðri eða samsetningum úr leðri, fyrir utan íþróttahanska

14.19.32

Fatnaður gerður úr flóka eða óofnum trefjadúk, gegndreyptu eða húðuðu textílefni

14.19.4

Hattar og höfuðbúnaður

14.19.41

Hattakollar, hattabolir og hettir úr flóka, skífur og hólkar úr flóka, hattaefni, fléttað eða úr ræmum úr hvers kyns efni

14.19.42

Hattar og annar höfuðbúnaður úr flóka eða fléttaður eða úr ræmum úr hvers kyns efni, eða prjónaður eða heklaður eða gerður úr
laufaborðum eða öðru textílefni sem metravara, hárnet

14.19.43

Annar höfuðbúnaður, fyrir utan höfuðbúnað úr gúmmíi eða úr plasti, hlífðarhjálmar og höfuðbúnaður úr asbesti, ennisbönd, borðar,
hlífar, hattform, hattgrindur, skyggni og hökubönd, fyrir höfuðbúnað

20.8.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kóði

Vöruliðir

14.19.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum fatnaði og fylgihlutum

14.19.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum fatnaði og fylgihlutum

14.2

Vörur úr loðskinni

14.20

Vörur úr loðskinni

14.20.1

Fatnaður, fylgihlutir fatnaðar og aðrar vörur úr loðskinni, fyrir utan höfuðbúnað

14.20.10

Fatnaður, fylgihlutir fatnaðar og aðrar vörur úr loðskinni, fyrir utan höfuðbúnað

14.20.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vörum úr loðskinni

14.20.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vörum úr loðskinni

14.3

Prjónaður og heklaður fatnaður

14.31

Prjónaðar og heklaðar sokkavörur

14.31.1

Sokkabuxur, heilsokkar, sokkar og aðrar sokkavörur, prjónaðar eða heklaðar

14.31.10

Sokkabuxur, heilsokkar, sokkar og aðrar sokkavörur, prjónaðar eða heklaðar

14.31.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á prjónuðum eða hekluðum sokkavörum

14.31.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á prjónuðum eða hekluðum sokkavörum

14.39

Annar prjónaður og heklaður fatnaður

14.39.1

Jersey-peysur, peysur, golftreyjur, vesti og áþekkar vörur, prjónað eða heklað

14.39.10

Jersey-peysur, peysur, golftreyjur, vesti og áþekkar vörur, prjónað eða heklað

14.39.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum prjónuðum eða hekluðum fatnaði

14.39.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum prjónuðum eða hekluðum fatnaði

15

Leður og skyldar afurðir

15.1

Sútað og verkað leður, ferðatöskur, handtöskur, reið- og aktygi, verkað og litað loðskinn

15.11

Sútað og verkað leður, verkað og litað loðskinn

15.11.1

Sútað og verkað loðskinn

15.11.10

Sútað og verkað loðskinn

15.11.2

Þvottaskinn, lakkleður og lagskipað lakkleður, málmhúðað leður

15.11.21

Þvottaskinn

15.11.22

Lakkleður og lagskipað lakkleður, málmhúðað leður

15.11.3

Leður dýra af nautgripa- eða hestakyni, án hára

15.11.31

Leður dýra af nautgripakyni, heilum, án hára

15.11.32

Leður dýra af nautgripakyni, ekki heilum, án hára

15.11.33

Leður dýra af hrossaætt, án hára

15.11.4

Leður af sauðfé, geitum eða svínum, án hára

15.11.41

Leður af kindum eða lömbum, án ullar

15.11.42

Leður af geitum eða kiðlingum, án hára

15.11.43

Leður af svínum

15.11.5

Leður af öðrum dýrum, samsett leður að meginstofni úr leðri

15.11.51

Leður af öðrum dýrum, án hára

15.11.52

Samsett leður að meginstofni úr leðri eða leðurtrefjum
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15.11.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á sútuðu og verkuðu leðri, verkuðu og lituðu loðskinni

15.11.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á sútuðu og verkuðu leðri, verkuðu og lituðu loðskinni

15.12

Ferðatöskur, handtöskur o.þ.h., reið- og aktygi

15.12.1

Reið- og aktygi, ferðatöskur, handtöskur o.þ.h., aðrar leðurvörur

15.12.11

Reið- og aktygi fyrir hvers konar dýr, úr hvers konar efni

15.12.12

Ferðatöskur, handtöskur o.þ.h., úr leðri, samsetningum úr leðri, plastþynnum, textílefni, súlfuðum trefjum eða pappa, hreinlætis-,
sauma- eða snyrtisett fyrir skó og fatnað til nota á ferðalögum

15.12.13

Úrólar (þó ekki úr málmi), úrbönd og úrfestar, og hlutar til þeirra

15.12.19

Aðrar leðurvörur eða samsetningar úr leðri (þ.m.t. vörur sem notaðar eru í vélbúnaði eða vélrænum tækjum eða til annarra tækninota),
ót.a.

15.12.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á reið- og aktygjum, ferðatöskum, handtöskum o.þ.h.

15.12.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á reið- og aktygjum, ferðatöskum, handtöskum o.þ.h.

15.2

Skófatnaður

15.20

Skófatnaður

15.20.1

Skófatnaður annar en íþrótta-, hlífðar- og bæklunarskór

15.20.11

Vatnsþéttur skófatnaður með ytri sóla og yfirhluta úr gúmmíi eða plasti, þó ekki skófatnaður með táhlíf úr málmi

15.20.12

Skófatnaður með ytri sóla og yfirhluta úr gúmmíi eða plasti, þó ekki íþróttaskór eða vatnsþéttir skór

15.20.13

Skófatnaður með yfirhluta úr leðri, þó ekki íþróttaskór, skór með táhlíf úr málmi og ýmis konar sérhannaðir skór

15.20.14

Skófatnaður með yfirhluta úr textílefni, þó ekki íþróttaskór

15.20.2

Íþróttaskór

15.20.21

Tennisskór, körfuboltaskór, leikfimiskór, æfingaskór o.þ.h.

15.20.29

Annar íþróttaskófatnaður, fyrir utan snjóskíða- og skautaskó

15.20.3

Hlífðarskófatnaður og annar skófatnaður, ót.a.

15.20.31

Skófatnaður með táhlíf úr málmi

15.20.32

Skófatnaður úr tré, ýmis konar sérhannaður skófatnaður og annar skófatnaður, ót.a.

15.20.4

Hlutar til skófatnaðar úr leðri, laus innlegg, hælpúðar og áþekkar vörur, ökklahlífar, legghlífar og áþekkar vörur, og hlutar til þeirra

15.20.40

Hlutar til skófatnaðar úr leðri, laus innlegg, hælpúðar og áþekkar vörur, ökklahlífar, legghlífar og áþekkar vörur, og hlutar til þeirra

15.20.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á skófatnaði

15.20.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á skófatnaði

16

Viður og vörur úr viði og korki, aðrar en húsgögn, vörur úr hálmi og fléttiefnum

16.1

Viður, sagaður og heflaður

16.10

Viður, sagaður og heflaður

16.10.1

Viður, sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða birktur, > 6 mm að þykkt, brautarbitar fyrir járnbrautir eða sporvagna úr
ógegndreyptum viði
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16.10.11

Viður, sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða birktur, > 6 mm að þykkt, úr barrviði

16.10.12

Viður, sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða birktur, > 6 mm að þykkt, úr öðrum viði en barrviði

16.10.13

Brautarbitar fyrir járnbrautir eða sporbrautir (þvertré) úr viði, ógegndreyptir

16.10.2

Viður unninn til samfellu á hverri brún eða hlið, viðarull, viðarmjöl, viður sem spænir eða agnir

16.10.21

Viður unninn til samfellu á hverri brún eða hlið (þ.m.t. lengjur og myndræmur í parketlögn, ósamsettur, og skrautheflaður og mótaður),
úr barrviði

16.10.22

Viður unninn til samfellu á hverri brún eða hlið (þ.m.t. lengjur og myndræmur í parketlögn, ósamsettur, og skrautheflaður og mótaður),
úr bambus

16.10.23

Viður unninn til samfellu á hverri brún eða hlið (þ.m.t. lengjur og myndræmur í parketlögn, ósamsettur, og skrautheflaður og mótaður),
úr öðrum viði

16.10.24

Viðarull, viðarmjöl

16.10.25

Viður sem spænir eða agnir

16.10.3

Óunnir trjábolir, brautarbitar fyrir járnbrautir eða sporbrautir (þvertré) úr viði, gegndreyptir eða á annan hátt meðhöndlaðir

16.10.31

Óunnir trjábolir, málaðir, bæsaðir, bornir kreósóti eða öðrum fúavara

16.10.32

Brautarbitar fyrir járnbrautir eða sporbrautir (þvertré) úr viði, gegndreyptir

16.10.39

Aðrir óunnir trjábolir, þ.m.t. klofnir staurar og rimlar

16.10.9

Þjónusta tengd þurrkun, gegndreypingu eða efnafræðilegri meðferð á timbri, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á viði,
söguðum og hefluðum

16.10.91

Þjónusta tengd þurrkun, gegndreypingu eða efnafræðilegri meðferð á timbri

16.10.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á viði, söguðum og hefluðum

16.2

Afurðir úr viði, korki, hálmi og fléttiefnum

16.21

Viðarspænir og þiljur að meginhluta úr viði

16.21.1

Krossviður, spónlagðar þiljur og áþekkur lagskiptur viður, spónaplötur og áþekkar plötur úr viði eða öðrum viðarkenndum efnum

16.21.11

Krossviður, spónlagðar þiljur og áþekkur lagskiptur viður, úr bambus

16.21.12

Spónaplötur

16.21.13

Aspenítplötur (OSB)

16.21.14

Aðrar plötur úr viði eða öðrum viðarkenndum efnum

16.21.15

Trefjaplata úr viði eða öðrum viðarkenndum efnum

16.21.16

Annar krossviður, spónlagðar þiljur og áþekkur lagskiptur viður, úr barrviði

16.21.17

Annar krossviður, spónlagðar þiljur og áþekkur lagskiptur viður, með a.m.k. ytra lag úr hitabeltisviði

16.21.18

Annar krossviður, spónlagðar þiljur og áþekkur lagskiptur viður, úr öðrum viði

16.21.2

Viðarspænir, þynnur í krossvið, hertur viður

16.21.21

Hertur viður, í blokkum, plötum, ræmum eða prófíllaga

16.21.22

Viðarspænir og þynnur í krossvið og annar viður sagaður eftir endilöngu, flagaður eða birktur, ≤ 6 mm að þykkt, úr barrviði

16.21.23

Viðarspænir og þynnur í krossvið og annar viður sagaður eftir endilöngu, flagaður eða birktur, ≤ 6 mm að þykkt, úr hitabeltisviði
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16.21.24

Viðarspænir og þynnur í krossvið og annar viður sagaður eftir endilöngu, flagaður eða birktur, ≤ 6 mm að þykkt, úr öðrum viði

16.21.9

Þjónusta tengd yfirborðsmeðhöndlun á plötum og þiljum, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á viðarspæni og þiljum að
meginhluta úr viði

16.21.91

Þjónusta tengd yfirborðsmeðhöndlun á plötum og þiljum

16.21.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á viðarspæni og þiljum að meginhluta úr viði

16.22

Samsett parketgólf

16.22.1

Samsett parketgólf

16.22.10

Samsett parketgólf

16.22.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á samsettum parketgólfum

16.22.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á samsettum parketgólfum

16.23

Aðrar trésmíðavörur til bygginga

16.23.1

Trésmíðavörur til bygginga (þó ekki forsmíðaðar byggingar), úr viði

16.23.11

Gluggar, dyragluggar og umbúnaður þeirra, dyr og umbúnaður þeirra og þröskuldar, úr viði

16.23.12

Steinsteypumót, þakspónn, úr viði

16.23.19

Trésmíðavörur til bygginga, úr viði, ót.a.

16.23.2

Forsmíðuð timburhús

16.23.20

Forsmíðuð timburhús

16.23.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum trésmíðavörum til bygginga

16.23.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum trésmíðavörum til bygginga

16.24

Ílát úr viði

16.24.1

Ílát úr viði

16.24.11

Vörubretti, kassabretti eða önnur farmbretti úr viði

16.24.12

Tunnur og beykisafurðir úr viði

16.24.13

Önnur ílát úr viði og hlutar til þeirra

16.24.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á ílátum úr viði

16.24.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á ílátum úr viði

16.29

Aðrar viðarafurðir, vörur úr korki, hálmi og fléttiefnum

16.29.1

Aðrar viðarafurðir

16.29.11

Verkfæri, verkfærahlutar og -handföng, burstatré og handföng fyrir sópa eða bursta, viðarblokkir til framleiðslu á pípum, leistar og
blokkir fyrir stígvél eða skó, úr viði

16.29.12

Borð- og eldhúsbúnaður, úr viði

16.29.13

Myndfelldur viður og innlagður viður, kassar undir skartgripi eða hnífapör og áþekkar vörur, styttur og annað skraut, úr viði

16.29.14

Viðarrammar fyrir málverk, ljósmyndir, spegla eða áþekka hluti og aðrar vörur úr viði

16.29.15

Kögglar og kubbar, úr pressuðum og mótuðum viðar- og jurtaúrgangi og -rusli

16.29.2

Vörur úr korki, hálmi eða öðrum fléttiefnum, körfugerðar- og tágasmíðavörur

16.29.21

Náttúrlegur korkur, birktur eða gróflega tilhöggvinn eða í blokkum, plötum, þynnum eða ræmum, brotinn, kornaður eða malaður
korkur, úrgangskorkur

16.29.22

Vörur úr náttúrlegum korki
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16.29.23

Blokkir, plötur, þynnur og ræmur, flísar hvernig sem er að lögun, gegnheilir sívalningar, úr mótuðum korki

16.29.24

Mótaður korkur, vörur úr mótuðum korki, ót.a.

16.29.25

Framleiðsla úr hálmi, espartó eða öðrum fléttiefnum, körfugerðarvörur og tágasmíði

16.29.9

Þjónusta tengd framleiðslu úr viði og korki, öðrum en húsgögnum og hálm- og fléttiefnum, vinnsla undirverktaka sem hluti af
framleiðslu á öðrum afurðum úr viði, vörum úr korki, hálm- og fléttiefnum

16.29.91

Þjónusta tengd framleiðslu úr viði og korki, öðrum en húsgögnum, og hálmi og fléttiefnum

16.29.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum afurðum úr viði, vörum úr korki, hálm- og fléttiefnum

17

Pappír og pappírsafurðir

17.1

Mauk, pappír og pappi

17.11

Mauk

17.11.1

Mauk úr viði eða öðrum trefjakenndum sellulósaefnum

17.11.11

Kemískt viðarmauk, í upplausnarstigum

17.11.12

Kemískt viðarmauk, sóda- eða súlfatbeðmi, annað en í upplausnarstigum

17.11.13

Kemískt viðarmauk, sóda- eða súlfatbeðmi, annað en í upplausnarstigum

17.11.14

Vélunnið viðarmauk, hálfkemískt viðarmauk, mauk úr trefjakenndu sellulósaefni öðru en viði

17.11.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á mauki

17.11.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á mauki

17.12

Pappír og pappi

17.12.1

Dagblaðapappír, handgerður pappír og annar óhúðaður pappír eða pappi til grafískra nota

17.12.11

Dagblaðapappír, í rúllum eða örkum

17.12.12

Handgerður pappír og pappi

17.12.13

Pappír og pappi notaður sem grunnur í ljósnæman, hitanæman eða rafnæman pappír, kalkipappírsefni, veggfóðursefni

17.12.14

Annar pappír og pappi til grafískra nota

17.12.2

Klósettpappír eða pappír í andlitsþurrkur, handklæði eða servíettur, sellulósavatt og vefir úr sellulósatrefjum

17.12.20

Klósettpappír eða pappír í andlitsþurrkur, handklæði eða servíettur, sellulósavatt og vefir úr sellulósatrefjum

17.12.3

Karton

17.12.31

Kraftpappír, óbleiktur, óhúðaður

17.12.32

Kraftpappír með hvítt byrði, húðaður kraftpappír

17.12.33

Hálfkemískur bylgjupappír (e. fluting)

17.12.34

Endurunninn bylgjupappír og annar bylgjupappír

17.12.35

Testliner-pappi (endurunninn pappi)

17.12.4

Óhúðaður pappír

17.12.41

Óhúðaður kraftpappír, sekkjakraftpappír, krepaður eða felldur

17.12.42

Súlfítumbúðapappír og annar óhúðaður pappír (ekki notaður til að skrifa á, prenta á eða annarra grafískra nota)

17.12.43

Síupappír og pappi, filtpappír

17.12.44

Vindlingapappír ekki tilsniðinn í stærð eða form sem hefti eða hólkar

17.12.5

Óhúðaður pappi (ekki notaður til að skrifa á, prenta á eða annarra grafískra nota)
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17.12.51

Óhúðuð, grá bakhlið pappa

17.12.59

Annar óhúðaður pappi

17.12.6

Jurtapergament, feitiheldur pappír, afritunarpappír og vatnsheldur og annar gljáður, gagnsær eða hálfgagnsær pappír

17.12.60

Jurtapergament, feitiheldur pappír, afritunarpappír og vatnsheldur og annar gljáður, gagnsær eða hálfgagnsær pappír

17.12.7

Unninn pappír og pappi

17.12.71

Samsettur pappír eða pappi, ekki yfirborðshúðaður eða gegndreyptur

17.12.72

Pappír og pappi, bylgjaður, krepaður, felldur, upphleyptur eða gataður

17.12.73

Pappír og pappi, notaður til að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra nota, húðaður með kaólíni eða öðrum ólífrænum efnum

17.12.74

Kraftpappír (ekki notaður til að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra nota), húðaður með kaólíni eða öðrum ólífrænum efnum

17.12.75

Kraftpappi (ekki notaður til að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra nota), húðaður með kaólíni eða öðrum ólífrænum efnum

17.12.76

Kalkipappír, sjálfafritunarpappír og annar afritunar- eða færipappír, í rúllum eða örkum

17.12.77

Pappír, pappi, sellulósavatt og vefir úr sellulósatrefjum, húðað, gegndreypt, hjúpað, yfirborðslitað eða áprentað, í rúllum eða örkum

17.12.78

Grá bakhlið pappa (ekki notaður til að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra nota), húðaður með kaólíni eða öðrum ólífrænum
efnum

17.12.79

Annar pappi (ekki notaður til að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra nota), húðaður með kaólíni eða öðrum ólífrænum efnum

17.12.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á pappír og pappa

17.12.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á pappír og pappa

17.2

Pappírs- og pappavara

17.21

Bylgjupappír og -pappi og ílát úr pappír og pappa

17.21.1

Bylgjupappír og -pappi og ílát úr pappír og pappa

17.21.11

Bylgjupappi, í rúllum eða örkum

17.21.12

Sekkir og pokar úr pappír

17.21.13

Öskjur, box og kassar úr bylgjupappa

17.21.14

Felliöskjur, -box og -kassar, úr pappír og pappa, þó ekki úr bylgjupappír eða -pappa

17.21.15

Spjaldskrárkassar, bréfabakkar, geymslukassar og áþekkar vörur, notaðar á skrifstofum, í verslunum o.þ.h., úr pappír

17.21.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á bylgjupappír og -pappa og ílátum úr pappír og pappa

17.21.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á bylgjupappír og -pappa og ílátum úr pappír og pappa

17.22

Heimilis- og hreinlætisvörur úr pappír og pappa

17.22.1

Heimilis- og salernispappír og pappírsafurðir

17.22.11

Salernispappír, vasa-, hreinsi-, andlits-, hand- og borðklútar og servíettur, úr pappírsmauki, pappír, beðmisvatti eða vef úr
beðmistrefjum
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17.22.12

Dömubindi og tíðatappar, barnableiur og bleiufóður og áþekkar hreinlætisvörur og fatnaður og fylgihlutir, úr pappírsmauki, pappír,
beðmisvatti eða vef úr beðmistrefjum

17.22.13

Bakkar, diskar, föt og bollar o.þ.h., úr pappír eða pappa

17.22.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á heimilis- og hreinlætisvörum úr pappír og pappa

17.22.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á heimilis- og hreinlætisvörum úr pappír og pappa

17.23

Skrifpappír

17.23.1

Skrifpappír

17.23.11

Kalkipappír, sjálfafritunarpappír og annar afritunarpappír eða færipappír, fjölritunarstenslar og offsetprentplötur úr pappír

17.23.12

Umslög, bréfkort, póstkort án mynda og skrifkort, úr pappír eða pappa, öskjur, pokar, veski og skrifmöppur, úr pappír eða pappa, sem
innihalda bréfsefni

17.23.13

Skrár, bókhaldsbækur, skjalabindi, eyðublöð og annar skrifpappír, úr pappír eða pappa

17.23.14

Annar pappír og pappi, notaður til að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra nota, áprentaður, upphleyptur eða gataður

17.23.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á bréfsefni

17.23.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á bréfsefni

17.24

Veggfóður

17.24.1

Veggfóður

17.24.11

Veggfóður og áþekkar veggklæðningar, gluggaglærur úr pappír

17.24.12

Veggfóður úr textílefni

17.24.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á veggfóðri

17.24.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á veggfóðri

17.29

Aðrar vörur úr pappír og pappa

17.29.1

Aðrar vörur úr pappír og pappa

17.29.11

Pappírs- eða pappamiðar

17.29.12

Síublokkir, síustykki og síuplötur úr pappírsmauki

17.29.19

Vindlingapappír, kefli, spólur, snældur og áþekkar uppistöður, síupappír og -pappi, aðrar pappírs- og pappavörur, ót.a.

17.29.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum vörum úr pappír og pappa

17.29.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum vörum úr pappír og pappa

18

Prentun og eftirprentun

18.1

Prentþjónusta og tengd starfsemi

18.11

Prentun dagblaða

18.11.1

Prentun dagblaða

18.11.10

Prentun dagblaða

18.12

Önnur prentþjónusta

18.12.1

Önnur prentþjónusta

18.12.11

Prentun á frímerkjum, skattamerkjum, þinglýsingarskjölum, snjallkortum, ávísunum og öðrum öryggispappír o.þ.h.

18.12.12

Prentun á auglýsingakatalógum, auglýsingabæklingum og öðru auglýsingaefni
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18.12.13

Prentun á blöðum og tímaritum sem koma út sjaldnar en fjórum sinnum í viku

18.12.14

Prentun á bókum, landakortum, sjókortum eða áþekkum kortum af ýmsum gerðum, myndum, teikningum og ljósmyndum, póstkortum

18.12.15

Prentun á merkimiðum og límmiðum

18.12.16

Prentun beint á efni önnur en pappír

18.12.19

Önnur prentþjónusta, ót.a.

18.13

Þjónusta til undirbúnings fyrir prentun

18.13.1

Þjónusta til undirbúnings fyrir prentun

18.13.10

Þjónusta til undirbúnings fyrir prentun

18.13.2

Prentplötur eða -valsar og aðrar aðferðir við prentun

18.13.20

Prentplötur eða -valsar og aðrar aðferðir við prentun

18.13.3

Viðbótarþjónusta tengd prentun

18.13.30

Viðbótarþjónusta tengd prentun

18.14

Bókband og tengd þjónusta

18.14.1

Bókband og tengd þjónusta

18.14.10

Bókband og tengd þjónusta

18.2

Fjölföldunarþjónusta á uppteknu efni

18.20

Fjölföldunarþjónusta á uppteknu efni

18.20.1

Fjölföldunarþjónusta á hljóðritum

18.20.10

Fjölföldunarþjónusta á hljóðritum

18.20.2

Fjölföldunarþjónusta á myndefni

18.20.20

Fjölföldunarþjónusta á myndefni

18.20.3

Fjölföldunarþjónusta á hugbúnaði

18.20.30

Fjölföldunarþjónusta á hugbúnaði

19

Koks og hreinsaðar jarðolíuafurðir

19.1

Koksofnsafurðir

19.10

Koksofnsafurðir

19.10.1

Koks og hálfkoks úr steinkolum, brúnkolum eða mó, gaskoks

19.10.10

Koks og hálfkoks úr steinkolum, brúnkolum eða mó, gaskoks

19.10.2

Tjara eimuð úr steinkolum, brúnkolum eða mó, önnur jarðtjara

19.10.20

Tjara eimuð úr steinkolum, brúnkolum eða mó, önnur jarðtjara

19.10.3

Bik og bikkoks

19.10.30

Bik og bikkoks

19.10.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á koksofnsafurðum

19.10.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á koksofnsafurðum

19.2

Hreinsaðar jarðolíuafurðir

19.20

Hreinsaðar jarðolíuafurðir

19.20.1

Köggluð kol og áþekkt eldsneyti í föstu formi

19.20.11

Köggluð kol og áþekkt eldsneyti í föstu formi framleitt úr kolum

19.20.12

Köggluð kol og áþekkt eldsneyti í föstu formi framleitt úr brúnkolum

19.20.13

Köggluð kol og áþekkt eldsneyti í föstu formi framleitt úr mó
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19.20.2

Brennsluolía og bensín, smurolíur

19.20.21

Bensín fyrir hreyfla (gasoline)

19.20.22

Flugvélabensín

19.20.23

Terpentína

19.20.24

Bensínkennt og steinolíu þotueldsneyti

19.20.25

Nafta

19.20.26

Gasolía

19.20.27

Léttar jarðolíur, léttar blöndur, ót.a.

19.20.28

Brennsluolíur, ót.a.

19.20.29

Smurolíur, þykkar blöndur, ót.a.

19.20.3

Jarðolíugas og önnur loftkennd vetniskolefni, fyrir utan jarðgas

19.20.31

Própan og bútan, í vökvaformi

19.20.32

Etýlen, própýlen, bútýlen, bútadíen

19.20.39

Annað jarðolíugas eða loftkennd vetniskolefni, fyrir utan náttúrlegt jarðgas

19.20.4

Aðrar jarðolíuafurðir

19.20.41

Vaselín, paraffín, jarðolíuvax og annað vax

19.20.42

Jarðolíukox, jarðolíubítumen og aðrar leifar úr jarðolíum

19.20.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á hreinsuðum jarðolíuafurðum

19.20.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á hreinsuðum jarðolíuafurðum

20

Efni og efnaafurðir

20.1

Grunnefni, áburður og köfnunarefnissambönd, plastefni og syntetískt gúmmí í óunnu formi

20.11

Iðnaðargas

20.11.1

Iðnaðargas

20.11.11

Vetni, argon, eðalgös, köfnunarefni og súrefni

20.11.12

Koltvísýringur og önnur ólífræn súrefnissambönd málmleysingja

20.11.13

Fljótandi loft og þrýstiloft

20.11.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á iðnaðargasi

20.11.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á iðnaðargasi

20.12

Leysilitir og fastlitarefni

20.12.1

Oxíð, peroxíð og hýdroxíð

20.12.11

Sinkoxíð og sinkperoxíð, títanoxíð

20.12.12

Krómoxíð, magnaoxíð, blý- og koparoxíð og hýdroxíð

20.12.19

Önnur málmoxíð, peroxíð og hýdroxíð

20.12.2

Sútunar- eða leysilitunarkjarnar, tannín og aðrar afleiður, litunarefni, ót.a.

20.12.21

Lífrænt gervilitunarefni og efnablöndur byggðar á því, syntetískar lífrænar afurðir notaðar sem flúrhvítuefni eða sem ljóm, setlitarefni
og efnablöndur byggðar á því

20.12.22

Sútunarkjarnar úr jurtaríkinu, tannín og sölt þess, eterar, esterar og aðrar afleiður, litunarefni úr jurta- eða dýraríkinu

20.12.23

Syntetísk lífræn sútunarefni, ólífræn sútunarefni, sútunarefnablöndur, ensímefnablöndur til forsútunar
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Kóði

20.8.2015

Vöruliðir

20.12.24

Litunarefni, ót.a., ólífrænar afurðir notaðar sem ljóm

20.12.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á leysilitum og fastlitarefni

20.12.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á leysilitum og fastlitarefni

20.13

Önnur ólífræn grunnefni

20.13.1

Auðgað úran og plúton, rýrt úran og þórín, önnur geislavirk frumefni

20.13.11

Auðgað úran og plúton og sambönd þeirra

20.13.12

Snautt úran og þórín og sambönd þeirra

20.13.13

Önnur geislavirk frumefni og samsætur og sambönd, málmblendi, dreifur, keramíkvörur og blöndur sem innihalda þessi frumefni,
samsætur eða sambönd

20.13.14

Eldsneytishylki, ógeisluð, fyrir kjarnakljúfa

20.13.2

Kemísk frumefni, ót.a., ólífrænar sýrur og sambönd

20.13.21

Málmleysingjar

20.13.22

Halógen- og brennisteinssambönd málmleysingja

20.13.23

Alkalí eða alkalískir jarðmálmar, sjaldgæfir jarðmálmar, skandíum og yttríum, kvikasilfur

20.13.24

Vetnisklóríð, oleum, dífosfórpentaoxíð, aðrar ólífrænar sýrur, kísildíoxíð og brennisteinsdíoxíð

20.13.25

Oxíð, hýdroxíð og peroxíð, hýdrasín og hýdroxýlamín og ólífræn sölt þeirra

20.13.3

Efnasambönd málma og halógena, hýpóklóröt, klóröt og perklóröt

20.13.31

Efnasambönd málma og halógena

20.13.32

Hýpóklóröt, klóröt og perklóröt

20.13.4

Súlfíð, súlföt, nítröt, fosföt og karbónöt

20.13.41

Súlfíð, súlfít og súlföt

20.13.42

Fosfínöt, fosfónöt, fosföt, fjölfosföt og nítröt (þó ekki kalíum)

20.13.43

Karbónöt

20.13.5

Sölt annarra málma

20.13.51

Sölt oxómálmsýrna eða peroxómálmsýrna, hlaupkenndir góðmálmar

20.13.52

Ólífræn efnasambönd, ót.a., þ.m.t. eimað vatn, amalgöm, þó ekki amalgöm góðmálma

20.13.6

Önnur ólífræn grunnefni, ót.a.

20.13.61

Samsætur, ót.a. og efnasambönd þeirra (þ.m.t. þungt vatn)

20.13.62

Sýaníð, sýaníðoxíð og flókin sýaníð, fúlmínöt, sýanöt og þíósýanöt, silíköt, bóröt, perbóröt, önnur sölt ólífrænna sýrna eða peroxósýrna

20.13.63

Vetnisperoxíð

20.13.64

Fosfíð, karbíð, hýdríð, nítríð, asíð, silísíð og bóríð

20.13.65

Efnasambönd sjaldgæfra jarðmálma, yttríums eða skandíums

20.13.66

Brennisteinn, þó ekki þurreimdur, útfelldur- og hlaupkenndur brennisteinn

20.8.2015
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Vöruliðir

20.13.67

Brennt brennisteinskís

20.13.68

Þrýstirafkvarts, aðrir syntetískir eða endurgerðir eðalsteinar eða hálfeðalsteinar, óunnir

20.13.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum ólífrænum grunnefnum

20.13.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum ólífrænum grunnefnum

20.14

Önnur lífræn grunnefni

20.14.1

Vetniskolefni og afleiður þeirra

20.14.11

Raðtengd vetniskolefni

20.14.12

Hringlaga vetniskolefni

20.14.13

Klórafleiður raðtengdra vetniskolefna

20.14.14

Súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður vetniskolefna, einnig halógenmyndaðar

20.14.19

Aðrar afleiður vetniskolefna

20.14.2

Alkóhól, fenól, fenólalkóhól ásamt halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiðum þeirra, iðnaðarfitualkóhól

20.14.21

Iðnaðarfitualkóhól

20.14.22

Eingilt alkóhól

20.14.23

Díól, fjölgild alkóhól, hringliða alkóhól og afleiður þeirra

20.14.24

Fenól, fenólalkóhól og afleiður fenóls

20.14.3

Einbasískar karboxýlfitusýrur frá iðnaði, karboxýlsýrur og afleiður þeirra

20.14.31

Einbasískar karboxýlfitusýrur frá iðnaði, sýruolía frá hreinsun

20.14.32

Mettaðar raðtengdar mónókarboxýlsýrur og afleiður þeirra

20.14.33

Ómettaðar mónókarboxýlsýrur, sýklan-, sýklen- eða sýklóterpen-pólýkarboxýlsýrur og afleiður þeirra

20.14.34

Arómatískar pólýkarboxýl- og karboxýlsýrur með aukasúrefnisvirkni og afleiður þeirra, þó ekki salisýlsýra og sölt hennar

20.14.4

Lífræn efnasambönd með köfnunarefnisvirkni

20.14.41

Amínvirk efnasambönd

20.14.42

Súrefnisvirk amínósambönd, þó ekki lýsín- og glútamínsýra

20.14.43

Úreín, karboxýamíðvirk efnasambönd, nítrílvirk efnasambönd, afleiður þeirra

20.14.44

Efnasambönd með annarri köfnunarefnisvirkni

20.14.5

Lífræn brennisteinssambönd og önnur lífræn-ólífræn efnasambönd, heturhringuð efnasambönd, ót.a.

20.14.51

Lífræn brennisteinssambönd og önnur lífræn/ólífræn sambönd

20.14.52

Heturhringuð efnasambönd, ót.a., kjarnasýrur og sölt þeirra

20.14.53

Fosfóresterar og sölt þeirra eða esterar annarra ólífrænna sýrna (þó ekki esterar vatnsefnishalíða) og sölt þeirra, og halógen-, súlfó-,
nítró- eða nítrósóafleiður þeirra

20.14.6

Etrar, lífrænt peroxíð, epoxíð, asetöl og hemíasetöl, önnur lífræn efnasambönd

20.14.61

Efnasambönd með aldehýðvirkni

20.14.62

Efnasambönd með ketón- og kínónhópum

20.14.63

Eterar, lífrænt peroxíð, epoxíð, asetöl og hemíasetöl og afleiður þeirra

20.14.64

Ensím og önnur lífræn efnasambönd, ót.a.

20.14.7

Ýmsar lífrænar grunnefnaafurðir

Nr. 46/574
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Kóði

Vöruliðir

20.14.71

Afleiður jurta- eða resínafurða

20.14.72

Viðarkol

20.14.73

Olíur og aðrar afurðir eimaðar við mikinn hita úr koltjöru og áþekkum afurðum

20.14.74

Ómengað etylalkóhól að alkóhólstyrkleika ≥ 80% miðað við rúmmál

20.14.75

Etylalkóhól og annar vínandi, mengað, af hvaða styrkleika sem er

20.14.8

Úrgangslútur frá framleiðslu á viðarmauki, þó ekki furuolía

20.14.80

Úrgangslútur frá framleiðslu á viðarmauki, þó ekki furuolía

20.14.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum lífrænum grunnefnum

20.14.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum lífrænum grunnefnum

20.15

Áburður og köfnunarefnissambönd

20.15.1

Saltpéturssýra, brennisteinssaltpéturssýra, ammoníak

20.15.10

Saltpéturssýra, brennisteinssaltpéturssýra, ammoníak

20.15.2

Ammóníumklóríð, nítröt

20.15.20

Ammóníumklóríð, nítröt

20.15.3

Köfnunarefnisáburður, ólífrænn eða kemískur

20.15.31

Þvagefni

20.15.32

Ammóníumsúlfat

20.15.33

Ammóníumnítrat

20.15.34

Tvísölt og blöndur kalsíumnítrats og ammóníumnítrats

20.15.35

Blöndur ammóníumnítrats með kalsíumkarbónati eða öðrum ólífrænum efnum án áburðarvirkni

20.15.36

Þvagefnis- og ammoníumnítratlausnir

20.15.39

Annar köfnunarefnisáburður og blöndur, ót.a.

20.15.4

Fosfóráburður, ólífrænn eða kemískur

20.15.41

Súperfosfat

20.15.49

Aðrar tegundir fosfóráburðar

20.15.5

Kalíáburður, ólífrænn eða kemískur

20.15.51

Kalíumklóríð (e. muriate of potash)

20.15.52

Kalíumsúlfat (e. sulphate of potash)

20.15.59

Aðrar tegundir kalíáburðar

20.15.6

Natríumnítrat

20.15.60

Natríumnítrat

20.15.7

Áburður, ót.a.

20.15.71

Áburður sem inniheldur þrjú næringarefni: köfnunarefni, fosfór og kalíum

20.15.72

Díammóníumhýdrógenorþófosfat (díammóníumfosfat)

20.15.73

Mónóammóníumfosfat

20.15.74

Áburður sem inniheldur tvö næringarefni: köfnunarefni og fosfór

20.15.75

Áburður sem inniheldur tvö næringarefni: fosfór og kalíum

20.15.76

Kalíumnítröt

20.15.79

Ólífrænn eða kemískur áburður sem inniheldur a.m.k. tvö næringarefni (köfnunarefni, fosfat, pottösku), ót.a.

20.15.8

Áburður úr dýra- eða jurtaríkinu, ót.a.

20.15.80

Áburður úr dýra- eða jurtaríkinu, ót.a.
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20.15.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á áburði og köfnunarefnissamböndum

20.15.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á áburði og köfnunarefnissamböndum

20.16

Plast í frumgerðum

20.16.1

Fjölliður etýlens, í frumgerðum

20.16.10

Fjölliður etýlens, í frumgerðum

20.16.2

Fjölliður stýrens, í frumgerðum

20.16.20

Fjölliður stýrens, í frumgerðum

20.16.3

Fjölliður vínýlklóríðs eða önnur halógenólefín, í frumgerðum

20.16.30

Fjölliður vínýlklóríðs eða önnur halógenólefín, í frumgerðum

20.16.4

Pólyacetöl, aðrir pólyeterar og epoxíðresín, í frumgerðum, pólykarbónöt, alkyðresín, pólyallylesterar og aðrir pólyesterar, í
frumgerðum

20.16.40

Pólyacetöl, aðrir pólyeterar og epoxíðresín, í frumgerðum, pólykarbónöt, alkyðresín, pólyallylesterar og aðrir pólyesterar, í
frumgerðum

20.16.5

Annað plast í frumgerðum, jónaskiptar

20.16.51

Fjölliður própýlens eða annarra ólefína, í frumgerðum

20.16.52

Fjölliður vínýlasetats eða annarra vínýlestera og aðrar fjölliður vínýls, í frumgerðum

20.16.53

Fjölliður akrýls, í frumgerðum

20.16.54

Pólýamíð, í frumgerðum

20.16.55

Þvagefnisresín, þíóþvagefnisresín og melamínresín, í frumgerðum

20.16.56

Annað amínóresín, fenólresín og pólýúretön, í frumgerðum

20.16.57

Sílikon, í frumgerðum

20.16.59

Annað plast, í frumgerðum, ót.a.

20.16.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á plasti í frumgerðum

20.16.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á plasti í frumgerðum

20.17

Gervigúmmí í frumgerðum

20.17.1

Gervigúmmí í frumgerðum

20.17.10

Gervigúmmí í frumgerðum

20.17.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á gervigúmmíi í frumgerðum

20.17.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á gervigúmmíi í frumgerðum

20.2

Skordýra- og illgresiseyðir og aðrar efnaafurðir til nota í landbúnaði

20.20

Skordýra- og illgresiseyðir og aðrar efnaafurðir til nota í landbúnaði

20.20.1

Skordýra- og illgresiseyðir og aðrar efnaafurðir til nota í landbúnaði

20.20.11

Skordýraeyðir

20.20.12

Illgresiseyðir

20.20.13

Efni til að hindra spírun og plöntuvaxtarstýriefni

20.20.14

Sótthreinsiefni

20.20.15

Sveppaeyðir

20.20.16

Hættulegur skordýra- og illgresiseyðir

20.20.19

Annar skordýra- og illgresiseyðir og aðrar efnaafurðir til nota í landbúnaði

20.20.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á skordýra- og illgresiseyði og öðrum efnaafurðum til nota í landbúnaði

20.20.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á skordýra- og illgresiseyði og öðrum efnaafurðum til nota í landbúnaði

20.3

Málning, lökk og áþekk þekjuefni, prentlitir og fylli- og þéttiefni

20.30

Málning, lökk og áþekk þekjuefni, prentlitir og fylli- og þéttiefni

20.30.1

Málning og lökk að meginstofni úr fjölliðum
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Vöruliðir

20.30.11

Málning og lökk að meginstofni úr akrýl- eða vínýlfjölliðum, í vatnskenndum miðli

20.30.12

Málning og lökk að meginstofni úr pólýestera-, akrýl- eða vínýlfjölliðum, í vatnssnauðum miðli, lausnir

20.30.2

Önnur málning og lakk og tengdar afurðir, listmálunar- og prentlitir

20.30.21

Tilbúin litarefni, gruggunarefni og litir, bræðsluhæft smelt og glerungur, engób, fljótandi gljáefni o.þ.h., glersía

20.30.22

Önnur málning og lökk, tilbúin þurrkefni

20.30.23

Litir til listmálunar, kennslu, skiltagerðar, blæbrigða, dægradvalar o.þ.h.

20.30.24

Prentlitir

20.30.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á málningu, lökkum og áþekkum þekjuefnum, prentlitum og fylli- og þéttiefnum

20.30.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á málningu, lökkum og áþekkum þekjuefnum, prentlitum og fylli- og þéttiefnum

20.4

Sápa og hreinsi- og þvottaefni, hreingerninga- og fægiefni, ilmvötn og snyrtivörur

20.41

Sápa og hreinsi- og þvottaefni, hreingerninga- og fægiefni

20.41.1

Glýseról

20.41.10

Glýseról

20.41.2

Lífræn yfirborðsvirk efni, önnur en sápa

20.41.20

Lífræn yfirborðsvirk efni, önnur en sápa

20.41.3

Sápa og hreingerningaefni

20.41.31

Sápa og lífræn yfirborðsvirk efni og efnablöndur til notkunar sem sápa, pappír, vatt, flóki og vefleysur, gegndreypt, húðað eða hjúpað
með sápu eða hreinsi- og þvottaefni

20.41.32

Hreinsi- og þvottaefni

20.41.4

Ilmefni og vax

20.41.41

Efnablöndur til að fylla vistarverur ilmi eða eyða lykt

20.41.42

Gervivax og tilreitt vax

20.41.43

Fægiefni og áburður fyrir skófatnað, húsgögn, gólf, vagna, gler eða málm

20.41.44

Ræstideig og -duft og annað ræstiefni

20.41.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á sápu og hreinsi- og þvottaefnum, hreingerninga- og fægiefnum

20.41.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á sápu og hreinsi- og þvottaefnum, hreingerninga- og fægiefnum

20.42

Ilmvötn og snyrtivörur

20.42.1

Ilmvötn og snyrtivörur

20.42.11

Ilm- og steinkvötn

20.42.12

Varalitir og augnfarðar

20.42.13

Hand- eða fótsnyrtiefni

20.42.14

Duft til snyrtingar eða hreinlætisnota

20.42.15

Fegrunar- og förðunarefni eða efnablöndur til að vernda húðina (þ.m.t. sólbrúnkuvörur ), ót.a.

20.42.16

Hárþvottalögur, hárlakk, efnablöndur til að liða eða afliða hár

20.42.17

Fljótandi krem og aðrar efnablöndur til notkunar í hár, ót.a.

20.42.18

Efnablöndur fyrir munn- eða tannhirðu, (þ.m.t. deig og duft til að festa gervigóma), tannþráður

20.42.19

Vörur til að nota við rakstur, lyktar- og svitalyktareyðar, baðvörur, aðrar ilm- eða snyrtivörur , ót.a.
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20.42.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á ilmvötnum og snyrtivörum

20.42.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á ilmvötnum og snyrtivörum

20.5

Aðrar efnaafurðir

20.51

Sprengiefni

20.51.1

Tilbúin sprengiefni, púðurkveikiþræðir, hvell- eða sprengihettur, kveikibúnaður, rafmagnshvellhettur, flugeldar

20.51.11

Sprengipúður og tilbúin sprengiefni

20.51.12

Púðurkveikiþræðir, sprengiþræðir, hettur, kveikibúnaður, rafmagnshvellhettur

20.51.13

Flugeldar

20.51.14

Merkjablys, regnflaugar, þokublys og aðrar flugeldavörur, að undanskildum flugeldum

20.51.2

Eldspýtur

20.51.20

Eldspýtur

20.51.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á sprengiefnum

20.51.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á sprengiefnum

20.52

Lím

20.52.1

Lím

20.52.10

Lím

20.52.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á lími

20.52.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á lími

20.53

Ilmkjarnaolíur

20.53.1

Ilmkjarnaolíur

20.53.10

Ilmkjarnaolíur

20.53.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á ilmkjarnaolíum

20.53.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á ilmkjarnaolíum

20.59

Aðrar efnaafurðir, ót.a.

20.59.1

Ljósnæmar plötur og filmur, filmur til skyndiframköllunar, efnafræðilegar blöndur og óblandað efni til ljósmyndunar

20.59.11

Ljósnæmar plötur og filmur og filmur til skyndiframköllunar, ljósnæmar, ólýstar, ljósmyndapappír

20.59.12

Ljósnæmar þeytur til ljósmyndunar, efnafræðilegar blöndur til ljósmyndunar, ót.a.

20.59.2

Efnafræðilega umbreytt feiti og olíur úr dýra- eða jurtaríkinu, óætar blöndur úr feiti eða olíum úr dýra- eða jurtaríkinu

20.59.20

Efnafræðilega umbreytt feiti og olíur úr dýra- eða jurtaríkinu, óætar blöndur úr feiti eða olíum úr dýra- eða jurtaríkinu

20.59.3

Rit- eða teikniblek og annað blek

20.59.30

Rit- eða teikniblek og annað blek

20.59.4

Smurefni, íblöndunarefni, frostlögur

20.59.41

Smurefni

20.59.42

Efni til varnar vélabanki, íblöndunarefni fyrir jarðolíur og áþekkar afurðir

20.59.43

Hemlavökvi, frostlögur og tilbúinn afísingarvökvi

20.59.5

Ýmsar kemískar afurðir

20.59.51

Peptón, önnur prótínefni og afleiður þeirra, ót.a., duft úr húðum
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20.59.52

Mótunarefni, tannvax og aðrar efnablöndur til nota við tannlækningar, að meginstofni úr gifsefnum, efnablöndur og hleðslur fyrir
slökkvitæki, tilbúin næringarblanda til ræktunar örvera, samsett prófefni til greininga eða fyrir rannsóknastofur, ót.a.

20.59.53

Frumefni í skífum og sambönd efnabætt til nota í rafeindatækni

20.59.54

Virk kolefni

20.59.55

Áferðar- og frágangsefni (e. finishing agents), leysilitberar til að hraða leysilitun eða festingu leysilitunarefna og áþekkar afurðir

20.59.56

Sýruböð, bræðsluefni, tilbúnir gúmmíhvatar, samsett mýkiefni og samsett varðveisluefni (e. stabilisers) fyrir gúmmí eða plast,
hvataefnablöndur, ót.a., blönduð alkýlbensen og blönduð alkýlnaftalín, ót.a.

20.59.57

Tilbúin bindiefni fyrir málmsteypumót eða málmsteypukjarna, efnaafurðir

20.59.58

Lífdísilolía

20.59.59

Ýmsar aðrar efnaafurðir, ót.a.

20.59.6

Gelatín og gelatín afleiður, þ.m.t. mjólkuralbúmín

20.59.60

Gelatín og gelatín afleiður, þ.m.t. mjólkuralbúmín

20.59.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum efnaafurðum, ót.a.

20.59.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum efnaafurðum, ót.a.

20.6

Tilbúnar trefjar

20.60

Tilbúnar trefjar

20.60.1

Syntetískar trefjar

20.60.11

Syntetískar vöndul- og stutttrefjar, ekki kembdar eða greiddar

20.60.12

Háþolið pólýamíð og pólýester þráðgarn

20.60.13

Annað syntetískt þráðgarn, einþátta

20.60.14

Syntetískir einþáttungar, ræmur o.þ.h., úr syntetískum textílefnum

20.60.2

Gervitrefjar

20.60.21

Gervivöndul- og stutttrefjar, ekki kembdar eða greiddar

20.60.22

Háþolið viskósa þráðgarn

20.60.23

Annað gerviþráðgarn, einþátta

20.60.24

Gervieinþáttungar, ræmur o.þ.h. úr gervitextílefnum

20.60.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tilbúnum trefjum

20.60.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tilbúnum trefjum

21

Hráefni til lyfjagerðar og lyfjasamsetningar

21.1

Hráefni til lyfjagerðar

21.10

Hráefni til lyfjagerðar

21.10.1

Salisýlsýra, O-asetýlsalisýlsýra, sölt þeirra og esterar

21.10.10

Salisýlsýra, O-asetýlsalisýlsýra, sölt þeirra og esterar

21.10.2

Lýsín, glútamínsýra og sölt þeirra, fjórgreind ammoníumsölt og hýdroxíð, fosfóraminólípíð, amíð og afleiður og sölt þeirra

21.10.20

Lýsín, glútamínsýra og sölt þeirra, fjórgreind ammoníumsölt og hýdroxíð, fosfóraminólípíð, amíð og afleiður og sölt þeirra
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21.10.3

Laktón, ót.a., heturhringuð efnasambönd einungis með köfnunarefnis-heturfrumeindum, með ósamrunnum pýrasólhring,
pýrimídínhring, píperasínhring, ósamrunnum tríasínhring eða fenóþíasínhringjakerfi ekki frekar samrunnið, hýdantóín og afleiður þess,
súlfonamíð

21.10.31

Laktón, ót.a., heturhringuð efnasambönd einungis með köfnunarefnis-heturfrumeindum, með ósamrunnum pýrasólhring,
pýrimídínhring, píperasínhring, ósamrunnum tríasínhring eða fenóþíasínhringjakerfi ekki frekar samrunnið, hýdantóín og afleiður þess

21.10.32

Súlfónamíð

21.10.4

Sykrur, efnafræðilega hreinar, ót.a., sykrueterar og -esterar og sölt þeirra, ót.a.

21.10.40

Sykrur, efnafræðilega hreinar, ót.a., sykrueterar og -esterar og sölt þeirra, ót.a.

21.10.5

Forvítamín, vítamín og hormón, glýkósíð og jurtaalkalóíð og afleiður þeirra, sýklalyf

21.10.51

Forvítamín, vítamín og afleiður þeirra

21.10.52

Hormón, afleiður þeirra, aðrir sterar (e. steroids) aðallega notaðir sem hormón

21.10.53

Glýkósíð, jurtaalkalóíð, sölt, eterar, esterar og aðrar afleiður þeirra

21.10.54

Sýklalyf

21.10.6

Kirtlar og önnur líffæri, kjarnar þeirra og önnur efni úr mönnum eða dýrum, ót.a.

21.10.60

Kirtlar og önnur líffæri, kjarnar þeirra og önnur efni úr mönnum eða dýrum, ót.a.

21.10.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á hráefnum til lyfjagerðar

21.10.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á hráefnum til lyfjagerðar

21.2

Lyfjasamsetningar

21.20

Lyfjasamsetningar

21.20.1

Lyf

21.20.11

Lyf, sem innihalda penisillín eða önnur sýklalyf

21.20.12

Lyf, sem innihalda hormón, en ekki sýklalyf

21.20.13

Lyf, sem innihalda alkalóíð og afleiður þeirra, en ekki hormón eða sýklalyf

21.20.2

Aðrar lyfjasamsetningar

21.20.21

Mótsermi og bóluefni

21.20.22

Getnaðarvarnarlyf að stofni til úr hormónum eða sæðiseyði

21.20.23

Prófefni til greininga og aðrar lyfjasamsetningar

21.20.24

Sáraumbúðir, girni og áþekk efni, kassar til skyndihjálpar

21.20.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á lyfjasamsetningum

21.20.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á lyfjasamsetningum

22

Gúmmí- og plastvörur

22.1

Gúmmíafurðir

22.11

Gúmmíhjólbarðar og -slöngur, sólun notaðra gúmmíhjólbarða

22.11.1

Nýir gúmmíhjólbarðar og -slöngur

22.11.11

Nýir loftfylltir hjólbarðar úr gúmmíi fyrir bifreiðar

22.11.12

Nýir loftfylltir hjólbarðar úr gúmmíi fyrir bifhjól eða reiðhjól

22.11.13

Nýir loftfylltir hjólbarðar úr gúmmíi fyrir almenningsvagna, vörubifreiðar eða flugvélar

22.11.14

Hjólbarðar til notkunar í landbúnaði, aðrir nýir loftfylltir hjólbarðar úr gúmmíi

22.11.15

Hjólbarðaslöngur, gegnheilir hjólbarðar eða púðahjólbarðar, skiptanlegir hjólbarðaslitfletir og felguborðar, úr gúmmíi
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22.11.16

Ræmur af álagningargúmmíi til sólunar á notuðum gúmmíhjólbörðum

22.11.2

Notaðir loftfylltir hjólbarðar úr gúmmíi

22.11.20

Notaðir loftfylltir hjólbarðar úr gúmmíi

22.11.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á gúmmíhjólbörðum og -slöngum, sólun notaðra gúmmíhjólbarða

22.11.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á gúmmíhjólbörðum og -slöngum, sólun notaðra gúmmíhjólbarða

22.19

Aðrar gúmmíafurðir

22.19.1

Endurunnið gúmmí í frumgerðum eða í plötum, blöðum eða ræmum

22.19.10

Endurunnið gúmmí í frumgerðum eða í plötum, blöðum eða ræmum

22.19.2

Ósúlfað gúmmí og vörur úr því, þræðir, snúrur, plötur, blöð, ræmur, strengir og prófílar úr súlfuðu gúmmíi, þó ekki harðgúmmíi

22.19.20

Ósúlfað gúmmí og vörur úr því, þræðir, snúrur, plötur, blöð, ræmur, strengir og prófílar úr súlfuðu gúmmíi, þó ekki harðgúmmíi

22.19.3

Rör og slöngur úr súlfuðu gúmmíi, þó ekki harðgúmmíi

22.19.30

Rör og slöngur úr súlfuðu gúmmíi, þó ekki harðgúmmíi

22.19.4

Belti eða reimar fyrir færibönd eða drifbúnað, úr súlfuðu gúmmíi

22.19.40

Belti eða reimar fyrir færibönd eða drifbúnað, úr súlfuðu gúmmíi

22.19.5

Gúmmíborinn textíldúkur, þó ekki hjólbarðadúkur (e. tyre cord fabric)

22.19.50

Gúmmíborinn textíldúkur, þó ekki hjólbarðadúkur

22.19.6

Fatnaður og fylgihlutir hans úr súlfuðu gúmmíi þó ekki harðgúmmíi

22.19.60

Fatnaður og fylgihlutir hans úr súlfuðu gúmmíi þó ekki harðgúmmíi

22.19.7

Vörur úr súlfuðu gúmmíi, ót.a., harðgúmmí, vörur úr harðgúmmíi

22.19.71

Vörur til heilsuverndar eða lækninga (þ.m.t. túttur) úr súlfuðu gúmmíi, þó ekki harðgúmmíi

22.19.72

Gólfábreiður og mottur úr súlfuðu gúmmíi, þó ekki gljúpu gúmmíi (e. cellular)

22.19.73

Aðrar vörur úr súlfuðu gúmmíi, ót.a., harðgúmmí í öllum myndum og vörur úr því, gólfábreiður og mottur, úr súlfuðu gúmmíi

22.19.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum gúmmíafurðum

22.19.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum gúmmíafurðum

22.2

Plastvörur

22.21

Plötur, þynnur, slöngur og prófílar úr plasti

22.21.1

Einþáttungar > 1 mm, stengur, stafir og prófílar, úr plasti

22.21.10

Einþáttungar > 1 mm, stengur, stafir og prófílar, úr plasti

22.21.2

Rör og slöngur og tengihlutir til þeirra, úr plasti

22.21.21

Gervigarnir úr hertu prótíni eða sellulósaefnum, rör og slöngur, stinnt, úr plasti

22.21.29

Önnur rör og slöngur og tengihlutir til þeirra, úr plasti

22.21.3

Plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr plasti, ekki styrkt eða á hliðstæðan hátt í sambandi við önnur efni

22.21.30

Plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr plasti, ekki styrkt eða á hliðstæðan hátt í sambandi við önnur efni

22.21.4

Aðrar plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr plasti

22.21.41

Aðrar plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr gljúpu plasti (e. cellular)

22.21.42

Aðrar plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, ekki úr gljúpu plasti (e. non-cellular)
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22.21.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á plastplötum, -þynnum, -slöngum og -prófílum

22.21.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á plastplötum, -þynnum, -slöngum og -prófílum

22.22

Umbúðaplast

22.22.1

Umbúðaplast

22.22.11

Sekkir og pokar (þ.m.t. keilulaga umbúðir) úr etýlenfjölliðum

22.22.12

Sekkir og pokar (þ.m.t. keilulaga umbúðir) úr öðru plasti en etýlenfjölliðum

22.22.13

Öskjur, kassar, grindur og áþekkar vörur úr plasti

22.22.14

Körfukútar, flöskur, pelar og áþekkar vörur úr plasti

22.22.19

Annað umbúðaplast

22.22.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á umbúðaplasti

22.22.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á umbúðaplasti

22.23

Byggingarvörur úr plasti

22.23.1

Byggingarvörur úr plasti, línóleum og hörð yfirborðsgólfefni, ekki úr plasti

22.23.11

Gólfefni, vegg- eða loftklæðning úr plasti, í rúllum eða sem flísar

22.23.12

Baðker, handlaugar, salernisskálar og -lok, salerniskassar og áþekk hreinlætistæki, úr plasti

22.23.13

Geymar, tankar, ker og áþekk ílát með > 300 l rúmtaki, úr plasti

22.23.14

Hurðir, gluggar og karmar til þeirra og þröskuldar í dyr, rúllugardínur, gluggahlerar og áþekkar vörur og hlutar til þeirra, úr plasti

22.23.15

Línóleum og hörð yfirborðsgólfefni, ekki úr plasti, t.d. fjaðrandi gólfklæðning eins og úr vínýl, línóleum o.s.frv.

22.23.19

Byggingarvörur úr plasti, ót.a.

22.23.2

Forsmíðaðar byggingar úr plasti

22.23.20

Forsmíðaðar byggingar úr plasti

22.23.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á byggingarvörum úr plasti

22.23.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á byggingarvörum úr plasti

22.29

Aðrar plastvörur

22.29.1

Fatnaður og fylgihlutir hans ( þ.m.t. hanskar), úr plasti

22.29.10

Fatnaður og fylgihlutir hans ( þ.m.t. hanskar), úr plasti

22.29.2

Aðrar plastvörur, ót.a.

22.29.21

Sjálflímandi plötur, þynnur, filmur, himnur, bönd, ræmur og annað flatt, úr plasti, í rúllum ≤ 20 cm að breidd

22.29.22

Aðrar sjálflímandi plötur, þynnur, filmur, himnur, bönd, ræmur og annað flatt, úr plasti

22.29.23

Borðbúnaður, eldhúsbúnaður, önnur búsáhöld og hreinlætisvörur, úr plasti

22.29.24

Plasthlutar, ót.a., í lampa og ljósabúnað, ljósanafnskilti o.þ.h., úr plasti

22.29.25

Plastvörur fyrir skrifstofur eða skóla

22.29.26

Tengihlutir fyrir húsgögn, vagna eða þess háttar, úr plasti, styttur og aðrir skrautmunir, úr plasti

22.29.29

Aðrir munir úr plasti

22.29.9

Þjónusta tengd framleiðslu á öðrum plastvörum, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum plastvörum

22.29.91

Þjónusta tengd framleiðslu á öðrum plastvörum

22.29.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum plastvörum

23

Aðrar málmlausar jarðefnaafurðir
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23.1

Gler og glervörur

23.11

Plötugler

23.11.1

Plötugler

23.11.11

Steypt gler, valsað, dregið eða blásið, í plötum, en ekki á annan hátt unnið

23.11.12

Flotgler og slípað eða fágað gler, í plötum, en ekki á annan hátt unnið

23.11.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á plötugleri

23.11.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á plötugleri

23.12

Skorið og unnið plötugler

23.12.1

Skorið og unnið plötugler

23.12.11

Gler í skífum, beygt, unnið á köntum, greypt, borað, gljábrennt eða á annan hátt unnið, en ekki innrammað eða lagt öðrum efnum

23.12.12

Öryggisgler

23.12.13

Glerspeglar, marglaga einangrunargler

23.12.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á skornu og unnu plötugleri

23.12.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á skornu og unnu plötugleri

23.13

Glerílát

23.13.1

Glerílát

23.13.11

Flöskur, krukkur, lyfjaflöskur og önnur ílát, úr gleri, þó ekki lyfjahylki, tappar, lok og annar lokunarbúnaður, úr gleri

23.13.12

Drykkjarglös úr öðru en glerpostulíni

23.13.13

Glervörur notaðar sem borð-, eldhús-, bað- eða skrifstofubúnaður eða til innanhússskreytingar o.þ.h.

23.13.14

Glerhylki í hitakönnur og hitabrúsa eða önnur slík ílát

23.13.9

Þjónusta tengd yfirborðsmeðhöndlun á glerílátum, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á gerílátum

23.13.91

Frágangur á drykkjarglösum og öðrum glervörum notuðum sem borð- eða eldhúsbúnaður

23.13.92

Frágangur á ílátum úr gleri

23.13.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á glerílátum

23.14

Glertrefjar

23.14.1

Glertrefjar

23.14.11

Vöndlar, vafningar, garn og saxaðir þræðir úr glertrefjum

23.14.12

Þunnir dúkar (e. voiles), vefir, mottur, rúmdýnur, plötur og aðrar vörur úr glertrefjum, þó ekki ofnir dúkar

23.14.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á glertrefjum

23.14.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á glertrefjum

23.19

Annað unnið gler, þ.m.t. gler til tæknilegra nota

23.19.1

Annað gler, hálfunnið

23.19.11

Glermassi, gler í kúlum (þó ekki örkúlur), stöngum eða pípum, óunnið

23.19.12

Gangstéttarhellur, múrsteinar, flísar og aðrar vörur úr pressuðu eða mótuðu gleri, blýgreyptar rúður o.þ.h., holgler eða frauðgler í
blokkum, plötum eða áþekku formi

23.19.2

Gler til tæknilegra nota og annað gler

23.19.21

Glerhylki, opin, og glerhlutar til þeirra, fyrir rafmagnslampa, rafeindalampa eða þess háttar

23.19.22

Klukkugler, úrgler eða gler í gleraugu, ekki fullunnin sem sjóngler, holar glerkúlur og hlutar til þeirra, til framleiðslu á þess konar gleri
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23.19.23

Glervörur fyrir rannsóknarstofur og til hreinlætisnota og lyfjagerðar, lyfjahylki úr gleri

23.19.24

Glerhlutar í lampa og ljósabúnað, ljósaskilti, nafnskilti o.þ.h.

23.19.25

Rafeinangrarar úr gleri

23.19.26

Vörur úr gleri, ót.a.

23.19.9

Þjónusta tengd yfirborðsmeðhöndlun á öðru gleri, þ.m.t. glervara til tæknilegra nota, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á
öðru unnu gleri, þ.m.t. gleri til tæknilegra nota

23.19.91

Þjónusta tengd yfirborðsmeðhöndlun á öðru gleri, þ.m.t. gleri til tæknilegra nota

23.19.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðru unnu gleri, þ.m.t. gleri til tæknilegra nota

23.2

Eldfastar vörur

23.20

Eldfastar vörur

23.20.1

Eldfastar vörur

23.20.11

Múrsteinn, hellur, flísar og aðrar keramíkvörur úr kísilsalla eða jarðefnum

23.20.12

Eldfastur múrsteinn, hellur, flísar og áþekkar eldfastar keramíkvörur til mannvirkjagerðar, þó ekki úr kísilsalla eða jarðefnum

23.20.13

Eldfast sement, steinlím, steinsteypa og áþekkar samsettar vörur, ót.a.

23.20.14

Óbrenndar eldfastar vörur og aðrar eldfastar keramíkvörur

23.20.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á eldföstum vörum

23.20.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á eldföstum vörum

23.3

Byggingarefni úr leir

23.31

Keramíkflísar og -plötur

23.31.1

Keramíkflísar og -plötur

23.31.10

Keramíkflísar og -plötur

23.31.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á keramíkflísum og -plötum

23.31.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á keramíkflísum og -plötum

23.32

Múrsteinar, tígulsteinar og byggingarvörur úr brenndum leir

23.32.1

Múrsteinar, tígulsteinar og byggingarvörur úr brenndum leir

23.32.11

Óeldfastur keramíksteinn til bygginga, steinn á gólf, uppistöðu- eða undirlagsflísar o.þ.h.

23.32.12

Þakflísar, reykháfsrör, reykháfshlífar, reykháfsfóðringar, skrautsteinar og aðrar keramíkvörur til mannvirkjagerðar

23.32.13

Keramíkpípur, -leiðslur og -rennur og píputengi

23.32.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á múrsteinum, tígulsteinum og byggingarafurðum, úr brenndum leir

23.32.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á múrsteinum, tígulsteinum og byggingarafurðum, úr brenndum leir

23.4

Aðrar postulíns- og keramíkafurðir

23.41

Nytja- og skrautmunir úr keramík

23.41.1

Nytja- og skrautmunir úr keramík

23.41.11

Borðbúnaður, eldhúsbúnaður, önnur búsáhöld og hreinlætisvörur, úr postulíni

23.41.12

Borðbúnaður, eldhúsbúnaður, önnur búsáhöld og hreinlætisvörur, þó ekki úr postulíni

23.41.13

Styttur og aðrar skrautvörur úr keramík

23.41.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á nytja- og skrautmunum úr keramík

23.41.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á nytja- og skrautmunum úr keramík
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23.42

Hreinlætistæki úr postulíni

23.42.1

Hreinlætistæki úr postulíni

23.42.10

Hreinlætistæki úr postulíni

23.42.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á hreinlætistækjum úr postulíni

23.42.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á hreinlætistækjum úr postulíni

23.43

Einangrunarefni og hlutir til einangrunar úr keramík

23.43.1

Rafeinangrun úr keramík, hlutir til einangrunar fyrir rafmagnsvélar, -tæki eða -búnað, úr keramík

23.43.10

Rafeinangrun úr keramík, hlutir til einangrunar fyrir rafmagnsvélar, -tæki eða -búnað, úr keramík

23.43.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á einangrunarefni og hlutum til einangrunar úr keramík

23.43.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á einangrunarefni og hlutum til einangrunar úr keramík

23.44

Aðrar keramíkafurðir til tæknilegra nota

23.44.1

Aðrar keramíkafurðir til tæknilegra nota

23.44.11

Keramíkmunir fyrir rannsóknarstofur eða til efnafræðilegra eða annarra tæknilegra nota, úr postulíni

23.44.12

Keramíkmunir fyrir rannsóknarstofur eða til efnafræðilegra eða annarra tæknilegra nota, þó ekki úr postulíni

23.44.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum keramíkafurðum til tæknilegra nota

23.44.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum keramíkafurðum til tæknilegra nota

23.49

Aðrar keramíkafurðir

23.49.1

Aðrar keramíkafurðir

23.49.11

Keramíkhlutir til nota í landbúnaði og til flutnings eða umbúða um vörur

23.49.12

Aðrir óformaðir keramíkhlutir, ót.a.

23.49.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum keramíkafurðum

23.49.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum keramíkafurðum

23.5

Sement, kalk og gifs

23.51

Sement

23.51.1

Sement

23.51.11

Sementsgjall

23.51.12

Portlandsement, álsement, slaggsement og áþekkt sement

23.51.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á sementi

23.51.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á sementi

23.52

Kalk og gifs

23.52.1

Óleskjað, leskjað og vatnsharðnandi kalk

23.52.10

Óleskjað, leskjað og vatnsharðnandi kalk

23.52.2

Gifs

23.52.20

Gifs

23.52.3

Glætt eða mótað dólómít

23.52.30

Glætt eða mótað dólómít

23.52.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kalki og gifsi

23.52.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kalki og gifsi

20.8.2015

20.8.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kóði

Vöruliðir

23.6

Vörur úr steinsteypu, sementi og gifsi

23.61

Byggingarefni úr steinsteypu

23.61.1

Byggingarefni úr steinsteypu

23.61.11

Flísar, hellusteinn, múrsteinar og áþekkar vörur, úr sementi, steinsteypu eða gervisteini

23.61.12

Forsmíðaðir hlutar í byggingar eða fyrir byggingarstarfsemi, úr sementi, steinsteypu eða gervisteini

23.61.2

Forsmíðaðar byggingar úr steinsteypu

23.61.20

Forsmíðaðar byggingar úr steinsteypu

23.61.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á byggingarefnum úr steinsteypu

23.61.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á byggingarefnum úr steinsteypu

23.62

Byggingarefni úr gifsi

23.62.1

Byggingarefni úr gifsi

23.62.10

Byggingarefni úr gifsi

23.62.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á byggingarefnum úr gifsi

23.62.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á byggingarefnum úr gifsi

23.63

Tilbúin steinsteypa

23.63.1

Tilbúin steinsteypa

23.63.10

Tilbúin steinsteypa

23.63.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tilbúinni steinsteypu

23.63.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tilbúinni steinsteypu

23.64

Steinlím

23.64.1

Steinlím

23.64.10

Steinlím

23.64.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á steinlími

23.64.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á steinlími

23.65

Trefjasement

23.65.1

Vörur úr trefjasementi

23.65.11

Plötur, blokkir og áþekkar vörur úr jurtatrefjum, stráum eða öðrum úrgangi úr viði, bundið með bindiefnum úr steinaríkinu

23.65.12

Vörur úr asbestsementi, sellulósatrefjasementi eða þess háttar

23.65.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vörum úr trefjasementi

23.65.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vörum úr trefjasementi

23.69

Aðrir vörur úr steinsteypu, gifsi og sementi

23.69.1

Aðrir vörur úr steinsteypu, gifsi og sementi

23.69.11

Aðrar vörur úr gifsi eða blöndu að meginstofni úr gifsi, ót.a.

23.69.19

Vörur úr sementi, steinsteypu eða gervisteini, ót.a.

23.69.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum vörum úr steinsteypu, gifsi og sementi

23.69.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum vörum úr steinsteypu, gifsi og sementi

23.7

Höggvinn, mótaður og fullunninn steinn

23.70

Höggvinn, mótaður og fullunninn steinn

23.70.1

Höggvinn, mótaður og fullunninn steinn
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23.70.11

Marmari, lindakalk (e. travertine), mjólkursteinn (e. alabaster), unnin, og vörur úr því (þó ekki götuhellur, kantsteinn, hellusteinn,
flísar, teningar eða áþekkar vörur), gervilitaðar agnir, flísar og duft úr marmara, lindakalki og mjólkursteini

23.70.12

Aðrir unnir skraut- eða byggingasteinar og vörur úr þeim, aðrar gervilitaðar agnir og duft úr náttúrlegum steini, vörur úr mótuðum
flögusteini

23.70.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á höggnum, mótuðum og fullunnum steini

23.70.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á höggnum, mótuðum og fullunnum steini

23.9

Aðrar málmlausar jarðefnaafurðir

23.91

Vörur til slípunar

23.91.1

Vörur til slípunar

23.91.11

Kvarnarsteinn, hverfisteinn, slípiskífa o.þ.h., án statífs, til að vinna steina, og hlutar til þeirra, úr náttúrusteini, mótuðu náttúrulegu- eða
gervislípiefni, eða úr keramík

23.91.12

Slípiduft eða -korn á undirlagi úr textílefni, pappír eða pappa

23.91.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vörum til slípunar

23.91.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vörum til slípunar

23.99

Aðrar málmlausar jarðefnaafurðir, ót.a.

23.99.1

Aðrar málmlausar jarðefnaafurðir, ót.a.

23.99.11

Unnar asbesttrefjar, blöndur að meginstofni úr asbesti og magnesíumkarbónati, vörur úr slíkum blöndum, eða úr asbesti, núningsþolið
efni fyrir hemla, tengsli o.þ.h., óuppsett

23.99.12

Vörur úr asfalti eða áþekku efni

23.99.13

Jarðbiksblöndur að meginstofni úr náttúrlegum steinefnum og gervisteinefnum og jarðbiki, náttúrlegu asfalti eða tengdum efnum sem
bindiefni

23.99.14

Gervigrafít, hlaupkennt eða hálfhlaupkennt grafít, efnablöndur að meginstofni úr grafíti eða öðru kolefni sem er hálfunnið

23.99.15

Gervikórúnd

23.99.19

Málmlausar jarðefnaafurðir, ót.a.

23.99.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum málmlausum jarðefnaafurðum, ót.a.

23.99.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum málmlausum jarðefnaafurðum, ót.a.

24

Hrámálmar

24.1

Hrájárn og stál og járnblendi

24.10

Hrájárn og stál og járnblendi

24.10.1

Grunnefni úr járni og stáli

24.10.11

Hrájárn og spegiljárn í grófsteypustykkjum, blokkum eða öðrum frumgerðum

24.10.12

Járnblendi

24.10.13

Járnvörur fengnar með beinni vinnslu járngrýtis og annarra frauðkenndra vara, í klumpum, kögglum eða áþekku formi, járn sem er
minnst 99,94% að hreinleika miðað við þyngd, í klumpum, kögglum eða áþekku formi

24.10.14

Völur og duft, úr hrájárni og spegiljárni, eða stáli

24.10.2

Hrástál

24.10.21

Óblendið stál í hleifum eða öðrum frumgerðum og hálfunnar vörur úr óblendnu stáli

24.10.22

Ryðfrítt stál í hleifum eða öðrum frumgerðum og hálfunnar vörur úr ryðfríu stáli

24.10.23

Annað stálblendi í hleifum eða öðrum frumgerðum og hálfunnar vörur úr öðru stálblendi
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24.10.3

Flatvalsaðar vörur úr stáli, ekki unnar frekar en heitvalsaðar

24.10.31

Flatvalsaðar vörur úr óblendnu stáli, ekki unnar frekar en heitvalsaðar, ≥ 600 mm að breidd

24.10.32

Flatvalsaðar vörur úr óblendnu stáli, ekki unnar frekar en heitvalsaðar, < 600 mm að breidd

24.10.33

Flatvalsaðar vörur úr ryðfríu stáli, ekki unnar frekar en heitvalsaðar, ≥ 600 mm að breidd

24.10.34

Flatvalsaðar vörur úr ryðfríu stáli, ekki unnar frekar en heitvalsaðar, < 600 mm að breidd

24.10.35

Flatvalsaðar vörur úr öðru stálblendi, ekki unnar frekar en heitvalsaðar, ≥ 600 mm að breidd

24.10.36

Flatvalsaðar vörur úr öðru stálblendi, ekki unnar frekar en heitvalsaðar, < 600 mm að breidd (þó ekki afurðir úr kísilrafstáli)

24.10.4

Flatvalsaðar vörur úr stáli, ekki unnar frekar en heitvalsaðar, ≥ 600 mm að breidd

24.10.41

Flatvalsaðar vörur úr óblendnu stáli, ekki unnar frekar en heitvalsaðar, ≥ 600 mm að breidd

24.10.42

Flatvalsaðar vörur úr ryðfríu stáli, ekki unnar frekar en heitvalsaðar, ≥ 600 mm að breidd

24.10.43

Flatvalsaðar vörur úr öðru stálblendi, ekki unnar frekar en heitvalsaðar, ≥ 600 mm að breidd

24.10.5

Flatvalsaðar vörur úr stáli, klæddar, plettaðar eða húðaðar og flatvalsaðar vörur úr háhraðastáli og kísilrafstáli

24.10.51

Flatvalsaðar vörur úr óblendnu stáli, ≥ 600 mm að breidd, klæddar, plettaðar eða húðaðar

24.10.52

Flatvalsaðar vörur úr öðru stálblendi, ≥ 600 mm að breidd, klæddar, plettaðar eða húðaðar

24.10.53

Flatvalsaðar vörur úr kísilrafstáli, ≥ 600 mm að breidd

24.10.54

Flatvalsaðar vörur úr kísilrafstáli, < 600 mm að breidd

24.10.55

Flatvalsaðar vörur úr háhraðastáli, < 600 mm að breidd

24.10.6

Heitunnir teinar og stangir úr stáli

24.10.61

Teinar og stangir, heitvalsað, í óreglulega undnum vafningum, úr óblendnu stáli

24.10.62

Aðrir teinar og stangir úr stáli, ekki unnið frekar en hamrað, heitvalsað, -dregið eða -þrykkt, en einnig undið eftir völsun

24.10.63

Teinar og stangir, heitvalsað, í óreglulega undnum vafningum, úr ryðfríu stáli

24.10.64

Aðrir teinar og stangir úr ryðfríu stáli, ekki unnið frekar en hamrað, heitvalsað, -dregið eða -þrykkt, en einnig undið eftir völsun

24.10.65

Teinar og stangir, heitvalsað, í óreglulega undnum vafningum, úr öðru stálblendi

24.10.66

Aðrir teinar og stangir úr öðru stálblendi, ekki unnið frekar en hamrað, heitvalsað, -dregið eða -þrykkt, en einnig undið eftir völsun

24.10.67

Holir borteinar og borstengur

24.10.7

Heitunnir opnir prófílar úr stáli, stálþil og brautabyggingarefni fyrir járnbrautarlestir eða sporvagna, úr stáli

24.10.71

Opnir prófílar, ekki unnir frekar en heitvalsaðir, -dregnir eða -þrykktir, úr óblendnu stáli

24.10.72

Opnir prófílar, ekki unnir frekar en heitvalsaðir, -dregnir eða -þrykktir, úr ryðfríu stáli

24.10.73

Opnir prófílar, ekki unnir frekar en heitvalsaðir, -dregnir eða -þrykktir, úr öðru stálblendi

24.10.74

Stálþil og soðnir opnir prófílar úr stáli

24.10.75

Brautarbyggingarefni fyrir járnbrautarlestir eða sporvagna úr stáli

24.10.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á hrájárni og stáli og á járnblendi
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24.10.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á hrájárni og stáli og á járnblendi

24.2

Leiðslur, pípur, holir prófílar og tengdir tengihlutir, úr stáli

24.20

Leiðslur, pípur, holir prófílar og tengdir tengihlutir, úr stáli

24.20.1

Leiðslur, pípur og holir prófílar, saumlaus, úr stáli

24.20.11

Rör notuð í olíu- eða gasleiðslur, saumlaus, úr stáli

24.20.12

Fóðurrör, leiðslur og borpípur, notaðar við borun eftir olíu eða gasi, saumlausar, úr stáli

24.20.13

Önnur rör og pípur, með hringlaga þversniði, úr stáli

24.20.14

Leiðslur og pípur, ekki með hringlaga þversniði og holir prófílar, úr stáli

24.20.2

Leiðslur og pípur, soðnar saman, með hringlaga þversniði, að ytra þvermáli > 406,4 mm, úr stáli

24.20.21

Rör notuð í olíu- eða gasleiðslur, soðin saman, að ytra þvermáli > 406,4 mm, úr stáli

24.20.22

Fóðurrör og leiðslur notað við borun eftir olíu eða gasi, soðin saman, að ytra þvermáli > 406,4 mm, úr stáli

24.20.23

Aðrar leiðslur og pípur, með hringlaga þversniði, soðnar saman, að ytra þvermáli > 406,4 mm, úr stáli

24.20.24

Aðrar leiðslur og pípur, með hringlaga þversniði, brúnskeytt, hnoðaðar eða settar saman með áþekkum hætti, að ytra þvermáli
> 406,4 mm, úr stáli

24.20.3

Leiðslur og pípur, að ytra þvermáli ≤ 406,4 mm, soðnar saman, úr stáli

24.20.31

Rör notuð í olíu- eða gasleiðslur, soðin saman, að ytra þvermáli ≤ 406,4 mm, úr stáli

24.20.32

Fóðurrör og leiðslur, notað við borun eftir olíu eða gasi, soðin saman, að ytra þvermáli ≤ 406,4 mm, úr stáli

24.20.33

Aðrar leiðslur og pípur, með hringlaga þversniði, soðnar saman, að ytra þvermáli ≤ 406,4 mm, úr stáli

24.20.34

Leiðslur og pípur, ekki með hringlaga þversniði, soðnar saman, að ytra þvermáli ≤ 406,4 mm, úr stáli

24.20.35

Aðrar leiðslur og pípur, s.s. brúnskeyttar, hnoðaðar eða settar saman með áþekkum hætti, að ytra þvermáli ≤ 406,4 mm, úr stáli

24.20.4

Leiðslu- og píputengi úr stáli, ekki steypt

24.20.40

Leiðslu- og píputengi úr stáli, ekki steypt

24.20.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á leiðslum, pípum, holum prófílum og tilheyrandi tengihlutum, úr stáli

24.20.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á leiðslum, pípum, holum prófílum og tilheyrandi tengihlutum, úr stáli

24.3

Aðrar afurðir úr frumvinnslunni á stáli

24.31

Kalddregnir teinar

24.31.1

Kalddregnir teinar og gegnheilir prófílar úr óblendnu stáli

24.31.10

Kalddregnir teinar og gegnheilir prófílar úr óblendnu stáli

24.31.2

Kalddregnir teinar og gegnheilir prófílar úr stálblendi, öðru en ryðfríu stáli

24.31.20

Kalddregnir teinar og gegnheilir prófílar úr stálblendi, öðru en ryðfríu stáli

24.31.3

Kalddregnir teinar og gegnheilir prófílar úr ryðfríu stáli

24.31.30

Kalddregnir teinar og gegnheilir prófílar úr ryðfríu stáli

24.31.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kalddregnum teinum

24.31.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kalddregnum teinum

24.32

Kaldvalsað flatjárn

24.32.1

Flatar kaldvalsaðar stálafurðir, óhúðaðar, < 600 mm að breidd

24.32.10

Flatar kaldvalsaðar stálafurðir, óhúðaðar, < 600 mm að breidd
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24.32.2

Flatar kaldvalsaðar stálafurðir, klæddar, plettaðar eða húðaðar, < 600 mm að breidd

24.32.20

Flatar kaldvalsaðar stálafurðir, klæddar, plettaðar eða húðaðar, < 600 mm að breidd

24.32.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kaldvölsuðu flatjárni

24.32.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kaldvölsuðu flatjárni

24.33

Kaldmótaðar eða -beygðar afurðir

24.33.1

Opnir prófílar kaldmótaðir eða -beygðir

24.33.11

Opnir prófílar kaldmótaðir eða -beygðir úr óblendnu stáli

24.33.12

Opnir prófílar kaldmótaðir eða -beygðir úr ryðfríu stáli

24.33.2

Rifflaðar plötur úr óblendnu stáli

24.33.20

Rifflaðar plötur úr óblendnu stáli

24.33.3

Samlokueiningar úr húðuðum stálplötum

24.33.30

Samlokueiningar úr húðuðum stálplötum

24.33.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kaldmótuðum eða -beygðum afurðum

24.33.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kaldmótuðum eða -beygðum afurðum

24.34

Kalddreginn vír

24.34.1

Kalddreginn vír

24.34.11

Kalddreginn vír úr óblendnu stáli

24.34.12

Kalddreginn vír úr ryðfríu stáli

24.34.13

Kalddreginn vír úr öðru stálblendi

24.34.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kalddregnum vír

24.34.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kalddregnum vír

24.4

Góðmálmar og aðrir járnlausir málmar

24.41

Góðmálmar

24.41.1

Silfur, óunnið eða hálfunnið, eða í duftformi

24.41.10

Silfur, óunnið eða hálfunnið, eða í duftformi

24.41.2

Gull, óunnið eða hálfunnið, eða í duftformi

24.41.20

Gull, óunnið eða hálfunnið, eða í duftformi

24.41.3

Platína, óunnin eða hálfunnin, eða í duftformi

24.41.30

Platína, óunnin eða hálfunnin, eða í duftformi

24.41.4

Ódýrir málmar eða silfur, gullhúðað, ekki unnið frekar en hálfunnið

24.41.40

Ódýrir málmar eða silfur, gullhúðað, ekki unnið frekar en hálfunnið

24.41.5

Ódýrir málmar, silfurhúðaðir og ódýrir málmar, silfur eða gull, platínuhúðað, ekki frekar unnið en hálfunnið

24.41.50

Ódýrir málmar, silfurhúðaðir og ódýrir málmar, silfur eða gull, platínuhúðað, ekki frekar unnið en hálfunnið

24.41.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á góðmálmum

24.41.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á góðmálmum

24.42

Ál

24.42.1

Óunnið ál, áloxíð

24.42.11

Óunnið ál

24.42.12

Áloxíð, að undanskildu gervikórúnd

24.42.2

Hálfunnar afurðir úr áli eða álblendi
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24.42.21

Álduft og -flögur

24.42.22

Álteinar, -stengur og -prófílar

24.42.23

Álvír

24.42.24

Álplötur, -blöð og -ræmur, > 0,2 mm að þykkt

24.42.25

Álpappír, ≤ 0,2 mm að þykkt

24.42.26

Álleiðslur og álpípur og leiðslu- eða píputengi úr áli

24.42.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á áli

24.42.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á áli

24.43

Blý, sink og tin

24.43.1

Blý, sink og tin

24.43.11

Óunnið blý

24.43.12

Óunnið sink

24.43.13

Óunnið tin

24.43.2

Hálfunnar afurðir úr blýi, sinki og tini eða blendi þeirra

24.43.21

Blýplötur, -blöð, -ræmur og -þynnur, blýduft og -flögur

24.43.22

Sinkryk, -duft og -flögur

24.43.23

Sinkteinar, -stengur, -prófílar og -vír, sinkplötur, -blöð, -ræmur og -þynnur

24.43.24

Tinteinar, -stengur, -prófílar og -vír

24.43.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á blýi, sinki og tini

24.43.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á blýi, sinki og tini

24.44

Kopar

24.44.1

Óunninn kopar, koparsteinn, koparsement

24.44.11

Koparsteinn, koparsement

24.44.12

Óhreinsaður kopar, koparforskaut til rafhreinsunar

24.44.13

Hreinsaður kopar og koparblendi, óunninn, koparforblendi

24.44.2

Hálfunnar afurðir úr kopar eða koparblendi

24.44.21

Koparduft og -flögur

24.44.22

Koparteinar, -stengur og -prófílar

24.44.23

Koparvír

24.44.24

Koparplötur, -blöð og -ræmur, > 0,15 mm að þykkt

24.44.25

Koparþynna, ≤ 0,15 mm að þykkt

24.44.26

Koparleiðslur og koparpípur og leiðslu- eða -píputengi úr kopar

24.44.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kopar

24.44.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kopar

24.45

Aðrir járnlausir málmar

24.45.1

Óunnið nikkel, millistigsafurðir frá nikkelvinnslu

24.45.11

Óunnið nikkel

24.45.12

Nikkelsteinn, nikkeloxíðfrauð og aðrar millistigsafurðir frá nikkelvinnslu

24.45.2

Hálfunnar afurðir úr nikkeli eða nikkelblendi

24.45.21

Nikkelduft og -flögur

24.45.22

Nikkelteinar, -stengur, -prófílar og -vír
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24.45.23

Nikkelplötur, -blöð, -ræmur og -þynnur

24.45.24

Nikkelleiðslur og nikkelpípur og leiðslu- eða píputengi úr nikkel

24.45.3

Aðrir járnlausir málmar og vörur úr þeim, keramíkmelmi, aska og leifar, sem innihalda málma eða málmsambönd

24.45.30

Aðrir járnlausir málmar og vörur úr þeim, keramíkmelmi, aska og leifar, sem innihalda málma eða málmsambönd

24.45.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum járnlausum málmum

24.45.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum járnlausum málmum

24.46

Unnið kjarnorkueldsneyti

24.46.1

Náttúrulegt úran og efnasambönd þess, málmblendi, dreifur (þ.m.t. keramíkmelmi), keramíkafurðir og blöndur sem innihalda
náttúrulegt úran eða náttúruleg úransambönd

24.46.10

Náttúrulegt úran og efnasambönd þess, málmblendi, dreifur (þ.m.t. keramíkmelmi), keramíkafurðir og blöndur sem innihalda
náttúrulegt úran eða náttúruleg úransambönd

24.46.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á unnu kjarnorkueldsneyti

24.46.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á unnu kjarnorkueldsneyti

24.5

Þjónusta tengd málmsteypun

24.51

Þjónusta tengd járnsteypun

24.51.1

Þjónusta tengd steypun steypujárns

24.51.11

Þjónusta tengd steypun hamranlegs steypujárns

24.51.12

Þjónusta tengd steypun á steypujárni með kúlugrafíti

24.51.13

Þjónusta tengd steypun grájárns

24.51.2

Leiðslur, pípur og holir prófílar úr steypujárni

24.51.20

Leiðslur, pípur og holir prófílar úr steypujárni

24.51.3

Leiðslu- eða píputengi, úr steypujárni

24.51.30

Leiðslu- eða píputengi, úr steypujárni

24.51.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu járnsteypna

24.51.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu járnsteypna

24.52

Þjónusta tengd stálsteypun

24.52.1

Þjónusta tengd stálsteypun

24.52.10

Þjónusta tengd stálsteypun

24.52.2

Leiðslur og pípur úr sívalningssteypustáli

24.52.20

Leiðslur og pípur úr sívalningssteypustáli

24.52.3

Leiðslu- eða píputengi úr steypustáli

24.52.30

Leiðslu- eða píputengi úr steypustáli

24.53

Þjónusta tengd steypun léttmálma

24.53.1

Þjónusta tengd steypun léttmálma

24.53.10

Þjónusta tengd steypun léttmálma

24.54

Þjónusta tengd steypun á járnlausum málmum

24.54.1

Þjónusta tengd steypun á járnlausum málmum

24.54.10

Þjónusta tengd steypun á járnlausum málmum

25

Málmvörur, þó ekki vélar og tæki

25.1

Byggingarefni úr málmi

25.11

Burðarvirki og -einingar úr málmi

25.11.1

Forsmíðaðar byggingar úr málmi
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25.11.10

Forsmíðaðar byggingar úr málmi

25.11.2

Byggingarefni úr málmi og hlutar til þeirra

25.11.21

Brýr og brúarhlutar úr járni eða stáli

25.11.22

Turnar og grindarmöstur úr járni eða stáli

25.11.23

Önnur burðarvirki og hlutar af þeim, plötur, stengur, prófílar o.þ.h., úr járni, stáli eða áli

25.11.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á burðarvirkjum og -einingum úr málmi

25.11.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á burðarvirkjum og -einingum úr málmi

25.12

Hurðir og gluggar úr málmi

25.12.1

Hurðir, gluggar og karmar þeirra og þröskuldar fyrir hurðir, úr málmi

25.12.10

Hurðir, gluggar og karmar þeirra og þröskuldar fyrir hurðir, úr málmi

25.12.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á hurðum og gluggum úr málmi

25.12.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á hurðum og gluggum úr málmi

25.2

Tankar, geymar og ílát úr málmi

25.21

Miðstöðvarofnar og -katlar

25.21.1

Miðstöðvarofnar og -katlar

25.21.11

Miðstöðvarofnar, ekki rafhitaðir, úr járni eða stáli

25.21.12

Katlar til miðstöðvarhitunar til að framleiða heitt vatn eða lágþrýstigufu

25.21.13

Hlutar í katla til miðstöðvarhitunar

25.21.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á miðstöðvarofnum og -kötlum

25.21.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á miðstöðvarofnum og -kötlum

25.29

Aðrir tankar, geymar og ílát úr málmi

25.29.1

Aðrir tankar, geymar og ílát úr málmi

25.29.11

Geymar, tankar, ker og áþekk ílát (önnur en fyrir samanþjappað eða fljótandi gas), úr járni, stáli eða áli, > 300 lítrar að rúmtaki, en ekki
með vélrænum búnaði eða hitunarbúnaði

25.29.12

Ílát undir samanþjappað eða fljótandi gas, úr málmi

25.29.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tönkum, geymum og ílátum úr málmi

25.29.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tönkum, geymum og ílátum úr málmi

25.3

Gufukatlar, þó ekki miðstöðvarkatlar

25.30

Gufukatlar, þó ekki miðstöðvarkatlar

25.30.1

Gufukatlar og hlutar til þeirra

25.30.11

Katlar til framleiðslu á vatnsgufu eða annarri gufu, háhitavatnskatlar

25.30.12

Aukabúnaður til nota með kötlum, þéttar fyrir gufuvélar eða aðrar aflvélar

25.30.13

Hlutar til gufukatla

25.30.2

Kjarnakljúfar og hlutar til þeirra

25.30.21

Kjarnakljúfar, þó ekki samsætuskiljur

25.30.22

Hlutar til kjarnakljúfa, fyrir utan samsætuskiljur

25.30.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á gufukötlum, öðrum en kötlum til miðstöðvarhitunar

25.30.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á gufukötlum, öðrum en kötlum til miðstöðvarhitunar

25.4

Vopn og skotfæri
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25.40

Vopn og skotfæri

25.40.1

Vopn og skotfæri og hlutar til þeirra

25.40.11

Hernaðarvopn, önnur en marghleypur, skammbyssur o.þ.h.

25.40.12

Marghleypur, skammbyssur, skotvopn sem ekki eru til hernaðarnota og áþekk tól

25.40.13

Sprengjur, tundurskeyti og áþekk hergögn, skothylki, önnur skotfæri og skeyti og hlutar til þeirra

25.40.14

Hlutar til hernaðarvopna og annarra vopna

25.40.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vopnum og skotfærum

25.40.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vopnum og skotfærum

25.5

Þjónusta tengd málmsmíði, pressun, stönsun og völsun málma, sindurmótun

25.50

Þjónusta tengd málmsmíði, pressun, stönsun og völsun málma, sindurmótun

25.50.1

Þjónusta tengd málmsmíði, pressun, stönsun og völsun málma

25.50.11

Þjónusta tengd málmsmíði

25.50.12

Þjónusta tengd stönsun málma

25.50.13

Þjónusta tengd annarri mótun málma

25.50.2

Sindurmótun

25.50.20

Sindurmótun

25.6

Þjónusta tengd meðferð og húðun málma, vélvinnsla

25.61

Þjónusta tengd meðferð og húðun málma

25.61.1

Þjónusta tengd húðun málma

25.61.11

Þjónusta tengd húðun málma

25.61.12

Þjónusta tengd húðun málma með málmlausu efni

25.61.2

Önnur þjónusta tengd meðferð málma

25.61.21

Þjónusta tengd hitameðferð málma, annarri en húðun með málmum

25.61.22

Önnur þjónusta tengd yfirborðsmeðferð málma

25.62

Vélvinnsla málma

25.62.1

Þjónusta vegna renndra málmhluta

25.62.10

Þjónusta vegna renndra málmhluta

25.62.2

Önnur vélvinnsla málma

25.62.20

Önnur vélvinnsla málma

25.7

Eggjárn, verkfæri og ýmiss konar járnvara

25.71

Hnífapör

25.71.1

Hnífapör

25.71.11

Hnífar (þó ekki í vélar) og skæri og blöð til þeirra

25.71.12

Rakhnífar og rakblöð, þ.m.t. efni í rakblöð í ræmum

25.71.13

Önnur eggjárn, hand- eða fótsnyrtingarsett og áhöld

25.71.14

Skeiðar, gafflar, ausur, gatasleifar, kökuspaðar, fiskhnífar, smjörhnífar, sykurtengur og áþekkur eldhús- eða borðbúnaður

25.71.15

Sverð, höggsverð, byssustingir, lensur og áþekk vopn og hlutar til þeirra

25.71.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á hnífapörum

25.71.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á hnífapörum

Nr. 46/593

Nr. 46/594

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kóði

20.8.2015

Vöruliðir

25.72

Lásar og lamir

25.72.1

Lásar og lamir

25.72.11

Hengilásar, læsingar fyrir vélknúin ökutæki og húsgögn, úr ódýrum málmi

25.72.12

Aðrar læsingar úr ódýrum málmi

25.72.13

Hespur og rammar með hespum, með læsingum, hlutar

25.72.14

Lamir, festingar, tengihlutir og áþekkar vörur fyrir vélknúin ökutæki, hurðir, glugga, húsgögn o.þ.h., úr ódýrum málmi

25.72.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á lásum og lömum

25.72.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á lásum og lömum

25.73

Verkfæri

25.73.1

Handverkfæri til notkunar við landbúnað, garðyrkju eða skógrækt

25.73.10

Handverkfæri til notkunar við landbúnað, garðyrkju eða skógrækt

25.73.2

Handsagir, blöð í hvers konar sagir

25.73.20

Handsagir, blöð í hvers konar sagir

25.73.3

Önnur handverkfæri

25.73.30

Önnur handverkfæri

25.73.4

Skiptiverkfæri í handverkfæri, einnig aflknúin, eða í vélaverkfæri

25.73.40

Skiptiverkfæri í handverkfæri, einnig aflknúin, eða í vélaverkfæri

25.73.5

Mót, mótakassar til málmsteypu, mótaundirstöður, mótamynstur

25.73.50

Mót, mótakassar til málmsteypu, mótaundirstöður, mótamynstur

25.73.6

Önnur verkfæri

25.73.60

Önnur verkfæri

25.73.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á verkfærum

25.73.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á verkfærum

25.9

Aðrar málmvörur

25.91

Stáltunnur og áþekk ílát

25.91.1

Stáltunnur og áþekk ílát

25.91.11

Tankar, ámur, föt, dósir, kassar og áþekk ílát undir alls konar efni (að undanskildu gasi), úr járni eða stáli, að rúmtaki ≥ 50 l en ≤ 300 l,
ekki með vélrænum búnaði eða hitunarbúnaði

25.91.12

Tankar, ámur, föt, dósir (fyrir utan þær sem lokað er með lóðningu eða þrykkingu), kassar og áþekk ílát undir alls konar efni (að
undanskildu gasi), úr járni eða stáli, að rúmtaki < 50 l, ekki með vélrænum búnaði eða hitunarbúnaði

25.91.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á stáltunnum og áþekkum ílátum

25.91.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á stáltunnum og áþekkum ílátum

25.92

Léttmálmspakkningar

25.92.1

Léttmálmspakkningar

25.92.11

Dósir úr járni eða stáli, lokaðar með lóðningu eða þrykkingu, að rúmtaki < 50 l

25.92.12

Álámur, -föt, -dósir, -kassar og áþekk ílát, undir alls konar efni (að undanskildu gasi), að rúmtaki ≤ 300 l

25.92.13

Krónukorktappar, hettur og lok, úr ódýrum málmi

25.92.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á léttmálmspakkningum

25.92.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á léttmálmspakkningum
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25.93

Vír, keðjur og fjaðrir

25.93.1

Vír, keðjur og fjaðrir

25.93.11

Margþættur vír, kaplar, vírfléttur, stroffur o.þ.h., úr járni eða stáli, ekki með rafeinangrun

25.93.12

Gaddavír úr járni eða stáli, margþættur vír, kaplar, vírfléttur o.þ.h. úr kopar eða áli, ekki með rafeinangrun

25.93.13

Dúkur, grindur, netefni og girðingaefni, úr járn-, stál- eða koparvír, möskvateygður málmur úr járni, stáli eða kopar

25.93.14

Naglar, stifti, teiknibólur, hefti og áþekkar vörur

25.93.15

Vír, stengur, leiðslur, plötur, rafskaut, húðað eða fyllt með flæðiefni (flúxi)

25.93.16

Fjaðrir og fjaðrablöð, úr járni eða stáli, koparfjaðrir

25.93.17

Keðjur (þó ekki liðhlekkjakeðjur) og hlutar til þeirra

25.93.18

Saumnálar, bandprjónar, dragnálar, heklunálar, hannyrðateinar og áþekkar vörur til handavinnu, úr járni eða stáli, öryggisnælur og aðrar
nælur úr járni eða stáli, ót.a.

25.93.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vír, keðjum og fjöðrum

25.93.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vír, keðjum og fjöðrum

25.94

Boltar og skrúfur

25.94.1

Boltar og skrúfur

25.94.11

Boltar úr járni eða stáli með skrúfgangi, ót.a.

25.94.12

Boltar úr járni eða stáli án skrúfgangs, ót.a.

25.94.13

Boltar úr kopar, með eða án skrúfgangs

25.94.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á boltum og skrúfum

25.94.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á boltum og skrúfum

25.99

Aðrar málmvörur, ót.a.

25.99.1

Málmvörur fyrir baðherbergi og eldhús

25.99.11

Vaskar, handlaugar, baðker og önnur hreinlætistæki og hlutar til þeirra, úr járni, stáli, kopar eða áli

25.99.12

Borð- og eldhúsbúnaður eða búsáhöld og hlutar til þeirra, úr járni, stáli, kopar eða áli

25.99.2

Aðrar vörur úr ódýrum málmi

25.99.21

Brynvarðir eða styrktir peningaskápar, rammgerðar hirslur og dyr og læsingar fyrir geymsluklefa, peninga- og skjalaskápa o.þ.h., úr
ódýrum málmi

25.99.22

Pappírsbakkar, handritshaldarar, pennabakkar, stimpilsstandar og svipaður skrifstofu- eða skrifborðsbúnaður, úr ódýrum málmi, annar
en skrifstofuhúsgögn

25.99.23

Útbúnaður fyrir lausblaðabindi eða spjaldskrár, bréfaklemmur og svipaðar skrifstofuvörur, og hefti í lengjum, úr ódýrum málmi

25.99.24

Myndastyttur og aðrir skrautmunir og ljósmyndir, rammar fyrir ljósmyndir eða þess háttar og spegla, úr ódýrum málmi

25.99.25

Hespur, rammar með hespum, lássylgjur, lássylgjuhespur, krókar, lykkjur, hringir o.þ.h., úr ódýrum málmi, sem er notað fyrir fatnað,
skófatnað, yfirbreiðslur, handtöskur, ferðabúnað eða aðrar tilbúnar vörur, hol- eða klaufhnoð úr ódýrum málmi, tölur og pallíettur úr
ódýrum málmi

25.99.26

Skips- eða bátsskrúfur og blöð til þeirra

25.99.29

Aðrar vörur úr ódýrum málmi, ót.a.

25.99.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum málmvörum, ót.a.

25.99.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum málmvörum, ót.a.

26

Tölvur, rafeindavörur og optískar vörur
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26.1

Rafeindaíhlutir og spjöld

26.11

Rafeindaíhlutir

26.11.1

Rafeindalampar með heitu, köldu eða ljósnæmu bakskauti, þ.m.t. myndlampar

26.11.11

Sjónvarpsmyndlampar, sjónvarpsmyndavélalampar, aðrir myndlampar

26.11.12

Örbylgjuvakar, örbylgjulampar og aðrir lampar

26.11.2

Tvistar (díóður) og smárar

26.11.21

Tvistar (díóður), smárar, afriðlar, díakkar (e. diacs) og tríakkar (e. triacs)

26.11.22

Hálfleiðaratæki, ljósdíóður, uppsettir þrýstirafkristallar, hlutar til þeirra

26.11.3

Rafeindasamrásir

26.11.30

Rafeindasamrásir

26.11.4

Hlutar til rafeindaloka og -lampa og annarra íhluta rafeindatækja, ót.a.

26.11.40

Hlutar til rafeindaloka og -lampa og annarra íhluta rafeindatækja, ót.a.

26.11.5

Auðar prentplötur

26.11.50

Auðar prentplötur

26.11.9

Þjónusta í tengslum við framleiðslu á rafeindasamrásum, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á rafeindaíhlutum

26.11.91

Þjónusta í tengslum við framleiðslu rafeindasamrása

26.11.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á rafeindaíhlutum

26.12

Fullbúin rafeindaspjöld

26.12.1

Fullbúnar prentrásir

26.12.10

Fullbúnar prentrásir

26.12.2

Hljóð-, myndbands- og netkerfiskort og áþekk kort fyrir sjálfvirkar gagnavinnsluvélar

26.12.20

Hljóð-, myndbands- og netkerfiskort og áþekk kort fyrir sjálfvirkar gagnavinnsluvélar

26.12.3

Snjallkort

26.12.30

Snjallkort

26.12.9

Þjónusta tengd prentun rása, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á fullbúnum rafeindaspjöldum

26.12.91

Þjónusta tengd prentun rása og örsamsetningum á prentrásir

26.12.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á fullbúnum rafeindaspjöldum

26.2

Tölvur og jaðarbúnaður

26.20

Tölvur og jaðarbúnaður

26.20.1

Tölvubúnaður og íhlutir og aukabúnaður til þeirra

26.20.11

Færanlegar sjálfvirkar gagnavinnsluvélar, ≤ 10 kg að þyngd, s.s. fartölvur og fistölvur, persónulegur, stafrænn hjálparbúnaður og
áþekkar tölvur

26.20.12

Kassauppgjörsvélar, hraðbankar og áþekkar vélar sem hægt er að tengja við gagnavinnsluvél eða netkerfi

26.20.13

Sjálfvirkar, stafrænar gagnavinnsluvélar sem hafa í sama vélarhúsi a.m.k. miðverk og ílags- og frálagseiningu, einnig samtengdar

26.20.14

Sjálfvirkar, stafrænar gagnavinnsluvélar í formi kerfa

26.20.15

Aðrar sjálfvirkar, stafrænar gagnavinnsluvélar, einnig þær sem hafa að geyma í sama vélarhúsi eina eða tvær eftirtalinna gerða eininga:
geymslueiningar, inntakseiningar, úttakseiningar
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26.20.16

Inn- eða úttakseiningar, einnig þær sem hafa að geyma geymslueiningar í sama vélarhúsi

26.20.17

Skjáir og myndsýningartæki, aðallega notuð í sjálfvirkum gagnavinnslukerfum

26.20.18

Einingar sem framkvæma tvær eða fleiri eftirfarandi aðgerða: prentun, skönnun, ljósritun og sendingu símbréfa

26.20.2

Geymslueiningar og önnur geymsluminni

26.20.21

Geymslueiningar

26.20.22

Geymin hálfleiðaraminni

26.20.3

Aðrar einingar sjálfvirkra gagnavinnsluvéla

26.20.30

Aðrar einingar sjálfvirkra gagnavinnsluvéla

26.20.4

Íhlutir og aukabúnaður fyrir tölvubúnað

26.20.40

Íhlutir og aukabúnaður fyrir tölvubúnað

26.20.9

Þjónusta tengd framleiðslu tölva og jaðarbúnaðar, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tölvum og jaðarbúnaði

26.20.91

Þjónusta tengd framleiðslu á tölvum og jaðarbúnaði

26.20.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tölvum og jaðarbúnaði

26.3

Fjarskiptabúnaður

26.30

Fjarskiptabúnaður

26.30.1

Búnaður til útvarps- og sjónvarpssendinga, sjónvarpsmyndavélar

26.30.11

Sendibúnaður með innbyggðum móttökubúnaði

26.30.12

Sendibúnaður án innbyggðs móttökubúnaðar

26.30.13

Sjónvarpsmyndavélar

26.30.2

Raftæki fyrir símtækni eða símritun, myndsímar

26.30.21

Tæki fyrir línusíma með snúrulausum handtólum

26.30.22

Símar fyrir farsímanet eða önnur þráðlaus netkerfi

26.30.23

Önnur símtæki og búnaður til sendinga eða móttöku á máli, myndum eða öðrum gögnum, þ.m.t. búnaði fyrir samskipti í fasttengdu eða
þráðlausu netkerfi (s.s. staðtengdu neti eða víðneti)

26.30.3

Hlutar til raftækja fyrir símtækni og símritun

26.30.30

Hlutar til raftækja fyrir símtækni og símritun

26.30.4

Loftnet og loftnetsendurkastarar af öllum gerðum og hlutar til þeirra, hlutar búnaðar til útvarps- og sjónvarpssendinga og
sjónvarpsmyndavélar

26.30.40

Loftnet og loftnetsendurkastarar af öllum gerðum og hlutar til þeirra, hlutar búnaðar til útvarps- og sjónvarpssendinga og
sjónvarpsmyndavélar

26.30.5

Innbrots- eða brunaviðvörunarkerfi og áþekkur búnaður

26.30.50

Innbrots- eða brunaviðvörunarkerfi og áþekkur búnaður

26.30.6

Hlutar til innbrots- eða brunaviðvörunarkerfa og áþekks búnaðar

26.30.60

Hlutar til innbrots- eða brunaviðvörunarkerfa og áþekks búnaðar

26.30.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á samskiptabúnaði

26.30.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á samskiptabúnaði

26.4

Sjónvarps-, útvarps- og hljómtæki og skyldur búnaður
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26.40

Sjónvarps-, útvarps- og hljómtæki og skyldur búnaður

26.40.1

Hljóðvarpsviðtæki

26.40.11

Hljóðvarpsviðtæki (þó ekki gerðir notaðar í vélknúin ökutæki), einnig með sameinuðum búnaði til hljóðupptöku eða hljóðflutnings eða
klukku

26.40.12

Hljóðvarpsviðtæki sem ekki er hægt að starfrækja án ytri orkugjafa, af þeirri gerð sem notuð er í vélknúin ökutæki

26.40.2

Sjónvarpsviðtæki, einnig með sameinuðum búnaði hljóðvarpsviðtækis eða til hljóð- eða myndupptöku eða myndflutnings

26.40.20

Sjónvarpsviðtæki, einnig með sameinuðum búnaði hljóðvarpsviðtækis eða til hljóð- eða myndupptöku eða myndflutnings

26.40.3

Búnaður til hljóð- og myndupptöku og myndflutnings

26.40.31

Plötuspilarar, segulbandsspilarar, kassettutæki og önnur hljómflutningstæki

26.40.32

Segulbandsupptökutæki og önnur hljóðupptökutæki

26.40.33

Myndbandsupptökutæki og annar búnaður til myndupptöku eða myndflutnings

26.40.34

Skjáir og myndsýningartæki, ekki með innbyggðum sjónvarpsmóttökubúnaði og ekki aðallega notuð í sjálfvirkum gagnavinnslukerfum

26.40.4

Hljóðnemar, hátalarar, móttökubúnaður fyrir þráðlaus talfjarskipti eða símritun

26.40.41

Hljóðnemar og standar fyrir þá

26.40.42

Hátalarar, heyrnartól, eyrnatól og sambyggð hljóðnema- /hátalarasett

26.40.43

Lágtíðnirafmagnarar, hljóðmagnarar

26.40.44

Móttökutæki fyrir þráðlaus talfjarskipti eða símritun, ót.a.

26.40.5

Hlutar til hljóm- og myndflutningstækja

26.40.51

Íhlutir og aukabúnaður fyrir hljóm- og myndflutningstæki

26.40.52

Hlutar til móttökutækja fyrir þráðlaus fjarskipti og -senda

26.40.6

Leikjatölvur (sem tengjast sjónvarpsviðtæki eða eru með áfestum skjá) og aðrir færnileikir eða spilatæki með rafeindaskjá

26.40.60

Leikjatölvur (sem tengjast sjónvarpsviðtæki eða eru með áfestum skjá) og aðrir færnileikir eða spilatæki með rafeindaskjá

26.40.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á rafeindatækni fyrir almenna neytendur

26.40.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á rafeindatækni fyrir almenna neytendur

26.5

Mælinga-, prófana- og leiðsögubúnaður, úr og klukkur

26.51

Mælinga-, prófana- og leiðsögubúnaður

26.51.1

Leiðsögutæki og áþekkur búnaður til veðurathugana og jarðeðlisfræðirannsókna

26.51.11

Áttavitar, önnur leiðsögutæki og -búnaður

26.51.12

Hornamælar og snúningshraðamælar (e. tachometers), önnur tæki og búnaður til landmælinga, vatnamælinga, haffræðirannsókna,
vatnafræðirannsókna, veðurfræðirannsókna eða jarðeðlisfræðilegra rannsókna

26.51.2

Ratsjár- og radíómiðunarbúnaður

26.51.20

Ratsjár- og radíómiðunarbúnaður

26.51.3

Nákvæmnisvogir, áhöld til teiknunar, útreiknings, lengdarmælinga o.þ.h.

26.51.31

Vogir með 5 cg nákvæmni eða meiri

26.51.32

Teikniborð og teiknivélar og önnur áhöld til teiknunar, afmörkunar eða útreiknings

26.51.33

Mælitæki til að mæla lengd, handvirk (þ.m.t. míkrómælar og rennimál), ót.a.
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26.51.4

Tæki til að mæla rafmagn eða jónandi geislun

26.51.41

Áhöld og tækjabúnaður til að mæla eða greina jónandi geislun

26.51.42

Sveiflusjár og litrófsgreiningartæki fyrir bakskautsgeisla

26.51.43

Tæki til að mæla rafmagn án skráningarbúnaðar

26.51.44

Tæki og búnaður fyrir fjarskipti

26.51.45

Tæki og búnaður til að mæla eða hafa eftirlit með rafmagni, ót.a.

26.51.5

Tæki til að hafa eftirlit með öðrum eðlisfræðilegum eiginleikum

26.51.51

Flotvogir, hitamælar, háhitamælar, loftvogir, rakamælar og þurrkmælar

26.51.52

Tæki til að mæla eða hafa eftirlit með flæði, hæð, þrýstingi eða öðrum breytum í vökvum eða gasi

26.51.53

Tæki og búnaður til eðlisfræðilegrar eða efnafræðilegrar greiningar, ót.a.

26.51.6

Önnur tæki eða búnaður til til mælinga, eftirlits og prófana

26.51.61

Smásjár (þó ekki ljóssmásjár) og ljósbeygjutæki

26.51.62

Vélar og tæki til að prófa vélræna eiginleika efna

26.51.63

Notkunar- og framleiðslumælar fyrir gas, vökva eða rafmagn

26.51.64

Snúningsteljarar og framleiðsluteljarar, ökugjaldsmælar, hraðamælar og snúningshraðamælar

26.51.65

Áhöld og tækjabúnaður til sjálfvirkrar stillingar og stjórnunar, vökva- eða loftknúin

26.51.66

Tæki, búnaður og vélar til mælinga eða eftirlits, ót.a.

26.51.7

Hitastillar, þrýstistillar og önnur tæki og búnaður til sjálfvirkrar stillingar og stjórnunar

26.51.70

Hitastillar, þrýstijafnarar og önnur tæki og búnaður til sjálfvirkrar stillingar og stjórnunar

26.51.8

Íhlutir og aukabúnaður fyrir mælinga-, prófana- og leiðsögubúnað

26.51.81

Hlutar til ratsjár- og radíómiðunarbúnaðar

26.51.82

Íhlutir og aukabúnaður til varanna í 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 og 26.51.5, örsniðlar, hlutar ót.a.

26.51.83

Íhlutir og aukabúnaður fyrir smásjár (annarra en ljóssmásjáa) og ljósbeygjutæki

26.51.84

Íhlutir og aukabúnaður til varanna í 26.51.63 og 26.51.64

26.51.85

Íhlutir og aukabúnaður til tækjanna og búnaðarins í 26.51.65, 26.51.66 og 26.51.70

26.51.86

Íhlutir og aukabúnaður til tækjanna og búnaðarins í 26.51.11 og 26.51.62

26.51.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á mælinga-, prófana- og leiðsögubúnaði

26.51.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á mælinga-, prófana- og leiðsögubúnaði

26.52

Úr og klukkur

26.52.1

Úr og klukkur, þó ekki úrverk og hlutar til þeirra

26.52.11

Armbandsúr, vasaúr, með kassa úr góðmálmi eða málmi klæddum góðmálmi

26.52.12

Önnur armbandsúr, vasaúr og önnur úr, þ.m.t. skeiðúr

26.52.13

Mælaborðsklukkur og áþekkar klukkur fyrir ökutæki

26.52.14

Klukkur með úrverki, vekjaraklukkur og veggklukkur, aðrar klukkur

26.52.2

Úr- og klukkuverk og hlutar

26.52.21

Úr- og klukkuverk

26.52.22

Úr- og klukkukassar og hlutar til þeirra

26.52.23

Aðrir klukkna- og úrahlutar

26.52.24

Tímaritar, tímaupptökutæki, stöðumælar, tímarofar með klukkuverki eða úrverki
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26.52.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á úrum og klukkum

26.52.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á úrum og klukkum

26.6

Búnaður til geislunar, raftækjabúnaður til lækninga og meðferðar

26.60

Búnaður til geislunar, raftækjabúnaður til lækninga og meðferðar

26.60.1

Búnaður til geislunar, raftækjabúnaður til lækninga og meðferðar

26.60.11

Tækjabúnaður sem byggir á notkun röntgengeisla eða alfa-, beta- eða gammageisla

26.60.12

Rafeindatæki til sjúkdómsgreiningar sem notuð eru í læknavísindum

26.60.13

Geislatæki fyrir útfjólubláa eða innrauða geisla til lyflækninga, skurðlækninga, tannlækninga eða dýralækninga

26.60.14

Gangráðar, heyrnartæki

26.60.9

Þjónusta tengd framleiðslu á lækningatækjum, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á búnaði til geislunar, raftækjabúnaði til
lækninga og meðferðar

26.60.91

Þjónusta tengd framleiðslu á lækningatækjum

26.60.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á geislunar- og raftækjabúnaði til lækninga og meðferðar

26.7

Sjóntæki og ljósmyndabúnaður

26.70

Sjóntæki og ljósmyndabúnaður

26.70.1

Ljósmyndabúnaður og hlutar til hans

26.70.11

Linsur fyrir myndavélar, myndvarpa eða ljósmyndastækkara eða -smækkara

26.70.12

Myndavélar til að búa til prentplötur eða prentvalsa, myndavélar til að mynda skjöl á örfilmur, örfisjur o.þ.h.

26.70.13

Stafrænar myndavélar

26.70.14

Skyndiljósmyndavélar og aðrar ljósmyndavélar

26.70.15

Kvikmyndavélar

26.70.16

Kvikmyndasýningavélar

26.70.19

Annar ljósmyndabúnaður, íhlutir og aukabúnaður fyrir ljósmyndabúnað

26.70.2

Önnur sjóntæki og hlutar til þeirra

26.70.21

Þynnur og plötur úr ljósskautandi efni, linsur, strendingar, speglar og aðrir optískir hlutir (þó ekki gler sem ekki hefur verið optískt
unnið), einnig uppsett, nema fyrir myndavélar, myndsýningartæki eða ljósmyndastækkara eða -smækkara

26.70.22

Sjónaukar fyrir bæði augu eða annað og aðrir ljósfræðilegir sjónaukar, önnur stjörnufræðileg tæki, ljóssmásjár

26.70.23

Vökvakristalsbúnaður, leysitæki, þó ekki leysidíóður, önnur sjóntæki og tækjabúnaður, ót.a.

26.70.24

Optísk mælinga- og prófunartæki og tól

26.70.25

Íhlutir og aukabúnaður fyrir sjónauka fyrir bæði augu eða annað og aðra optíska sjónauka, og fyrir önnur stjörnufræðileg tæki og
ljóssmásjár

26.70.26

Íhlutir og aukabúnaður fyrir vökvakristalsbúnað, leysitæki (þó ekki leysidíóður), önnur sjóntæki og tækjabúnað, ót.a.

26.70.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á sjóntækjum og ljósmyndabúnaði

26.70.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á sjóntækjum og ljósmyndabúnaði

26.8

Segulmiðlar og optískir miðlar

26.80

Segulmiðlar og optískir miðlar

26.80.1

Segulmiðlar og optískir miðlar

26.80.11

Segulmiðill, ekki uppátekinn, þó ekki kort með segulræmu
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26.80.12

Optískir miðlar, óáteknir

26.80.13

Aðrir upptökumiðlar, þ.m.t. mót og frumgerðir til framleiðslu á diskum

26.80.14

Kort með segulræmu

26.80.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á segulmiðlum og optískum miðlum

26.80.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á segulmiðlum og optískum miðlum

27

Rafbúnaður

27.1

Rafhreyflar, rafalar, spennubreytar og dreifi- og stjórnbúnaður fyrir rafmagn

27.11

Rafhreyflar, rafalar og spennubreytar

27.11.1

Hreyflar með útafli ≤ 37,5 W, aðrir jafnstraumshreyflar, jafnstraumsrafalar

27.11.10

Hreyflar með útafli ≤ 37,5 W, aðrir jafnstraumshreyflar, jafnstraumsrafalar

27.11.2

Alstraumsrafhreyflar með útafli > 37,5 W, aðrir riðstraumshreyflar, riðstraumsrafalar

27.11.21

Alstraumsrafhreyflar með útafli > 37,5 W

27.11.22

Riðstraumshreyflar, einfasa

27.11.23

Riðstraumshreyflar, fjölfasa með útafli ≤ 750 W

27.11.24

Riðstraumshreyflar, fjölfasa með útafli > 750 W en ≤ 75 kW

27.11.25

Riðstraumshreyflar, fjölfasa með útafli > 75 kW

27.11.26

Riðstraumsrafalar

27.11.3

Rafalasamstæður og hverfistraumbreytar

27.11.31

Rafalasamstæður búnar stimpilbrunahreyfli með þrýstikveikju

27.11.32

Rafalasamstæður búnar hreyfli með neistakveikju, aðrar rafalasamstæður, hverfistraumbreytar

27.11.4

Rafmagnsspennubreytar

27.11.41

Vökvatorleiðispennubreytar

27.11.42

Aðrir spennubreytar, með afl ≤ 16 kVA

27.11.43

Aðrir spennubreytar, með afl > 16 kVA

27.11.5

Straumfestar í úrhleðslulampa eða -rör, önnur spanöld

27.11.50

Straumfestar í úrhleðslulampa eða -rör, önnur spanöld

27.11.6

Hlutar til rafhreyfla, rafala og spennubreyta

27.11.61

Hlutar notaðir í rafhreyfla og rafala

27.11.62

Hlutar til spennubreyta og spanalda

27.11.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á rafhreyflum, rafölum og spennubreytum

27.11.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á rafhreyflum, rafölum og spennubreytum

27.12

Dreifi- og stjórnbúnaður fyrir rafkerfi

27.12.1

Búnaður til að tengja, rjúfa eða vernda rafrásir, fyrir > 1000 V spennu

27.12.10

Búnaður til að tengja, rjúfa eða vernda rafrásir, fyrir > 1000 V spennu

27.12.2

Búnaður til að tengja, rjúfa eða vernda rafrásir, fyrir ≤ 1000 V spennu

27.12.21

Vör, fyrir ≤ 1000 V spennu

27.12.22

Sjálfvirkir rofar fyrir rafrásir, fyrir ≤ 1000 V spennu

27.12.23

Búnaður til að vernda rafrásir, ót.a., fyrir ≤ 1000 V spennu

27.12.24

Liðar fyrir ≤ 1000 V spennu

27.12.3

Töflur
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27.12.31

Töflur og aðrar undirstöður, með rafbúnaði til að tengja eða vernda tæki, fyrir ≤ 1000 V spennu

27.12.32

Töflur og aðrar undirstöður, með rafbúnaði til að tengja eða vernda tæki, fyrir > 1000 V spennu

27.12.4

Hlutar til dreifi- og stjórnbúnaðar fyrir rafkerfi

27.12.40

Hlutar til dreifi- og stjórnbúnaðar fyrir rafkerfi

27.12.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á dreifi- og stjórnbúnaði fyrir rafkerfi

27.12.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á dreifi- og stjórnbúnaði fyrir rafkerfi

27.2

Rafhlöður og rafgeymar

27.20

Rafhlöður og rafgeymar

27.20.1

Einhlöð og einhleðslurafhlöður og hlutar til þeirra

27.20.11

Einhlöð og einhleðslurafhlöður

27.20.12

Hlutar til einhlaða og einhleðslurafhlaðna

27.20.2

Rafgeymar og hlutar til þeirra

27.20.21

Blýrafgeymar til að gangsetja strokkhreyfla

27.20.22

Blýrafgeymar, að undanskildum geymum til að gangsetja strokkhreyfla

27.20.23

Nikkelkadmíum, nikkelmálmhýdríð, litíumjón, litíumfjölliða, nikkeljárn og aðrir rafgeymar

27.20.24

Hlutar til rafgeyma, þ.m.t. skilviðir

27.20.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á rafhlöðum og rafgeymum

27.20.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á rafhlöðum og rafgeymum

27.3

Leiðslur, kaplar og leiðslubúnaður

27.31

Ljósleiðarar

27.31.1

Ljósleiðarar

27.31.11

Ljósleiðarar úr trefjum sem eru einangraðir þráð fyrir þráð

27.31.12

Ljóstrefjar og ljóstrefjabúnt, ljósleiðarar (þó ekki þeir sem eru einangraðir þráð fyrir þráð)

27.31.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á ljósleiðurum

27.31.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á ljósleiðurum

27.32

Aðrir rafeinda- og rafmagnsvírar og kaplar

27.32.1

Aðrir rafeinda- og rafmagnsvírar og kaplar

27.32.11

Einangraður vafvír

27.32.12

Samása kaplar og aðrir samása rafleiðarar

27.32.13

Aðrir rafmagnsleiðarar fyrir ≤ 1000 V spennu

27.32.14

Aðrir rafmagnsleiðarar fyrir > 1000 V spennu

27.32.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum rafvírum og -köplum

27.32.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum rafvírum og -köplum

27.33

Leiðslubúnaður

27.33.1

Leiðslubúnaður

27.33.11

Rofar fyrir ≤ 1000 V spennu

27.33.12

Peruhöldur fyrir ≤ 1000 V spennu

27.33.13

Klær, innstungur og önnur tæki til að tengja, rjúfa eða vernda rafrásir, ót.a.
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27.33.14

Einangrandi tengihlutir úr plasti í rafmagnsvélar

27.33.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á leiðslubúnaði

27.33.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á leiðslubúnaði

27.4

Rafljósabúnaður

27.40

Rafljósabúnaður

27.40.1

Rafmagnsgló- eða úrhleðslulampar, bogalampar

27.40.11

Lampasamlokur

27.40.12

Volframhalógenglólampar, að undanskildum útfjólubláum eða innrauðum lömpum

27.40.13

Glólampar fyrir ≤ 200 W afl og > 100 V spennu, ót.a.

27.40.14

Glólampar, ót.a.

27.40.15

Úrhleðslulampar, útfjólubláir eða innrauðir lampar, bogalampar

27.40.2

Lampar og ljósabúnaður

27.40.21

Ferðaraflampar sem ganga fyrir þurrrafhlöðum, geymum, segulrafölum

27.40.22

Raflampar á borð, skrifborð, náttborð eða gólf

27.40.23

Lampar og ljósabúnaður, ekki fyrir rafmagn

27.40.24

Ljósaskilti, ljósanafnskilti o.þ.h.

27.40.25

Ljósakrónur og annar rafljósabúnaður fyrir loft eða veggi

27.40.3

Aðrir lampar og ljósabúnaður

27.40.30

Aðrir lampar og ljósabúnaður

27.40.4

Hlutar til lampa og ljósabúnaðar

27.40.41

Hlutar til gló- og úrhleðslulampa

27.40.42

Hlutar til lampa og ljósabúnaðar

27.40.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á rafljósabúnaði

27.40.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á rafljósabúnaði

27.5

Heimilistæki

27.51

Rafmagnstæki til heimilisnota

27.51.1

Kæliskápar og frystar, þvottavélar, rafmagnsábreiður, viftur

27.51.11

Kæliskápar og frystar, til heimilisnota

27.51.12

Uppþvottavélar, til heimilisnota

27.51.13

Þvottavélar og þurrkarar, til heimilisnota

27.51.14

Rafmagnsábreiður

27.51.15

Viftur og loftræstiháfar eða gufugleypar, til heimilisnota

27.51.2

Önnur rafknúin heimilistæki, ót.a.

27.51.21

Rafmagnsheimilistæki, með sjálfstæðum rafhreyfli

27.51.22

Rakvélar, tæki til að fjarlægja hár og hárklippur, með sjálfstæðum rafhreyfli

27.51.23

Rafhituð hársnyrtitæki og handþurrkur, rafmagnsstraujárn

27.51.24

Önnur rafhituð tæki

27.51.25

Rafknúnir vatnshitarar (gegnumstreymishitarar), hitakútar og hitastautar

27.51.26

Rafmagnsbúnaður til hitunar á rými og jarðvegi

27.51.27

Örbylgjuofnar
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27.51.28

Aðrir ofnar, eldavélar, eldunarhellur, suðuhellur, grill og rafmagnspönnur

27.51.29

Rafmagnshitaviðnám

27.51.3

Hlutar til rafknúinna heimilistækja

27.51.30

Hlutar til rafknúinna heimilistækja

27.51.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á rafmagnsheimilistækjum

27.51.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á rafmagnsheimilistækjum

27.52

Heimilistæki önnur en rafknúin

27.52.1

Eldunar- og hitunartæki til heimilisnota, önnur en rafknúin

27.52.11

Eldunartæki til heimilisnota og diskahitarar, úr járni, stáli eða kopar, önnur en rafknúin

27.52.12

Önnur heimilistæki, fyrir gas eða bæði fyrir gas og annað eldsneyti, fyrir fljótandi eldsneyti eða fast eldsneyti

27.52.13

Lofthitarar eða heitaloftsdreifarar, ót.a., úr járni eða stáli, ekki fyrir rafmagn

27.52.14

Hrað- eða geymavatnshitarar, ekki rafknúnir

27.52.2

Hlutar til ofna, eldavéla, diskahitara og áþekkra heimilstækja, ekki rafknúinna

27.52.20

Hlutar til ofna, eldavéla, diskahitara og áþekkra heimilstækja, ekki rafknúinna

27.52.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á heimilistækjum, ekki rafknúnum

27.52.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á heimilistækjum, ekki rafknúnum

27.9

Annar rafbúnaður

27.90

Annar rafbúnaður

27.90.1

Önnur raftæki og hlutar til þeirra

27.90.11

Rafmagnsvélar og tækjabúnaður, til sérstakra nota

27.90.12

Rafmagnseinangrarar, einangrandi tengihlutir í rafmagnsvélar eða búnað, rafmagnsrör

27.90.13

Kolskaut og aðrar vörur úr grafíti eða öðru kolefni til rafmagnsnotkunar

27.90.2

Merkjatöflur með vökvakristalsbúnaði eða ljósdíóðum, rafmagnshljóð- eða ljósmerkjabúnaður

27.90.20

Merkjatöflur með vökvakristalsbúnaði eða ljósdíóðum, rafmagnshljóð- eða ljósmerkjabúnaður

27.90.3

Rafáhöld til lóðunar, brösunar eða logsuðu, vélar og tæki til yfirborðsherslu og til að sprauta bráðnum málmi

27.90.31

Rafmagnsvélbúnaður og áhöld til lóðunar, brösunar eða logsuðu, rafmagnsvélar og búnaður til að sprauta bráðnum málmi eða glæddum
málmkarbíðum

27.90.32

Hlutar til rafmagnsvélbúnaðar og áhalda til lóðunar, brösunar eða logsuðu, rafmagnsvélar og búnaður til að sprauta bráðnum málmi eða
glæddum málmkarbíðum

27.90.33

Hlutar til annarra raftækja, rafhluta véla eða búnaðar, ót.a.

27.90.4

Önnur raftæki, ót.a.

27.90.41

Áriðill, afriðill, breytir

27.90.42

Efnarafalar

27.90.43

Yfirspennuafrás, fyrir > 1000 V spennu

27.90.44

Tækjasnúrur, framlengingarsnúrur og aðrar rafmagnssnúrur með einangrunarvír og tengibúnaði

27.90.45

Rafseglar, rafsegulkúplingar og hemlar, rafsegullyftihausar, eindahraðlar, rafmagnsmerkjavakar og annar rafbúnaður, ót.a.

27.90.5

Rafmagnsþéttar

27.90.51

Óbreytilegir þéttar til nota í 50/60 Hz riða rafrás með ≥ 0,5 kvar afl
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27.90.52

Aðrir óbreytilegir þéttar

27.90.53

Breytilegir eða stillanlegir (forstilltir) þéttar

27.90.6

Rafmagnsviðnám, þó ekki hitaviðnám

27.90.60

Rafmagnsviðnám, þó ekki hitaviðnám

27.90.7

Rafmagnsmerkja-, öryggis- eða umferðarstjórnbúnaðar fyrir járnbrautir, sporbrautir, vegi, vatnaleiðir, bílastæði, hafnarmannvirki eða
flugvelli

27.90.70

Rafmagnsmerkja-, öryggis- eða umferðarstjórnbúnaðar fyrir járnbrautir, sporbrautir, vegi, vatnaleiðir, bílastæði, hafnarmannvirki eða
flugvelli

27.90.8

Hlutar til rafmagnsþétta, rafmagnsviðnáma, renniviðnáma og spennudeila

27.90.81

Hlutar til rafmagnsþétta

27.90.82

Hlutar til rafmagnsviðnáma, renniviðnáma og spennudeila

27.90.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum rafbúnaði

27.90.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum rafbúnaði

28

Vélar og tæki, ót.a.

28.1

Vélbúnaður til almennra nota

28.11

Hreyflar og hverflar, þó ekki í loftför, bíla og vélhjól

28.11.1

Hreyflar, þó ekki í loftför, bíla og vélhjól

28.11.11

Utanborðsvélar fyrir knúningsafl skipa

28.11.12

Hreyflar með neistakveikju í skip, aðrir hreyflar

28.11.13

Aðrir stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju

28.11.2

Hverflar

28.11.21

Vatnsgufuhverflar og aðrir gufuhverflar

28.11.22

Vökvahverflar og vatnshjól

28.11.23

Gashverflar, þó ekki þrýstihverflar og skrúfuþotuhverflar

28.11.24

Vindhverflar

28.11.3

Hlutar til hverfla

28.11.31

Hlutar til vatnsgufuhverfla og annarra gufuhverfla

28.11.32

Hlutar til vökvahverfla og vatnshjóla, þ.m.t. gangráða

28.11.33

Hlutar til gashverfla, að undanskildum þrýsti- og skrúfuþotuhverflum

28.11.4

Hlutar til hreyfla

28.11.41

Hlutar til brunahreyfla með neistakveikju, að undanskildum hlutum í hreyfla loftfara

28.11.42

Hlutar til annarra hreyfla, ót.a.

28.11.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á hreyflum og hverflum, þó ekki í loftför, ökutæki og vélhjól

28.11.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á hreyflum og hverflum, þó ekki í loftför, ökutæki og vélhjól

28.12

Vökvaaflsbúnaður

28.12.1

Vökvaaflsbúnaður, þó ekki hlutir til hans

28.12.11

Línuvirkir vökva- og loftmótorar (hólkar)

28.12.12

Vökva- og loftmótorar sem snúast

28.12.13

Vökvadælur

28.12.14

Vökva- og loftventlar

Nr. 46/606

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kóði

Vöruliðir

28.12.15

Vökvasamsetningar

28.12.16

Vökvakerfi

28.12.2

Hlutar til vökvaaflsbúnaðar

28.12.20

Hlutar til vökvaaflsbúnaðar

28.12.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vökvaaflsbúnaði

28.12.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vökvaaflsbúnaði

28.13

Aðrar dælur og þjöppur

28.13.1

Vökvadælur, vökvalyftur

28.13.11

Dælur fyrir eldsneyti, smurefni, kælimiðla og steypu

28.13.12

Aðrar tvívirkar ruðningsdælur fyrir vökva

28.13.13

Aðrar snúningsruðningsdælur fyrir vökva

28.13.14

Aðrar miðflóttaaflsdælur fyrir vökva, aðrar dælur

28.13.2

Loft- eða lofttæmidælur, loft- eða aðrar gasþjöppur

28.13.21

Lofttæmidælur

28.13.22

Hand- eða fótknúnar loftdælur

28.13.23

Þjöppur til nota í kælibúnað

28.13.24

Loftþjöppur á undirvagni á hjólum til dráttar

28.13.25

Hverfilþjöppur

28.13.26

Tvívirkar þjöppur með færslu

28.13.27

Snúningsþjöppur með færslu, með einum ás eða fleiri

28.13.28

Aðrar þjöppur

28.13.3

Hlutar til dæla og þjappa

28.13.31

Hlutar til dæla, hlutar til vökvalyfta

28.13.32

Hlutar til loft- eða lofttæmidæla, loft- eða gasþjappa, vifta eða gleypa

28.13.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum dælum og þjöppum

28.13.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum dælum og þjöppum

28.14

Aðrir kranar og lokar

28.14.1

Kranar, hanar, lokar og áþekk tæki fyrir pípur, katla, tanka, ker eða þess háttar

28.14.11

Þrýstiléttar, stjórnlokar, einstefnulokar og öryggislokar

28.14.12

Kranar, hanar, lokar fyrir vaska, handlaugar, skolskálar, vatnsgeyma, baðker og áþekk tæki, lokar fyrir miðstöðvarofna

28.14.13

Ferlistjórnlokar, rennilokar, kúlulokar og aðrir lokar

28.14.2

Hlutar til krana og loka og áþekkra vara

28.14.20

Hlutar til krana og loka og áþekkra vara

28.14.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum krönum og lokum

28.14.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum krönum og lokum

28.15

Legur, tannhjól, drif og drifbúnaður

28.15.1

Kúlu- eða keflalegur

28.15.10

Kúlu- eða keflalegur
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28.15.2

Aðrar legur, tannhjól, drif og drifbúnaður

28.15.21

Liðhlekkjakeðja, úr járni eða stáli

28.15.22

Drifásar (þ.m.t. kambásar og sveifarásar) og drifsveifar

28.15.23

Leguhús og ásleg

28.15.24

Tannhjól og drif, kúlu- eða keflaspindlar, gírkassar og aðrir hraðabreytar

28.15.25

Kasthjól og reimarhjól, þ.m.t. blakkir

28.15.26

Tengsli og ástengsl, þ.m.t. hjöruliðir

28.15.3

Hlutar til legna, drifa og drifbúnaðar

28.15.31

Kúlur, nálar og kefli, hlutar til kúlu- eða keflalegna

28.15.32

Hlutar til liðhlekkjakeðja úr járni eða stáli

28.15.39

Hlutar til legna og drifbúnaða, ót.a.

28.15.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á legum, tannhjólum, drifum og drifbúnaði

28.15.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á legum, tannhjólum, drifum og drifbúnaði

28.2

Annar vélbúnaður til almennra nota

28.21

Ofnar, bræðsluofnar og brennarar

28.21.1

Ofnar og brennarar og hlutar til þeirra

28.21.11

Brennarar, vélkyndarar og vélristar, vélræn öskuhreinsitæki o.þ.h.

28.21.12

Bræðsluofnar og ofnar fyrir iðnað og rannsóknarstofur, ekki rafknúnir, þ.m.t. brennsluofnar, en að undanskildum bakarofnum

28.21.13

Rafbræðslu- eða rafhitunarofnar fyrir iðnað eða rannsóknarstofur, span- eða torleiðihitunartæki

28.21.14

Hlutar til brennara, bræðsluofna og ofna

28.21.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á ofnum, bræðsluofnum og brennurum

28.21.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á ofnum, bræðsluofnum og brennurum

28.22

Lyfti- og færslubúnaður

28.22.1

Lyfti- og færslubúnaður og hlutar til þeirra

28.22.11

Blakkir og lyftibúnaður, ót.a

28.22.12

Námuvindur, vindur sérstaklega hannaðar til nota neðanjarðar, aðrar vindur, koppvindur

28.22.13

Tjakkar, búnaður til að lyfta ökutækjum

28.22.14

Bómur, kranar, hreyfanlegar lyftigrindur, klofberar og kranabúnir vinnuvagnar

28.22.15

Gaffallyftarar, aðrir vinnuvagnar, dráttarvélar til nota á stöðvarpöllum járnbrauta

28.22.16

Lyftur, skúffubönd, rúllustigar og göngufæribönd

28.22.17

Loftknúnar lyftur og aðrar sívinnslulyftur og -færibönd fyrir vörur og efni

28.22.18

Aðrar vélar til að lyfta hlutum, færa þá, hlaða þeim eða losa þá

28.22.19

Hlutar til lyfti- og færslubúnaðar

28.22.2

Fötur, skóflur, gripskóflur (krabbar) og gripklær fyrir krana, gröfur o.þ.h.

28.22.20

Fötur, skóflur, gripskóflur (krabbar) og gripklær fyrir krana, gröfur o.þ.h.

28.22.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á lyfti- og færslubúnaði

28.22.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á lyfti- og færslubúnaði

28.23

Skrifstofuvélar og -búnaður (þó ekki tölvur og jaðarbúnaður)

28.23.1

Bókhaldsvélar og áþekkar vélar með reiknibúnaði

Nr. 46/608

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kóði

20.8.2015

Vöruliðir

28.23.10

Bókhaldsvélar og áþekkar vélar með reiknibúnaði

28.23.2

Skrifstofuvélar og hlutar til þeirra

28.23.21

Skrifstofuvélar

28.23.22

Íhlutir og aukabúnaður fyrir skrifstofuvélar

28.23.9

Þjónusta tengd framleiðslu á skrifstofu- og bókhaldsvélum, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á skrifstofuvélum og tækjum
(þó ekki tölvum og jaðarbúnaði)

28.23.91

Þjónusta tengd framleiðslu á skrifstofu- og bókhaldsvélum (þó ekki tölvum og jaðarbúnaði)

28.23.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á skrifstofuvélum og tækjum (þó ekki tölvum og jaðarbúnaði)

28.24

Aflknúin handverkfæri

28.24.1

Rafvélræn handverkfæri, önnur vélknúin handverkfæri

28.24.11

Rafvélræn handverkfæri með sjálfstæðum rafhreyfli

28.24.12

Önnur vélknúin handverkfæri

28.24.2

Hlutar til aflknúinna handverkfæra

28.24.21

Hlutar til rafvélrænna handverkfæra með sjálfstæðum rafhreyfli

28.24.22

Hlutar til annarra vélknúinna handverkfæra

28.24.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á aflknúnum handverkfærum

28.24.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á aflknúnum handverkfærum

28.25

Kæli- og loftræstibúnaður sem ekki er til heimilisnota

28.25.1

Varmaskiptaeiningar, loftræsti-, kæli- og frystibúnaður sem ekki er til heimilisnota

28.25.11

Varmaskiptar og vélbúnaður til að breyta andrúmslofti eða öðrum lofttegundum í vökva

28.25.12

Loftræstitæki

28.25.13

Kæli- og frystibúnaður og varmadælur, þó ekki búnaður til heimilisnota

28.25.14

Vélar og tæki til síunar eða hreinsunar á gasi, ót.a.

28.25.2

Viftur, aðrar en viftur á borð, gólf, veggi, í glugga, loft eða á þök

28.25.20

Viftur, aðrar en viftur á borð, gólf, veggi, í glugga, loft eða á þök

28.25.3

Hlutar til kæli- og frystibúnaðar og varmadælna

28.25.30

Hlutar til kæli- og frystibúnaðar og varmadælna

28.25.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kæli- og loftræstibúnaði sem ekki er til heimilisnota

28.25.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kæli- og loftræstibúnaði sem ekki er til heimilisnota

28.29

Annar vélbúnaður til almennra nota, ót.a.

28.29.1

Gasknúnir rafalar, eimunar- og síunartæki

28.29.11

Tæki til framleiðslu á gasi eða koxgasi, tæki til framleiðslu á asetýlengasi o.þ.h., vélakostur til eimingar eða hreinsunar

28.29.12

Vélar og tæki til síunar og hreinsunar á vökva

28.29.13

Olíusíur, bensínsíur og loftinntakssíur fyrir brunahreyfla

28.29.2

Vélar fyrir hreinsun, áfyllingu, pökkun eða umbúðir fyrir flöskur eða önnur ílát, slökkvitæki, úðabyssur, gufu- eða sandblástursvélar,
pakkningar

28.29.21

Vélar fyrir hreinsun, áfyllingu, pökkun eða umbúðir fyrir flöskur eða önnur ílát

28.29.22

Slökkvitæki, úðabyssur, gufu- eða sandblástursvélar og áþekk tæki, þó ekki til nota í landbúnaði
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28.29.23

Pakkningar úr málmplötum, vélræn þétti

28.29.3

Iðnaðar- og heimilisbúnaður og annar vigtunar- og mælibúnaður

28.29.31

Vogir til notkunar í iðnaði, vogir til samfelldrar vigtunar á vörum á færibandi, fastavogir og vogir til að vigta fyrirfram ákveðna þyngd

28.29.32

Einstaklings- og heimilisvogir

28.29.39

Annar vigtunar- og mælibúnaður

28.29.4

Skilvindur, völsunarpressur og sjálfsalar

28.29.41

Skilvindur, ót.a.

28.29.42

Völsunarpressur eða aðrar völsunarvélar, þó ekki fyrir málma eða gler

28.29.43

Vörusjálfsalar

28.29.5

Uppþvottavélar, til iðnaðarnota

28.29.50

Uppþvottavélar, til iðnaðarnota

28.29.6

Vélbúnaður, ót.a., fyrir meðferð á efnum með aðferðum sem fela í sér hitabreytingu

28.29.60

Vélbúnaður, ót.a., fyrir meðferð á efnum með aðferðum sem fela í sér hitabreytingu

28.29.7

Órafknúinn vélbúnaður og áhöld til lóðunar, brösunar eða logsuðu og hlutar til þeirra, gashitaðar vélar og tæki til yfirborðsherslu

28.29.70

Órafknúinn vélbúnaður og áhöld til lóðunar, brösunar eða logsuðu og hlutar til þeirra, gashitaðar vélar og tæki til yfirborðsherslu

28.29.8

Hlutar til annars vélbúnaðar til almennra nota, ót.a.

28.29.81

Hlutar til gas- eða koxgasrafala

28.29.82

Hlutar til skilvindna, hlutar vél- eða tækjabúnaðar til síunar eða hreinsunar á vökva eða gasi

28.29.83

Hlutar til völsunarpressna eða annarra völsunarvéla, hlutar til úðunartækja, lóð fyrir vogir

28.29.84

Vélahlutir, ekki búnir raftengingum, ót.a.

28.29.85

Hlutar til uppþvottavéla og vélbúnaðar fyrir hreinsun, áfyllingu, pökkun eða umbúðir

28.29.86

Hlutar til órafknúins vélbúnaðar og áhalda fyrir lóðun, brösun eða logsuðu, gashitaðar vélar og tæki til yfirborðsherslu

28.29.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum vélbúnaði til almennra nota, ót.a.

28.29.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum vélbúnaði til almennra nota, ót.a.

28.3

Vélar til nota í landbúnaði og skógrækt

28.30

Vélar til nota í landbúnaði og skógrækt

28.30.1

Dráttarvélar stjórnað af gangandi manni

28.30.10

Dráttarvélar stjórnað af gangandi manni

28.30.2

Aðrar landbúnaðardráttarvélar

28.30.21

Dráttarvélar með vélarafli ≤ 37 kW

28.30.22

Dráttarvélar með vélarafli > 37 kW en ≤ 59 kW

28.30.23

Dráttarvélar með vélarafli > 59 kW

28.30.3

Jarðvinnsluvélar

28.30.31

Plógar

28.30.32

Herfi, jarðvegslosarar, tætarar, illgresisherfi og hreykivélar

28.30.33

Vélar til að sá, planta og umplanta

28.30.34

Mykjudreifarar og áburðardreifarar
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28.30.39

Aðra jarðvinnsluvélar

28.30.4

Sláttuvélar fyrir grasflatir, almenningsgarða eða íþróttavelli

28.30.40

Sláttuvélar fyrir grasflatir, almenningsgarða eða íþróttavelli

28.30.5

Uppskeruvélar

28.30.51

Sláttuvélar (þ.m.t. sláttugreiður á dráttarvélar), ót.a.

28.30.52

Heyvinnuvélar

28.30.53

Hálm- eða fóðurbaggavélar, þ.m.t. baggatínur

28.30.54

Rótar- eða hnýðisuppskeruvélar

28.30.59

Uppskeru- og þreskivélar, ót.a.

28.30.6

Vélar til sprautunar, dreifingar eða úðunar á vökvum eða dufti til notkunar við landbúnað eða garðyrkju

28.30.60

Vélar til sprautunar, dreifingar eða úðunar á vökvum eða dufti til notkunar við landbúnað eða garðyrkju

28.30.7

Sjálfhlaðandi og sjálflosandi eftir- og festivagnar til nota í landbúnaði

28.30.70

Sjálfhlaðandi og sjálflosandi eftir og festivagnar til nota í landbúnaði

28.30.8

Aðrar landbúnaðarvélar

28.30.81

Vélar til að hreinsa, aðgreina eða flokka egg, aldin eða aðrar landbúnaðarafurðir, þó ekki fræ, korn eða þurrkaða belgávexti

28.30.82

Mjaltavélar

28.30.83

Fóðurblöndunarvélar

28.30.84

Útungunarvélar og ungamæður

28.30.85

Vél til alifuglaræktar

28.30.86

Vélar til landbúnaðar, garðyrkju, skógræktar, alifugla- eða býflugnaræktar, ót.a.

28.30.9

Hlutar til landbúnaðarvéla og -tækja, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á landbúnaðarvélum og vélum til að nota í
skógrækt

28.30.91

Hlutar til uppskeru- og þreskivéla, ót.a.

28.30.92

Hlutar til jarðvinnsluvéla

28.30.93

Hlutar til annarra landbúnaðarvéla

28.30.94

Hlutar til mjaltavéla og véla fyrir mjólkurbú, ót.a.

28.30.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á landbúnaðar- og skógræktarvélum

28.4

Vélar til mótunar á málmi og smíðavélar

28.41

Vélar til mótunar á málmi

28.41.1

Smíðavélar til að vinna málm, leysigeislastýrðar o.þ.h., vélsmíðamiðstöðvar til að vinna málm o.þ.h.

28.41.11

Smíðavélar til að vinna málm með efnistöku með leysigeisla, úthljóði, vatnsbunu o.þ.h.

28.41.12

Vélsmíðamiðstöðvar, vélbúnaður til mannvirkjagerðar og fjölstöðufærsluvélar, til að vinna málm

28.41.2

Rennibekkir, smíðavélar til að gata og fræsa til að vinna málm

28.41.21

Rennibekkir til að vinna málm

28.41.22

Smíðavélar til að bora, gata eða fræsa málm, smíðavélar til að snitta eða skrúfuskera málm, ót.a.

28.41.23

Smíðavélar til að slétta, skerpa, slípa eða á annan hátt fínpússa málm

28.41.24

Smíðavélar til að hefla, saga, skera af eða á annan hátt skera málm

28.41.3

Aðrar smíðavélar til að vinna málm

28.41.31

Vélar til að beygja, brjóta saman og rétta málm
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28.41.32

Vélar til að gata og skora málm

28.41.33

Vélar til eldsmíði eða stönsunar og hömrunar, vökvapressur og pressur til að vinna málm, ót.a.

28.41.34

Smíðavélar, ót.a., til að vinna málm, glæddan málm eða keramíkmelmi, án þess að efni sé fjarlægt

28.41.4

Íhlutir og aukabúnaður fyrir smíðavélar til að vinna málm

28.41.40

Íhlutir og aukabúnaður fyrir smíðavélar til að vinna málm

28.41.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vélum til mótunar á málmi

28.41.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vélum til mótunar á málmi

28.49

Aðrar smíðavélar

28.49.1

Vélar til að vinna stein, við og áþekk hörð efni

28.49.11

Vélar til að vinna stein, leir, steinsteypu eða áþekk jarðefni eða til kaldvinnslu á gleri

28.49.12

Vélar til að vinna við, kork, bein, harðgúmmí, harðplast og áþekk hörð efni, rafhúðunarvélar

28.49.13

Staðbundnir snúningsborar eða snúningshöggborar, fræsarar, hnoðvélar, málmplötuklippur

28.49.2

Verkfærafestingar

28.49.21

Verkfærafestingar og sjálfopnandi skurðarhausar fyrir smíðavélar

28.49.22

Efnisfestingar fyrir smíðavélar

28.49.23

Deilihausar og annar sérhæfður aukabúnaður fyrir smíðavélar

28.49.24

Íhlutir og aukabúnaður fyrir vélar til að vinna við, kork, stein, harðgúmmí og áþekk hörð efni

28.49.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum smíðavélum

28.49.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum smíðavélum

28.9

Aðrar sérhæfðar vélar

28.91

Vélar til málmvinnslu

28.91.1

Vélar til málmvinnslu og hlutar til þeirra

28.91.11

Málmbræðsluofnar, bræðslusleifar, hleifamót og steypusmíðavélar, málmvölsunarvélar

28.91.12

Hlutar til véla til málmvinnslu, hlutar til málmvölsunarvéla

28.91.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vélum til málmvinnslu

28.91.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vélum til málmvinnslu

28.92

Vélar fyrir námugröft, námuvinnslu og mannvirkjagerð

28.92.1

Vélar fyrir námugröft

28.92.11

Lyftur og færibrautir sem ganga sleitulaust, til nota neðanjarðar

28.92.12

Vélar til að brjóta kol eða grjót og til að bora göng, aðrar vélar og tæki til borunar

28.92.2

Annar sjálfknúinn vélbúnaður til að færa, hefla, jafna, skafa, grafa, þjappa, binda eða vinna mold, steinefni eða málmgrýti (þ.m.t.
jarðýtur, vélskóflur og valtarar)

28.92.21

Sjálfknúnar jarðýtur

28.92.22

Sjálfknúnir vegheflar og jöfnunarvélar, skafarar

28.92.23

Sjálfknúnar vélþjöppur og valtarar

28.92.24

Sjálfknúin framhleðslutæki (e. front-end shovel loaders)

28.92.25

Sjálfknúnar vélskóflur, gröfur, ámokstursvélar með yfirbyggingu sem snúist getur 360 gráður, þó ekki framhleðslutæki
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28.92.26

Aðrar sjálfknúnar vélskóflur, gröfur og ámokstursvélar, annar sjálfknúinn vélbúnaður til námuvinnslu

28.92.27

Ýtublöð

28.92.28

Sturtubílar, til nota utan þjóðvega

28.92.3

Aðrar vélar til graftar

28.92.30

Aðrar vélar til graftar

28.92.4

Vélar til að flokka, mala, blanda og á áþekkan hátt meðhöndla jarðveg, grjót, málmgrýti og önnur jarðefni í föstu formi

28.92.40

Vélar til að flokka, mala, blanda og á áþekkan hátt meðhöndla jarðveg, grjót, málmgrýti og önnur jarðefni í föstu formi

28.92.5

Beltadráttarvélar

28.92.50

Beltadráttarvélar

28.92.6

Hlutar til véla fyrir námuvinnslu, grjótnám og mannvirkjagerð

28.92.61

Hlutar til bor- eða brunnavéla eða gröfur, hlutar til krana

28.92.62

Hlutar til véla til að flokka, mala eða á annan hátt meðhöndla jarðveg, grjót o.þ.h.

28.92.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vélum fyrir námuvinnslu, grjótnám og mannvirkjagerð

28.92.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vélum fyrir námuvinnslu, grjótnám og mannvirkjagerð

28.93

Vélar fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu

28.93.1

Vélar fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu, þó ekki hlutar til þeirra

28.93.11

Rjómaskilvindur

28.93.12

Mjólkurbúsvélar

28.93.13

Vélar til mölunar eða vinnslu á korni eða þurrkuðu grænmeti, ót.a.

28.93.14

Vélar til nota við framleiðslu á víni, eplavíni, ávaxtasafa og áþekkum drykkjarvörum

28.93.15

Ofnar, ekki rafknúnir, fyrir brauðgerðarhús, eldunar- eða hitunarbúnaður sem ekki er til heimilisnota

28.93.16

Þurrkofnar fyrir landbúnaðarafurðir

28.93.17

Vélar til iðnaðarvinnslu eða -framleiðslu á matvælum eða drykkjarvörum, þ.m.t. feiti eða olíum

28.93.18

Vélar til aðvinnslu eða framleiðslu á tóbaki, ót.a.

28.93.2

Vélar til að hreinsa, aðgreina eða flokka fræ, korn eða þurrkaða belgávexti

28.93.20

Vélar til að hreinsa, aðgreina eða flokka fræ, korn eða þurrkaða belgávexti

28.93.3

Hlutar til véla fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu

28.93.31

Hlutar til véla fyrir vinnslu drykkjarvara

28.93.32

Hlutar til véla fyrir matvælavinnslu

28.93.33

Hlutar til véla fyrir tóbaksvinnslu

28.93.34

Hlutar til véla til að hreinsa, aðgreina eða flokka fræ, korn eða þurrkaða belgávexti

28.93.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vélum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu

28.93.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vélum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu

28.94

Vélar fyrir textíl-, fata- og leðurvöruframleiðslu

28.94.1

Vélar til að forvinna, spinna, vefa eða prjóna textíla

28.94.11

Vélar til að þrýsta út, strekkja, skapa áferð á eða skera tilbúin textílefni, vélar til að forvinna textíltrefjar

28.94.12

Textílspunavélar, vélar til að tvinna eða snúa textílvörur, textílvindivélar eða spólunarvélar
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28.94.13

Vefstólar

28.94.14

Prjónavélar, stungubindivélar og áþekkar vélar, hnappabindivélar

28.94.15

Hjálparbúnaður til nota með vélum til að vinna textíl, textílprentvélar

28.94.2

Aðrar vélar til textíl- og fataframleiðslu, þ.m.t. saumavélar

28.94.21

Vélar til að þvo, hreinsa, vinda, strauja, pressa, lita, hespa o.þ.h., úr textílgarni og textíldúk, vélbúnaður til frágangs á flóka

28.94.22

Þvottavélar fyrir þvottahús, þurrhreinsivélar, þurrkarar sem geta tekið > 10 kg

28.94.23

Þeytivindur fyrir fatnað

28.94.24

Saumavélar, þó ekki bókasaumavélar og saumavélar til heimilisnota

28.94.3

Vélar til að vinna húðir, skinn eða leður eða til framleiðslu eða viðgerðar á skófatnaði og öðrum vörum

28.94.30

Vélar til að vinna húðir, skinn eða leður eða til framleiðslu eða viðgerðar á skófatnaði eða öðrum vörum

28.94.4

Saumavélar til heimilisnota

28.94.40

Saumavélar til heimilisnota

28.94.5

Íhlutir og aukabúnaður fyrir vefnaðar- og spunavélar og vélar fyrir aðra textíl- og fataframleiðslu og fyrir vinnslu á leðri

28.94.51

Íhlutir og aukabúnaður fyrir vefnaðar- og spunavélar

28.94.52

Hlutar til véla fyrir aðra textíl- og fataframleiðslu og fyrir vinnslu á leðri

28.94.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vélum til textíl-, fata- og leðurvöruframleiðslu

28.94.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vélum til textíl-, fata- og leðurvöruframleiðslu

28.95

Vélar fyrir pappírs- og pappaframleiðslu

28.95.1

Vélar fyrir pappírs- og pappaframleiðslu og hlutar til þeirra

28.95.11

Vélar fyrir pappírs- og pappaframleiðslu, þó ekki hlutar til þeirra

28.95.12

Hlutar til véla fyrir pappírs- og pappaframleiðslu

28.95.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vélum fyrir pappírs- og pappaframleiðslu

28.95.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vélum fyrir pappírs- og pappaframleiðslu

28.96

Vélar til plast- og gúmmívinnslu

28.96.1

Vélbúnaður, ót.a., til að vinna plast og gúmmí eða til framleiðslu á afurðum úr þessum efnum

28.96.10

Vélbúnaður, ót.a., til að vinna plast og gúmmí eða til framleiðslu á afurðum úr þessum efnum

28.96.2

Hlutar fyrir vélbúnað, ót.a., til að vinna plast og gúmmí eða til framleiðslu á afurðum úr þessum efnum

28.96.20

Hlutar fyrir vélbúnað, ót.a., til að vinna plast og gúmmí eða til framleiðslu á afurðum úr þessum efnum

28.96.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vélum til plast- og gúmmívinnslu

28.96.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vélum til plast- og gúmmívinnslu

28.99

Aðrar sérhæfðar vélar, ót.a.

28.99.1

Prent- og bókbandsvélar
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28.99.11

Bókbandsvélar, þ.m.t bókasaumavélar

28.99.12

Vélar, tækjabúnaður og tæki fyrir letursetningu, forvinnslu eða framleiðslu á prentblokkum, -plötum

28.99.13

Offsetprentvélar, að undanskildum þeim sem eru til nota á skrifstofum

28.99.14

Aðrar prentvélar, að undanskildum þeim sem eru til nota á skrifstofum

28.99.2

Vélar og tækjabúnaður sem eingöngu eða aðallega er notaður til framleiðslu á hálfleiðarsúlum eða hálfleiðaraskífum, hálfleiðarabúnaði,
rafeindasamrásum eða flatskjám

28.99.20

Vélar og tækjabúnaður sem eingöngu eða aðallega er notaður til framleiðslu á hálfleiðarsúlum eða hálfleiðaraskífum, hálfleiðarabúnaði,
rafeindasamrásum eða flatskjám

28.99.3

Sérhæfður vélbúnaður, ót.a.

28.99.31

Þurrkarar fyrir við, pappírsmauk, pappír eða pappa, þurrkarar sem ekki eru til heimilisnota, ót.a.

28.99.32

Hringekjur, rólur, skotbakkar og annar búnaður fyrir skemmtigarða

28.99.39

Flugtaksbúnaður fyrir loftför, þilfarsfangarar eða áþekkur búnaður, hjólastillingarbúnaður, sérhæfður vélbúnaður, ót.a.

28.99.4

Hlutar til prentunar- og bókbandsvéla

28.99.40

Hlutar til prentunar- og bókbandsvéla

28.99.5

Hlutar til véla og tækjabúnaðar sem eingöngu eða aðallega er notaður til framleiðslu á hálfleiðarasúlum eða hálfleiðaraskífum,
hálfleiðarabúnaði, rafeindasamrásum eða flatskjám, hlutar til annars sérhæfðs vélbúnaðar

28.99.51

Hlutar til véla og tækjabúnaðar sem eingöngu eða aðallega er notaður til framleiðslu á hálfleiðarasúlum eða hálfleiðaraskífum,
hálfleiðarabúnaði, rafeindasamrásum eða flatskjám

28.99.52

Hlutar til annars sérhæfðs vélbúnaðar

28.99.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum sérhæfðum vélbúnaði, ót.a.

28.99.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum sérhæfðum vélbúnaði, ót.a.

29

Vélknúin ökutæki, eftirvagnar og festivagnar

29.1

Vélknúin ökutæki

29.10

Vélknúin ökutæki

29.10.1

Brunahreyflar af þeirri tegund sem notaðir eru í vélknúnum ökutækjum

29.10.11

Stimpilbrunahreyflar með neistakveikju fyrir ökutæki, með ≤ 1000 cm3 sprengirými

29.10.12

Stimpilbrunahreyflar með neistakveikju fyrir ökutæki, með > 1000 cm3 sprengirými

29.10.13

Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju fyrir ökutæki

29.10.2

Fólksbílar

29.10.21

Ökutæki knúin hreyflum með neistakveikju, með ≤ 1500 cm3 sprengirými

29.10.22

Ökutæki knúin hreyflum með neistakveikju, með > 1500 cm3 sprengirými

29.10.23

Ökutæki knúin stimpilbrunahreyflum með þrýstikveikju (dísil- eða hálfdísílhreyflar)

29.10.24

Önnur ökutæki til mannflutninga

29.10.3

Vélknúin ökutæki til flutnings á tíu farþegum eða fleiri

29.10.30

Vélknúin ökutæki til flutnings á tíu farþegum eða fleiri

29.10.4

Vélknúin ökutæki til vöruflutninga
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29.10.41

Ökutæki til vöruflutninga knúin stimpilbrunahreyflum með þrýstikveikju (dísil- eða hálfdísílhreyflar)

29.10.42

Ökutæki til vöruflutninga knúin stimpilbrunahreyflum með neistakveikju, önnur ökutæki til vöruflutninga

29.10.43

Dráttarbifreiðar fyrir festivagna

29.10.44

Undirvagnar með hreyfli fyrir vélknúin ökutæki

29.10.5

Vélknúin ökutæki til sérstakra nota

29.10.51

Kranabifreiðar

29.10.52

Ökutæki til snjóferðalaga, golfbifreiðar o.þ.h., knúin hreyflum

29.10.59

Vélknúin ökutæki til sérstakra nota, ót.a.

29.10.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vélknúnum ökutækjum

29.10.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vélknúnum ökutækjum

29.2

Yfirbyggingar fyrir vélknúin ökutæki, eftirvagnar og festivagnar

29.20

Yfirbyggingar fyrir vélknúin ökutæki, eftirvagnar og festivagnar

29.20.1

Yfirbyggingar fyrir vélknúin ökutæki

29.20.10

Yfirbyggingar fyrir vélknúin ökutæki

29.20.2

Eftirvagnar og festivagnar, gámar

29.20.21

Gámar sérstaklega hannaðir til flutnings með einni eða fleiri flutningsaðferðum

29.20.22

Eftirvagnar og festivagnar, til íbúðar eða ferðalaga

29.20.23

Aðrir eftirvagnar og festivagnar

29.20.3

Hlutar til eftirvagna, festivagna og annarra ökutækja sem ekki eru vélknúin

29.20.30

Hlutar til eftirvagna, festivagna og annarra ökutækja sem ekki eru vélknúin

29.20.4

Endurbætur, samsetning, útbúnaður og vinna við yfirbyggingu á vélknúnum ökutækjum

29.20.40

Endurbætur, samsetning, útbúnaður og vinna við yfirbyggingu á vélknúnum ökutækjum

29.20.5

Vinna við útbúnað á hjólhýsum og húsvögnum

29.20.50

Vinna við útbúnað á hjólhýsum og húsvögnum

29.20.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á yfirbyggingum fyrir vélknúin ökutæki, eftirvagna og festivagna

29.20.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á yfirbyggingum fyrir vélknúin ökutæki, eftirvagna og festivagna

29.3

Íhlutir og aukabúnaður fyrir vélknúin ökutæki

29.31

Raf- og rafeindabúnaður fyrir vélknúin ökutæki

29.31.1

Kveikjuraflagnasett og önnur raflagnasett til nota í ökutækjum, loftförum eða skipum

29.31.10

Kveikjuraflagnasett og önnur raflagnasett til nota í ökutækjum, loftförum eða skipum

29.31.2

Önnur raftæki í vélknúin ökutæki og hlutar til þeirra

29.31.21

Kveikikerti, segulkveikjur, kveikirafalar, segulkasthjól, kveikjur, háspennukefli

29.31.22

Ræsihreyflar og tvívirkir ræsirafalar, aðrir rafalar og annar búnaður

29.31.23

Rafmerkjabúnaður, rúðuþurrkur, íseyðar og móðueyðar fyrir ökutæki og bifhjól

29.31.3

Hlutar til annarra raftækja fyrir ökutæki og bifhjól

29.31.30

Hlutar til annarra raftækja fyrir ökutæki og bifhjól

29.31.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á raf- og rafeindabúnaði í vélknúin ökutæki
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29.31.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á raf- og rafeindabúnaði í vélknúin ökutæki

29.32

Aðrir íhlutir og aukabúnaður fyrir vélknúin ökutæki

29.32.1

Sæti í ökutæki

29.32.10

Sæti í ökutæki

29.32.2

Öryggisbelti, öryggispúðar og hlutar og fylgihlutir í yfirbyggingar

29.32.20

Öryggisbelti, öryggispúðar og hlutar og fylgihlutir í yfirbyggingar

29.32.3

Íhlutir og aukabúnaður, ót.a., fyrir vélknúin ökutæki

29.32.30

Íhlutir og aukabúnaður, ót.a., fyrir vélknúin ökutæki

29.32.9

Samsetningarþjónusta á íhlutum og aukabúnaði fyrir vélknúin ökutæki, samsetningarþjónusta á heilum smíðasettum fyrir vélknúin
ökutæki meðan á framleiðsluferlinu stendur, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum íhlutum og aukabúnaði fyrir
vélknúin ökutæki

29.32.91

Samsetningarþjónusta undirverktaka á heilum settum fyrir vélknúin ökutæki

29.32.92

Samsetningarþjónusta á íhlutum og aukabúnaði fyrir vélknúin ökutæki, ót.a.

29.32.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum íhlutum og aukabúnaði fyrir vélknúin ökutæki

30

Önnur flutningatæki

30.1

Skip og bátar

30.11

Skip og fljótandi mannvirki

30.11.1

Flotaskip

30.11.10

Flotaskip

30.11.2

Skip og áþekk sjóför til fólks- eða vöruflutninga

30.11.21

Skemmtiferðaskip, bátar til skoðunarferða og áþekk sjóför til fólksflutninga, ferjubátar af öllum gerðum

30.11.22

Flutningaskip til flutninga á jarðolíu, olíuafurðum, íðefnum, fljótandi gasi

30.11.23

Kæliskip, þó ekki flutningaskip

30.11.24

Þurrflutningaskip

30.11.3

Fiskiskip og önnur sérhæfð sjóför

30.11.31

Fiskiskip, verksmiðjuskip og önnur sjóför til vinnslu eða geymslu á sjávarafurðum

30.11.32

Dráttar- og stjakbátar

30.11.33

Dýpkunarskip, vitaskip, flotkranar, önnur sjóför

30.11.4

Sjóför og fljótandi mannvirki

30.11.40

Sjóför og fljótandi mannvirki

30.11.5

Önnur fljótandi mannvirki (þ.m.t. flekar, tankar, sökkviker, löndunarbrýr, baujur og sjómerki)

30.11.50

Önnur fljótandi mannvirki (þ.m.t. flekar, tankar, sökkviker, löndunarbrýr, baujur og sjómerki)

30.11.9

Þjónusta tengd breytingum, endursmíði og útbúnaði skipa, fljótandi palla og mannvirkja, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu
á skipum og fljótandi mannvirkjum

30.11.91

Breytingar og endursmíði á skipum, fljótandi pöllum og mannvirkjum

30.11.92

Þjónusta við útbúnað í skip, fljótandi palla og mannvirki

30.11.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á skipum og fljótandi mannvirkjum

30.12

Skemmti- og sportbátar
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30.12.1

Skemmti- og sportbátar

30.12.11

Seglbátar (þó ekki uppblásanlegir) til skemmti- eða sportsiglinga, með eða án hjálparvéla

30.12.12

Uppblásin sjóför til skemmti- eða sportsiglinga

30.12.19

Önnur sjóför til skemmti- eða sportsiglinga, árabátar og kanóar

30.12.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á skemmti- og sportbátum

30.12.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á skemmti- og sportbátum

30.2

Eimreiðar og járnbrautarvagnar

30.20

Eimreiðar og járnbrautarvagnar

30.20.1

Eimreiðar og kolavagnar

30.20.11

Eimreiðar knúnar utanaðkomandi raforku

30.20.12

Dísilrafknúnar eimreiðar

30.20.13

Aðrar eimreiðar, kolavagnar

30.20.2

Sjálfknúnir fólks- eða vöruflutningavagnar fyrir járnbrautir eða sporbrautir, þó ekki viðhalds- eða þjónustuvagnar

30.20.20

Sjálfknúnir fólks- eða vöruflutningavagnar fyrir járnbrautir eða sporbrautir, þó ekki viðhalds- eða þjónustuvagnar

30.20.3

Aðrir járnbrautarvagnar

30.20.31

Viðhalds- eða þjónustuvagnar fyrir járnbrautir eða sporbrautir

30.20.32

Farþegavagnar fyrir járnbrautir eða sporbrautir, ekki sjálfknúnir, farangursvagnar og aðrir vagnar til sérstakra nota

30.20.33

Vöruflutningavagnar fyrir járnbrautir eða sporbrautir, ekki sjálfknúnir

30.20.4

Hlutar til eimreiða eða vagna fyrir járn- eða sporbrautir, vélrænn umferðarstjórnbúnaður

30.20.40

Hlutar til eimreiða eða vagna fyrir járn- eða sporbrautir, vélrænn umferðarstjórnbúnaður

30.20.9

Þjónusta við endurbætur og uppsetningu (fullur frágangur) á eimreiðum og vögnum fyrir járn- og sporbrautir, vinnsla undirverktaka
sem hluti af framleiðslu á eimreiðum og járnbrautarvögnum

30.20.91

Þjónusta við endurbætur og útbúnað (fullur frágangur) á eimreiðum og vögnum fyrir járn- og sporbrautir

30.20.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á eimreiðum og járnbrautarvögnum

30.3

Loft- og geimför og tengdur vélbúnaður

30.30

Loft- og geimför og tengdur vélbúnaður

30.30.1

Vélar og hreyflar fyrir loft- eða geimför, flugþjálfar á jörðu niðri, og hlutar til þeirra

30.30.11

Flugvélahreyflar með neistakveikju

30.30.12

Þrýstihverflar og skrúfuþotuhverflar

30.30.13

Þotuhreyflar, aðrir en þrýstihverflar

30.30.14

Flugþjálfar á jörðu niðri og hlutar til þeirra

30.30.15

Hlutar til flugvélahreyfla með neistakveikju

30.30.16

Hlutar til þrýstihverfla og skrúfuþotuhverfla

30.30.2

Loftbelgir og loftskip, svifflugur, svifdrekar og önnur vélarlaus loftför

30.30.20

Loftbelgir og loftskip, svifflugur, svifdrekar og önnur vélarlaus loftför

30.30.3

Þyrlur og flugvélar

30.30.31

Þyrlur

30.30.32

Flugvélar og önnur loftför, að eigin þyngd ≤ 2000 kg

30.30.33

Flugvélar og önnur loftför, að eigin þyngd > 2000 kg en ≤ 15 000 kg

30.30.34

Flugvélar og önnur loftför, að eigin þyngd > 15 000 kg
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30.30.4

Geimför (þ.m.t. gervihnettir) og skotvagnar fyrir geimför

30.30.40

Geimför (þ.m.t. gervihnettir) og skotvagnar fyrir geimför

30.30.5

Aðrir hlutar til loft- og geimfara

30.30.50

Aðrir hlutar til loft- og geimfara

30.30.6

Viðhalds- og breytingaþjónusta á loftförum og hreyflum loftfara

30.30.60

Viðhalds- og breytingaþjónusta á loftförum og hreyflum loftfara

30.30.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á loft- og geimförum og tengdum vélbúnaði

30.30.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á loft- og geimförum og tengdum vélbúnaði

30.4

Hernaðarökutæki

30.40

Hernaðarökutæki

30.40.1

Vélknúnir skriðdrekar og aðrir brynvarðir stríðsvagnar og hlutar til þeirra

30.40.10

Vélknúnir skriðdrekar og aðrir brynvarðir stríðsvagnar og hlutar til þeirra

30.40.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á hernaðarökutækjum

30.40.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á hernaðarökutækjum

30.9

Flutningatæki, ót.a.

30.91

Bifhjól

30.91.1

Bifhjól og hliðarvagnar

30.91.11

Bifhjól og hjól með hjálparvél með stimpilbrunahreyfli ≤ 50 cm³

30.91.12

Bifhjól með stimpilbrunahreyfli > 50 cm³

30.91.13

Bifhjól, ót.a., hliðarvagnar

30.91.2

Hlutar og fylgihlutir í bifhjól og hliðarvagna

30.91.20

Hlutar og fylgihlutir í bifhjól og hliðarvagna

30.91.3

Brunahreyflar af þeirri tegund sem notuð er í bifhjól

30.91.31

Stimpilbrunahreyflar með neistakveikju fyrir bifhjól, með ≤ 1000 cm3 sprengirými

30.91.32

Stimpilbrunahreyflar með neistakveikju fyrir bifhjól, með > 1000 cm3 sprengirými

30.91.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á bifhjólum

30.91.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á bifhjólum

30.92

Reiðhjól og farartæki fyrir fatlaða

30.92.1

Reiðhjól og önnur hjól, án vélar

30.92.10

Reiðhjól og önnur hjól, án vélar

30.92.2

Farartæki fyrir fatlaða, að undanskildum íhlutum og aukabúnaði

30.92.20

Farartæki fyrir fatlaða, að undanskildum íhlutum og aukabúnaði

30.92.3

Íhlutir og aukabúnaður fyrir reiðhjól og önnur hjól, án vélar, og farartæki fyrir fatlaða

30.92.30

Íhlutir og aukabúnaður fyrir reiðhjól og önnur hjól, án vélar, og farartæki fyrir fatlaða

30.92.4

Barnavagnar og hlutar til þeirra

30.92.40

Barnavagnar og hlutar til þeirra

30.92.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á reiðhjólum og farartækjum fyrir fatlaða
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30.92.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á reiðhjólum og farartækjum fyrir fatlaða

30.99

Önnur flutningatæki, ót.a.

30.99.1

Önnur flutningatæki, ót.a.

30.99.10

Önnur flutningatæki, ót.a.

30.99.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum flutningatækjum, ót.a.

30.99.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum flutningatækjum, ót.a.

31

Húsgögn

31.0

Húsgögn

31.00

Sæti og hlutar til þeirra, húsgagnahlutar

31.00.1

Sæti og hlutar til þeirra

31.00.11

Sæti, einkum með málmgrind

31.00.12

Sæti, einkum með trégrind

31.00.13

Önnur sæti

31.00.14

Hlutar til sæta

31.00.2

Hlutar til húsgagna (þó ekki sæti)

31.00.20

Hlutar til húsgagna (þó ekki sæti)

31.00.9

Bólstrunarþjónusta fyrir stóla og sæti, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á sætum, hlutum til þeirra og húsgagnahlutum

31.00.91

Vinna við bólstrun stóla og sæta

31.00.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á sætum, hlutum til þeirra og húsgagnahlutum

31.01

Skrifstofu- og verslunarhúsgögn

31.01.1

Skrifstofu- og verslunarhúsgögn

31.01.11

Húsgögn úr málmi fyrir skrifstofur

31.01.12

Viðarhúsgögn fyrir skrifstofur

31.01.13

Viðarhúsgögn fyrir verslanir

31.01.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á skrifstofu- og verslunarhúsgögnum

31.01.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á skrifstofu- og verslunarhúsgögnum

31.02

Eldhúsinnréttingar

31.02.1

Eldhúsinnréttingar

31.02.10

Eldhúsinnréttingar

31.02.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á eldhúsinnréttingum

31.02.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á eldhúsinnréttingum

31.03

Dýnur

31.03.1

Dýnur

31.03.11

Rúmbotnar

31.03.12

Dýnur, þó ekki rúmbotnar

31.03.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á dýnum

31.03.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á dýnum

31.09

Önnur húsgögn

31.09.1

Önnur húsgögn
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31.09.11

Húsgögn úr málmi, ót.a.

31.09.12

Viðarhúsgögn fyrir svefnherbergi, borðstofur og stofur

31.09.13

Viðarhúsgögn, ót.a.

31.09.14

Húsgögn úr plasti eða úr öðrum efnum (t.d. reyr, körfuviði eða bambus)

31.09.9

Þjónusta tengd yfirborðsmeðhöndlun á nýjum húsgögnum, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum húsgögnum

31.09.91

Lokafrágangur á nýjum húsgögnum (þó ekki bólstrun stóla og sæta)

31.09.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum húsgögnum

32

Aðrar framleiðsluvörur

32.1

Skartgripir, skrautmunir og skyldir munir

32.11

Mynt

32.11.1

Mynt

32.11.10

Mynt

32.11.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á mynt

32.11.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á mynt

32.12

Skartgripir og skyldir munir

32.12.1

Skartgripir og skyldir munir

32.12.11

Ræktaðar perlur, eðalsteinar eða hálfeðalsteinar, þ.m.t. syntetískir eða endurgerðir, unnir en ekki inngreyptir

32.12.12

Iðnaðardemantar, unnir, salli og duft náttúrlegra eða syntetískra eðalsteina eða hálfeðalsteina

32.12.13

Skartgripir og hlutar til þeirra, gull- eða silfurmunir og hlutar til þeirra

32.12.14

Aðrar vörur úr góðmálmi, vörur úr náttúrlegum eða ræktuðum perlum, eðalsteinum eða hálfeðalsteinum

32.12.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á skartgripum og skyldum munum

32.12.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á skartgripum og skyldum munum

32.13

Gerviskartgripir og skyldir munir

32.13.1

Gerviskartgripir og skyldir munir

32.13.10

Gerviskartgripir og skyldir munir

32.13.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á gerviskartgripum og skyldum munum

32.13.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á gerviskartgripum og skyldum munum

32.2

Hljóðfæri

32.20

Hljóðfæri

32.20.1

Píanó, orgel og önnur strengja- og blásturshljóðfæri, hljóðfæri með nótnaborði, taktmælar, tónkvíslar, gangverk í spiladósir

32.20.11

Píanó og önnur strengjahljóðfæri með nótnaborði

32.20.12

Önnur strengjahljóðfæri

32.20.13

Pípuorgel með nótnaborði, stofuorgel og áþekk hljóðfæri, harmóníkur og áþekk hljóðfæri, munnhörpur, blásturshljóðfæri

32.20.14

Rafeindahljóðfæri og hljóðfæri tengd rafmagnara

32.20.15

Önnur hljóðfæri

32.20.16

Taktmælar, tónkvíslar og tónflautur, gangverk í spiladósir, hljóðfærastrengir

32.20.2

Hlutar og fylgihlutir til hljóðfæra

32.20.20

Hlutar og fylgihlutir til hljóðfæra
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32.20.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á hljóðfærum

32.20.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á hljóðfærum

32.3

Íþróttavörur

32.30

Íþróttavörur

32.30.1

Íþróttavörur

32.30.11

Skíði og annar búnaður fyrir skíði, þó ekki skófatnaður, skautar og hjólaskautar, hlutar til þeirra

32.30.12

Skíðaskór

32.30.13

Sjóskíði, brimbretti, seglbretti og annar búnaður fyrir vatnaíþróttir

32.30.14

Áhöld og tæki fyrir leikfimisali, líkamsræktarstöðvar eða frjálsíþróttir

32.30.15

Önnur áhöld og tæki til íþrótta og útivistar eða útileikja, sundlaugar og vaðlaugar

32.30.16

Veiðistangir og annar útbúnaður til stangveiða, áhöld til dýraveiða og fiskveiða, ót.a.

32.30.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á íþróttavörum

32.30.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á íþróttavörum

32.4

Spil og leikföng

32.40

Spil og leikföng

32.40.1

Brúður sem einungis eru gerðar í mannsmynd, leikföng sem eru í líki dýra eða ómennskra vera, hlutar til þeirra

32.40.11

Brúður sem einungis eru gerðar í mannsmynd

32.40.12

Leikföng sem eru í líki dýra eða ómennskra vera

32.40.13

Hlutar og fylgihlutir brúða sem eru gerðar í mannsmynd

32.40.2

Leikfangajárnbrautarlestar og fylgihlutar til þeirra, önnur smækkuð líkön til samsetningar eða byggingarsett og -leikföng

32.40.20

Leikfangajárnbrautarlestar og fylgihlutar til þeirra, önnur smækkuð líkön til samsetningar eða byggingarsett og -leikföng

32.40.3

Önnur leikföng, þ.m.t. leikfangahljóðfæri

32.40.31

Leikföng á hjólum, hönnuð fyrir börn til að sitja á, brúðuvagnar

32.40.32

Þrautir

32.40.39

Spil og leikföng, ót.a.

32.40.4

Önnur spil

32.40.41

Spilastokkar

32.40.42

Hlutir fyrir biljarð, hlutir til samkvæmisleikja og borðspila, önnur spil, myntstýrð eða diskstýrð

32.40.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á spilum og leikföngum

32.40.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á spilum og leikföngum

32.5

Áhöld og sjúkragögn til lækninga og tannlækninga

32.50

Áhöld og sjúkragögn til lækninga og tannlækninga

32.50.1

Áhöld og búnaður til lækninga, skurðlækninga og tannlækninga

32.50.11

Áhöld og búnaður til tannlækninga

32.50.12

Dauðhreinsunartæki til læknisfræðilegra nota, skurðlækninga eða á rannsóknarstofur

32.50.13

Sprautur, nálar, holleggir, holnálar, o.þ.h., önnur áhöld og búnaður til augnlækninga og annars, ót.a.

32.50.2

Meðferðaráhöld og -búnaður, fylgihlutir, gervilíffæra- og bæklunarlækningabúnaður
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32.50.21

Meðferðaráhöld og -búnaður, öndunartæki

32.50.22

Gerviliðamót, búnaður til bæklunarlækninga, gervitennur, tannbúnaður, gervilíffæri og gervihlutir fyrir líkamann, ót.a.

32.50.23

Íhlutir og aukabúnaður fyrir gervilíffæra- og bæklunarlækningabúnað

32.50.3

Húsgögn til nota á lækna- og skurðstofum, tannlækna- eða dýralæknastofum, rakarastólar og áþekkir stólar og hlutar til þeirra

32.50.30

Húsgögn til nota á lækna og skurðstofum, tannlækna- eða dýralæknastofum, rakarastólar og áþekkir stólar og hlutar til þeirra

32.50.4

Gleraugu, linsur og hlutar til þeirra

32.50.41

Snertilinsur, gleraugnalinsur úr hvers konar efnum

32.50.42

Gleraugu, hlífðargleraugu o.þ.h., til sjónréttingar, verndar eða annars

32.50.43

Umgjarðir og festingar fyrir gleraugu, hlífðargleraugu o.þ.h.

32.50.44

Hlutar til umgjarða og festinga fyrir gleraugu, hlífðargleraugu o.þ.h.

32.50.5

Aðrir hlutir til nota við lækningar og skurðlækningar

32.50.50

Aðrir hlutir til nota við lækningar og skurðlækningar

32.50.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á lækninga- og skurðlækningabúnaði og búnaði til bæklunarlækninga

32.50.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á lækninga- og skurðlækningabúnaði og búnaði til bæklunarlækninga

32.9

Framleiðsluvörur, ót.a.

32.91

Sópar og burstar

32.91.1

Sópar og burstar

32.91.11

Sópar og burstar til heimilisþrifa

32.91.12

Tannburstar, hárburstar og aðrir burstar til persónulegra nota, listmálunarpenslar, ritpenslar og penslar til nota við förðun

32.91.19

Aðrir burstar, ót.a.

32.91.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á sópum og burstum

32.91.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á sópum og burstum

32.99

Aðrar framleiðsluvörur, ót.a.

32.99.1

Hlífðarhjálmar, pennar og blýantar, töflur, dagstimplar, innsigli eða tölusetningarstimplar, ritvélaborðar, blekpúðar

32.99.11

Hlífðarhjálmar og aðrar öryggisvörur

32.99.12

Kúlupennar, pennar og merkipennar með flókaoddi og öðrum gropoddi, skrúfblýantar eða renniblýantar

32.99.13

Tússteiknipennar, sjálfblekungar, stylógrafpennar og aðrir pennar

32.99.14

Samstæður skriffæra, penna- og blýantasköft og áþekk sköft, hlutar til þeirra

32.99.15

Blýantar, vaxlitir, ritblý, pastellitir, teiknikol, rit- eða teiknikrít og klæðskerakrít

32.99.16

Spjöld og töflur, dagsetningar-, innsiglis- eða tölusetningarstimplar o.þ.h., ritvélaborðar eða áþekkir borðar með bleki, blekpúðar

32.99.2

Regnhlífar, göngustafir, hnappar, hnappamót, smellur, hlutar til þeirra

32.99.21

Regnhlífar og sólhlífar, göngustafir, setustafir o.þ.h.

32.99.22

Hlutar, leggingar og fylgihlutir regnhlífa, sólhlífa, göngustafa, setustafa o.þ.h.

32.99.23

Þrýstitölur, smellur og smelluhnappar og hlutar til þeirra, hnappar, rennilásar

32.99.24

Hnappamót og aðrir hlutar til hnappa, hnappaefni, hlutar til rennilása

32.99.3

Afurðir úr manns- eða dýrahári, áþekkar afurðir úr textílefnum
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32.99.30

Afurðir úr manns- eða dýrahári, áþekkar afurðir úr textílefnum

32.99.4

Kveikjarar, pípur og hlutar til þeirra, vörur úr eldfimum efnum, fljótandi eldsneyti eða fljótandi gas

32.99.41

Vindlingakveikjarar og aðrir kveikjarar, reykjarpípur og vindla- eða vindlingamunnstykki og hlutar til þeirra

32.99.42

Hlutar til kveikjara, kveikiblendi, vörur úr eldfimum efnum

32.99.43

Fljótandi eldsneyti eða fljótandi gas fyrir kveikjara, í ílátum með ≤ 300 cm³ rúmtaki

32.99.5

Aðrar vörur, ót.a.

32.99.51

Hlutir til skemmtana eða annars hátíðahalds, þar með taldir gripir fyrir töfrabrögð og sjónhverfingar

32.99.52

Ilmúðar og festingar og hausar til þeirra

32.99.53

Áhöld, tækjabúnaður og líkön, sem hönnuð eru sem lýsitæki

32.99.54

Kerti, kertakveikjur o.þ.h.

32.99.55

Gerviblóm, gervilauf og gerviávextir og hlutar til þeirra

32.99.59

Ýmsar aðrar vörur, ót.a.

32.99.6

Uppstoppunarþjónusta

32.99.60

Uppstoppunarþjónusta

32.99.9

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum framleiðsluvörum, ót.a.

32.99.99

Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum framleiðsluvörum, ót.a.

33

Viðgerðar- og uppsetningarþjónusta á vélbúnaði og tækjum

33.1

Viðgerðarþjónusta á málmvörum, vélbúnaði og tækjum

33.11

Viðgerðarþjónusta á málmvörum

33.11.1

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á málmvörum

33.11.11

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á byggingarvörum úr málmi

33.11.12

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á geymum, kerum og ílátum úr málmi

33.11.13

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á gufukötlum, þó ekki miðstöðvarkötlum

33.11.14

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á skotvopnum og skotfærum

33.11.19

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á öðrum málmvörum

33.12

Viðgerðarþjónusta á vélbúnaði

33.12.1

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á vélbúnaði til almennra nota

33.12.11

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á hreyflum og hverflum, öðrum en hreyflum loftfara, bíla og vélhjóla

33.12.12

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á vökvaaflsbúnaði, öðrum dælum, þjöppum, krönum og lokum

33.12.13

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á legum, tannhjólum, drifum og drifbúnaði

33.12.14

Viðgerðar-og viðhaldsþjónusta á ofnum, bræðsluofnum og brennurum

33.12.15

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á lyfti- og færslubúnaði

33.12.16

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á skrifstofuvélum og -búnaði (þó ekki tölvum og jaðartækjum)

33.12.17

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á aflknúnum handverkfærum

33.12.18

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á kæli- og loftræstibúnaði sem ekki er til heimilisnota

33.12.19

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á öðrum vélbúnaði til almennra nota, ót.a.

33.12.2

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á sérhæfðum vélbúnaði

33.12.21

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á landbúnaðar- og skógræktarvélbúnaði

33.12.22

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á vélbúnaði til mótunar á málmi og smíðavélum
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33.12.23

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á vélbúnaði til málmvinnslu

33.12.24

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á vélbúnaði til námuvinnslu, grjótnáms og mannvirkjagerðar

33.12.25

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á vélbúnaði fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksiðnað

33.12.26

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á vélbúnaði fyrir spuna-, fata- og leðurvöruframleiðslu

33.12.27

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á vélbúnaði til pappírs- og pappaframleiðslu

33.12.28

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á vélbúnaði til plast- og gúmmíframleiðslu

33.12.29

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á öðrum sérhæfðum vélbúnaði

33.13

Viðgerðarþjónusta á rafeindabúnaði og optískum tækjum

33.13.1

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á rafeindabúnaði og optískum tækjum

33.13.11

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á tækjum og búnaði til mælinga, prófana og leiðsögu

33.13.12

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á geislunar- og raftækjabúnaði til lækninga og meðferðar

33.13.13

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á sérhæfðum sjóntækjum og ljósmyndabúnaði

33.13.19

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á öðrum sérhæfðum rafeindabúnaði

33.14

Viðgerðarþjónusta á rafbúnaði

33.14.1

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á rafbúnaði

33.14.11

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á rafhreyflum, rafölum, spennubreytum og dreifi- og stjórnbúnaði fyrir rafmagn

33.14.19

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á öðrum sérhæfðum rafbúnaði

33.15

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á skipum og bátum

33.15.1

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á skipum og bátum

33.15.10

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á skipum og bátum

33.16

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á loftförum og geimförum

33.16.1

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á loftförum og geimförum

33.16.10

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á loftförum og geimförum

33.17

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á öðrum flutningatækjum

33.17.1

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á öðrum flutningatækjum

33.17.11

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á eimreiðum fyrir járnbrautir og járnbrautarvögnum

33.17.19

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á öðrum flutningatækjum, ót.a.

33.19

Viðgerðarþjónusta á öðrum tækjum

33.19.1

Viðgerðarþjónusta á öðrum tækjum

33.19.10

Viðgerðarþjónusta á öðrum tækjum

33.2

Uppsetningarþjónusta á iðnaðarvélbúnaði og tækjum

33.20

Uppsetningarþjónusta á iðnaðarvélbúnaði og tækjum

33.20.1

Uppsetningarþjónusta á málmvörum, þó ekki vélbúnaði og tækjum

33.20.11

Uppsetningarþjónusta á gufukötlum, þó ekki miðstöðvarkötlum, þ.m.t. uppsetningarþjónusta fyrir leiðslukerfi úr málmi í iðjuverum

33.20.12

Uppsetningarþjónusta á öðrum málmvörum, þó ekki vélbúnaði og tækjum

33.20.2

Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði til almennra nota

33.20.21

Uppsetningarþjónusta á skrifstofu- og bókhaldsvélum

33.20.29

Uppsetningarþjónusta á öðrum vélbúnaði til almennra nota, ót.a.
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33.20.3

Uppsetningarþjónusta á sérhæfðum vélbúnaði

33.20.31

Uppsetningarþjónusta á iðnaðarvélbúnaði og tækjum fyrir landbúnað

33.20.32

Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði til mótunar á málmi

33.20.33

Uppsetningarþjónusta á iðnaðarvélbúnaði og tækjum fyrir málmvinnslu

33.20.34

Uppsetningarþjónusta á iðnaðarvélbúnaði og tækjum fyrir námugröft

33.20.35

Uppsetningarþjónusta á iðnaðarvélbúnaði og tækjum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksiðnað

33.20.36

Uppsetningarþjónusta á iðnaðarvélbúnaði og tækjum fyrir textíl-, fata- og leðurvöruframleiðslu

33.20.37

Uppsetningarþjónusta á iðnaðarvélbúnaði og tækjum fyrir pappírs- og pappaframleiðslu

33.20.38

Uppsetningarþjónusta á iðnaðarvélbúnaði og tækjum fyrir plast- og gúmmíframleiðslu

33.20.39

Uppsetningarþjónusta á öðrum sérhæfðum vélbúnaði

33.20.4

Uppsetningarþjónusta á rafeindabúnaði og optískum tækjum

33.20.41

Uppsetningarþjónusta á sérhæfðum vélbúnaði til lækninga, nákvæmnistækjum og sjóntækjum

33.20.42

Uppsetningarþjónusta á sérhæfðum rafeindabúnaði

33.20.5

Uppsetningarþjónusta á rafbúnaði

33.20.50

Uppsetningarþjónusta á rafbúnaði

33.20.6

Uppsetningarþjónusta á stjórnbúnaði fyrir iðnaðarferla

33.20.60

Uppsetningarþjónusta á stjórnbúnaði fyrir iðnaðarferla

33.20.7

Uppsetningarþjónusta á öðrum vörum, ót.a.

33.20.70

Uppsetningarþjónusta á öðrum vörum, ót.a.

D

RAFMAGNS-, GAS-, GUFU- OG LOFTRÆSTIKERFI

35

Rafmagns-, gas-, gufu- og loftræstikerfi

35.1

Miðlunar- og dreifingarþjónusta á rafmagni

35.11

Rafmagn

35.11.1

Rafmagn

35.11.10

Rafmagn

35.12

Miðlunarþjónusta á rafmagni

35.12.1

Miðlunarþjónusta á rafmagni

35.12.10

Miðlunarþjónusta á rafmagni

35.13

Dreifingarþjónusta á rafmagni

35.13.1

Dreifingarþjónusta á rafmagni

35.13.10

Dreifingarþjónusta á rafmagni

35.14

Viðskipti með rafmagn

35.14.1

Viðskipti með rafmagn

35.14.10

Viðskipti með rafmagn

35.2

Verksmiðjugas, gasveita

35.21

Verksmiðjugas

35.21.1

Kolagas, koxgas, iðnaðargas og áþekkt gas, annað en jarðolíugas

35.21.10

Kolagas, koxgas, iðnaðargas og áþekkt gas, þó ekki jarðolíugas

35.22

Gasveita

35.22.1

Gasveita

35.22.10

Gasveita
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35.23

Viðskipti með gas í gegnum gasveitu

35.23.1

Viðskipti með gas í gegnum gasveitu

35.23.10

Viðskipti með gas í gegnum gasveitu

35.3

Þjónusta við útvegun á gufu- og loftræstibúnaði

35.30

Þjónusta við útvegun á gufu- og loftræstibúnaði

35.30.1

Gufa og heitt vatn, þjónusta við útvegun á gufu og heitu vatni

35.30.11

Gufa og heitt vatn

35.30.12

Þjónusta við útvegun á gufu og heitu vatni í gegnum hitaveitu

35.30.2

Þjónusta við útvegun á ís, kældu lofti og vatni

35.30.21

Ís, þ.m.t. ís til kælingar (þ.e. ekki á matvælum)

35.30.22

Þjónusta við útvegun á kældu lofti og vatni

E

VATNSVEITA, FRÁVEITA, MEÐHÖNDLUN ÚRGANGS OG AFMENGUN

36

Náttúrulegt vatn, þjónusta tengd meðferð og útvegun vatns

36.0

Náttúrulegt vatn, þjónusta tengd meðferð og útvegun vatns

36.00

Náttúrulegt vatn, þjónusta tengd meðferð og útvegun vatns

36.00.1

Náttúrulegt vatn

36.00.11

Drykkjarvatn

36.00.12

Vatn, óhæft til drykkjar

36.00.2

Vatnsveita

36.00.20

Vatnsveita

36.00.3

Viðskipti með vatn í gegnum vatnsveitu

36.00.30

Viðskipti með vatn í gegnum vatnsveitu

37

Fráveituþjónusta, skólpeðja

37.0

Fráveituþjónusta, skólpeðja

37.00

Fráveituþjónusta, skólpeðja

37.00.1

Fráveituþjónusta

37.00.11

Þjónusta tengd losun og hreinsun skólps

37.00.12

Þjónusta tengd hreinsun safnþróa og rotþróa

37.00.2

Skólpeðja

37.00.20

Skólpeðja

38

Þjónusta tengd sorphirðu, meðferð og förgun sorps, endurnýting efnis

38.1

Úrgangur, þjónusta við sorphirðu

38.11

Hættulaus úrgangur, þjónusta við söfnun á hættulausum úrgangi

38.11.1

Þjónusta við söfnun á hættulausum endurvinnanlegum úrgangi

38.11.11

Þjónusta við söfnun á hættulausum endurvinnanlegum úrgangi, í sveitarfélögum

38.11.19

Þjónusta við söfnun á hættulausum endurvinnanlegum úrgangi, öðrum

38.11.2

Þjónusta við söfnun á hættulausum óendurvinnanlegum úrgangi

38.11.21

Þjónusta við söfnun á hættulausum óendurvinnanlegum úrgangi, í sveitarfélögum

38.11.29

Þjónusta við söfnun á hættulausum óendurvinnanlegum úrgangi, öðrum

38.11.3

Óendurvinnanlegur hættulaus úrgangur, samansafnaður

38.11.31

Óendurvinnanlegur hættulaus úrgangur frá heimilum og fyrirtækjum
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38.11.39

Annar óendurvinnanlegur hættulaus úrgangur

38.11.4

Flök til niðurrifs

38.11.41

Sjóför og önnur fljótandi mannvirki til niðurrifs

38.11.49

Notaðar bifreiðar, tölvur, sjónvörp og önnur tæki til niðurrifs

38.11.5

Annar endurvinnanlegur hættulaus úrgangur, samansafnaður

38.11.51

Glerúrgangur

38.11.52

Pappírs- og pappaúrgangur

38.11.53

Notaðir lofthjólbarðar úr gúmmíi

38.11.54

Annar gúmmíúrgangur

38.11.55

Plastúrgangur

38.11.56

Textílúrgangur

38.11.57

Leðurúrgangur

38.11.58

Hættulaus málmúrgangur

38.11.59

Annar hættulaus endurvinnanlegur úrgangur, ót.a.

38.11.6

Umhleðsluþjónusta fyrir hættulausan úrgang

38.11.61

Umhleðsluþjónusta fyrir hættulausan endurvinnanlegan úrgang

38.11.69

Umhleðsluþjónusta fyrir annan hættulausan úrgang

38.12

Hættulegur úrgangur, þjónusta við söfnun á hættulegum úrgangi

38.12.1

Þjónusta við söfnun á hættulegum úrgangi

38.12.11

Þjónusta við söfnun á hættulegum sóttnæmum úrgangi og öðrum úrgangi hættulegum lífríkinu

38.12.12

Þjónusta við söfnun á hættulegum iðnaðarúrgangi

38.12.13

Þjónusta við söfnun á hættulegum úrgangi frá heimilum og fyrirtækjum

38.12.2

Hættulegur úrgangur, samansafnaður

38.12.21

Notuð (geisluð) eldsneytishylki úr kjarnakljúfum

38.12.22

Lyfjaúrgangur

38.12.23

Annar hættulegur lækningaúrgangur

38.12.24

Hættulegur kemískur úrgangur

38.12.25

Olíuúrgangur

38.12.26

Hættulegur málmúrgangur

38.12.27

Rafhlöðu- og rafgeymaúrgangur

38.12.29

Annar hættulegur úrgangur

38.12.3

Umhleðsluþjónusta fyrir hættulegan úrgang

38.12.30

Umhleðsluþjónusta fyrir hættulegan úrgang

38.2

Þjónusta tengd meðferð og förgun á úrgangi

38.21

Þjónusta tengd meðferð og förgun á hættulausum úrgangi

38.21.1

Þjónusta tengd meðferð á hættulausum úrgangi til endanlegrar förgunar

38.21.10

Þjónusta tengd meðferð á hættulausum úrgangi til endanlegrar förgunar

38.21.2

Förgunarþjónusta á hættulausum úrgangi

38.21.21

Þjónusta við sorpurðun

38.21.22

Önnur urðunarþjónusta
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38.21.23

Þjónusta við brennslu á hættulausum úrgangi

38.21.29

Önnur förgunarþjónusta á hættulausum úrgangi

38.21.3

Úrgangur lífrænna leysa

38.21.30

Úrgangur lífrænna leysa

38.21.4

Aska og leifar frá brennslu úrgangs

38.21.40

Aska og leifar frá brennslu úrgangs

38.21.5

Kögglaður úrgangur frá heimilum og fyrirtækjum

38.21.50

Kögglaður úrgangur frá heimilum og fyrirtækjum

38.22

Þjónusta tengd meðferð og förgun á hættulegum úrgangi

38.22.1

Þjónusta tengd meðferð á kjarnorkuúrgangi og öðrum hættulegum úrgangi

38.22.11

Þjónusta tengd meðferð á kjarnorkuúrgangi

38.22.19

Önnur þjónusta tengd meðferð á hættulegum úrgangi

38.22.2

Þjónusta tengd förgun á kjarnorkuúrgangi og öðrum hættulegum úrgangi

38.22.21

Þjónusta tengd förgun á kjarnorkuúrgangi

38.22.29

Önnur þjónusta tengd förgun á hættulegum úrgangi

38.3

Endurvinnsluþjónusta, endurunnið hráefni

38.31

Niðurrifsþjónusta á flökum

38.31.1

Niðurrifsþjónusta á flökum

38.31.11

Niðurrif skipa

38.31.12

Niðurrifsþjónusta á notuðum bifreiðum, tölvum, sjónvörpum og öðrum tækjum

38.32

Endurvinnsluþjónusta á flokkuðu efni, endurunnið hráefni

38.32.1

Endurvinnsluþjónusta á flokkuðu efni

38.32.11

Endurvinnsluþjónusta á flokkuðu efni úr málmi

38.32.12

Endurvinnsluþjónusta á flokkuðu málmlausu efni

38.32.13

Köggluð kol, ót.a. (framleidd úr margs konar mismunandi iðnaðarúrgangi o.s.frv.)

38.32.2

Endurunnir málmar

38.32.21

Endurunnin hráefni eðalmálma

38.32.22

Endurunnin hráefni járnríkra málma

38.32.23

Endurunnið hráefni kopars

38.32.24

Endurunnið hráefni nikkels

38.32.25

Endurunnið hráefni áls

38.32.29

Endurunnin hráefni annarra málma

38.32.3

Endurunnin hráefni málmalausra efna

38.32.31

Endurunnið hráefni glers

38.32.32

Endurunnið hráefni pappírs og pappa

38.32.33

Endurunnið hráefni plasts

38.32.34

Endurunnið hráefni gúmmís

38.32.35

Endurunnið hráefni textíls

38.32.39

Endurunnin hráefni annarra málmlausra efna
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39

Afmengunarþjónusta og önnur þjónusta tengd meðhöndlun úrgangs

39.0

Afmengunarþjónusta og önnur þjónusta tengd meðhöndlun úrgangs

39.00

Afmengunarþjónusta og önnur þjónusta tengd meðhöndlun úrgangs

39.00.1

Afmengunar- og hreinsunarþjónusta

39.00.11

Afmengunar- og hreinsunarþjónusta jarðvegs og grunnvatns

39.00.12

Afmengunar- og hreinsunarþjónusta yfirborðsvatns

39.00.13

Afmengunar- og hreinsunarþjónusta lofts

39.00.14

Afmengunarþjónusta bygginga

39.00.2

Önnur afmengunarþjónusta og þjónusta tengd sérhæfðum mengunarvörnum

39.00.21

Afmengun afmarkaðs svæðis, þjónusta við stýringu og vöktun og önnur afmengunarþjónusta á staðnum

39.00.22

Önnur afmengunarþjónusta

39.00.23

Önnur þjónusta tengd sérhæfðum mengunarvörnum

F

BYGGINGARSTARFSEMI OG MANNVIKRJAGERÐ

41

Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð

41.0

Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð

41.00

Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð

41.00.1

Íbúðarhús

41.00.11

Einbýlishús

41.00.12

Tvíbýlishús

41.00.13

Fjölbýlishús

41.00.14

Sambýli

41.00.2

Byggingar aðrar en íbúðabyggingar

41.00.21

Iðnaðarhúsnæði

41.00.22

Landbúnaðarbyggingar, ekki íbúðabyggingar

41.00.23

Skrifstofubyggingar

41.00.24

Byggingar fyrir heildsölu- og smásöluverslun

41.00.25

Umferðar- og samgöngubyggingar

41.00.26

Geymar, síló og vörugeymslur

41.00.27

Hótel og áþekkar byggingar

41.00.28

Byggingar fyrir afþreyingu, byggingar fyrir menntun, sjúkrahús, meðferðarheimili eða byggingar fyrir trúariðkun

41.00.29

Annað húsnæði en íbúðarhúsnæði

41.00.3

Byggingarframkvæmdir við íbúðarhúsnæði (nýbyggingar, viðbætur, breytingar og endurbætur)

41.00.31

Byggingarframkvæmdir við einbýlishús

41.00.32

Byggingarframkvæmdir við tvíbýlishús

41.00.33

Byggingarframkvæmdir við fjölbýlishús

41.00.34

Byggingarframkvæmdir við sambýli

41.00.4

Byggingarframkvæmdir við annað húsnæði en íbúðarhúsnæði (nýbyggingar, viðbætur, breytingar og endurbætur)

41.00.41

Byggingarframkvæmdir við iðnaðarhúsnæði

41.00.42

Byggingarframkvæmdir við landbúnaðarbyggingar aðrar en íbúðarhúsnæði
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41.00.43

Byggingarframkvæmdir við skrifstofubyggingar

41.00.44

Byggingarframkvæmdir við byggingar fyrir heildsölu- og smásöluverslun

41.00.45

Byggingarframkvæmdir við umferðar- og samgöngubyggingar

41.00.46

Byggingarframkvæmdir við geyma, síló og vörugeymslur

41.00.47

Byggingarframkvæmdir við hótel og áþekkar byggingar

41.00.48

Byggingarframkvæmdir við byggingar fyrir afþreyingu, byggingar fyrir menntun, sjúkrahús, meðferðarheimili og byggingar fyrir
trúariðkun

41.00.49

Byggingarframkvæmdir við aðrar byggingar en íbúðarhúsnæði

42

Byggingarframkvæmdir

42.1

Vegir og járnbrautir, byggingarframkvæmdir við vegi og járnbrautir

42.11

Vegir og hraðbrautir, byggingarframkvæmdir við vegi og hraðbrautir

42.11.1

Hraðbrautir, vegir, götur og aðrar umferðargötur eða göngustígar og flugbrautir

42.11.10

Hraðbrautir, vegir, götur og aðrar umferðargötur eða göngustígar og flugbrautir

42.11.2

Byggingarframkvæmdir við hraðbrautir, vegi, götur og aðrar umferðargötur eða göngustíga og flugbrautir

42.11.20

Byggingarframkvæmdir við hraðbrautir, vegi, götur og aðrar umferðargötur eða göngustíga og flugbrautir

42.12

Járnbrautir og neðanjarðarjárnbrautir, byggingarframkvæmdir við járnbrautir og neðanjarðarjárnbrautir

42.12.1

Járnbrautir og neðanjarðarjárnbrautir

42.12.10

Járnbrautir og neðanjarðarjárnbrautir

42.12.2

Byggingarframkvæmdir við járnbrautir og neðanjarðarjárnbrautir

42.12.20

Byggingarframkvæmdir við járnbrautir og neðanjarðarjárnbrautir

42.13

Brýr og jarðgöng, byggingarframkvæmdir við brýr og jarðgöng

42.13.1

Brýr og jarðgöng

42.13.10

Brýr og jarðgöng

42.13.2

Byggingarframkvæmdir við brýr og jarðgöng

42.13.20

Byggingarframkvæmdir við brýr og jarðgöng

42.2

Mannvirki og byggingarframkvæmdir við þjónustumannvirki

42.21

Mannvirki og byggingarframkvæmdir við þjónustumannvirki fyrir efni í fljótandi formi

42.21.1

Þjónustumannvirki fyrir efni í fljótandi formi

42.21.11

Lagnir fyrir efni í fljótandi formi sem fara um langan veg

42.21.12

Svæðisbundnar lagnir fyrir efni í fljótandi formi

42.21.13

Áveitukerfi (skurðir), stofnlögn í vatnsveitu og lagnamannvirki, vatnshreinsistöðvar, skólplosunarstöðvar og dælustöðvar

42.21.2

Byggingarframkvæmdir við þjónustumannvirki fyrir efni í fljótandi formi

42.21.21

Byggingarframkvæmdir við lagnir sem fara um langan veg

42.21.22

Byggingarframkvæmdir við svæðisbundnar lagnir, þ.m.t. fylgivinna

42.21.23

Byggingarframkvæmdir við áveitukerfi (skurði), stofnlagnir í vatnsveitu og lagnir, vatnshreinsistöðvar, skólplosunarstöðvar og
dælustöðvar

42.21.24

Borun vatnsbrunna og uppsetning rotþróakerfa

42.22

Mannvirki og byggingarframkvæmdir við þjónustumannvirki fyrir rafmagn og fjarskipti

42.22.1

Þjónustumannvirki fyrir rafmagn og fjarskipti
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42.22.11

Raf- og fjarskiptalínur sem liggja um langan veg

42.22.12

Svæðisbundnar raf- og fjarskiptalínur

42.22.13

Orkuver

42.22.2

Byggingarframkvæmdir við þjónustumannvirki fyrir rafmagn og fjarskipti

42.22.21

Byggingarframkvæmdir við raf- og fjarskiptalínur sem liggja um langan veg

42.22.22

Byggingarframkvæmdir við svæðisbundnar raf- og fjarskiptalínur

42.22.23

Byggingarframkvæmdir við orkuver

42.9

Mannvirki og byggingarframkvæmdir við önnur mannvirki

42.91

Mannvirki og byggingarframkvæmdir við vatnsmannvirki

42.91.1

Strand- og hafnarmannvirki, virkjanir, skipastigar og tengd vökvaaflfræðileg mannvirki

42.91.10

Strand- og hafnarmannvirki, virkjanir, skipastigar og tengd vökvaaflfræðileg mannvirki

42.91.2

Byggingarframkvæmdir við strand- og hafnarmannvirki, virkjanir, skipastiga og tengd vökvaaflfræðileg mannvirki

42.91.20

Byggingarframkvæmdir við strand- og hafnarmannvirki, virkjanir, skipastiga og tengd vökvaaflfræðileg mannvirki

42.99

Mannvirki og byggingarframkvæmdir við önnur mannvirki, ót.a.

42.99.1

Önnur mannvirkjagerð

42.99.11

Námu- og framleiðslumannvirki

42.99.12

Íþrótta- og tómstundamannvirki

42.99.19

Önnur mannvirkjagerð, ót.a.

42.99.2

Byggingarframkvæmdir við aðra mannvirkjagerð

42.99.21

Byggingarframkvæmdir við námu- og framleiðslumannvirki

42.99.22

Byggingarframkvæmdir við íþróttaleikvanga og -velli utandyra

42.99.29

Byggingarframkvæmdir við mannvirkjagerð, ót.a.

43

Sérhæfðar byggingarframkvæmdir

43.1

Niðurrif og undirbúningsframkvæmdir á byggingarstað

43.11

Vinna við niðurrif

43.11.1

Vinna við niðurrif

43.11.10

Vinna við niðurrif

43.12

Undirbúningsframkvæmdir á byggingarstað

43.12.1

Undirbúningsframkvæmdir á byggingarstað

43.12.11

Undirbúningsvinna á jarðvegi og grunni, hreinsun

43.12.12

Gröftur og jarðvegsvinna

43.13

Vinna við tilraunaboranir og borun

43.13.1

Vinna við tilraunaboranir og borun

43.13.10

Vinna við tilraunaboranir og borun

43.2

Vinna við uppsetningu raflagna, pípulagna og annarra byggingalagna

43.21

Vinna við uppsetningu raflagna

43.21.1

Vinna við uppsetningu raflagna

43.21.10

Vinna við uppsetningu raflagna
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43.22

Vinna við uppsetningu pípulagna, hitunar- og loftræstingarlagna

43.22.1

Vinna við uppsetningu vatns-, frárennslis-, hita- og loftræstingarlagna

43.22.11

Lagning vatns- og frárennslislagna

43.22.12

Vinna við uppsetningu hitunar- og loftræstilagna

43.22.2

Vinna við uppsetningu gaslagna

43.22.20

Vinna við uppsetningu gaslagna

43.29

Önnur vinna við uppsetningu í mannvirki

43.29.1

Önnur vinna við uppsetningu í mannvirki

43.29.11

Vinna við einangrun

43.29.12

Vinna við uppsetningu girðinga og handriða

43.29.19

Önnur vinna við uppsetningu, ót.a.

43.3

Vinna við frágang bygginga

43.31

Vinna við múrverk

43.31.1

Vinna við múrverk

43.31.10

Vinna við múrverk

43.32

Vinna við uppsetningu innréttinga

43.32.1

Vinna við uppsetningu innréttinga

43.32.10

Vinna við uppsetningu innréttinga

43.33

Vinna við lagningu gólf- og veggefna

43.33.1

Vinna við flísalögn

43.33.10

Vinna við flísalögn

43.33.2

Önnur vinna við lagningu gólf- og veggefna og veggfóðrun

43.33.21

Vinna við slípað steingólf með marmara, granít og steinflögur

43.33.29

Önnur vinna við lagningu gólf- og veggefna og veggfóðrun, ót.a.

43.34

Vinna við málningu og glerjun

43.34.1

Málningarvinna

43.34.10

Málningarvinna

43.34.2

Vinna við glerjun

43.34.20

Vinna við glerjun

43.39

Önnur vinna við frágang bygginga

43.39.1

Önnur vinna við frágang bygginga

43.39.11

Vinna við uppsetningu skreytinga

43.39.19

Önnur vinna við frágang bygginga, ót.a.

43.9

Aðrar sérhæfðar byggingarframkvæmdir

43.91

Vinna við þaklögn

43.91.1

Vinna við þaklögn

43.91.11

Vinna við þakburðarvirki

43.91.19

Önnur vinna við þaklögn
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43.99

Aðrar sérhæfðar byggingarframkvæmdir, ót.a.

43.99.1

Vinna við þéttingu gegn vatnsleka

43.99.10

Vinna við þéttingu gegn vatnsleka

43.99.2

Vinna við verkpalla

43.99.20

Vinna við verkpalla

43.99.3

Vinna við að reka niður burðarstólpa, undirstöðuvinna

43.99.30

Vinna við að reka niður burðarstólpa, undirstöðuvinna

43.99.4

Vinna við steinsteypu

43.99.40

Vinna við steinsteypu

43.99.5

Vinna við uppsetningu stálburðareininga

43.99.50

Vinna við uppsetningu stálburðareininga

43.99.6

Vinna við múrverk og múrsteinslögn

43.99.60

Vinna við múrverk og múrsteinslögn

43.99.7

Vinna við samsetningu og uppsetningu forsmíðaðra eininga

43.99.70

Vinna við samsetningu og uppsetningu forsmíðaðra eininga

43.99.9

Sérhæfðar byggingarframkvæmdir, ót.a.

43.99.90

Sérhæfðar byggingarframkvæmdir, ót.a.

G

HEILD- OG SMÁSÖLUVERSLUN, VIÐGERÐARÞJÓNUSTA Á VÉLKNÚNUM ÖKUTÆKJUM OG BIFHJÓLUM

45

Þjónusta við sölu, viðgerðir og viðhald á vélknúnum ökutækjum og tengivögnum

45.1

Bifreiðasala

45.11

Sala bíla og léttra vélknúinna ökutækja

45.11.1

Heildverslun með bíla og létt vélknúin ökutæki

45.11.11

Heildverslun með vélknúna farþegabíla

45.11.12

Heildverslun með sérbúna vélknúna farþegabíla eins og sjúkrabifreiðar og smárútur o.s.frv., og vélknúin ökutæki fyrir utanvegaakstur
(að þyngd ≤ 3,5 tonn)

45.11.2

Smásala úr sérverslunum á bílum og léttum vélknúnum ökutækjum

45.11.21

Smásala úr sérverslunum á nýjum vélknúnum farþegabílum

45.11.22

Smásala úr sérverslunum á notuðum vélknúnum farþegabílum

45.11.23

Smásala úr sérverslunum á nýjum sérbúnum vélknúnum farþegabílum s.s. sjúkrabifreiðum og smárútum o.s.frv., og vélknúnum
ökutækjum fyrir utanvegaakstur (að þyngd ≤ 3,5 tonn)

45.11.24

Smásala úr sérverslunum á notuðum sérbúnum vélknúnum farþegabílum s.s. sjúkrabifreiðum og smárútum o.s.frv., og vélknúnum
ökutækjum fyrir utanvegaakstur (að þyngd ≤ 3,5 tonn)

45.11.3

Önnur smásala á bílum og léttum, vélknúnum ökutækjum

45.11.31

Net-smásala á bílum og léttum, vélknúnum ökutækjum

45.11.39

Önnur smásala á bílum og léttum, vélknúnum ökutækjum, ót.a.

45.11.4

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með bíla og létt, vélknúin ökutæki

45.11.41

Net-heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með bíla og létt, vélknúin ökutæki

45.11.49

Önnur heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með bíla og létt, vélknúin ökutæki

45.19

Viðskipti með önnur vélknúin ökutæki

45.19.1

Heildverslun með önnur vélknúin ökutæki
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45.19.11

Heildverslun með vörubifreiðar, vöruflutningabíla, eftirvagna, festivagna og almenningsvagna

45.19.12

Heildverslun með farartæki til útilegu s.s. hjólhýsi og húsbíla

45.19.2

Smásala úr sérverslunum á öðrum, vélknúnum ökutækjum

45.19.21

Smásala úr sérverslunum á vörubifreiðum, vöruflutningabílum, eftirvögnum, festivögnum og almenningsvögnum

45.19.22

Smásala úr sérverslunum á farartækjum til útilegu s.s. hjólhýsum og húsbílum

45.19.3

Önnur smásala á öðrum vélknúnum ökutækjum

45.19.31

Net-smásala á öðrum vélknúnum ökutækjum

45.19.39

Önnur smásala á vélknúnum ökutækjum, ót.a.

45.19.4

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með önnur vélknúin ökutæki

45.19.41

Net-heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með önnur vélknúin ökutæki

45.19.49

Önnur heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með önnur vélknúin ökutæki

45.2

Viðhalds- og viðgerðarþjónusta á vélknúnum ökutækjum

45.20

Viðhalds- og viðgerðarþjónusta á vélknúnum ökutækjum

45.20.1

Viðhalds- og viðgerðarþjónusta á bílum og léttum vöruflutningafarartækjum

45.20.11

Hefðbundin viðhalds- og viðgerðarþjónusta (þó ekki viðgerðir á rafkerfi, hjólbörðum og yfirbyggingu) á bílum og léttum
vöruflutningafarartækjum

45.20.12

Viðgerðarþjónusta á rafkerfi bíla og léttra vöruflutningafarartækja

45.20.13

Dekkjaviðgerðarþjónusta, þ.m.t. hjóla- og jafnvægisstillingar, bíla og léttra vöruflutningafarartækja

45.20.14

Viðgerðarþjónusta á yfirbyggingu og áþekk þjónusta (hurðir, læsingar, gluggar, endursprautun, réttingar) bíla og léttra
vöruflutningafarartækja

45.20.2

Viðhalds- og viðgerðarþjónusta á öðrum vélknúnum ökutækjum

45.20.21

Hefðbundin viðhalds- og viðgerðarþjónusta (þó ekki viðgerðir á rafkerfi og yfirbyggingu) á öðrum vélknúnum ökutækjum

45.20.22

Viðgerðarþjónusta á rafkerfum annarra vélknúinna ökutækja

45.20.23

Viðgerðarþjónusta á yfirbyggingu og áþekk þjónusta (hurðir, læsingar, gluggar, endursprautun, réttingar) á öðrum vélknúnum
ökutækjum

45.20.3

Bílaþvotta- og bónþjónusta og áþekk þjónusta

45.20.30

Bílaþvotta- og bónþjónusta og áþekk þjónusta

45.3

Viðskipti með varahluti og aukabúnað í vélknúin ökutæki

45.31

Heildverslun með varahluti og aukabúnað í vélknúin ökutæki

45.31.1

Heildverslun með varahluti og aukabúnað í vélknúin ökutæki

45.31.11

Heildverslun með gúmmíhjólbarða og hjólbarðaslöngur

45.31.12

Heildverslun með aðra varahluti og aukabúnað í vélknúin ökutæki

45.31.2

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með varahluti og aukabúnað í vélknúin ökutæki

45.31.20

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með varahluti og aukabúnað í vélknúin ökutæki

45.32

Smásala á varahlutum og aukabúnaði í vélknúin ökutæki

45.32.1

Smásala úr sérverslunum á varahlutum og aukabúnaði í vélknúin ökutæki

45.32.11

Smásala úr sérverslunum á hjólbörðum

45.32.12

Smásala úr sérverslunum á öðrum varahlutum og aukabúnaði fyrir vélknúin ökutæki
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45.32.2

Önnur smásala á varahlutum og aukabúnaði fyrir vélknúin ökutæki

45.32.21

Net-smásala á varahlutum og aukabúnaði fyrir vélknúin ökutæki

45.32.22

Net-smásala á varahlutum og aukabúnaði fyrir vélknúin ökutæki

45.32.29

Önnur smásala á varahlutum og aukabúnaði fyrir vélknúin ökutæki, ót.a.

45.4

Sölu-, viðhalds- og viðgerðarþjónusta á bifhjólum og varahlutum og aukabúnaði í þau

45.40

Sölu-, viðhalds- og viðgerðarþjónusta á bifhjólum og varahlutum og aukabúnaði í þau

45.40.1

Heildverslun með bifhjól og varahluti og aukabúnað í þau

45.40.10

Heildverslun með bifhjól og varahluti og aukabúnað í þau

45.40.2

Smásala á bifhjólum og varahlutum og aukabúnaði í þau úr sérverslunum

45.40.20

Smásala á bifhjólum og varahlutum og aukabúnaði í þau úr sérverslunum

45.40.3

Önnur smásala á bifhjólum og varahlutum og aukabúnaði í þau

45.40.30

Önnur smásala á bifhjólum og varahlutum og aukabúnaði í þau

45.40.4

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með bifhjól og varahluti og aukabúnað í þau

45.40.40

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með bifhjól og varahluti og aukabúnað í þau

45.40.5

Viðhalds- og viðgerðarþjónusta á vélhjólum

45.40.50

Viðhalds- og viðgerðarþjónusta á vélhjólum

46

Heildverslun, þó ekki með vélknúin ökutæki og bifhjól

46,1

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi

46.11

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með hráefni úr landbúnaði, lifandi dýr, textílhráefni og hálfunnar vörur

46.11.1

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með hráefni úr landbúnaði, lifandi dýr, textílhráefni og hálfunnar vörur

46.11.11

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með lifandi dýr

46.11.12

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með blóm og plöntur

46.11.19

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með önnur hráefni úr landbúnaði, textílhráefni og hálfunnar vörur

46.12

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með eldsneyti, málmgrýti, málma og íðefni til iðnaðarnota

46.12.1

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með eldsneyti, málmgrýti, málma og íðefni til iðnaðarnota

46.12.11

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með fast, fljótandi og loftkennt eldsneyti og skyldar vörur

46.12.12

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með málmgrýti og málma í frumgerðum

46.12.13

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með íðefni til iðnaðarnota, áburð og efnaafurðir til nota í landbúnaði

46.13

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með timbur og byggingarefni

46.13.1

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með timbur og byggingarefni

46.13.11

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með timbur og afurðir timburs

46.13.12

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með byggingarefni

46.14

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með vélbúnað, búnað til iðnaðar, skip og loftför

46.14.1

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með vélbúnað, búnað til iðnaðar, skip og loftför

46.14.11

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með tölvur, hugbúnað, rafeinda- og fjarskiptabúnað og annan skrifstofubúnað
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46.14.12

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með skip, loftför og önnur flutningatæki, ót.a.

46.14.19

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með annan vélbúnað og búnað til iðnaðar, ót.a.

46.15

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með húsgögn, heimilisbúnað og járnvöru

46.15.1

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með húsgögn, heimilisbúnað og járnvöru

46.15.11

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með húsgögn

46.15.12

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með útvörp, sjónvörp og myndbandstæki

46.15.13

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með járnvöru og handverkfæri

46.15.19

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með mataráhöld og muni til heimilisnota, ót.a.

46.16

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með textílefni, fatnað, loðfeldi, skófatnað og leðurvörur

46.16.1

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með textílefni, fatnað, loðfeldi, skófatnað og leðurvörur

46.16.11

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með textílefni

46.16.12

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með fatnað, loðfeldi og skófatnað

46.16.13

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með leðurvörur og fylgihluti til ferðalaga

46.17

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með matvæli, drykkjarvöru og tóbak

46.17.1

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með matvæli, drykkjarvöru og tóbak

46.17.11

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með matvæli

46.17.12

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með drykkjarvöru

46.17.13

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með tóbak

46.18

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með aðrar sérstakar afurðir

46.18.1

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með aðrar sérstakar afurðir

46.18.11

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með lyfja- og lækningavörur, ilmvötn og hreinlætisvörur og hreingerningarefni

46.18.12

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með spil og leikföng, íþróttavörur, reiðhjól, bækur, dagblöð, tímarit og ritföng,
hljóðfæri, úr, klukkur og skartgripi, ljósmynda- og sjóntæki

46.18.19

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með aðrar sérstakar afurðir, ót.a.

46.19

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með margskonar vöru

46.19.1

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með margskonar vöru

46.19.10

Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með margskonar vöru

46.2

Heildverslun með hráefni úr landbúnaði og lifandi dýr

46.21

Heildverslun með korn, óunnið tóbak, fræ og dýrafóður

46.21.1

Heildverslun með korn, fræ og dýrafóður

46.21.11

Heildverslun með korn

46.21.12

Heildverslun með fræ (önnur en olíufræ)

46.21.13

Heildverslun með olíufræ og olíuríka ávexti

46.21.14

Heildverslun með dýrafóður

46.21.19

Heildverslun með önnur hráefni úr landbúnaði, ót.a.

46.21.2

Heildverslun með óunnið tóbak
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46.21.20

Heildverslun með óunnið tóbak

46.22

Heildverslun með blóm og plöntur

46.22.1

Heildverslun með blóm og plöntur

46.22.10

Heildverslun með blóm og plöntur

46.23

Heildverslun með lifandi dýr

46.23.1

Heildverslun með lifandi dýr

46.23.10

Heildverslun með lifandi dýr

46.24

Heildverslun með húðir, skinn og leður

46.24.1

Heildverslun með húðir, skinn og leður

46.24.10

Heildverslun með húðir, skinn og leður

46.3

Heildverslun með matvæli, drykkjarvöru og tóbak

46.31

Heildverslun með ávexti og grænmeti

46.31.1

Heildverslun með ávexti og grænmeti

46.31.11

Heildverslun með ferska ávexti og grænmeti

46.31.12

Heildverslun með unna ávexti og grænmeti

46.32

Heildverslun með kjöt og kjötafurðir

46.32.1

Heildverslun með kjöt og kjötafurðir

46.32.11

Heildverslun með kjöt (þ.m.t. alifuglakjöt)

46.32.12

Heildverslun með kjötafurðir (þ.m.t. alifuglaafurðir)

46.33

Heildverslun með mjólkurvörur, egg, matarolíu og -feiti

46.33.1

Heildverslun með mjólkurvörur, egg, matarolíu og -feiti

46.33.11

Heildverslun með mjólkurvörur

46.33.12

Heildverslun með egg

46.33.13

Heildverslun með matarolíu og -feiti

46.34

Heildverslun með drykkjarvörur

46.34.1

Heildverslun með drykkjarvörur

46.34.11

Heildverslun með safa, ölkelduvatn, gosdrykki og aðra óáfenga drykki

46.34.12

Heildverslun með áfenga drykki

46.35

Heildverslun með tóbaksvörur

46.35.1

Heildverslun með tóbaksvörur

46.35.10

Heildverslun með tóbaksvörur

46.36

Heildverslun með sykur, súkkulaði og sælgæti

46.36.1

Heildverslun með sykur, súkkulaði og sælgæti

46.36.11

Heildverslun með sykur

46.36.12

Heildverslun með brauðvörur

46.36.13

Heildverslun með súkkulaði og sælgæti

46.37

Heildverslun með kaffi, te, kakó og krydd

46.37.1

Heildverslun með kaffi, te, kakó og krydd

46.37.10

Heildverslun með kaffi, te, kakó og krydd
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46.38

Heildverslun með önnur matvæli, þ.m.t. fisk, krabbadýr og lindýr

46.38.1

Heildverslun með fisk, krabbadýr og lindýr

46.38.10

Heildverslun með fisk, krabbadýr og lindýr

46.38.2

Heildverslun með önnur matvæli

46.38.21

Heildverslun með jafnblönduð matvæli og sérfæði

46.38.29

Heildverslun með önnur matvæli, ót.a.

46.39

Blönduð heildverslun með matvæli, drykkjarvöru og tóbak

46.39.1

Heildverslun með önnur matvæli, drykkjarvöru og tóbak

46.39.11

Blönduð heildverslun með frosin matvæli

46.39.12

Blönduð heildverslun með ófrosin matvæli, drykkjarvöru og tóbak

46.4

Heildverslun með vörur til heimilisnota

46.41

Heildverslun með textílefni

46.41.1

Heildverslun með textílefni

46.41.11

Heildverslun með garn

46.41.12

Heildverslun með vefnað

46.41.13

Heildverslun með lín til heimilisnota, gluggatjöld og ýmiss konar búsáhöld úr textílefnum

46.41.14

Heildverslun með smáhluti sem fylgja textílvörum

46.42

Heildverslun með fatnað og skófatnað

46.42.1

Heildverslun með fatnað og skófatnað

46.42.11

Heildverslun með fatnað

46.42.12

Heildverslun með skófatnað

46.43

Heildverslun með rafknúin heimilistæki

46.43.1

Heildverslun með rafknúin heimilistæki

46.43.11

Heildverslun með rafknúin heimilistæki, þó ekki útvörp, sjónvörp og ljósmyndavörur

46.43.12

Heildverslun með útvarps-, sjónvarps- og myndflutningsbúnað og stafræn myndtæki (DVD)

46.43.13

Heildverslun með hljómplötur, hljóð- og myndbönd, geisladiska og stafræna mynddiska (DVD-diska) (þó ekki óátekin bönd)

46.43.14

Heildverslun með ljósmyndabúnað og sjóntæki

46.44

Heildverslun með postulín, glervöru og hreingerningarefni

46.44.1

Heildverslun með postulín, glervöru og hreingerningarefni

46.44.11

Heildverslun með glervöru, postulín og leirvöru

46.44.12

Heildverslun með hreingerningarefni

46.45

Heildverslun með ilmvötn og snyrtivörur

46.45.1

Heildverslun með ilmvötn og snyrtivörur

46.45.10

Heildverslun með ilmvötn og snyrtivörur

46.46

Heildverslun með lyf og lækningavörur

46.46.1

Heildverslun með lyf og lækningavörur

46.46.11

Heildverslun með hráefni til lyfjagerðar og lyf

46.46.12

Heildverslun með tæki og búnað til skurð- og bæklunarlækninga

46.47

Heildverslun með húsgögn, teppi og ljósabúnað
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46.47.1

Heildverslun með húsgögn, teppi og ljósabúnað

46.47.11

Heildverslun með húsgögn

46.47.12

Heildverslun með ljósabúnað

46.47.13

Heildverslun með gólfteppi og gólfmottur

46.48

Heildverslun með úr og skartgripi

46.48.1

Heildverslun með úr og skartgripi

46.48.10

Heildverslun með úr og skartgripi

46.49

Heildverslun með aðrar vörur til heimilisnota

46.49.1

Heildverslun með mataráhöld og heimilisbúnað úr málmi, tágasmíðavörur, korkvörur og önnur búsáhöld, ót.a.

46.49.11

Heildverslun með mataráhöld og heimilisbúnað úr málmi

46.49.12

Heildverslun með tága-, kork- og beykisvörur og aðrar viðarvörur

46.49.19

Heildverslun með búsáhöld og heimilisbúnað, ót.a.

46.49.2

Heildverslun með bækur, tímarit og ritföng

46.49.21

Heildverslun með bækur

46.49.22

Heildverslun með tímarit og dagblöð

46.49.23

Heildverslun með ritföng

46.49.3

Heildverslun með aðrar neytendavörur

46.49.31

Heildverslun með hljóðfæri

46.49.32

Heildverslun með spil og leikföng

46.49.33

Heildverslun með íþróttavörur (þ.m.t. reiðhjól)

46.49.34

Heildverslun með leðurvörur og fylgihluti til ferðalaga

46.49.35

Heildverslun með frímerki og mynt

46.49.36

Heildverslun með minjagripi og listmuni

46.49.39

Heildverslun með aðrar neytendavörur, ót.a.

46.5

Heildverslun með upplýsinga- og fjarskiptabúnað

46.51

Heildverslun með tölvur, jaðartæki fyrir tölvur og hugbúnað

46.51.1

Heildverslun með tölvur, jaðartæki fyrir tölvur og hugbúnað

46.51.10

Heildverslun með tölvur, jaðartæki fyrir tölvur og hugbúnað

46.52

Heildverslun með rafeinda- og fjarskiptabúnað og tengda hluti

46.52.1

Heildverslun með rafeinda- og fjarskiptabúnað og tengda hluti

46.52.11

Heildverslun með fjarskiptabúnað og tengda hluti

46.52.12

Heildverslun með rafeindabúnað og tengda hluti

46.52.13

Heildverslun með óátekin hljóð- og myndbönd og disklinga, segul- og ljóslestrardiska CD og DVD

46.6

Heildverslun með annan vélbúnað, tæki og búnað

46.61

Heildverslun með landbúnaðarvélar, tæki og búnað

46.61.1

Heildverslun með landbúnaðarvélar, tæki og búnað

46.61.11

Heildverslun með landbúnaðar- og skógræktarvélar, tæki og búnað, þ.m.t. dráttarvélar

46.61.12

Heildverslun með garðflata- og garðyrkjuáhöld, tæki og búnað

46.62

Heildverslun með smíðavélar
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46.62.1

Heildverslun með smíðavélar

46.62.11

Heildverslun með smíðavélar til trésmíða

46.62.12

Heildverslun með smíðavélar fyrir málm

46.62.19

Heildverslun með smíðavélar fyrir smíði úr öðrum efnum

46.63

Heildverslun með vélbúnað til námavinnslu, byggingarstarfsemi og mannvirkjagerðar

46.63.1

Heildverslun með vélbúnað til námavinnslu, byggingarstarfsemi og mannvirkjagerðar

46.63.10

Heildverslun með vélbúnað til námavinnslu, byggingarstarfsemi og mannvirkjagerðar

46.64

Heildverslun með vélar til textíliðnaðar og sauma- og prjónavélar

46.64.1

Heildverslun með vélar til textíliðnaðar og sauma- og prjónavélar

46.64.10

Heildverslun með vélar til textíliðnaðar og sauma- og prjónavélar

46.65

Heildverslun með skrifstofuhúsgögn

46.65.1

Heildverslun með skrifstofuhúsgögn

46.65.10

Heildverslun með skrifstofuhúsgögn

46.66

Heildverslun með aðrar skrifstofuvélar og búnað

46.66.1

Heildverslun með aðrar skrifstofuvélar og búnað

46.66.10

Heildverslun með aðrar skrifstofuvélar og búnað

46.69

Heildverslun með aðrar vélar og búnað

46.69.1

Heildverslun með aðrar vélar og búnað

46.69.11

Heildverslun með flutningatæki önnur en vélknúin ökutæki, bifhjól og reiðhjól

46.69.12

Heildverslun með fylgihluti fyrir vélbúnað og tæki

46.69.13

Heildverslun með lyfti- og færslubúnað

46.69.14

Heildverslun með vélar til notkunar í matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksiðnaði

46.69.15

Heildverslun með sérhæfðan rafmagnsvélbúnað og efni

46.69.16

Heildverslun með vopn og skotfæri

46.69.19

Heildverslun með annan almennan og sérhæfðan vélbúnað og tæki

46.7

Önnur sértæk heildverslun

46.71

Heildverslun með fast, fljótandi og loftkennt eldsneyti og skyldar vörur

46.71.1

Heildverslun með fast, fljótandi og loftkennt eldsneyti og skyldar vörur

46.71.11

Heildverslun með eldsneyti í föstu formi

46.71.12

Heildverslun með bensín fyrir hreyfla, þ.m.t. flugvélabensín

46.71.13

Heildverslun með annað fljótandi og gaskennt eldsneyti og skyldar vörur

46.72

Heildverslun með málma og málmgrýti

46.72.1

Heildverslun með málma og málmgrýti

46.72.11

Heildverslun með járngrýti

46.72.12

Heildverslun með málmgrýti, annað en járngrýti

46.72.13

Heildverslun með járn og stál í frumgerðum

46.72.14

Heildverslun með járnlausa málma í frumgerðum

46.73

Heildverslun með timbur, byggingarefni og hreinlætistæki
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46.73.1

Heildverslun með timbur, byggingarefni og hreinlætistæki

46.73.11

Heildverslun með óunna trjáboli

46.73.12

Heildverslun með vörur sem eru frumunnar úr viði

46.73.13

Heildverslun með hreinlætistæki

46.73.14

Heildverslun með málningu, lökk og lakkmálningu

46.73.15

Heildverslun með plötugler

46.73.16

Heildverslun með aðrar byggingarvörur

46.73.17

Heildverslun með veggfóður

46.73.18

Heildverslun með gólfefni (þó ekki gólfábreiður)

46.74

Heildverslun með járnvöru, tæki og búnað til pípu- og hitalagna

46.74.1

Heildverslun með járnvöru, tæki og búnað til pípu- og hitalagna

46.74.11

Heildverslun með járnvöru

46.74.12

Heildverslun með tæki og búnað til pípu- og hitalagna

46.74.13

Heildverslun með handverkfæri

46.75

Heildverslun með efnavörur

46.75.1

Heildverslun með efnavörur

46.75.11

Heildverslun með áburð og efnaafurðir til nota í landbúnaði

46.75.12

Heildverslun með íðefni til iðnaðarnota

46.76

Heildverslun með aðrar hálfunnar vörur

46.76.1

Heildverslun með aðrar hálfunnar vörur

46.76.11

Heildverslun með pappír og pappa

46.76.12

Heildverslun með textíltrefjar

46.76.13

Heildverslun með plast og gúmmí í frumgerðum

46.76.19

Heildverslun með hráefni og hálfunnar vörur, aðrar en landbúnaðarvörur, ót.a.

46.77

Heildverslun með úrgangsefni og brotajárn

46.77.1

Heildverslun með úrgangsefni og brotajárn

46.77.10

Heildverslun með úrgangsefni og brotajárn

46.9

Blönduð heildverslun

46.90

Blönduð heildverslun

46.90.1

Blönduð heildverslun

46.90.10

Blönduð heildverslun

47

Smásala, þó ekki á vélknúnum ökutækjum og bifhjólum

47.0

Smásala, þó ekki á vélknúnum ökutækjum og bifhjólum

47.00

Smásala, þó ekki á vélknúnum ökutækjum og bifhjólum

47.00.1

Smásala á ávöxtum, grænmeti, kjöti, fiski, brauðvörum og mjólkurvörum og eggjum

47.00.11

Smásala á ferskum ávöxtum og grænmeti

47.00.12

Smásala á unnum ávöxtum og grænmeti

47.00.13

Smásala á kjöti
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47.00.14

Smásala á kjötafurðum

47.00.15

Smásala á fiski, krabbadýrum og lindýrum

47.00.16

Smásala á brauðvörum

47.00.17

Smásala á sælgæti

47.00.18

Smásala á mjólkurvörum

47.00.19

Smásala á eggjum

47.00.2

Smásala á öðrum matvælum, drykkjarvöru og tóbaki

47.00.21

Smásala á kaffi, te, kakó og kryddi

47.00.22

Smásala á matarolíu og -feiti

47.00.23

Smásala á jafnblönduðum matvælum og sérfæði

47.00.24

Smásala á öðrum matvælum, ót.a.

47.00.25

Smásala á áfengum drykkjum

47.00.26

Smásala á öðrum drykkjarvörum

47.00.27

Smásala á tóbaksvöru

47.00.3

Smásala á upplýsinga- og fjarskiptabúnaði

47.00.31

Smásala á tölvum, jaðarbúnaði og hugbúnaði

47.00.32

Smásala á fjarskiptabúnaði

47.00.33

Smásala á tækjum til upptöku og afspilunar á hljóði og mynd

47.00.4

Smásala á byggingarefni og járnvöru

47.00.41

Smásala á járnvöru

47.00.42

Smásala á málningu, lökkum og lakkmálningu

47.00.43

Smásala á plötugleri

47.00.44

Smásala á garðflata- og garðyrkjuáhöldum

47.00.45

Smásala á tækjum og búnaði til pípu- og hitalagna

47.00.46

Smásala á hreinlætistækjum

47.00.47

Smásala á handverkfærum

47.00.49

Smásala á byggingarvörum, ót.a.

47.00.5

Smásala á búsáhöldum

47.00.51

Smásala á textílefnum

47.00.52

Smásala á gluggatjöldum og netgluggatjöldum

47.00.53

Smásala á veggfóðri og gólfefni, gólfteppum og gólfmottum

47.00.54

Smásala á rafknúnum heimilistækjum

47.00.55

Smásala á húsgögnum

47.00.56

Smásala á ljósabúnaði

47.00.57

Smásala á viðarvöru, korkvöru og tágasmíðavöru

47.00.58

Smásala á hljóðfærum og nótum

47.00.59

Smásala á leirvöru, glervöru, postulíni, leirmunum, mataráhöldum og órafknúnum heimilistækjum, áhöldum og tækjum, ót.a.

47.00.6

Smásala á menningar- og tómstundavörum
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47.00.61

Smásala á bókum

47.00.62

Smásala á dagblöðum og tímaritum

47.00.63

Smásala á ritföngum

47.00.64

Smásala á tónlistar- og myndupptökum

47.00.65

Smásala á íþróttabúnaði

47.00.66

Smásala á viðlegubúnaði

47.00.67

Smásala á spilum og leikföngum

47.00.68

Smásala á frímerkjum og mynt

47.00.69

Smásala á minjagripum og listmunum

47.00.7

Smásala á fatnaði, lyfja- og hjúkrunarvörum, hreinlætisvörum, blómum, plöntum, gæludýrum og gæludýrafóðri

47.00.71

Smásala á fatnaði

47.00.72

Smásala á skófatnaði

47.00.73

Smásala á leðurvörum og fylgihlutum til ferðalaga

47.00.74

Smásala á lyfja- og lækningavörum

47.00.75

Smásala á lækninga- og hjúkrunarvörum

47.00.76

Smásala á snyrti- og hreinlætisvörum

47.00.77

Smásala á blómum, plöntum og fræjum

47.00.78

Smásala á áburði og efnavörum til nota í landbúnaði

47.00.79

Smásala á gæludýrum og gæludýrafóðri

47.00.8

Smásala á eldsneyti vélknúinna ökutækja og öðrum nýjum vörum ót. a.

47.00.81

Smásala á eldsneyti vélknúinna ökutækja

47.00.82

Smásala á úrum og skartgripum

47.00.83

Smásala á ljósmyndunarbúnaði, sjóntækjum og mæli- og rannsóknartækjum, þjónusta sjóntækjafræðinga

47.00.84

Smásala á hreingerningarefnum

47.00.85

Smásala á brennsluolíu, flöskugasi, kolum og viði til heimilisnota

47.00.86

Smásala á öðrum neysluvörum en matvælum, ót.a.

47.00.87

Smásala á hráefnum úr landbúnaði, ót.a.

47.00.88

Smásala á vélbúnaði og tækjum, ót.a.

47.00.89

Smásala á öðrum vörum en neysluvörum og matvælum, ót.a.

47.00.9

Smásala á notuðum vörum

47.00.91

Smásala á fornmunum

47.00.92

Smásala á notuðum bókum

47.00.99

Smásala á öðrum notuðum vörum

H

FLUTNINGA- OG GEYMSLUÞJÓNUSTA

49

Flutningaþjónusta á landi og eftir leiðslum

49.1

Farþegaflutningaþjónusta með járnbrautarlestum milli borga

49.10

Farþegaflutningaþjónusta með járnbrautarlestum milli borga

49.10.1

Farþegaflutningaþjónusta með járnbrautarlestum milli borga
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49.10.11

Farþegaflutningaþjónusta með járnbrautarlestum til kynnisferða

49.10.19

Önnur farþegaflutningaþjónusta með járnbrautarlestum milli borga

49.2

Vöruflutningaþjónusta með járnbrautarlestum

49.20

Vöruflutningaþjónusta með járnbrautarlestum

49.20.1

Vöruflutningaþjónusta með járnbrautarlestum

49.20.11

Vöruflutningaþjónusta með járnbrautarlestum með kælivögnum

49.20.12

Vöruflutningaþjónusta með járnbrautarlestum með tankvögnum, jarðolíuafurðir

49.20.13

Vöruflutningaþjónusta með járnbrautarlestum með tankvögnum, fljótandi búlkavara og lofttegundir

49.20.14

Flutningaþjónusta með járnbrautarlestum á stöðluðum gámum

49.20.15

Flutningaþjónusta með járnbrautarlestum á sendibréfum og bögglum

49.20.16

Flutningaþjónusta með járnbrautarlestum á þurri búlkavöru

49.20.19

Önnur vöruflutningaþjónusta með járnbrautarlestum

49.3

Önnur farþegaflutningaþjónusta á landi

49.31

Farþegaflutningaþjónusta á landi, innanbæjar og í úthverfum

49.31.1

Farþegaflutningaþjónusta með járnbrautarlestum, innanbæjar og í úthverfum

49.31.10

Farþegaflutningaþjónusta með járnbrautarlestum, innanbæjar og í úthverfum

49.31.2

Önnur farþegaflutningaþjónusta á landi, innanbæjar og í úthverfum

49.31.21

Þjónusta tengd áætlunarferðum með farþega eftir vegum, innanbæjar og í úthverfum

49.31.22

Þjónusta tengd áætlunarferðum með farþega með ólíkum farartækjum, innanbæjar og í úthverfum

49.32

Þjónusta tengd rekstri leigubifreiða

49.32.1

Þjónusta tengd rekstri leigubifreiða

49.32.11

Leigubílaþjónusta

49.32.12

Leiga á fólksbílum með bílstjóra

49.39

Önnur farþegaflutningaþjónusta á landi, ót.a.

49.39.1

Þjónusta tengd sérhæfðum áætlunferðum með farþega á landi, á milli borga

49.39.11

Þjónusta tengd áætlunarferðum með farþega eftir vegum, á milli borga

49.39.12

Þjónusta tengd sérhæfðum áætlunferðum með farþega eftir vegum, á milli borga

49.39.13

Önnur þjónusta tengd sérhæfðum áætlunferðum með farþega eftir vegum

49.39.2

Farþegaflutningaþjónusta eftir togbrautum á teinum, svifbrautum og með skíðalyftum

49.39.20

Farþegaflutningaþjónusta eftir togbrautum á teinum, svifbrautum og með skíðalyftum

49.39.3

Önnur óreglubundin farþegaflutningaþjónusta á landi

49.39.31

Leiguþjónusta tengd langferðabifreiðum með bílstjóra

49.39.32

Farþegaflutningaþjónusta á vegum til kynnisferða

49.39.33

Óreglubundin farþegaflutningaþjónusta á styttri vegalengdum

49.39.34

Óreglubundin farþegaflutningaþjónusta á lengri vegalengdum

49.39.35

Farþegaflutningaþjónusta á vegum með ökutækjum sem mönnum eða dráttardýrum er beitt fyrir

49.39.39

Farþegaflutningaþjónusta á landi, ót.a.

49.4

Vöruflutningaþjónusta á vegum og brottflutningsþjónusta

49.41

Vöruflutningaþjónusta á vegum
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49.41.1

Vöruflutningaþjónusta á vegum

49.41.11

Vöruflutningaþjónusta á vegum með kælifarartækjum

49.41.12

Vöruflutningaþjónusta á vegum með tankbifreiðum eða festivögnum, jarðolíuafurðir

49.41.13

Vöruflutningaþjónusta á vegum með tankbifreiðum eða festivögnum, önnur fljótandi búlkavara og lofttegundir

49.41.14

Flutningaþjónusta á vegum með samþætta gáma

49.41.15

Flutningaþjónusta á vegum með þurra búlkavöru

49.41.16

Flutningaþjónusta á vegum með lifandi dýr

49.41.17

Vöruflutningaþjónusta með ökutækjum sem mönnum eða dráttardýrum er beitt fyrir

49.41.18

Flutningaþjónusta á vegum með sendibréf og böggla

49.41.19

Önnur vöruflutningaþjónusta á vegum

49.41.2

Leiguþjónusta tengd vörubifreiðum með bílstjórum

49.41.20

Leiguþjónusta tengd vörubifreiðum með bílstjórum

49.42

Brottflutningsþjónusta

49.42.1

Brottflutningsþjónusta

49.42.11

Brottflutningsþjónusta fyrir heimili

49.42.19

Önnur brottflutningsþjónusta

49.5

Flutningaþjónusta eftir leiðslum

49.50

Flutningaþjónusta eftir leiðslum

49.50.1

Flutningaþjónusta eftir leiðslum

49.50.11

Flutningaþjónusta eftir leiðslum á hrárri eða hreinsaðri olíu og olíuafurðum

49.50.12

Flutningaþjónusta eftir leiðslum á jarðgasi

49.50.19

Flutningaþjónusta eftir leiðslum á öðrum vörum

50

Flutningaþjónusta á sjó og vatnaleiðum

50.1

Millilanda- og strandsiglingaþjónusta með farþega

50.10

Millilanda- og strandsiglingaþjónusta með farþega

50.10.1

Millilanda- og strandsiglingaþjónusta með farþega

50.10.11

Millilanda- og strandsiglingaþjónusta með farþega með ferjum

50.10.12

Millilanda- og strandsiglingaþjónusta með farþega með skemmtiferðaskipum

50.10.19

Önnur millilanda- og strandsiglingaþjónusta með farþega

50.10.2

Leiguþjónusta tengd sjóförum í millilanda- og strandsiglingum með farþega með stjórnanda

50.10.20

Leiguþjónusta tengd sjóförum í millilanda- og strandsiglingum með farþega með stjórnanda

50.2

Millilanda- og strandsiglingaþjónusta með vörur

50.20

Millilanda- og strandsiglingaþjónusta með vörur

50.20.1

Millilanda- og strandsiglingaþjónusta með vörur

50.20.11

Millilanda- og strandsiglingaþjónusta með frysti- eða kælivöru með kæliskipum

50.20.12

Millilanda- og strandsiglingaþjónusta með jarðolíu með tankskipum

50.20.13

Millilanda- og strandsiglingaþjónusta með aðra fljótandi búlkavöru eða lofttegundir með tankskipum

50.20.14

Millilanda- og strandsiglingaþjónusta með samþættum gámum með gámaskipum
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50.20.15

Millilanda- og strandsiglingaþjónusta með þurra búlkavöru

50.20.19

Önnur millilanda- og strandsiglingaþjónusta með vörur

50.20.2

Leiguþjónusta tengd sjóförum í millilanda- og strandsiglingum með vörur, þjónusta við að draga skip og ýta þeim

50.20.21

Leiguþjónusta tengd sjóförum í millilanda- og strandsiglingum með vörur með stjórnanda

50.20.22

Þjónusta við að draga skip í millilanda- og strandsiglingum og ýta þeim

50.3

Farþegaflutningaþjónusta á skipgengum vatnaleiðum

50.30

Farþegaflutningaþjónusta á skipgengum vatnaleiðum

50.30.1

Farþegaflutningaþjónusta á skipgengum vatnaleiðum

50.30.11

Farþegaflutningaþjónusta á skipgengum vatnaleiðum með ferjum

50.30.12

Farþegaflutningaþjónusta á skipgengum vatnaleiðum með skemmtiferðaskipum

50.30.13

Bátaþjónusta fyrir kynnis- og skoðunarferðir

50.30.19

Önnur farþegaflutningaþjónusta á skipgengum vatnaleiðum

50.30.2

Leiguþjónusta tengd sjóförum með áhöfn til farþegaflutninga á skipgengum vatnaleiðum

50.30.20

Leiguþjónusta tengd sjóförum með áhöfn til farþegaflutninga á skipgengum vatnaleiðum

50.4

Vöruflutningaþjónusta á skipgengum vatnaleiðum

50.40

Vöruflutningaþjónusta á skipgengum vatnaleiðum

50.40.1

Vöruflutningaþjónusta á skipgengum vatnaleiðum

50.40.11

Flutningaþjónusta á skipgengum vatnaleiðum með frysti- og kælivöru með kæliskipum

50.40.12

Flutningaþjónusta á skipgengum vatnaleiðum með jarðolíu með tankskipum

50.40.13

Flutningaþjónusta á skipgengum vatnaleiðum með aðra fljótandi búlkavöru eða lofttegundir með tankskipum

50.40.14

Flutningaþjónusta á skipgengum vatnaleiðum með samþættum gámum með gámaskipum

50.40.19

Önnur vöruflutningaþjónusta á skipgengum vatnaleiðum

50.40.2

Leiguþjónusta tengd sjóförum fyrir vöruflutninga á skipgengum vatnaleiðum, þjónusta við að draga skip og ýta þeim

50.40.21

Leiguþjónusta tengd sjóförum fyrir vöruflutninga á skipgengum vatnaleiðum

50.40.22

Þjónusta við að draga skip á skipgengum vatnaleiðum og ýta þeim

51

Flutningaþjónusta í lofti

51.1

Farþegaflutningaþjónusta í lofti

51.10

Farþegaflutningaþjónusta í lofti

51.10.1

Farþegaflutningaþjónusta í lofti

51.10.11

Farþegaflutningaþjónusta með áætlunarflugi innanlands

51.10.12

Óreglubundin farþegaflutningaþjónusta með flugi innanlands, þó ekki til kynnisferða

51.10.13

Farþegaflutningaþjónusta með áætlunarflugi til annarra landa

51.10.14

Óreglubundin farþegaflutningaþjónusta með flugi til annarra landa

51.10.15

Óreglubundin farþegaflutningaþjónusta með flugi til kynnisferða

51.10.2

Þjónusta tengd leigu á flutningatæki til flutninga í lofti með áhöfn

51.10.20

Þjónusta tengd leigu á flutningatæki til flutninga í lofti með áhöfn

51.2

Vöruflutningur með flugi og geimflutningar

51.21

Vöruflutningaþjónusta í lofti
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51.21.1

Vöruflutningaþjónusta í lofti

51.21.11

Reglubundin flutningaþjónusta í lofti á samþættum gámum

51.21.12

Flutningaþjónusta í lofti á sendibréfum og bögglum

51.21.13

Reglubundin flutningaþjónusta með flugi á annarri vöru

51.21.14

Óreglubundin flutningaþjónusta með flugi á annarri vöru

51.21.2

Þjónusta tengd leigu á vöruflutningatæki með áhöfn til flutninga í lofti

51.21.20

Þjónusta tengd leigu á vöruflutningatæki með áhöfn til flutninga í lofti

51.22

Geimflutningar

51.22.1

Geimflutningar

51.22.11

Geimflutningar á farþegum

51.22.12

Geimflutningar á vörum

52

Vörugeymslu- og stoðþjónusta fyrir flutninga

52.1

Vörugeymsluþjónusta

52.10

Vörugeymsluþjónusta

52.10.1

Vörugeymsluþjónusta

52.10.11

Kæligeymsluþjónusta

52.10.12

Geymsluþjónusta fyrir fljótandi búlkavöru eða lofttegundir

52.10.13

Geymsluþjónusta fyrir korn

52.10.19

Önnur vörugeymsluþjónusta

52.2

Stoðþjónusta fyrir flutninga

52.21

Þjónusta tengd flutningum á landi

52.21.1

Þjónusta tengd járnbrautaflutningum

52.21.11

Stjak- eða dráttarþjónusta á járnbrautum

52.21.19

Önnur þjónusta tengd járnbrautaflutningum

52.21.2

Þjónusta tengd flutningum á vegum

52.21.21

Umferðarmiðstöðvar

52.21.22

Þjóðvegaþjónusta

52.21.23

Brúa- og jarðgangnaþjónusta

52.21.24

Bílastæðaþjónusta

52.21.25

Dráttarþjónusta fyrir ökutæki í einkaeign og atvinnuökutæki

52.21.29

Önnur þjónusta tengd flutningum á vegum

52.21.3

Þjónusta tengd flutningum eftir leiðslum

52.21.30

Þjónusta tengd flutningum eftir leiðslum

52.22

Þjónusta tengd flutningum á sjó og vatni

52.22.1

Þjónusta tengd flutningum á sjó og vatni

52.22.11

Rekstur hafna og vatnaleiða (að undanskilinni vöruafgreiðslu) fyrir skip í millilanda- og strandsiglingum

52.22.12

Rekstur vatnaleiða (að undanskilinni vöruafgreiðslu)

52.22.13

Hafnsöguþjónusta, og þjónusta við komu skips í höfn, við skip í millilanda- og strandsiglingum
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52.22.14

Hafnsöguþjónusta, og þjónusta við komu skips í höfn, við skip á skipgengum vatnaleiðum

52.22.15

Þjónusta við björgun og þjónusta, tengd því að ná skipum á flot, við skip í millilanda- og strandsiglingum

52.22.16

Þjónusta við björgun og þjónusta, tengd því að ná skipum á flot, við skip á skipgengum vatnaleiðum

52.22.19

Önnur þjónusta tengd flutningum á sjó og vatni

52.23

Þjónusta tengd flutningi með flugi

52.23.1

Rekstur flugvalla (að undanskilinni vöruafgreiðslu), flugstjórnarþjónusta og önnur þjónusta tengd flutningum í lofti

52.23.11

Rekstur flugvalla, að undanskilinni vöruafgreiðslu

52.23.12

Flugstjórnarþjónusta

52.23.19

Önnur þjónustustarfsemi tengd flutningi með flugi

52.23.2

Þjónusta tengd geimflutningum

52.23.20

Þjónusta tengd geimflutningum

52.24

Vöruafgreiðsluþjónusta

52.24.1

Vöruafgreiðsluþjónusta

52.24.11

Gámaafgreiðsla í höfnum

52.24.12

Önnur gámaafgreiðsla

52.24.13

Önnur vöruafgreiðsluþjónusta í höfnum

52.24.19

Önnur vöruafgreiðsluþjónusta

52.29

Önnur stoðþjónusta tengd flutningum

52.29.1

Vöruflutningamiðlun

52.29.11

Skipamiðlun

52.29.12

Önnur þjónusta farmmiðlara

52.29.19

Önnur vöruflutningamiðlun

52.29.2

Önnur stoðþjónusta tengd flutningum, ót.a.

52.29.20

Önnur stoðþjónusta tengd flutningum, ót.a.

53

Póst- og hraðsendingarþjónusta

53.1

Póstþjónusta, skuldbundin til alþjónustu

53.10

Póstþjónusta, skuldbundin til alþjónustu

53.10.1

Póstþjónusta, skuldbundin til alþjónustu

53.10.11

Póstþjónusta, skuldbundin til alþjónustu í tengslum við dagblöð og tímarit

53.10.12

Póstþjónusta, skuldbundin til alþjónustu í tengslum við sendibréf

53.10.13

Póstþjónusta, skuldbundin til alþjónustu í tengslum við böggla

53.10.14

Póstafgreiðsluþjónusta

53.10.19

Önnur póstþjónusta, skuldbundin til alþjónustu

53.2

Önnur póst- og hraðsendingarþjónusta

53.20

Önnur póst- og hraðsendingarþjónusta

53.20.1

Önnur póst- og hraðsendingarþjónusta

53.20.11

Margþætt hraðsendingarþjónusta
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53.20.12

Heimsendingarþjónusta með matvæli

53.20.19

Önnur póst- og hraðsendingarþjónusta, ót.a.

I

REKSTUR GISTISTAÐA OG VEITINGAREKSTUR

55

Rekstur gististaða

55.1

Hótel og sambærilegur rekstur gististaða

55.10

Hótel og sambærilegur rekstur gististaða

55.10.1

Herbergja- eða íbúðagistiþjónusta fyrir gesti, með daglegri ræstingarþjónustu (þó ekki skiptileiga, e. time-share)

55.10.10

Herbergja- eða íbúðagistiþjónusta fyrir gesti, með daglegri ræstingarþjónustu (þó ekki skiptileiga, e. time-share)

55.2

Orlofsþjónusta og önnur skammtíma gistiþjónusta

55.20

Orlofsþjónusta og önnur skammtíma gistiþjónusta

55.20.1

Orlofsþjónusta og önnur skammtíma gistiþjónusta

55.20.11

Herbergja- eða íbúðagistiþjónusta fyrir gesti á farfuglaheimilum og orlofshúsum

55.20.12

Herbergja- eða íbúðagistiþjónusta fyrir gesti í skiptileigueignum

55.20.19

Önnur herbergja- eða íbúðagistiþjónusta fyrir gesti, án daglegrar ræstingarþjónustu

55.3

Þjónusta við tjaldsvæði, tómstunda- og frístundasvæði

55.30

Þjónusta við tjaldsvæði, tómstunda- og frístundasvæði

55.30.1

Þjónusta við tjaldsvæði, tómstunda- og frístundasvæði

55.30.11

Tjaldsvæðaþjónusta

55.30.12

Þjónusta við tómstunda- og frístundasvæði

55.9

Önnur gistiþjónusta

55.90

Önnur gistiþjónusta

55.90.1

Önnur gistiþjónusta

55.90.11

Herbergja- eða íbúðagistiþjónusta fyrir námsmenn á stúdentagörðum og heimavistum

55.90.12

Herbergja- eða íbúðagistiþjónusta fyrir starfsfólk í gistiheimilum fyrir starfsfólk eða starfsmannabúðum

55.90.13

Svefnvagnar og áþekk þjónusta í öðrum farartækjum

55.90.19

Önnur gistiþjónusta, ót.a.

56

Veitingasala og -þjónusta

56.1

Þjónusta veitingastaða og hreyfanlegra matsölustaða

56.10

Þjónusta veitingastaða og hreyfanlegra matsölustaða

56.10.1

Þjónusta veitingastaða og hreyfanlegra matsölustaða

56.10.11

Þjónusta, tengd sölu máltíða, þar sem þjónað er til borðs

56.10.12

Þjónusta, tengd sölu máltíða, í veitingavögnum járnbrautarlesta og í skipum

56.10.13

Þjónusta, tengd sölu máltíða, með sjálfsafgreiðslu

56.10.19

Önnur þjónusta, tengd sölu máltíða

56.2

Veisluþjónusta og önnur þjónusta matsölustaða

56.21

Veisluþjónusta

56.21.1

Veisluþjónusta
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56.21.11

Veisluþjónusta til einkaheimila

56.21.19

Önnur veisluþjónusta

56.29

Önnur þjónusta matsölustaða

56.29.1

Matsala samkvæmt verktökusamningi

56.29.11

Matsala samkvæmt verktökusamningi fyrir flutningafyrirtæki

56.29.19

Önnur matsala samkvæmt verktökusamningi

56.29.2

Mötuneytisþjónusta

56.29.20

Mötuneytisþjónusta

56.3

Þjónusta, tengd veitingu drykkja

56.30

Þjónusta, tengd veitingu drykkja

56.30.1

Þjónusta, tengd veitingu drykkja

56.30.10

Þjónusta, tengd veitingu drykkja

J

UPPLÝSINGA- OG FJARSKIPTAÞJÓNUSTA

58

Útgáfuþjónusta

58.1

Útgáfuþjónusta hvað varðar bækur og tímarit og önnur útgáfuþjónusta

58.11

Bókaútgáfuþjónusta

58.11.1

Prentaðar bækur

58.11.11

Prentaðar kennslubækur

58.11.12

Prentaðar fag-, tækni- og fræðibækur

58.11.13

Prentaðar barnabækur

58.11.14

Prentaðar orða- og alfræðibækur

58.11.15

Prentaðar kortabækur og aðrar bækur með kortum

58.11.16

Prentuð landabréf og sjókort og áþekk kort, önnur en í bókarformi

58.11.19

Aðrar prentaðar bækur, bæklingar, pésar o.þ.h.

58.11.2

Bækur á diskum, böndum og öðrum efnislegum miðlum

58.11.20

Bækur á diskum, böndum og öðrum efnislegum miðlum

58.11.3

Bækur á Netinu

58.11.30

Bækur á Netinu

58.11.4

Auglýsingarými í bókum

58.11.41

Auglýsingarými í prentuðum bókum

58.11.42

Auglýsingarými í rafrænum bókum

58.11.5

Bókaútgáfa gegn gjaldi eða samkvæmt samningi

58.11.50

Bókaútgáfa gegn gjaldi eða samkvæmt samningi

58.11.6

Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir bækur

58.11.60

Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir bækur

58.12

Útgáfuþjónusta á skrám og póstlistum

58.12.1

Skrár og póstlistar, prentaðir eða á efnislegum miðli

58.12.10

Skrár og póstlistar, prentaðir eða á efnislegum miðli
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58.12.2

Skrár og póstlistar á Netinu

58.12.20

Skrár og póstlistar á Netinu

58.12.3

Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir afnotarétt af skrám og póstlistum

58.12.30

Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir afnotarétt af skrám og póstlistum

58.12.4

Sala á auglýsingarými í skrám og póstlistum

58.12.40

Sala á auglýsingarými í skrám og póstlistum

58.13

Útgáfuþjónusta hvað varðar dagblöð

58.13.1

Prentuð dagblöð

58.13.10

Prentuð dagblöð

58.13.2

Dagblöð á Netinu

58.13.20

Dagblöð á Netinu

58.13.3

Auglýsingarými í dagblöðum

58.13.31

Auglýsingarými í prentuðum dagblöðum

58.13.32

Auglýsingarými í rafrænum dagblöðum

58.14

Tímaritaútgáfa

58.14.1

Prentuð tímarit

58.14.11

Prentuð tímarit með almenna skírskotun

58.14.12

Prentuð viðskipta-, fag- og fræðitímarit

58.14.19

Önnur prentuð tímarit

58.14.2

Tímarit á Netinu

58.14.20

Tímarit á Netinu

58.14.3

Auglýsingarými í tímaritum

58.14.31

Auglýsingarými í prentuðum tímaritum

58.14.32

Auglýsingarými í rafrænum tímaritum

58.14.4

Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir tímarit

58.14.40

Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir tímarit

58.19

Önnur útgáfuþjónusta

58.19.1

Önnur útgáfuþjónusta á prentuðu efni

58.19.11

Prentuð póstkort, heillaóskakort o.þ.h.

58.19.12

Prentaðar myndir, teikningar og ljósmyndir

58.19.13

Prentaðar skreytingar (e. decalcomanias), almanök

58.19.14

Ónotuð prentuð frímerki, skattstimplar eða áþekk stimplamerki, löggiltur skjalapappír, ávísanaeyðublöð, peningaseðlar, hlutabréf eða
skuldabréf og áþekkir öryggispappírar

58.19.15

Prentað auglýsingaefni til nota í viðskiptum, pöntunarlistar o.þ.h.

58.19.19

Annað prentað efni

58.19.2

Annað efni á Netinu

58.19.21

Fullorðinsefni á Netinu

58.19.29

Annað efni á Netinu, ót.a.
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58.19.3

Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir annað prentað efni

58.19.30

Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir annað prentað efni

58.2

Útgáfuþjónusta á hugbúnaði

58.21

Útgáfuþjónusta á tölvuleikjum

58.21.1

Tölvuleikir, í pakka

58.21.10

Tölvuleikir, í pakka

58.21.2

Niðurhal á tölvuleikjum

58.21.20

Niðurhal á tölvuleikjum

58.21.3

Leikir á Netinu

58.21.30

Leikir á Netinu

58.21.4

Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir afnotarétt á tölvuleikjum

58.21.40

Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir afnotarétt á tölvuleikjum

58.29

Önnur þjónusta við hugbúnaðarútgáfu

58.29.1

Kerfishugbúnaður, í pakka

58.29.11

Hugbúnaður fyrir stýrikerfi, í pakka

58.29.12

Hugbúnaður fyrir nettengingar, í pakka

58.29.13

Hugbúnaður fyrir gagnagrunnsstjórnun, í pakka

58.29.14

Hugbúnaður fyrir þróunarbúnað og forritunarmál, í pakka

58.29.2

Notkunarhugbúnaður, í pakka

58.29.21

Almennur notkunarhugbúnaður fyrir fyrirtæki og heimili, í pakka

58.29.29

Annar notkunarhugbúnaður, í pakka

58.29.3

Niðurhal á hugbúnaði

58.29.31

Niðurhal á kerfishugbúnaði

58.29.32

Niðurhal á notkunarhugbúnaði

58.29.4

Hugbúnaður á Netinu

58.29.40

Hugbúnaður á Netinu

58.29.5

Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir afnotarétt á tölvuhugbúnaði

58.29.50

Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir afnotarétt á tölvuhugbúnaði

59

Þjónusta tengd útgáfu og framleiðslu á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni, hljóðupptökum og tónlist

59.1

Þjónusta tengd gerð kvikmynda, myndbanda og sjónvarpsefnis

59.11

Þjónusta tengd framleiðslu á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni

59.11.1

Þjónusta tengd framleiðslu á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni

59.11.11

Þjónusta tengd framleiðslu á kvikmyndum

59.11.12

Þjónusta tengd framleiðslu á kynningar- eða auglýsingakvikmyndum og myndböndum

59.11.13

Önnur þjónusta tengd framleiðslu á sjónvarpsefni

59.11.2

Kvikmyndir, myndbönd og sjónvarpsefni

59.11.21

Frumgerðir kvikmynda, myndbanda og sjónvarpsefnis

59.11.22

Kvikmyndafilmur

59.11.23

Kvikmyndir og annað myndbandsefni á diskum, böndum eða öðrum efnislegum miðli

20.8.2015
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59.11.24

Niðurhal á kvikmyndum og myndböndum

59.11.25

Myndbandsefni streymt af netinu

59.11.3

Sala á auglýsingarými eða -tíma í kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni

59.11.30

Sala á auglýsingarými eða -tíma í kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni

59.12

Þjónusta tengd eftirvinnslu á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni

59.12.1

Þjónusta tengd eftirvinnslu á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni

59.12.11

Þjónusta tengd hljóð- og myndvinnslu

59.12.12

Þjónusta tengd yfirfærslu og afritun frumgerða

59.12.13

Þjónusta tengd litaleiðréttingu og stafrænni endurgerð

59.12.14

Þjónusta tengd sjónbrellum

59.12.15

Þjónusta tengd teikni-og brúðumyndagerð

59.12.16

Þjónusta tengd textun mynda

59.12.17

Þjónusta tengd hljóðvinnslu og hönnun

59.12.19

Önnur þjónusta tengd eftirvinnslu á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni

59.13

Þjónusta tengd dreifingu á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni

59.13.1

Þjónusta tengd leyfisveitingum og dreifingu á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni

59.13.11

Þjónusta tengd leyfisveitingum vegna réttinda til mynda og tekna af þeim

59.13.12

Önnur þjónusta tengd dreifingu á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni

59.14

Kvikmyndasýningar

59.14.1

Kvikmyndasýningar

59.14.10

Kvikmyndasýningar

59.2

Þjónusta tengd hljóðupptöku og tónlistarútgáfu

59.20

Þjónusta tengd hljóðupptöku og tónlistarútgáfu

59.20.1

Þjónusta tengd hljóðupptöku og tónleikaupptöku, frumgerðir hljóðupptakna

59.20.11

Þjónusta tengd hljóðupptöku

59.20.12

Þjónusta tengd tónleikaupptöku

59.20.13

Frumgerðir hljóðupptakna

59.20.2

Þjónusta tengd framleiðslu útvarpsefnis, frumgerðir útvarpsefnis

59.20.21

Þjónusta tengd framleiðslu útvarpsefnis

59.20.22

Frumgerðir útvarpsefnis

59.20.3

Þjónusta tengd tónlistarútgáfu

59.20.31

Prentaðar nótur

59.20.32

Rafrænar nótur

59.20.33

Tónlistardiskar, bönd og önnur efnisleg miðlun

59.20.34

Aðrir hljóðdiskar og bönd

59.20.35

Niðurhal á tónlist

59.20.36

Streymt hljóðefni

59.20.4

Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir afnotarétt á hljóðfrumgerðum
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59.20.40

Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir afnotarétt á hljóðfrumgerðum

60

Þjónusta tengd dagskrárgerð og útvarps- og sjónvarpsútsendingum

60.1

Þjónusta tengd útvarpsútsendingum

60.10

Þjónusta tengd útvarpsútsendingum

60.10.1

Þjónusta tengd útvarpsútsendingum, frumgerðir útsendinga

60.10.11

Þjónusta tengd útvarpsdagskrárgerð og -útsendingum

60.10.12

Frumgerðir útvarpssendinga

60.10.2

Dagskrárefni útvarps

60.10.20

Dagskrárefni útvarps

60.10.3

Auglýsingatími í útvarpi

60.10.30

Auglýsingatími í útvarpi

60.2

Þjónusta tengd sjónvarpsdagskrárgerð og -útsendingum, frumgerðir útsendinga

60.20

Þjónusta tengd sjónvarpsdagskrárgerð og -útsendingum, frumgerðir útsendinga

60.20.1

Þjónusta tengd sjónvarpsdagskrárgerð og -útsendingum

60.20.11

Þjónusta tengd sjónvarpsdagskrárgerð og -útsendingum á Netinu

60.20.12

Þjónusta tengd pöntunarsjónvarpi á Netinu

60.20.13

Önnur þjónusta tengd pöntunarsjónvarpi

60.20.2

Frumgerðir sjónvarpsútsendinga

60.20.20

Frumgerðir sjónvarpsútsendinga

60.20.3

Auglýsingatími í sjónvarpi

60.20.30

Auglýsingatími í sjónvarpi

61

Fjarskiptaþjónusta

61.1

Fjarskiptaþjónusta um streng

61.10

Fjarskiptaþjónusta um streng

61.10.1

Gagna- og boðflutningaþjónusta

61.10.11

Fastsímaþjónusta — aðgangur og notkun

61.10.12

Fastsímaþjónusta — hringimöguleikar

61.10.13

Einkanetþjónusta fyrir fjarskiptakerfi um streng

61.10.2

Flutningsþjónusta fyrir fjarskipti um streng

61.10.20

Flutningsþjónusta fyrir fjarskipti um streng

61.10.3

Gagnaflutningsþjónusta yfir fjarskiptanet um streng

61.10.30

Gagnaflutningsþjónusta yfir fjarskiptanet um streng

61.10.4

Net-fjarskiptaþjónusta um streng

61.10.41

Net-grunnþjónusta

61.10.42

Þjónusta tengd netaðgangi um mjóband yfir fasttengt net

61.10.43

Þjónusta tengd netaðgangi um breiðband yfir fasttengt net

61.10.49

Önnur net-fjarskiptaþjónusta um streng

61.10.5

Þjónusta tengd dreifingu dagskrár til heimila yfir fasttengikerfi

20.8.2015
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61.10.51

Þjónusta tengd dreifingu dagskrár til heimila yfir fasttengikerfi, almenn dagskrá

61.10.52

Þjónusta tengd dreifingu dagskrár til heimila yfir fasttengikerfi, valin dagskrá

61.10.53

Þjónusta tengd dreifingu dagskrár til heimila yfir fasttengikerfi, þáttasölusjónvarp (e. pay-per-view)

61.2

Þjónusta tengd þráðlausum fjarskiptum

61.20

Þjónusta tengd þráðlausum fjarskiptum

61.20.1

Fjarskiptaþjónusta fyrir farsíma og einkanetþjónusta fyrir þráðlaus fjarskiptakerfi

61.20.11

Einkanetþjónusta fyrir þráðlaus fjarskiptakerfi

61.20.12

Farsímaþjónusta (fyrir símtöl)

61.20.13

Farsímaþjónusta (fyrir textasendingar)

61.20.14

Farsímaþjónusta fyrir gagnasendingar, þó ekki texta

61.20.2

Flutningsþjónusta fyrir þráðlaus fjarskipti

61.20.20

Flutningsþjónusta fyrir þráðlaus fjarskipti

61.20.3

Gagnaflutningsþjónusta yfir þráðlaus fjarskiptanet

61.20.30

Gagnaflutningsþjónusta yfir þráðlaus fjarskiptanet

61.20.4

Þráðlaus net-fjarskiptaþjónusta

61.20.41

Þjónusta við netaðgang um mjóband yfir þráðlaust netkerfi

61.20.42

Þjónusta við netaðgang um breiðband yfir þráðlaust netkerfi

61.20.49

Önnur þráðlaus net-fjarskiptaþjónusta

61.20.5

Þjónusta við dreifingu dagskrár til heimila yfir þráðlaust netkerfi

61.20.50

Þjónusta við dreifingu dagskrár til heimila yfir þráðlaust netkerfi

61.3

Fjarskiptaþjónusta um gervihnött

61.30

Fjarskiptaþjónusta um gervihnött

61.30.1

Fjarskiptaþjónusta um gervihnött, þó ekki dreifing dagskrár til heimila um gervihnött

61.30.10

Fjarskiptaþjónusta um gervihnött, þó ekki dreifing dagskrár til heimila um gervihnött

61.30.2

Þjónusta við dreifingu dagskrár til heimila um gervihnött

61.30.20

Þjónusta við dreifingu dagskrár til heimila um gervihnött

61.9

Önnur fjarskiptaþjónusta

61.90

Önnur fjarskiptaþjónusta

61.90.1

Önnur fjarskiptaþjónusta

61.90.10

Önnur fjarskiptaþjónusta

62

Tölvuforritun, tölvuráðgjöf og tengd þjónusta

62.0

Tölvuforritun, tölvuráðgjöf og tengd þjónusta

62.01

Þjónusta tengd tölvuforritun

62.01.1

Þjónusta tengd hönnun og þróun á sviði upplýsingatækni (IT)

62.01.11

Þjónusta tengd hönnun og þróun á sviði upplýsingatækni (IT) fyrir notkunarhugbúnað

62.01.12

Þjónusta tengd hönnun og þróun á sviði upplýsingatækni (IT) fyrir netkerfi og kerfi

62.01.2

Frumgerðir hugbúnaðar

62.01.21

Frumgerðir tölvuleikjahugbúnaðar
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62.01.29

Aðrar frumgerðir hugbúnaðar

62.02

Þjónusta tengd tölvuráðgjöf

62.02.1

Þjónusta tengd ráðgjöf um tölvuvélbúnað

62.02.10

Þjónusta tengd ráðgjöf um tölvuvélbúnað

62.02.2

Þjónusta tengd ráðgjöf um kerfi og hugbúnað

62.02.20

Þjónusta tengd ráðgjöf um kerfi og hugbúnað

62.02.3

Tæknileg stoðþjónusta tengd upplýsingatækni

62.02.30

Tæknileg stoðþjónusta tengd upplýsingatækni

62.03

Stjórnunarþjónusta, tengd tölvubúnaði

62.03.1

Stjórnunarþjónusta, tengd tölvubúnaði

62.03.11

Stjórnunarþjónusta, tengd netkerfum

62.03.12

Stjórnunarþjónusta, tengd tölvukerfum

62.09

Önnur upplýsingatækni- og tölvuþjónusta

62.09.1

Uppsetningarþjónusta á tölvum og jaðarbúnaði

62.09.10

Uppsetningarþjónusta á tölvum og jaðarbúnaði

62.09.2

Önnur upplýsingatækni- og tölvuþjónusta, ót.a.

62.09.20

Önnur upplýsingatækni- og tölvuþjónusta, ót.a.

63

Upplýsingaþjónusta

63.1

Gagnavinnsla, hýsing og tengd þjónusta, vefgáttir

63.11

Gagnavinnsla, hýsing og tengd þjónusta

63.11.1

Þjónusta tengd gagnavinnslu, hýsingu, hugbúnaði og annarri grunnþjónustu fyrir upplýsingatækni (IT)

63.11.11

Gagnavinnsluþjónusta

63.11.12

Vefhýsingarþjónusta

63.11.13

Hugbúnaðarþjónusta

63.11.19

Önnur þjónustustarfsemi tengd hýsingu og grunnþjónustu fyrir upplýsingatækni (IT)

63.11.2

Auglýsingarými eða -tími á Netinu

63.11.20

Auglýsingarými eða -tími á Netinu

63.12

Vefgáttaþjónusta

63.12.1

Vefgáttainnihald

63.12.10

Vefgáttainnihald

63.12.2

Auglýsingarými á Netinu í vefgáttum

63.12.20

Auglýsingarými á Netinu í vefgáttum

63.9

Önnur upplýsingaþjónusta

63.91

Fréttastofuþjónusta

63.91.1

Fréttastofuþjónusta

63.91.11

Fréttastofuþjónusta við dagblöð og tímarit

63.91.12

Fréttastofuþjónusta við hljóð- og myndmiðla
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63.99

Önnur upplýsingaþjónusta, ót.a.

63.99.1

Upplýsingaþjónusta, ót.a.

63.99.10

Upplýsingaþjónusta, ót.a.

63.99.2

Upplýsingasamantektir, frumgerðir

63.99.20

Upplýsingasamantektir, frumgerðir

K

FJÁRMÁLA- OG VÁTRYGGINGAÞJÓNUSTA

64

Fjármálaþjónusta, þó ekki þjónusta vátrygginga- og lífeyrissjóða

64.1

Þjónusta fjármálafyrirtækja

64.11

Þjónusta seðlabanka

64.11.1

Þjónusta seðlabanka

64.11.10

Þjónusta seðlabanka

64.19

Önnur þjónusta fjármálafyrirtækja

64.19.1

Innlánaþjónusta

64.19.11

Innlánaþjónusta til fyrirtækja og stofnana

64.19.12

Innlánaþjónusta til annarra innstæðueigenda

64.19.2

Útlánastarfsemi peningastofnana

64.19.21

Útlánastarfsemi peningastofnana milli atvinnugreina

64.19.22

Útlánastarfsemi peningastofnana á neytendalánum

64.19.23

Útlánastarfsemi peningastofnana gegn veði í húsnæði

64.19.24

Útlánastarfsemi peningastofnana, ekki gegn veði í húsnæði

64.19.25

Útlánastarfsemi peningastofnana í viðskiptum án veðlána

64.19.26

Kreditkortaþjónusta peningastofnana

64.19.29

Önnur útlánastarfsemi peningastofnana

64.19.3

Önnur þjónusta fjármálafyrirtækja, ót.a.

64.19.30

Önnur þjónusta fjármálafyrirtækja, ót.a.

64.2

Þjónusta eignarhaldsfélaga

64.20

Þjónusta eignarhaldsfélaga

64.20.1

Þjónusta eignarhaldsfélaga

64.20.10

Þjónusta eignarhaldsfélaga

64.3

Þjónusta fjárvörslusjóða, sjóða og áþekkra fjármálafyrirtækja

64.30

Þjónusta fjárvörslusjóða, sjóða og áþekkra fjármálafyrirtækja

64.30.1

Þjónusta fjárvörslusjóða, sjóða og áþekkra fjármálafyrirtækja

64.30.10

Þjónusta fjárvörslusjóða, sjóða og áþekkra fjármálafyrirtækja

64.9

Önnur fjármálaþjónusta, þó ekki þjónusta vátrygginga- og lífeyrissjóða

64.91

Fjármögnunarleiguþjónusta

64.91.1

Fjármögnunarleiguþjónusta

64.91.10

Fjármögnunarleiguþjónusta

64.92

Önnur útlánastarfsemi

64.92.1

Önnur útlánastarfsemi, önnur en peningastofnana
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64.92.11

Útlánastarfsemi milli atvinnugreina, annarra en peningastofnana

64.92.12

Útlánaþjónusta á neytendalánum, annarra en peningastofnana

64.92.13

Útlánastarfsemi gegn veði í húsnæði, annarra en peningastofnana

64.92.14

Útlánastarfsemi, ekki gegn veði í húsnæði, annarra en peningastofnana

64.92.15

Útlánastarfsemi í viðskiptum án veðlána, annarra en peningastofnana

64.92.16

Kreditkortaþjónusta, annarra en peningastofnana

64.92.19

Önnur útlánastarfsemi, annarra en peningastofnana, ót.a.

64.99

Önnur fjármálaþjónusta, þó ekki þjónusta vátrygginga- og lífeyrissjóða, ót.a.

64.99.1

Önnur fjármálaþjónusta, þó ekki þjónusta vátrygginga- og lífeyrissjóða, ót.a.

64.99.11

Fjárfestingarbankaþjónusta

64.99.19

Fjármálaþjónusta, þó ekki þjónusta vátrygginga- og lífeyrissjóða, ót.a.

65

Þjónusta tengd vátrygginga-, endurtrygginga- og lífeyrissjóðum, þó ekki lögboðnar almannatryggingar

65.1

Vátryggingaþjónusta

65.11

Þjónusta, tengd líftryggingum

65.11.1

Þjónusta, tengd líftryggingum

65.11.10

Þjónusta, tengd líftryggingum

65.12

Skaðatryggingaþjónusta

65.12.1

Slysa- og sjúkratryggingaþjónusta

65.12.11

Slysatryggingaþjónusta

65.12.12

Sjúkratryggingaþjónusta

65.12.2

Ökutækjatryggingaþjónusta

65.12.21

Ökutækjatryggingaþjónusta, bótaábyrgð þriðja aðila

65.12.29

Önnur ökutækjatryggingaþjónusta

65.12.3

Tryggingaþjónusta tengd flutningum á sjó og í lofti og öðrum flutningum

65.12.31

Tryggingaþjónusta tengd járnbrautarvögnum

65.12.32

Þjónusta tengd ábyrgðartryggingum loftfara

65.12.33

Önnur loftfaratryggingaþjónusta

65.12.34

Þjónusta tengd ábyrgðartryggingum skipa

65.12.35

Önnur tryggingaþjónusta skipa

65.12.36

Farmtryggingaþjónusta

65.12.4

Brunatryggingaþjónusta og önnur eignatryggingaþjónusta

65.12.41

Brunatryggingaþjónusta

65.12.49

Önnur eignatjónstryggingaþjónusta

65.12.5

Þjónusta tengd almennum ábyrgðartryggingum

65.12.50

Þjónusta tengd almennum ábyrgðartryggingum

65.12.6

Greiðslu- og efndavátryggingaþjónusta

65.12.61

Greiðslutryggingaþjónusta

20.8.2015

20.8.2015
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65.12.62

Efndavátryggingaþjónusta

65.12.7

Þjónusta tengd ferða-, aðstoðar- og málsvarnartryggingum og ýmiss konar tryggingum gegn fjárhagstjóni

65.12.71

Þjónusta tengd ferða- og aðstoðartryggingum

65.12.72

Tryggingaþjónusta í tengslum við málsvarnarkostnað

65.12.73

Ýmiss konar tryggingaþjónusta gegn fjárhagstjóni

65.12.9

Önnur skaðatryggingaþjónusta

65.12.90

Önnur skaðatryggingaþjónusta

65.2

Endurtryggingaþjónusta

65.20

Endurtryggingaþjónusta

65.20.1

Endurtryggingaþjónusta tengd líf-, slysa- og sjúkratryggingum

65.20.11

Endurtryggingaþjónusta tengd líftryggingum

65.20.12

Endurtryggingaþjónusta tengd slysum

65.20.13

Endurtryggingaþjónusta tengd heilbrigði

65.20.2

Flutnings- og eignaendurtryggingaþjónusta

65.20.21

Ökutækjaendurtryggingaþjónusta, bótaábyrgð þriðja aðila

65.20.22

Önnur ökutækjaendurtryggingaþjónusta

65.20.23

Endurtryggingaþjónusta tengd flutningum á sjó og í lofti og öðrum flutningum

65.20.24

Farmendurtryggingaþjónusta

65.20.25

Endurtryggingaþjónusta tengd bruna og öðru eignatjóni

65.20.3

Almenn ábyrgðar-, greiðslu- og efndaendurtryggingaþjónusta

65.20.31

Almenn ábyrgðarendurtryggingaþjónusta

65.20.32

Greiðslu- og efndaendurtryggingaþjónusta

65.20.4

Endurtryggingaþjónusta tengd málsvarnarkostnaði og ýmiss konar fjárhagstjóni

65.20.41

Endurtryggingaþjónusta tengd málsvarnarkostnaði

65.20.42

Ýmiss konar endurtryggingaþjónusta tengd fjárhagstjóni

65.20.5

Endurtryggingar sem tengjast lífeyrissjóðum

65.20.50

Endurtryggingar sem tengjast lífeyrissjóðum

65.20.6

Endurtryggingaþjónusta tengd öðrum skaðatryggingum

65.20.60

Endurtryggingaþjónusta tengd öðrum skaðatryggingum

65.3

Þjónusta lífeyrissjóða

65.30

Þjónusta lífeyrissjóða

65.30.1

Þjónusta lífeyrissjóða

65.30.11

Einstaklingsbundin þjónusta lífeyrissjóða

65.30.12

Þjónusta lífeyrissjóða við hópa

66

Stoðþjónusta við fjármála- og vátryggingaþjónustu

66.1

Stoðþjónusta við fjármálaþjónustu, þó ekki vátrygginga- og lífeyrissjóði

66.11

Þjónusta í tengslum við stjórnun fjármálamarkaða

66.11.1

Þjónusta í tengslum við stjórnun fjármálamarkaða

Nr. 46/659

Nr. 46/660
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66.11.11

Þjónusta tengd rekstri fjármálamarkaða

66.11.12

Þjónusta tengd eftirliti með fjármálamörkuðum

66.11.19

Önnur þjónusta í tengslum við stjórnun fjármálamarkaða

66.12

Starfsemi við miðlun verðbréfa og hrávörusamninga

66.12.1

Starfsemi við miðlun verðbréfa og hrávörusamninga

66.12.11

Þjónusta verðbréfamiðlara

66.12.12

Þjónusta verðbréfamiðlara

66.12.13

Þjónusta í tengslum við erlendan gjaldeyri

66.19

Önnur stoðþjónusta við fjármálaþjónustu, þó ekki vátrygginga- og lífeyrissjóði

66.19.1

Þjónusta tengd úrvinnslu og greiðslujöfnun vegna verðbréfaviðskipta

66.19.10

Þjónusta tengd úrvinnslu og greiðslujöfnun vegna verðbréfaviðskipta

66.19.2

Stoðþjónusta í tengslum við fjárfestingabanka

66.19.21

Þjónusta, tengd samruna og yfirtöku

66.19.22

Þjónusta, tengd fjármálum fyrirtækja og áhættufjármagni

66.19.29

Önnur stoðþjónusta í tengslum við fjárfestingabanka

66.19.3

Þjónusta, tengd sjóða- og fjárvörslu

66.19.31

Sjóðaþjónusta

66.19.32

Fjárvörsluþjónusta

66.19.9

Önnur stoðþjónusta við fjármálaþjónustu, þó ekki vátrygginga- og lífeyrissjóði, ót.a.

66.19.91

Þjónusta tengd fjármálaráðgjöf

66.19.92

Þjónusta tengd úrvinnslu við millifærslu fjármuna og greiðslujöfnunarstöðum

66.19.99

Önnur stoðþjónusta við fjármálaþjónustu, ót.a., þó ekki vátrygginga- og lífeyrissjóði

66.2

Stoðþjónusta við vátrygginga- og lífeyrissjóði

66.21

Þjónusta tengd áhættu- og tjónamati

66.21.1

Þjónusta tengd áhættu- og tjónamati

66.21.10

Þjónusta tengd áhættu- og tjónamati

66.22

Þjónusta umboðsmanna og miðlara vátrygginga

66.22.1

Þjónusta umboðsmanna og miðlara vátrygginga

66.22.10

Þjónusta umboðsmanna og miðlara vátrygginga

66.29

Önnur stoðþjónusta við vátrygginga- og lífeyrissjóði

66.29.1

Önnur stoðþjónusta við vátrygginga- og lífeyrissjóði

66.29.11

Þjónusta, tengd tryggingafræðilegum atriðum

66.29.19

Önnur stoðþjónusta við vátrygginga- og lífeyrissjóði, ót.a

66.3

Þjónusta tengd stjórnun verðbréfasjóða

66.30

Þjónusta tengd stjórnun verðbréfasjóða

66.30.1

Þjónusta tengd stjórnun verðbréfasjóða

66.30.11

Þjónusta tengd stjórnun eignasafna, þó ekki lífeyrissjóða

66.30.12

Þjónusta tengd stjórnun lífeyrissjóða

20.8.2015

20.8.2015
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L

FASTEIGNAVIÐSKIPTI

68

Fasteignaviðskipti

68.1

Kaup og sala á eigin fasteignum

68.10

Kaup og sala á eigin fasteignum

68.10.1

Kaup og sala á eigin fasteignum

68.10.11

Kaup eða sala á íbúðarhúsnæði og tengdum lóðum

68.10.12

Kaup eða sala skiptileigueigna

68.10.13

Þjónusta tengd kaupum eða sölu á óbyggðu landi fyrir íbúðabyggð

68.10.14

Þjónusta tengd kaupum eða sölu á atvinnuhúsnæði og tengdum lóðum

68.10.15

Þjónusta tengd kaupum eða sölu á óbyggðu landi fyrir atvinnuhúsnæði

68.2

Þjónusta tengd leigu og rekstri eigin eða leigðra fasteigna

68.20

Þjónusta tengd leigu og rekstri eigin eða leigðra fasteigna

68.20.1

Þjónusta tengd leigu og rekstri eigin eða leigðra fasteigna

68.20.11

Þjónusta tengd leigu og rekstri eigin eða leigðs íbúðarhúsnæðis

68.20.12

Þjónusta tengd leigu og rekstri eigin eða leigðs atvinnuhúsnæðis

68.3

Fasteignaþjónusta gegn þóknun eða samkvæmt samningi

68.31

Þjónusta tengd fasteignamiðlun gegn þóknun eða samkvæmt samningi

68.31.1

Fasteignamiðlun gegn þóknun eða samkvæmt samningi

68.31.11

Þjónusta tengd sölu á íbúðarhúsnæði og tengdum lóðum gegn þóknun eða samkvæmt samningi, þó ekki skiptileigueignir

68.31.12

Þjónusta tengd sölu á skiptileigueignum gegn þóknun eða samkvæmt samningi

68.31.13

Þjónusta tengd sölu á óbyggðu landi fyrir íbúðabyggð gegn þóknun eða samkvæmt samningi

68.31.14

Þjónusta tengd sölu á atvinnuhúsnæði og tengdum lóðum gegn þóknun eða samkvæmt samningi

68.31.15

Þjónusta tengd sölu á óbyggðu landi fyrir atvinnuhúsnæði gegn þóknun eða samkvæmt samningi

68.31.16

Þjónusta tengd fasteignamati gegn þóknun eða samkvæmt samningi

68.32

Þjónusta tengd fasteignarekstri gegn þóknun eða samkvæmt samningi

68.32.1

Þjónusta tengd fasteignarekstri gegn þóknun eða samkvæmt samningi

68.32.11

Þjónusta tengd rekstri íbúðarhúsnæðis gegn þóknun eða samkvæmt samningi, þó ekki skiptileigueignir

68.32.12

Þjónusta tengd rekstri skiptileigueigna gegn þóknun eða samkvæmt samningi

68.32.13

Þjónusta tengd rekstri atvinnuhúsnæðis gegn þóknun eða samkvæmt samningi

M

SÉRFRÆÐILEG, VÍSINDALEG OG TÆKNILEG STARFSEMI

69

Lögfræði- og reikningshaldsþjónusta

69.1

Lögfræðiþjónusta

69.10

Lögfræðiþjónusta

69.10.1

Lögfræðiþjónusta

69.10.11

Lögfræðiráðgjöf og málflutningsþjónusta í sakamálum

69.10.12

Lögfræðiráðgjöf og málflutningsþjónusta í málum er varða viðskipta- og verslunarrétt

69.10.13

Lögfræðiráðgjöf og málflutningsþjónusta í málum er varða vinnulöggjöf

Nr. 46/661

Nr. 46/662
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69.10.14

Lögfræðiráðgjöf og málflutningsþjónusta í málum er varða einkarétt

69.10.15

Lögfræðiþjónusta er varðar einkaleyfi, höfundarrétt og annan hugverkarétt

69.10.16

Lögbókunarþjónusta

69.10.17

Gerðardóms- og sáttagerðarþjónusta

69.10.18

Lögfræðiþjónusta tengd uppboðum

69.10.19

Önnur lögfræðiþjónusta

69.2

Reikningshald, bókhald og endurskoðun, skattaráðgjöf

69.20

Reikningshald, bókhald og endurskoðun, skattaráðgjöf

69.20.1

Fjármálaendurskoðunarþjónusta

69.20.10

Fjármálaendurskoðunarþjónusta

69.20.2

Reikningshaldsþjónusta

69.20.21

Bókhaldsskoðunarþjónusta

69.20.22

Samantekt á reikningsskilum

69.20.23

Bókhaldsþjónusta

69.20.24

Þjónusta tengd launabókhaldi

69.20.29

Önnur reikningshaldsþjónusta

69.20.3

Skattaráðgjafarþjónusta

69.20.31

Skattaráðgjafar- og framtalsþjónusta fyrir fyrirtæki

69.20.32

Skattframtals- og skipulagsþjónusta fyrir eintaklinga

69.20.4

Þjónusta tengd ógjaldfærni og skiptastjórn

69.20.40

Þjónusta tengd ógjaldfærni og skiptastjórn

70

Þjónusta aðalskrifstofa, rekstrarráðgjafaþjónusta

70.1

Þjónusta aðalskrifstofa

70.10

Þjónusta aðalskrifstofa

70.10.1

Þjónusta aðalskrifstofa

70.10.10

Þjónusta aðalskrifstofa

70.2

Rekstrarráðgjafaþjónusta

70.21

Þjónusta er lýtur að almannatengslum og samskiptum

70.21.1

Þjónusta er lýtur að almannatengslum og samskiptum

70.21.10

Þjónusta er lýtur að almannatengslum og samskiptum

70.22

Viðskiptaþjónusta og önnur rekstrarráðgjafaþjónusta

70.22.1

Ráðgjafarþjónusta í fyrirtækjastjórnun

70.22.11

Ráðgjafarþjónusta í stjórnun og stefnumótun

70.22.12

Ráðgjafarþjónusta, tengd fjármálastjórnun (þó ekki hvað varðar fyrirtækjaskatt)

70.22.13

Ráðgjafarþjónusta, tengd markaðsstjórnun

70.22.14

Ráðgjafarþjónusta, tengd vinnuaflsstjórnun

70.22.15

Ráðgjafarþjónusta, tengd framleiðslustjórnun

20.8.2015

20.8.2015
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70.22.16

Ráðgjafarþjónusta um aðfangakeðju og önnur stjórnunarráðgjöf

70.22.17

Viðskiptaþjónusta tengd þróunarferli fyrirtækja

70.22.2

Önnur þjónusta tengd verkefnastjórnun, þó ekki þjónusta við verkefnastjórnun á sviði byggingarframkvæmda

70.22.20

Önnur þjónusta tengd verkefnastjórnun, þó ekki þjónusta við verkefnastjórnun á sviði byggingarframkvæmda

70.22.3

Önnur þjónusta tengd viðskiptaráðgjöf

70.22.30

Önnur þjónusta tengd viðskiptaráðgjöf

71

Þjónusta arkitekta og verkfræðinga, tæknilegar prófanir og greiningar

71.1

Þjónusta arkitekta og verkfræðinga og skyld tækniráðgjöf

71.11

Arkitektaþjónusta

71.11.1

Uppdrættir og teikningar vegna arkitektastarfa

71.11.10

Uppdrættir og teikningar vegna arkitektastarfa

71.11.2

Arkitektaþjónusta sem varðar byggingar

71.11.21

Arkitektaþjónusta sem varðar byggingu íbúðarhúsnæðis

71.11.22

Arkitektaþjónusta sem varðar byggingu atvinnuhúsnæðis

71.11.23

Arkitektaþjónusta sem varðar enduruppbyggingu sögulegra bygginga

71.11.24

Ráðgjafarþjónusta arkitekta sem varðar byggingarverkefni

71.11.3

Skipulagsþjónusta í þéttbýli og dreifbýli

71.11.31

Borgarskipulagsþjónusta

71.11.32

Landsskipulagsþjónusta í dreifbýli

71.11.33

Þjónusta tengd heildarskipulagi svæðis

71.11.4

Landslagsarkitektaþjónusta og ráðgjafarþjónusta arkitekta

71.11.41

Landslagsarkitektaþjónusta

71.11.42

Ráðgjafarþjónusta landslagsarkitekta

71.12

Verkfræðiþjónusta og skyld tækniráðgjöf

71.12.1

Verkfræðiþjónusta

71.12.11

Verkfræðileg ráðgjafarþjónusta

71.12.12

Verkfræðiþjónusta í tengslum við byggingarverkefni

71.12.13

Verkfræðiþjónusta í tengslum við orkuverkefni

71.12.14

Verkfræðiþjónusta í tengslum við flutningsverkefni

71.12.15

Verkfræðiþjónusta við meðhöndlun úrgangs (hættulegs og hættulauss)

71.12.16

Verkfræðiþjónusta í tengslum við verkefni með vatn, fráveitukerfi og fráveitubúnað

71.12.17

Verkfræðiþjónusta í tengslum við iðnaðar- og framleiðsluverkefni

71.12.18

Verkfræðiþjónusta í tengslum við fjarskipta- og útsendingarverkefni

71.12.19

Verkfræðiþjónusta í tengslum við önnur verkefni

71.12.2

Verkefnastjórnun við byggingarframkvæmdir

71.12.20

Verkefnastjórnun við byggingarframkvæmdir

71.12.3

Jarðfræðileg og jarðeðlisfræðileg þjónusta og tengd leitar- og ráðgjafarþjónusta

71.12.31

Jarðfræðileg og jarðeðlisfræðileg ráðgjafarþjónusta

Nr. 46/663

Nr. 46/664
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71.12.32

Jarðeðlisfræðileg ráðgjafarþjónusta

71.12.33

Þjónusta tengd jarðefnakönnunum og úttektum

71.12.34

Yfirborðskönnunarþjónusta

71.12.35

Kortagerðarþjónusta

71.2

Þjónusta tengd tækniprófunum og greiningu

71.20

Þjónusta tengd tækniprófunum og greiningu

71.20.1

Þjónusta tengd tækniprófunum og greiningu

71.20.11

Þjónusta tengd prófunum og greiningu á samsetningu og hreinleika

71.20.12

Þjónusta tengd prófunum og greiningu á eðlisfræðilegum eiginleikum

71.20.13

Þjónusta tengd prófunum og greiningu á samþættum aflfræði- og rafkerfum

71.20.14

Tæknileg skoðunarþjónusta á vélknúnum ökutækjum til flutninga á vegum

71.20.19

Önnur tæknileg prófunar- og greiningarþjónusta

72

Þjónusta, tengd vísindarannsóknum og þróun

72.0

Þjónusta, tengd þróun þverfaglegra rannsókna og tilrauna

72.00

Þjónusta, tengd þróun þverfaglegra rannsókna og tilrauna

72.00.1

Þjónusta, tengd þróun þverfaglegra rannsókna og tilrauna, þó ekki frumrannsóknir

72.00.11

Þjónusta, tengd þverfaglegum grundvallarrannsóknum

72.00.12

Þjónusta, tengd þverfaglegum hagnýtum rannsóknum

72.00.13

Þjónusta, tengd þverfaglegri þróun tilrauna

72.00.2

Þverfaglegar frumrannsóknir og þróun

72.00.20

Þverfaglegar frumrannsóknir og þróun

72.1

Þjónusta tengd þróun rannsókna og tilrauna í raunvísindum og verkfræði

72.11

Þjónusta, tengd þróun rannsókna og tilrauna í líftækni

72.11.1

Þjónusta, tengd þróun rannsókna og tilrauna í heilsulíftækni

72.11.11

Þjónusta, tengd grundvallarrannsóknum í heilsulíftækni

72.11.12

Þjónusta, tengd hagnýtum rannsóknum í heilsulíftækni

72.11.13

Þjónusta, tengd þróun tilrauna í heilsulíftækni

72.11.2

Þjónusta, tengd þróun rannsókna og tilrauna í umhverfis- og iðnaðarlíftækni

72.11.21

Þjónusta, tengd grundvallarrannsóknum í umhverfis- og iðnaðarlíftækni

72.11.22

Þjónusta, tengd hagnýtum rannsóknum í umhverfis- og iðnaðarlíftækni

72.11.23

Þjónusta tengd þróun tilrauna í umhverfis- og iðnaðarlíftækni

72.11.3

Þjónusta, tengd þróun rannsókna og tilrauna í landbúnaðarlíftækni

72.11.31

Þjónusta tengd grundvallarrannsóknum í landbúnaðarlíftækni

72.11.32

Þjónusta, tengd hagnýtum rannsóknum í landbúnaðarlíftækni

72.11.33

Þjónusta, tengd þróun tilrauna í landbúnaðarlíftækni

72.11.4

Frumrannsóknir og þróun í líftækni

72.11.40

Frumrannsóknir og þróun í líftækni

72.19

Þjónusta, tengd þróun rannsókna og tilrauna í öðrum raunvísindum og verkfræði

72.19.1

Þjónusta, tengd þróun rannsókna og tilrauna í eðlisvísindum

20.8.2015
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72.19.11

Þjónusta, tengd grundvallarrannsóknum í eðlisvísindum

72.19.12

Þjónusta, tengd hagnýtum rannsóknum í eðlisvísindum

72.19.13

Þjónusta, tengd þróun tilrauna í eðlisvísindum

72.19.2

Þjónusta, tengd þróun rannsókna og tilrauna í efnafræði og líffræði

72.19.21

Þjónusta, tengd grundvallarrannsóknum í efnafræði og líffræði

72.19.22

Þjónusta, tengd hagnýtum rannsóknum í efnafræði og líffræði

72.19.23

Þjónusta, tengd þróun tilrauna í efnafræði og líffræði

72.19.3

Þjónusta, tengd þróun rannsókna og tilrauna í verkfræði og tæknigreinum, þó ekki líftækni

72.19.31

Þjónusta, tengd grundvallarrannsóknum í verkfræði og tæknigreinum, þó ekki líftækni

72.19.32

Þjónusta, tengd hagnýtum rannsóknum í verkfræði og tæknigreinum, þó ekki líftækni

72.19.33

Þjónusta, tengd þróun tilrauna í verkfræði og tæknigreinum, þó ekki líftækni

72.19.4

Þjónusta, tengd þróun rannsókna og tilrauna í læknavísindum og lyfjafræði

72.19.41

Þjónusta, tengd grundvallarrannsóknum í læknavísindum og lyfjafræði

72.19.42

Þjónusta, tengd hagnýtum rannsóknum í læknavísindum og lyfjafræði

72.19.43

Þjónusta, tengd þróun tilrauna í læknavísindum og lyfjafræði

72.19.5

Þjónusta, tengd þróun rannsókna og tilrauna í landbúnaðarvísindum

72.19.51

Þjónusta, tengd grundvallarrannsóknum í landbúnaðarvísindum

72.19.52

Þjónusta, tengd hagnýtum rannsóknum í landbúnaðarvísindum

72.19.53

Þjónusta, tengd þróun tilrauna í landbúnaðarvísindum

72.19.6

Þjónusta, tengd þróun rannsókna og tilrauna í öðrum raunvísindagreinum

72.19.61

Þjónusta, tengd grundvallarrannsóknum í öðrum raunvísindagreinum

72.19.62

Þjónusta, tengd hagnýtum rannsóknum í öðrum raunvísindagreinum

72.19.63

Þjónusta, tengd þróun tilrauna í öðrum raunvísindagreinum

72.19.7

Frumrannsóknir og þróun í öðrum raunvísindagreinum og verkfræði

72.19.70

Frumrannsóknir og þróun í öðrum raunvísindagreinum og verkfræði

72.2

Þjónusta, tengd þróun rannsókna og tilrauna í félags- og hugvísindum

72.20

Þjónusta, tengd þróun rannsókna og tilrauna í félags- og hugvísindum

72.20.1

Þjónusta, tengd þróun rannsókna og tilrauna í sálfræði

72.20.11

Þjónusta, tengd grundvallarrannsóknum í sálfræði

72.20.12

Þjónusta, tengd hagnýtum rannsóknum í sálfræði

72.20.13

Þjónusta, tengd þróun tilrauna í sálfræði

72.20.2

Þjónusta, tengd þróun rannsókna og tilrauna í lögfræði

72.20.21

Þjónusta, tengd grundvallarrannsóknum í lögfræði

72.20.22

Þjónusta, tengd hagnýtum rannsóknum í lögfræði

72.20.23

Þjónusta, tengd þróun tilrauna í lögfræði

72.20.3

Þjónusta, tengd þróun rannsókna og tilrauna í tungumálum og bókmenntum

72.20.31

Þjónusta, tengd grundvallarrannsóknum í tungumálum og bókmenntum

72.20.32

Þjónusta, tengd hagnýtum rannsóknum í tungumálum og bókmenntum
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72.20.33

Þjónusta, tengd þróun tilrauna í tungumálum og bókmenntum

72.20.4

Þjónusta, tengd þróun rannsókna og tilrauna í öðrum félags- og hugvísindum

72.20.41

Þjónusta, tengd grundvallarrannsóknum í öðrum félags- og hugvísindum

72.20.42

Þjónusta, tengd hagnýtum rannsóknum í öðrum félags- og hugvísindum

72.20.43

Þjónusta, tengd þróun tilrauna í öðrum félags- og hugvísindum

72.20.5

Þjónusta, tengd þróun rannsókna og tilrauna í hagfræði

72.20.51

Þjónusta, tengd grundvallarrannsóknum í hagfræði

72.20.52

Þjónusta, tengd hagnýtum rannsóknum í hagfræði

72.20.53

Þjónusta, tengd þróun tilrauna í hagfræði

72.20.6

Frumrannsóknir og þróun í félags- og hugvísindum

72.20.60

Frumrannsóknir og þróun í félags- og hugvísindum

73

Þjónusta, tengd auglýsinga- og markaðsrannsóknum

73.1

Þjónusta, tengd auglýsingum

73.11

Þjónusta auglýsingastofa

73.11.1

Þjónusta auglýsingastofa

73.11.11

Heildstæð auglýsingaþjónusta

73.11.12

Þjónusta, tengd beinni markaðssetningu og markpósti

73.11.13

Þjónusta, tengd þróun auglýsingahugmynda

73.11.19

Önnur þjónusta tengd auglýsingum

73.12

Þjónusta, tengd auglýsingamiðlun

73.12.1

Sala á auglýsingarými eða -tíma gegn þóknun eða samkvæmt samningi

73.12.11

Sala á auglýsingarými gegn þóknun eða samkvæmt samningi í prentmiðlum

73.12.12

Sala á auglýsingarými eða -tíma í sjónvarpi/útvarpi gegn þóknun eða samkvæmt samningi

73.12.13

Sala á auglýsingarými eða -tíma á Netinu gegn þóknun eða samkvæmt samningi

73.12.14

Sala á auglýsingum sem tengjast viðburðum

73.12.19

Önnur sala á auglýsingarými eða -tíma gegn þóknun eða samkvæmt samningi

73.12.2

Endursala á auglýsingarými eða -tíma gegn þóknun eða samkvæmt samningi

73.12.20

Endursala á auglýsingarými eða -tíma gegn þóknun eða samkvæmt samningi

73.2

Þjónusta á sviði markaðsrannsókna og skoðanakannana

73.20

Þjónusta á sviði markaðsrannsókna og skoðanakannana

73.20.1

Þjónusta á sviði markaðsrannsókna og áþekk þjónusta

73.20.11

Þjónusta á sviði markaðsrannsókna: eigindlegar kannanir

73.20.12

Þjónusta á sviði markaðsrannsókna: megindlegar, stakar kannanir á tilteknum málefnum

73.20.13

Þjónusta á sviði markaðsrannsókna: megindlegar, samfelldar og reglulegar kannanir

73.20.14

Þjónusta á sviði markaðsrannsókna annarra en kannana

73.20.19

Önnur þjónusta á sviði markaðsrannsókna

73.20.2

Þjónusta tengd skoðanakönnunum

73.20.20

Þjónusta tengd skoðanakönnunum

74

Önnur sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg þjónusta

74.1

Sérhæfð hönnunarþjónusta
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74.10

Sérhæfð hönnunarþjónusta

74.10.1

Innanhússhönnunarþjónusta, iðnhönnunarþjónusta og önnur sérhæfð hönnunarþjónusta

74.10.11

Innanhússhönnunarþjónusta

74.10.12

Iðnhönnunarþjónusta

74.10.19

Önnur sérhæfð hönnunarþjónusta

74.10.2

Frumhönnun

74.10.20

Frumhönnun

74.2

Ljósmyndaþjónusta

74.20

Ljósmyndaþjónusta

74.20.1

Ljósmyndaplötur og -filmur, þó ekki kvikmyndafilmur, lýstar

74.20.11

Ljósmyndaplötur og -filmur, lýstar en ekki framkallaðar

74.20.12

Ljósmyndaplötur og -filmur, lýstar og framkallaðar, til offsetfjölföldunar

74.20.19

Aðrar ljósmyndaplötur og -filmur, lýstar og framkallaðar

74.20.2

Sérhæfð ljósmyndunarþjónusta

74.20.21

Þjónusta við töku andlitsmynda

74.20.22

Auglýsingaþjónusta og skyld ljósmyndunarþjónusta

74.20.23

Ljósmyndunar- og myndbandsupptökuþjónusta á viðburðum

74.20.24

Ljósmyndunarþjónusta úr lofti

74.20.29

Önnur sérhæfð ljósmyndunarþjónusta

74.20.3

Önnur ljósmyndaþjónusta

74.20.31

Framköllunarþjónusta

74.20.32

Endurgerðar-og lagfæringarþjónusta ljósmynda

74.20.39

Önnur ljósmyndaþjónusta, ót.a.

74.3

Þýðinga- og túlkaþjónusta

74.30

Þýðinga- og túlkaþjónusta

74.30.1

Þýðinga- og túlkaþjónusta

74.30.11

Þýðingaþjónusta

74.30.12

Túlkaþjónusta

74.9

Önnur sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg þjónusta, ót.a.

74.90

Önnur sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg þjónusta, ót.a.

74.90.1

Sérfræði- og tæknistuðningur og ráðgjafaþjónusta, ót.a.

74.90.11

Upplýsingaþjónusta tengd endurskoðun reikninga og farmgjöldum

74.90.12

Þjónusta verðbréfamiðlara og matsmanna, önnur en fyrir fasteignir og tryggingar

74.90.13

Þjónusta tengd umhverfisráðgjöf

74.90.14

Þjónusta tengd veðurspám og veðri

74.90.15

Þjónusta tengd öryggisráðgjöf

74.90.19

Önnur vísindaleg og tæknileg ráðgjafarþjónusta, ót.a.

74.90.2

Önnur sérfræðileg, tæknileg og viðskiptaleg þjónusta, ót.a.

74.90.20

Önnur sérfræðileg, tæknileg og viðskiptaleg þjónusta, ót.a.

75

Dýralækningar
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75.0

Dýralækningar

75.00

Dýralækningar

75.00.1

Dýralækningar

75.00.11

Heilbrigðisþjónusta fyrir dýr: gæludýr

75.00.12

Heilbrigðisþjónusta fyrir dýr: búfé

75.00.19

Önnur heilbrigðisþjónusta fyrir dýr og dýraafurðir

N

STJÓRNUNAR- OG STUÐNINGSÞJÓNUSTA

77

Leiguþjónusta

77.1

Þjónusta tengd leigu á vélknúnum ökutækjum

77.11

Þjónusta tengd leigu á bifreiðum og léttum vélknúnum ökutækjum

77.11.1

Þjónusta tengd leigu á bifreiðum og léttum vélknúnum ökutækjum

77.11.10

Þjónusta tengd leigu á bifreiðum og léttum vélknúnum ökutækjum

77.12

Þjónusta tengd leigu á vörubifreiðum

77.12.1

Þjónusta tengd leigu á vörubifreiðum

77.12.11

Þjónusta tengd leigu á vöruflutningabifreiðum, án ökumanns

77.12.19

Þjónusta tengd leigu á öðrum tækjum til landflutninga, án ökumanns

77.2

Þjónusta tengd leigu á munum til einka- og heimilisnota

77.21

Þjónusta tengd leigu á munum til tómstunda- og íþróttaiðkunar

77.21.1

Þjónusta tengd leigu á munum til tómstunda- og íþróttaiðkunar

77.21.10

Þjónusta tengd leigu á munum til tómstunda- og íþróttaiðkunar

77.22

Þjónusta tengd leigu á myndböndum og -diskum

77.22.1

Þjónusta tengd leigu á myndböndum og -diskum

77.22.10

Þjónusta tengd leigu á myndböndum og -diskum

77.29

Þjónusta tengd leigu á öðrum munum til einka- og heimilisnota

77.29.1

Þjónusta tengd leigu á öðrum munum til einka- og heimilisnota

77.29.11

Þjónusta tengd leigu á sjónvörpum, útvörpum, myndbandstækjum og skyldum tækjum og aukabúnaði

77.29.12

Þjónusta tengd leigu á húsgögnum og öðrum heimilistækjum

77.29.13

Þjónusta tengd leigu á hljóðfærum

77.29.14

Þjónusta tengd leigu á heimilislíni

77.29.15

Þjónusta tengd leigu á textílefnum, fatnaði og skófatnaði

77.29.16

Þjónusta tengd leigu á vélbúnaði og tækjum til tómstundavinnu

77.29.19

Þjónusta tengd leigu á öðrum munum til einka- og heimilisnota, ót.a.

77.3

Þjónusta tengd leigu á öðrum vélbúnaði, tækjum og efnislegum vörum

77.31

Þjónusta tengd leigu á landbúnaðarvélum og -tækjum

77.31.1

Þjónusta tengd leigu á landbúnaðarvélum og -tækjum

77.31.10

Þjónusta tengd leigu á landbúnaðarvélum og -tækjum

77.32

Þjónusta tengd leigu á vinnuvélum og tækjum til byggingarframkvæmda og mannvirkjagerðar

77.32.1

Þjónusta tengd leigu á vinnuvélum og tækjum til byggingarframkvæmda og mannvirkjagerðar
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77.32.10

Þjónusta tengd leigu á vinnuvélum og tækjum til byggingarframkvæmda og mannvirkjagerðar

77.33

Þjónusta tengd leigu á skrifstofubúnaði og -tækjum (þ.m.t. tölvum)

77.33.1

Þjónusta tengd leigu á skrifstofubúnaði og -tækjum (þ.m.t. tölvum)

77.33.11

Þjónusta tengd leigu á skrifstofubúnaði og -tækjum (þó ekki tölvum)

77.33.12

Þjónusta tengd leigu á tölvum

77.34

Þjónusta tengd leigu á búnaði til flutninga á sjó- og vatnaleiðum

77.34.1

Þjónusta tengd leigu á búnaði til flutninga á sjó- og vatnaleiðum

77.34.10

Þjónusta tengd leigu á búnaði til flutninga á sjó- og vatnaleiðum

77.35

Þjónusta tengd leigu á búnaði til flutninga í lofti

77.35.1

Þjónusta tengd leigu á búnaði til flutninga í lofti

77.35.10

Þjónusta tengd leigu á búnaði til flutninga í lofti

77.39

Þjónusta tengd leigu á öðrum vélbúnaði, tækjum og efnislegum vörum, ót.a.

77.39.1

Þjónusta tengd leigu á öðrum vélbúnaði, tækjum og efnislegum vörum, ót.a.

77.39.11

Þjónusta tengd leigu á járnbrautarfarartækjum

77.39.12

Þjónusta tengd leigu á gámum

77.39.13

Þjónusta tengd leigu á bifhjólum, hjólhýsum og húsbílum

77.39.14

Þjónusta tengd leigu á fjarskiptabúnaði

77.39.19

Þjónusta tengd leigu á öðrum vélbúnaði og tækjum án stjórnanda og efnislegum vörum, ót.a.

77.4

Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir afnotarétt á hugverkum og áþekkum vörum, nema verkum sem njóta höfundarréttar

77.40

Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir afnotarétt á hugverkum og áþekkum vörum, nema verkum sem njóta höfundarréttar

77.40.1

Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir afnotarétt á hugverkum og áþekkum vörum, nema verkum sem njóta höfundarréttar

77.40.11

Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir afnotarétt á niðurstöðum rannsókna og þróunar

77.40.12

Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir afnotarétt á vörumerkjum og sérleyfum

77.40.13

Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir afnotarétt á jarðefnakönnunum og -úttektum

77.40.14

Vörumerki og sérleyfi

77.40.19

Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir afnotarétt á öðrum hugverkum og áþekkum vörum, nema verkum sem njóta höfundarréttar

78

Vinnumiðlun

78.1

Þjónusta ráðningarstofa

78.10

Þjónusta ráðningarstofa

78.10.1

Þjónusta ráðningarstofa

78.10.11

Vinnumiðlun fyrir stjórnendur

78.10.12

Vinnumiðlun fyrir fasta atvinnu, önnur en vinnumiðlun fyrir stjórnendur

78.2

Þjónusta vinnumiðlana fyrir afleysingafólk

78.20

Þjónusta vinnumiðlana fyrir afleysingafólk

78.20.1

Þjónusta vinnumiðlana fyrir afleysingafólk

78.20.11

Þjónusta vinnumiðlana fyrir afleysingafólk í tölvu- og fjarskiptastörf

78.20.12

Þjónusta vinnumiðlana fyrir afleysingafólk í önnur skrifstofustörf

78.20.13

Þjónusta vinnumiðlana fyrir afleysingafólk í verslunar- og viðskiptastörf
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78.20.14

Þjónusta vinnumiðlana fyrir afleysingafólk í flutningastörf, störf í vörugeymslum, birgðastjórnun eða iðnverkastörf

78.20.15

Þjónusta vinnumiðlana fyrir afleysingafólk í hótel- og veitingastaðastörf

78.20.16

Þjónusta vinnumiðlana fyrir afleysingafólk í heilbrigðisþjónustu

78.20.19

Þjónusta vinnumiðlana fyrir afleysingafólk í önnur störf

78.3

Önnur þjónusta tengd starfsmannahaldi

78.30

Önnur þjónusta tengd starfsmannahaldi

78.30.1

Önnur þjónusta tengd starfsmannahaldi

78.30.11

Önnur þjónusta tengd starfsmannahaldi fyrir starfsfólk í tölvu- og fjarskiptastörf

78.30.12

Önnur þjónusta tengd starfsmannahaldi fyrir starfsfólk í önnur skrifstofustörf

78.30.13

Önnur þjónusta tengd starfsmannahaldi fyrir starfsfólk í verslunar- og viðskiptastörf

78.30.14

Önnur þjónusta tengd starfsmannahaldi fyrir starfsfólk í flutningastörf, störf í vörugeymslur, birgðastjórnun eða iðnverkastörf

78.30.15

Önnur þjónusta tengd starfsmannahaldi fyrir starfsfólk í hótel- og veitingastaðastörf

78.30.16

Önnur þjónusta tengd starfsmannahaldi fyrir starfsfólk í heilbrigðisþjónustu

78.30.19

Önnur þjónusta tengd starfsmannahaldi fyrir starfsfólk ót.a.

79

Ferðaskrifstofur, ferðaskipuleggjendur og önnur bókunarþjónusta og tengd starfsemi

79.1

Þjónusta ferðaskrifstofa og ferðaskipuleggjanda

79.11

Þjónusta ferðaskrifstofa

79.11.1

Þjónusta ferðaskrifstofa fyrir ferðabókanir

79.11.11

Bókunarþjónusta fyrir flugfélög

79.11.12

Bókunarþjónusta fyrir járnbrautarlestir

79.11.13

Bókunarþjónusta fyrir rútur

79.11.14

Bókunarþjónusta fyrir bílaleigur

79.11.19

Önnur þjónusta ferðaskrifstofa fyrir ferðabókanir

79.11.2

Þjónusta ferðaskrifstofa fyrir gisti-, skemmtisiglinga- og pakkaferðabókanir

79.11.21

Bókunarþjónusta fyrir gistingu

79.11.22

Bókunarþjónusta fyrir skemmtisiglingar

79.11.23

Bókunarþjónusta fyrir pakkaferðir

79.12

Þjónusta ferðaskipuleggjanda

79.12.1

Þjónusta ferðaskipuleggjanda

79.12.11

Þjónusta ferðaskipuleggjanda við undirbúning og samsetningu ferða

79.12.12

Þjónusta leiðsögumanna

79.9

Önnur bókunarþjónusta og tengd þjónusta

79.90

Önnur bókunarþjónusta og tengd þjónusta

79.90.1

Kynninga- og upplýsingaþjónusta ferðamála

79.90.11

Kynningaþjónusta ferðamála

79.90.12

Upplýsingaþjónusta fyrir gesti

79.90.2

Leiðsöguþjónusta fyrir ferðamenn

79.90.20

Leiðsöguþjónusta fyrir ferðamenn

79.90.3

Önnur bókunarþjónusta, ót.a.

79.90.31

Þjónusta fyrir skiptileigu

20.8.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kóði

Nr. 46/671

Vöruliðir

79.90.32

Bókunarþjónusta fyrir funda-, ráðstefnu- og sýningarsali

79.90.39

Bókunarþjónusta í tengslum við miðapantanir á viðburði, skemmtana- og tómstundaþjónustu og önnur bókunarþjónusta, ót.a.

80

Öryggis- og rannsóknarþjónusta

80.1

Öryggisþjónusta á vegum einkaaðila

80.10

Öryggisþjónusta á vegum einkaaðila

80.10.1

Öryggisþjónusta á vegum einkaaðila

80.10.11

Þjónusta tengd flutningum með brynvörðum bifreiðum

80.10.12

Öryggisvarðaþjónusta

80.10.19

Önnur öryggisþjónusta

80.2

Þjónusta tengd öryggiskerfum

80.20

Þjónusta tengd öryggiskerfum

80.20.1

Þjónusta tengd öryggiskerfum

80.20.10

Þjónusta tengd öryggiskerfum

80.3

Rannsóknarþjónusta

80.30

Rannsóknarþjónusta

80.30.1

Rannsóknarþjónusta

80.30.10

Rannsóknarþjónusta

81

Þjónusta í tengslum við byggingar og skrúðgarðyrkju

81.1

Blönduð stuðningsþjónusta á starfsstöð

81.10

Blönduð stuðningsþjónusta á starfsstöð

81.10.1

Blönduð stuðningsþjónusta á starfsstöð

81.10.10

Blönduð stuðningsþjónusta á starfsstöð

81.2

Hreingerningaþjónusta

81.21

Almenn hreingerningaþjónusta bygginga

81.21.1

Almenn hreingerningaþjónusta bygginga

81.21.11

Almenn hreingerningaþjónusta heimila

81.21.12

Önnur almenn hreingerningaþjónusta bygginga

81.22

Önnur hreingerningaþjónusta á byggingum og í iðnaði

81.22.1

Hreingerningaþjónusta í iðnaði

81.22.11

Gluggaþvottaþjónusta

81.22.12

Sérhæfð hreingerningaþjónusta

81.22.13

Hreingerningaþjónusta ofna og reykháfa

81.29

Önnur hreingerningaþjónusta

81.29.1

Önnur hreingerningaþjónusta

81.29.11

Sótthreinsunarþjónusta og eyðing meindýra

81.29.12

Þjónusta tengd sópun og snjóhreinsun

81.29.13

Önnur hreinlætisþjónusta

81.29.19

Önnur hreingerningaþjónusta, ót.a.

81.3

Skrúðgarðyrkja

81.30

Skrúðgarðyrkja
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81.30.1

Skrúðgarðyrkja

81.30.11

Hirðing garða

81.30.12

Önnur skrúðgarðyrkja

82

Stjórnunar- og skrifstofuþjónusta og önnur stoðþjónusta við atvinnurekstur

82.1

Stjórnunar- og stoðþjónusta við skrifstofur

82.11

Blönduð stjórnunar- og skrifstofuþjónusta

82.11.1

Blönduð stjórnunar- og skrifstofuþjónusta

82.11.10

Blönduð stjórnunar- og skrifstofuþjónusta

82.19

Ljósritun, skjalameðferð og önnur sérhæfð stoðþjónusta fyrir skrifstofur

82.19.1

Ljósritun, skjalameðferð og önnur sérhæfð stoðþjónusta fyrir skrifstofur

82.19.11

Afritunarþjónusta

82.19.12

Þjónusta við gerð póstlista og póstsendingar

82.19.13

Skjalameðferð og önnur sérhæfð stoðþjónusta fyrir skrifstofur

82.2

Símsvörunarþjónusta

82.20

Símsvörunarþjónusta

82.20.1

Símsvörunarþjónusta

82.20.10

Símsvörunarþjónusta

82.3

Þjónusta tengd skipulagningu ráðstefna og vörusýninga

82.30

Þjónusta tengd skipulagningu ráðstefna og vörusýninga

82.30.1

Þjónusta tengd skipulagningu ráðstefna og vörusýninga

82.30.11

Þjónusta tengd skipulagningu ráðstefna

82.30.12

Þjónusta tengd skipulagningu vörusýninga

82.9

Stoðþjónusta við fyrirtæki, ót.a.

82.91

Þjónusta tengd innheimtu og upplýsingagjöf um fjárhagsstöðu

82.91.1

Þjónusta tengd innheimtu og upplýsingagjöf um fjárhagsstöðu

82.91.11

Upplýsingaþjónusta um fjárhagsstöðu

82.91.12

Innheimtuþjónusta

82.92

Pökkunarþjónusta

82.92.1

Pökkunarþjónusta

82.92.10

Pökkunarþjónusta

82.99

Önnur stoðþjónusta við fyrirtæki, ót.a.

82.99.1

Önnur stoðþjónusta við fyrirtæki, ót.a.

82.99.11

Þjónusta tengd orðréttri skýrslugjöf og hraðritunarskráningu

82.99.12

Stoðþjónusta í gegnum síma

82.99.19

Önnur stoðþjónusta af ýmsu tagi við fyrirtæki, ót.a.

O

OPINBER STJÓRNSÝSLA OG ÞJÓNUSTA TENGD VARNARMÁLUM, LÖGBOÐNAR ALMANNATRYGGINGAR
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Opinber stjórnsýsla og þjónusta tengd varnarmálum, lögboðnar almannatryggingar
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84.1

Stjórnsýsluþjónusta ríkisins og efnahags- og félagsmálastefna samfélagsins

84.11

Almenn opinber stjórnsýsluþjónusta

84.11.1

Almenn opinber þjónusta

84.11.11

Þjónusta á sviði framkvæmda- og löggjafarvalds

84.11.12

Þjónusta tengd fjármálum og ríkisfjármálum

84.11.13

Þjónusta tengd almennum efnahagslegum og þjófélagslegum áætlunum og hagskýrslugerð

84.11.14

Þjónusta á vegum ríkisins við grunnrannsóknir

84.11.19

Önnur almenn opinber þjónusta

84.11.2

Stoðþjónusta fyrir hið opinbera

84.11.21

Almenn þjónusta í tengslum við starfsmannahald fyrir hið opinbera

84.11.29

Önnur stoðþjónusta fyrir hið opinbera

84.12

Stjórnsýsla vegna skipulagningar heilbrigðisþjónustu, mennta- og menningarmála og annarrar félagsþjónustu, að undanskildum
almannatryggingum

84.12.1

Stjórnsýsla vegna skipulagningar heilbrigðisþjónustu, mennta- og menningarmála og annarrar félagsþjónustu, að undanskildum
almannatryggingum

84.12.11

Stjórnsýsla á sviði menntamála

84.12.12

Stjórnsýsla á sviði heilbrigðismála

84.12.13

Stjórnsýsla á sviði húsnæðismála og samfélagshjálpar

84.12.14

Stjórnsýsla á sviði tómstunda, menningar og trúmála

84.13

Stjórnsýsla hvað varðar aukna skilvirkni í rekstri fyrirtækja

84.13.1

Stjórnsýsla hvað varðar aukna skilvirkni í rekstri fyrirtækja

84.13.11

Stjórnsýsla á sviðum tengdum landbúnaði, skógrækt, fiskveiðum og dýraveiðum

84.13.12

Stjórnsýsla á sviðum tengdum eldsneyti og orku

84.13.13

Stjórnsýsla á sviðum tengdum námavinnslu og jarðefnavinnslu, framleiðslu- og byggingingarstarfsemi

84.13.14

Stjórnsýsla á sviðum tengdum flutningum og fjarskiptum

84.13.15

Stjórnsýsla á sviðum tengdum dreifingarstarfsemi og sölu á tilbúnum mat, hótelum og veitingahúsum

84.13.16

Stjórnsýsla á sviðum tengdum ferðaþjónustu

84.13.17

Stjórnsýsla vegna margþættra þróunarverkefna

84.13.18

Almenn stjórnsýsla á sviðum tengdum efnahagsmálum, viðskipta- og atvinnumálum

84.2

Þjónusta við samfélagið í heild

84.21

Utanríkisþjónusta

84.21.1

Utanríkisþjónusta

84.21.11

Stjórnsýsluþjónusta tengd utanríkisþjónustu, sendiráðum og ræðismannaskrifstofum erlendis

84.21.12

Þjónusta tengd efnahagsaðstoð erlendis

84.21.13

Þjónusta tengd hernaðaraðstoð erlendis

84.22

Þjónusta tengd varnarmálum

84.22.1

Þjónusta tengd varnarmálum

84.22.11

Þjónusta tengd hervörnum

84.22.12

Þjónusta, tengd almannavörnum

84.23

Þjónusta, tengd réttarfars- og dómskerfi

84.23.1

Þjónusta, tengd réttarfars- og dómskerfi

84.23.11

Stjórnsýsluþjónusta tengd dómstólum
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84.23.12

Stjórnsýsluþjónusta tengd varðhaldi eða endurhæfingu sakamanna

84.24

Almannaöryggisþjónusta

84.24.1

Almannaöryggisþjónusta

84.24.11

Þjónusta lögreglu

84.24.19

Önnur þjónusta tengd almannaöryggi

84.25

Þjónusta slökkviliðs

84.25.1

Þjónusta slökkviliðs

84.25.11

Slökkvistarf og brunavarnaþjónusta

84.25.19

Önnur þjónusta slökkviliðs

84.3

Lögboðar almannatryggingar

84.30

Lögboðar almannatryggingar

84.30.1

Lögboðnar almannatryggingar

84.30.11

Lögboðnar almannatryggingar er varða bætur vegna veikinda, meðgöngu og fæðingar eða tímabundinnar fötlunar

84.30.12

Lögboðnar almannatryggingar er varða lífeyriskerfi opinberra starfsmanna, elli-, örorku- eða eftirlifendabætur aðrar en fyrir opinbera
starfsmenn

84.30.13

Lögboðnar almannatryggingar er varða atvinnuleysisbætur

84.30.14

Lögboðnar almannatryggingar er varða fjölskyldu- og barnagreiðslur

P

FRÆÐSLUSTARFSEMI

85

Fræðslustarfsemi

85.1

Fræðslustarfsemi á leikskólastigi

85.10

Fræðslustarfsemi á leikskólastigi

85.10.1

Fræðslustarfsemi á leikskólastigi

85.10.10

Fræðslustarfsemi á leikskólastigi

85.2

Fræðslustarfsemi á barnaskólastigi

85.20

Fræðslustarfsemi á barnaskólastigi

85.20.1

Fræðslustarfsemi á barnaskólastigi

85.20.11

Fræðslustarfsemi á Netinu á barnaskólastigi

85.20.12

Önnur fræðslustarfsemi á barnaskólastigi

85.3

Fræðslustarfsemi á unglingastigi

85.31

Almenn fræðslustarfsemi á unglingastigi

85.31.1

Almenn fræðslustarfsemi á unglingastigi

85.31.11

Almenn fræðslustarfsemi á Netinu á unglingastigi

85.31.12

Önnur almenn fræðslustarfsemi á unglingastigi

85.31.2

Almenn fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi

85.31.21

Almenn fræðslustarfsemi á Netinu á framhaldsskólastigi

85.31.22

Önnur almenn fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi

85.32

Fræðslustarfsemi á unglingastigi — tækni- og starfsnám

85.32.1

Fræðslustarfsemi á unglingastigi — tækni- og starfsnám

85.32.11

Fræðslustarfsemi á Netinu á unglingastigi — tækni- og starfsnám

85.32.12

Önnur fræðslustarfsemi á unglingastigi — tækni- og starfsnám
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85.32.2

Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi — tækni- og starfsnám

85.32.21

Fræðslustarfsemi á Netinu á framhaldsskólastigi — tækni- og starfsnám

85.32.22

Önnur fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi — tækni- og starfsnám

85.4

Fræðslustarfsemi á æðra námsstigi

85.41

Fræðslustarfsemi á viðbótarstigi

85.41.1

Fræðslustarfsemi á viðbótarstigi

85.41.11

Almenn fræðslustarfsemi á Netinu, á viðbótarstigi

85.41.12

Önnur almenn fræðslustarfsemi á Netinu, á viðbótarstigi

85.41.13

Fræðslustarfsemi á Netinu, á viðbótarstigi — tækni- og starfsnám

85.41.14

Önnur fræðslustarfsemi á viðbótarstigi — tækni- og starfsnám

85.42

Fræðslustarfsemi á háskólastigi

85.42.1

Fræðslustarfsemi við stutt nám á háskólastigi

85.42.11

Fræðslustarfsemi við stutt nám á háskólastigi á Netinu

85.42.12

Önnur fræðslustarfsemi við stutt nám á háskólastigi

85.42.2

Fræðslustarfsemi við bakkalárgráðu eða jafngilda prófgráðu á háskólastigi

85.42.21

Fræðslustarfsemi á Netinu við bakkalárgráðu eða jafngilda prófgráðu á háskólastigi

85.42.22

Önnur fræðslustarfsemi við bakkalárgráðu eða jafngilda prófgráðu á háskólastigi

85.42.3

Fræðslustarfsemi við meistaragráðu eða jafngilda prófgráðu á háskólastigi

85.42.31

Fræðslustarfsemi á Netinu við meistaragráðu eða jafngilda prófgráðu á háskólastigi

85.42.32

Önnur fræðslustarfsemi við meistaragráðu eða jafngilda prófgráðu á háskólastigi

85.42.4

Fræðslustarfsemi við doktorsgráðu eða jafngilda prófgráðu á háskólastigi

85.42.41

Fræðslustarfsemi á Netinu við doktorsgráðu eða jafngilda prófgráðu á háskólastigi

85.42.42

Önnur fræðslustarfsemi við doktorsgráðu eða jafngilda prófgráðu á háskólastigi

85.5

Önnur fræðslustarfsemi

85.51

Fræðslustarfsemi við íþrótta- og tómstundanám

85.51.1

Fræðslustarfsemi við íþrótta- og tómstundanám

85.51.10

Fræðslustarfsemi við íþrótta- og tómstundanám

85.52

Fræðslustarfsemi við listnám

85.52.1

Fræðslustarfsemi við listnám

85.52.11

Fræðslustarfsemi dansskóla og danskennara

85.52.12

Fræðslustarfsemi tónlistarskóla og tónlistarkennara

85.52.13

Fræðslustarfsemi listaskóla og listkennara

85.52.19

Önnur fræðslustarfsemi í menningargreinum

85.53

Ökuskólar

85.53.1

Ökuskólar

85.53.11

Ökuskólar fyrir akstur bifreiða

85.53.12

Flug- og siglingaskólar

85.59

Önnur fræðslustarfsemi, ót.a.

85.59.1

Önnur fræðslustarfsemi, ót.a.

85.59.11

Fræðslustarfsemi málaskóla

85.59.12

Fræðslustarfsemi upplýsingatækniskóla
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85.59.13

Fræðslustarfsemi vegna starfsnáms, ót.a.

85.59.14

Heimastuðningskennsla

85.59.19

Fræðslustarfsemi, ót.a.

85.6

Námsstuðningsþjónusta

85.60

Þjónusta við fræðslustarfsemi

85.60.1

Þjónusta við fræðslustarfsemi

85.60.10

Þjónusta við fræðslustarfsemi

Q

HEILBRIGÐIS- OG FÉLAGSRÁÐGJAFAÞJÓNUSTA

86

Heilbrigðisþjónusta

86.1

Þjónusta á sjúkrahúsum

86.10

Þjónusta á sjúkrahúsum

86.10.1

Þjónusta á sjúkrahúsum

86.10.11

Skurðaðgerðir á sjúkrahúsum

86.10.12

Þjónusta á sjúkrahúsum, tengd kvensjúkdómalækningum og fæðingarhjálp

86.10.13

Endurhæfingarþjónusta á sjúkrahúsum

86.10.14

Geðlæknisþjónusta á sjúkrahúsum

86.10.15

Önnur sjúkrahúsþjónusta veitt af læknum

86.10.19

Önnur þjónusta á sjúkrahúsum

86.2

Lækna- og tannlæknaþjónusta

86.21

Almenn læknaþjónusta

86.21.1

Almenn læknaþjónusta

86.21.10

Almenn læknaþjónusta

86.22

Sérfræðilæknaþjónusta

86.22.1

Sérfræðilæknaþjónusta

86.22.11

Þjónusta tengd greiningu og túlkun læknisfræðilegra mynda

86.22.19

Önnur sérfræðilæknaþjónusta

86.23

Tannlæknaþjónusta

86.23.1

Tannlæknaþjónusta

86.23.11

Tannréttingaþjónusta

86.23.19

Önnur tannlæknaþjónusta

86.9

Önnur heilbrigðisþjónusta

86.90

Önnur heilbrigðisþjónusta

86.90.1

Önnur heilbrigðisþjónusta

86.90.11

Þjónusta tengd þungun

86.90.12

Hjúkrunarþjónusta

86.90.13

Þjónusta sjúkraþjálfara

86.90.14

Sjúkraflutningaþjónusta

86.90.15

Læknisfræðileg rannsóknarstofuþjónusta

86.90.16

Blóð-, sæðis- og líffærabankaþjónusta

86.90.17

Þjónusta tengd myndgreiningum án túlkunar

20.8.2015

20.8.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kóði

Vöruliðir

86.90.18

Geðheilbrigðisþjónusta

86.90.19

Önnur heilbrigðisþjónusta, ót.a.

87

Umönnun á dvalarheimilum

87.1

Dvalarheimili með hjúkrun

87.10

Dvalarheimili með hjúkrun

87.10.1

Dvalarheimili með hjúkrun

87.10.10

Dvalarheimili með hjúkrun

87.2

Dvalarheimili með hjúkrun á sviði þroskahömlunar, geðheilbrigðis og vímuefnamisnotkunar

87.20

Dvalarheimili með hjúkrun á sviði þroskahömlunar, geðheilbrigðis og vímuefnamisnotkunar

87.20.1

Dvalarheimili með hjúkrun á sviði þroskahömlunar, geðheilbrigðis og vímuefnamisnotkunar

87.20.11

Dvalarheimili með hjúkrun fyrir börn sem þjást af þroskahömlun, geðsjúkdómum og vímuefnamisnotkun

87.20.12

Dvalarheimili með hjúkrun fyrir fullorðna sem þjást af þroskahömlun, geðsjúkdómum og vímuefnamisnotkun

87.3

Dvalarheimili með hjúkrun fyrir aldraða og fatlaða

87.30

Dvalarheimili með hjúkrun fyrir aldraða og fatlaða

87.30.1

Dvalarheimili með hjúkrun fyrir aldraða og fatlaða

87.30.11

Velferðarþjónusta fyrir aldraða á vegum dvalarstofnana

87.30.12

Velferðarþjónusta fyrir fötluð börn og ungmenni á vegum dvalarstofnana

87.30.13

Velferðarþjónusta fyrir fullorðna, fatlaða einstaklinga á vegum dvalarstofnana

87.9

Önnur umönnun á dvalarheimilum

87.90

Önnur umönnun á dvalarheimilum

87.90.1

Önnur umönnun á dvalarheimilum

87.90.11

Önnur félagsráðgjafaþjónusta með dvöl á stofnun fyrir börn og ungmenni

87.90.12

Félagsráðgjafaþjónusta með dvöl á stofnun fyrir konur sem hafa verið beittar ofbeldi

87.90.13

Önnur félagsráðgjafaþjónusta með dvöl á stofnun fyrir fullorðna

88

Félagsráðgjafaþjónusta án dvalar á stofnun

88.1

Félagsráðgjafaþjónusta án dvalar á stofnun fyrir aldraða og fatlaða

88.10

Félagsráðgjafaþjónusta án dvalar á stofnun fyrir aldraða og fatlaða

88.10.1

Félagsráðgjafaþjónusta án dvalar á stofnun fyrir aldraða og fatlaða

88.10.11

Heimsóknar- og aðstoðarþjónusta fyrir aldraða

88.10.12

Dagheimilisþjónusta fyrir aldraða

88.10.13

Starfsendurhæfingarþjónusta fyrir einstaklinga með fötlun

88.10.14

Heimsóknar- og aðstoðarþjónusta fyrir einstaklinga með fötlun

88.10.15

Dagheimilisþjónusta fyrir fullorðna, fatlaða einstaklinga

88.9

Önnur félagsráðgjafaþjónusta án dvalar á stofnun

88.91

Dagvistun barna

88.91.1

Dagvistun barna

88.91.11

Dagvistun barna, að undanskilinni dagvistun fyrir fötluð börn

88.91.12

Dagvistunarþjónusta fyrir fötluð börn og ungmenni

88.91.13

Barnapössunarþjónusta

88.99

Önnur félagsráðgjafaþjónusta án dvalar á stofnun, ót.a.

Nr. 46/677

Nr. 46/678

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kóði

20.8.2015

Vöruliðir

88.99.1

Önnur félagsráðgjafaþjónusta án dvalar á stofnun, ót.a.

88.99.11

Leiðbeiningar- og ráðgjafarþjónusta, ót.a. vegna barna

88.99.12

Velferðarþjónusta án dvalar á stofnun

88.99.13

Starfsendurhæfingarþjónusta fyrir atvinnulausa

88.99.19

Önnur félagsráðgjafaþjónusta án dvalar á stofnun, ót.a.

R

LISTA-, SKEMMTANA- OG TÓMSTUNDAÞJÓNUSTA

90

Þjónusta á sviði skapandi lista og skemmtanaiðnaðar

90.0

Þjónusta á sviði skapandi lista og skemmtanaiðnaðar

90.01

Þjónusta listflytjenda

90.01.1

Þjónusta listflytjenda

90.01.10

Þjónusta listflytjenda

90.02

Stuðningsþjónusta við sviðslistir

90.02.1

Stuðningsþjónusta við sviðslistir

90.02.11

Þjónusta tengd framleiðslu og uppfærslu viðburða innan sviðslista

90.02.12

Þjónusta tengd kynningu og skipulagningu viðburða innan sviðslista

90.02.19

Önnur stuðningsþjónusta tengd sviðslistum

90.03

Listsköpun

90.03.1

Listsköpun

90.03.11

Þjónusta rithöfunda, tónskálda, myndhöggvara og annarra listamanna, þó ekki listflytjenda

90.03.12

Frumverk rithöfunda, tónskálda og annarra listamanna, þó ekki listflytjenda, listmálara, grafískra listamanna og myndhöggvara

90.03.13

Frumverk listmálara, grafískra listamanna og myndhöggvara

90.04

Rekstur húsnæðis og aðstöðu fyrir menningarstarfsemi

90.04.1

Rekstur húsnæðis og aðstöðu fyrir menningarstarfsemi

90.04.10

Rekstur húsnæðis og aðstöðu fyrir menningarstarfsemi

91

Þjónusta bókasafna, skjalasafna, listasafna og annarrar menningarstarfsemi

91.0

Þjónusta bókasafna, skjalasafna, listasafna og annarrar menningarstarfsemi

91.01

Þjónusta bóka- og skjalasafna

91.01.1

Þjónusta bóka- og skjalasafna

91.01.11

Þjónusta bókasafna

91.01.12

Þjónusta skjalasafna

91.02

Þjónusta listasafna

91.02.1

Rekstrarþjónusta listasafna

91.02.10

Rekstrarþjónusta listasafna

91.02.2

Safneign listasafna

91.02.20

Safneign listasafna

91.03

Rekstrarþjónusta sögulegra staða og bygginga og áþekkra ferðamannastaða

91.03.1

Rekstrarþjónusta sögulegra staða og bygginga og áþekkra ferðamannastaða

91.03.10

Rekstrarþjónusta sögulegra staða og bygginga og áþekkra ferðamannastaða

20.8.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kóði

Vöruliðir

91.04

Rekstur grasagarða, dýragarða og náttúruverndarsvæða

91.04.1

Rekstur grasagarða, dýragarða og náttúruverndarsvæða

91.04.11

Rekstur grasagarða og dýragarða

91.04.12

Rekstur náttúruverndarsvæða, þ.m.t. varðveisla náttúruverndarsvæða

92

Fjárhættustarfsemi og þjónusta, tengd veðmálastarfsemi

92.0

Fjárhættustarfsemi og þjónusta, tengd veðmálastarfsemi

92.00

Fjárhættustarfsemi og þjónusta, tengd veðmálastarfsemi

92.00.1

Þjónusta, tengd fjárhættustarfsemi

92.00.11

Þjónusta, tengd fjárhættuspilaborðum

92.00.12

Þjónusta, tengd fjárhættuspilavélum

92.00.13

Þjónusta tengd happdrættum, talnaleikjum og bingói

92.00.14

Þjónusta, tengd fjárhættustarfsemi, á Netinu

92.00.19

Önnur þjónusta, tengd fjárhættustarfsemi

92.00.2

Þjónusta, tengd veðmálastarfsemi

92.00.21

Þjónusta, tengd veðmálastarfsemi, á Netinu

92.00.29

Önnur þjónusta, tengd veðmálastarfsemi

93

Íþróttastarfsemi og þjónusta, tengd skemmtunum og tómstundastarfi

93.1

Íþróttastarfsemi

93.11

Rekstur íþróttamannvirkja

93.11.1

Rekstur íþróttamannvirkja

93.11.10

Rekstur íþróttamannvirkja

93.12

Þjónusta íþróttafélaga

93.12.1

Þjónusta íþróttafélaga

93.12.10

Þjónusta íþróttafélaga

93.13

Þjónusta heilsu- og líkamsræktarstöðva

93.13.1

Þjónusta heilsu- og líkamsræktarstöðva

93.13.10

Þjónusta heilsu- og líkamsræktarstöðva

93.19

Önnur íþróttastarfsemi

93.19.1

Önnur íþróttastarfsemi

93.19.11

Kynning íþróttaviðburða fyrir atvinnu- og áhugafólk

93.19.12

Þjónusta íþróttafólks

93.19.13

Stuðningsþjónusta tengd íþróttum og tómstundum

93.19.19

Önnur þjónusta tengd íþróttum og tómstundastarfi

93.2

Þjónusta tengd skemmtunum og tómstundastarfi

93.21

Þjónusta tengd skemmtigörðum og þemagörðum

93.21.1

Þjónusta tengd skemmtigörðum og þemagörðum

93.21.10

Þjónusta tengd skemmtigörðum og þemagörðum

93.29

Önnur þjónusta tengd skemmtunum og tómstundastarfi

93.29.1

Önnur þjónusta, tengd tómstundastarfi, ót.a.

Nr. 46/679

Nr. 46/680

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kóði

Vöruliðir

93.29.11

Þjónusta tengd tómstundagörðum og baðströndum

93.29.19

Ýmiss konar önnur þjónusta, tengd tómstundastarfi

93.29.2

Önnur þjónusta á sviði skemmtanaiðnaðar, ót.a.

93.29.21

Þjónusta tengd flugeldasýningum og „ljósa og hljóða“ sýningum

93.29.22

Þjónusta tengd myntstýrðum spilavélum

93.29.29

Þjónusta á sviði skemmtanaiðnaðar, ót.a.

S

ÖNNUR ÞJÓNUSTA

94

Þjónusta félagasamtaka

94.1

Þjónusta samtaka atvinnuvega-, vinnuveitenda- og fagfélaga

94.11

Þjónusta samtaka atvinnuveganna og vinnuveitenda

94.11.1

Þjónusta samtaka atvinnuveganna og vinnuveitenda

94.11.10

Þjónusta samtaka atvinnuveganna og vinnuveitenda

94.12

Þjónusta samtaka fagfélaga

94.12.1

Þjónusta samtaka fagfélaga

94.12.10

Þjónusta samtaka fagfélaga

94.2

Þjónusta stéttarfélaga

94.20

Þjónusta stéttarfélaga

94.20.1

Þjónusta stéttarfélaga

94.20.10

Þjónusta stéttarfélaga

94.9

Þjónusta annarra félagasamtaka

94.91

Þjónusta trúfélaga

94.91.1

Þjónusta trúfélaga

94.91.10

Þjónusta trúfélaga

94.92

Þjónusta stjórnmálasamtaka

94.92.1

Þjónusta stjórnmálasamtaka

94.92.10

Þjónusta stjórnmálasamtaka

94.99

Þjónusta annarra félagasamtaka, ót.a.

94.99.1

Þjónusta (þó ekki styrkveitingar) annarra félagasamtaka, ót.a.

94.99.11

Þjónusta mannréttindasamtaka

94.99.12

Þjónusta hópa umhverfissinna

94.99.13

Verndarþjónusta í þágu tiltekinna hópa

94.99.14

Önnur þjónusta félaga er vinna að almannaheill og bættu þjóðfélagi

94.99.15

Þjónusta ungliðahreyfinga

94.99.16

Þjónusta menningar- og tómstundafélaga

94.99.17

Þjónusta annarra borgaralegra- og félagslegra samtaka

94.99.19

Þjónusta annarra félagasamtaka, ót.a.

94.99.2

Styrkveitingar félagasamtaka

94.99.20

Styrkveitingar félagasamtaka

95

Viðgerðarþjónusta á tölvum og munum til einka- og heimilisnota

20.8.2015

20.8.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kóði

Vöruliðir

95.1

Viðgerðarþjónusta á tölvum og fjarskiptabúnaði

95.11

Viðgerðarþjónusta á tölvum og jaðarbúnaði

95.11.1

Viðgerðarþjónusta á tölvum og jaðarbúnaði

95.11.10

Viðgerðarþjónusta á tölvum og jaðarbúnaði

95.12

Viðgerðarþjónusta á fjarskiptabúnaði

95.12.1

Viðgerðarþjónusta á fjarskiptabúnaði

95.12.10

Viðgerðarþjónusta á fjarskiptabúnaði

95.2

Viðgerðarþjónusta á munum til einka- og heimilisnota

95.21

Viðgerðarþjónusta á sjónvarps-, útvarps- og hljómtækjum og skyldum búnaði

95.21.1

Viðgerðarþjónusta á sjónvarps-, útvarps- og hljómtækjum og skyldum búnaði

95.21.10

Viðgerðarþjónusta á sjónvarps-, útvarps- og hljómtækjum og skyldum búnaði

95.22

Viðgerðarþjónusta á heimilistækjum og heimilis- og garðyrkjuáhöldum

95.22.1

Viðgerðarþjónusta á heimilistækjum og heimilis- og garðyrkjuáhöldum

95.22.10

Viðgerðarþjónusta á heimilistækjum og heimilis- og garðyrkjuáhöldum

95.23

Viðgerðarþjónusta á skófatnaði og leðurvörum

95.23.1

Viðgerðarþjónusta á skófatnaði og leðurvörum

95.23.10

Viðgerðarþjónusta á skófatnaði og leðurvörum

95.24

Viðgerðarþjónusta á húsgögnum og áklæðum

95.24.1

Viðgerðarþjónusta á húsgögnum og áklæðum

95.24.10

Viðgerðarþjónusta á húsgögnum og áklæðum

95.25

Viðgerðir á úrum, klukkum og skartgripum

95.25.1

Viðgerðir á úrum, klukkum og skartgripum

95.25.11

Viðgerðarþjónusta á úrum og klukkum

95.25.12

Viðgerðarþjónusta á skartgripum

95.29

Viðgerðir á öðrum hlutum til einka- og heimilisnota

95.29.1

Viðgerðir á öðrum hlutum til einka- og heimilisnota

95.29.11

Viðgerðar- og breytingaþjónusta á fatnaði og textílvörum til heimilisnota

95.29.12

Viðgerðarþjónusta á reiðhjólum

95.29.13

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á hljóðfærum

95.29.14

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á íþróttabúnaði

95.29.19

Viðgerðarþjónusta á öðrum hlutum til einka- og heimilisnota, ót.a.

96

Önnur persónuleg þjónusta

96.0

Önnur persónuleg þjónusta

96.01

Þvotta- og (þurr)hreinsunarþjónusta á textílefnum og loðfeldum

96.01.1

Þvotta- og (þurr)hreinsunarþjónusta á textílefnum og loðfeldum

96.01.11

Rekstur þvottahúsa með sjálfsafgreiðslu

96.01.12

Þurrhreinsunarþjónusta (þ.m.t. hreinsun á loðfeldum)

96.01.13

Pressunarþjónusta

96.01.14

Leysilitunar- og litunarþjónusta

Nr. 46/681

Nr. 46/682

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kóði

20.8.2015

Vöruliðir

96.01.15

Hreinsun textílefna á heimilum

96.01.19

Önnur hreinsun textílefna

96.02

Hárgreiðslu- og snyrtistofuþjónusta

96.02.1

Hárgreiðslu- og snyrtistofuþjónusta

96.02.11

Hárgreiðsluþjónusta fyrir konur og stúlkur

96.02.12

Hárgreiðslu- og rakaraþjónusta fyrir karla og drengi

96.02.13

Snyrtistofuþjónusta, hand- og fótsnyrtiþjónusta

96.02.14

Hárgreiðslu- og rakaraþjónusta, snyrtistofuþjónusta, hand- og fótsnyrtiþjónusta á heimilum

96.02.19

Önnur snyrtistofuþjónusta

96.02.2

Mannshár, óunnið

96.02.20

Mannshár, óunnið

96.03

Útfararþjónusta og tengd þjónusta

96.03.1

Útfararþjónusta og tengd þjónusta

96.03.11

Kirkjugarða- og líkbrennsluþjónusta

96.03.12

Útfararþjónusta

96.04

Heilsuræktarþjónusta

96.04.1

Heilsuræktarþjónusta

96.04.10

Heilsuræktarþjónusta

96.09

Önnur persónuleg þjónusta, ót.a.

96.09.1

Önnur persónuleg þjónusta, ót.a.

96.09.11

Gæsluþjónusta fyrir gæludýr

96.09.12

Fylgdarþjónusta

96.09.13

Sjálfsafgreiðsluvélaþjónusta, ót.a.

96.09.19

Önnur þjónusta af ýmsu tagi, ót.a.

T

ATVINNUREKSTUR INNAN HEIMILIS, ÝMISS KONAR VÖRUFRAMLEIÐSLA OG ÞJÓNUSTUSTARFSEMI TIL EIGIN
NOTA

97

Heimilishald með launuðu starfsfólki

97.0

Heimilishald með launuðu starfsfólki

97.00

Heimilishald með launuðu starfsfólki

97.00.1

Heimilishald með launuðu starfsfólki

97.00.11

Heimilishald með launuðu starfsfólki sem veitir dagvistunarþjónustu fyrir börn

97.00.12

Heimilishald með launuðu starfsfólki sem veitir aðstoðarþjónustu fyrir aldraða, án læknishjálpar

97.00.13

Heimilishald með launuðu starfsfólki sem veitir aðstoðarþjónustu fyrir fullorðna, fatlaða einstaklinga, án læknishjálpar

97.00.14

Heimilishald með launuðu starfsfólki sem veitir húsnæðis- og heimilisaðstoðarþjónustu fyrir daglegt líf

97.00.19

Önnur þjónusta heimila með launuðu starfsfólki

98

Þjónustustarfsemi og framleiðsla á heimilum á ýmiss konar vöru til eigin nota

98.1

Framleiðsla á heimilum á ýmiss konar vöru til eigin nota

98.10

Framleiðsla á heimilum á ýmiss konar vöru til eigin nota

98.10.1

Framleiðsla á heimilum á ýmiss konar vöru til eigin nota

98.10.10

Framleiðsla á heimilum á ýmiss konar vöru til eigin nota

98.2

Ýmiss konar þjónustustarfsemi á heimilum í eigin þágu

98.20

Ýmiss konar þjónustustarfsemi á heimilum í eigin þágu
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98.20.1

Ýmiss konar þjónustustarfsemi á heimilum í eigin þágu

98.20.10

Ýmiss konar þjónustustarfsemi á heimilum í eigin þágu

U

ÞJÓNUSTA STOFNANA OG SAMTAKA MEÐ ÚRLENDISRÉTT

99

Þjónusta stofnana og samtaka með úrlendisrétt

99.0

Þjónusta stofnana og samtaka með úrlendisrétt

99.00

Þjónusta stofnana og samtaka með úrlendisrétt

99.00.1

Þjónusta stofnana og samtaka með úrlendisrétt

99.00.10

Þjónusta stofnana og samtaka með úrlendisrétt
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) nr. 1114/2014

xx.1.2014
Nr.
46/684

2015/EES/46/31

frá 21. október 2014
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2075/2005 um sértækar reglur um opinbert eftirlit
með tríkínu í kjöti (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 frá 29. apríl 2004 um sértækar reglur um skipulag
opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu sem eru ætlaðar til manneldis (1), einkum 8. til 11. lið 18. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2075/2005 (2) er mælt fyrir um reglur um sýnatöku úr skrokkum af
tegundum, sem eru næmar fyrir tríkínusmiti, til að ákvarða stöðu búa og hólfa og skilyrði fyrir innflutningi á kjöti
til Sambandsins. Þar er einnig kveðið á um tilvísunaraðferðir og jafngildar aðferðir til að greina tríkínu í sýnum úr
skrokkum.

2)

Með reglugerð (EB) nr. 2075/2005 er stykkjun skrokka af alisvínum heimiluð við tiltekin skilyrði þar til niðurstöður
liggja fyrir úr tríkínurannsókninni. Til að auðvelda rekstur stykkjunarstöðva ætti einnig að íhuga slíka heimild fyrir
hesta við sömu skilyrði.

3)

Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 216/2014 (3) breyttust tilteknar undanþágur í reglugerð 2075/2005
að því er varðar sýnatöku úr alisvínum vegna tríkínu. Með reglugerð (ESB) nr. 216/2014 breyttust einnig kröfur sem
stjórnendur matvælafyrirtækja þurfa að uppfylla til að öðlast opinbera viðurkenningu á búum sem beita hýsingu
við stýrð skilyrði. Eitt þessara skilyrða er að stjórnanda er einungis heimilt að koma með ný dýr á búið ef þau eru
frá búum sem hafa einnig verið opinberlega viðurkennd sem bú sem beita hýsingu við stýrð skilyrði. Koma ætti
skýrt fram hvaða skilyrði gilda þegar alisvín, önnur en þau sem eru ætluð beint til slátrunar, eru flutt frá einu búi til
annars gegnum söfnunarstöðvar. Að auki ætti að aðlaga viðeigandi vottorð vegna viðskipta innan Sambandsins og
innflutnings til þess að þessum breyttu kröfum.

4)

Opinber dýralæknir ætti að láta upplýsingar um opinbera viðurkenningu á upprunabúi, sem beitir hýsingu við stýrð
skilyrði, fylgja dýraheilbrigðisvottorðum, sem kveðið er á um í tilskipun ráðsins 64/432/EBE (4) að því er varðar
viðskipti með svín innan Sambandsins og í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 206/2010 (5) að því er
varðar innflutning til Sambandsins á alisvínum frá þriðju löndum, til að gera aðildarríkjum kleift að beita viðeigandi
fyrirkomulagi við tríkínuprófanir við slátrun og stofna ekki stöðu búsins, sem er ákvörðunarstaður svína til undaneldis
eða framleiðslu, í hættu.

5)

Til að tryggja rétta beitingu reglugerðar (EB) nr. 2075/2005 ætti að skrá þriðju lönd, sem flytja út alisvín eða kjöt af
þeim, í viðeigandi gerðir um innflutningsskilyrði ef þau nota undanþágurnar varðandi sýnatöku úr alisvínum vegna
tríkínu og ef bú eða hólf eru opinberlega viðurkennd sem bú eða hólf sem beita hýsingu við stýrð skilyrði.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 302, 22.10.2014, bls. 46. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2015 frá 30. apríl
2015 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 206.
(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2075/2005 frá 5. desember 2005 um sértækar reglur um opinbert eftirlit með tríkínu í kjöti (Stjtíð. ESB
L 338, 22.12.2005, bls. 60).
(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 216/2014 frá 7. mars 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2075/2005 um sértækar reglur um opinbert
eftirlit með tríkínu í kjöti (Stjtíð. ESB L 69, 8.3.2014, bls. 85).
(4) Tilskipun ráðsins 64/432/EBE frá 26. júní 1964 um vanda á sviði heilbrigðis dýra sem hefur áhrif á viðskipti innan Bandalagsins með nautgripi og svín
(Stjtíð. EB 121, 29.7.1964, bls. 1977).
(5) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 206/2010 frá 12. mars 2010 um skrár yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði eða hluta þeirra, þaðan sem leyfður
er aðflutningur á tilteknum dýrum og nýju kjöti til Evrópusambandsins, og um kröfur varðandi heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir (Stjtíð. ESB
L 73, 20.3.2010, bls. 1).
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6)

Lýðheilsuvottun tríkínurannsóknarinnar ætti að fylgja heilbrigðisvottorðum fyrir dýr og dýraafurðir, sem fylgja
nýju kjöti í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 206/2010, unnum kjötvörum í samræmi við ákvörðun framkvæmda
stjórnarinnar 2000/572/EB (6) og kjötafurðum í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/777/EB (7).

7)

Tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir rannsóknir á sníklum hefur mælt með því að texti reglugerðarinnar (EB)
nr. 2075/2005 verði gerður skýrari í tengslum við verklagsreglur fyrir tilteknar, jafngildar aðferðir fyrir tríkínuprófun.
Að auki fullgilti tilvísunarrannsóknarstofa Evrópusambandsins nýja aðferð (PrioCHECK® Trichinella AAD KIT)
til greiningar á tríkínu í kjöti alisvína. Því ætti að heimila þá aðferð til prófunar á þessari tegund.

8)

Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 2075/2005 til samræmis við það.

9)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Reglugerð (EB) nr. 2075/2005 er breytt sem hér segir:
1) Í stað 2. gr. komi eftirfarandi:
„2. gr.
Taka sýna úr skrokkum
1.

Taka skal sýni úr skrokkum alisvína í sláturhúsum sem hluta af skoðun eftir slátrun á eftirfarandi hátt:

a) allir skrokkar af gyltum til undaneldis og göltum eða a.m.k. 10% skrokka af dýrum sem send eru til slátrunar á
ári hverju frá öllum búum, sem eru opinberlega viðurkennd sem bú sem beita hýsingu við stýrð skilyrði, skulu
rannsakaðir með tilliti til tríkínu,
b) allir skrokkar frá búum, sem eru ekki opinberlega viðurkennd sem bú sem beita hýsingu við stýrð skilyrði, skulu
rannsakaðir kerfisbundið með tilliti til tríkínu.
Taka skal sýni úr hverjum skrokki og rannsaka það með tilliti til tríkínu á rannsóknarstofu, sem lögbært yfirvald
tilnefnir, með einni af eftirfarandi greiningaraðferðum:
a) tilvísunargreiningaraðferðinni sem sett er fram í I. kafla I. viðauka eða
b) jafngildri greiningaraðferð sem sett er fram í II. kafla I. viðauka.
2. Taka skal sýni kerfisbundið úr skrokkum hrossa, villisvína og annarra dýrategunda, alinna og villtra, sem eru
næmar fyrir tríkínusmiti, í sláturhúsum eða starfsstöðvum sem meðhöndla veiðidýr, sem hluta af skoðun eftir slátrun.
Taka skal sýni úr hverjum skrokki og rannsaka það í samræmi við I. og III. viðauka á rannsóknarstofu sem lögbært
yfirvald tilnefnir.
(6)
(7)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/572/EB frá 8. september 2000 um skilyrði varðandi heilbrigði dýra og lýðheilsu og útgáfu heilbrigðisvottorða
fyrir dýr og dýraafurðir vegna innflutnings á unnum kjötvörum frá þriðju löndum til Bandalagsins (Stjtíð. EB L 240, 23.9.2000, bls. 19).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/777/EB frá 29. nóvember 2007 um skilyrði varðandi heilbrigði dýra og manna og fyrirmyndir að vottorðum
vegna innflutnings frá þriðju löndum á tilteknum kjötafurðum og meðhöndluðum mögum, þvagblöðrum og þörmum til manneldis og um niðurfellingu
á ákvörðun 2005/432/EB (Stjtíð. ESB L 312, 30.11.2007, bls. 49).
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3. Þar til niðurstöður liggja fyrir úr tríkínurannsókninni og að því tilskildu að stjórnandi matvælafyrirtækisins
ábyrgist fullan rekjanleika er heimilt að stykkja slíka skrokka af alisvínum og hrossum í sex hluta hið mesta í sláturhúsi
eða stykkjunarstöð sem er á sama athafnasvæði.
Þrátt fyrir ákvæði fyrstu undirgreinar og í kjölfar samþykkis lögbærs yfirvalds er heimilt að stykkja skrokkana í
stykkjunarstöð, hvort sem hún er tengd eða aðskilin sláturhúsinu, að því tilskildu að:
a) það sé gert undir eftirliti lögbærs yfirvalds,
b) hver skrokkur eða hluti hans endi ekki á fleiri en einni stykkjunarstöð,
c) stykkjunarstöðin sé innan yfirráðasvæðis aðildarríkisins og
d) allir hlutar skrokksins séu dæmdir óhæfir til manneldis ef niðurstöðurnar reynast jákvæðar.“
2) Í stað 13. gr. komi eftirfarandi:
„13. gr.
Heilbrigðiskröfur við innflutning
1. Aðeins er heimilt að flytja kjöt, sem inniheldur rákótta vöðva, af dýrategundum sem kunna að bera með sér
tríkínusmit inn til Sambandsins ef kjötið hefur verið rannsakað með tilliti til tríkínu, í samræmi við 2. eða 3. gr., fyrir
útflutning í því þriðja landi þar sem dýrunum var slátrað.
2. Þriðja landi er einungis heimilt að beita undanþágunum, sem kveðið er á um í 2. og 3. mgr. 3. gr., ef það hefur
tilkynnt framkvæmdastjórninni um beitingu þessara undanþága og ef það er skráð í þeim tilgangi:
i.

í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 vegna innflutnings á lifandi alisvínum, eða

ii. í 1. hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 vegna innflutnings á nýju kjöti af alisvínum,
iii. í 2. hluta II. viðauka við ákvörðun 2007/777/EB vegna innflutnings á kjötafurðum, sem eru eingöngu framleiddar
úr kjöti eða kjötafurðum af alisvínum.“
3) Í stað 15. gr. komi eftirfarandi:
„15. gr.
Skjöl
1. Í fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir viðskipti innan Sambandsins með lifandi alisvín, sem sett er fram í fyrir
mynd 2 í viðauka F við tilskipun 64/432/EBE, skal opinber dýralæknir láta fylgja upplýsingar um opinbera viður
kenningu á upprunabúi sem búi sem beitir hýsingu við stýrð skilyrði, eins og kveðið er á um í 8. gr. þessarar reglugerðar.
2. Í fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir innflutning á alisvínum til Sambandsins, sem sett er fram í fyrirmyndunum
POR-X og POR-Y í 2. hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010, skal opinber dýralæknir láta fylgja upplýsingar
um opinbera viðurkenningu lögbærs yfirvalds þriðja lands á upprunabúi sem búi sem beitir hýsingu við stýrð skilyrði,
sem er jafngild þeim sem kveðið er á um í IV. viðauka við þessa reglugerð.
3. Í heilbrigðisvottorðinu fyrir dýr og dýraafurðir í samræmi við fyrirmyndirnar „POR“, sem settar eru fram í
2. hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010, sem fylgir vörusendingum af kjöti sem ætlað er til innflutnings
til Sambandsins frá þriðju löndum, skal opinberi dýralæknirinn láta fylgja lýðheilsuvottun um rannsókn með tilliti til
tríkínu, sem er framkvæmd í samræmi við 13. gr. þessarar reglugerðar, í þriðja landinu sem er upprunaland kjötsins.
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4. Í dýraheilbrigðis- og lýðheilsuvottorðinu, en fyrirmynd að því er sett fram í II. viðauka við ákvörðun
2000/572/EB, sem fylgir vörusendingum af unnum kjötvörum sem ætlaðar eru til innflutnings til Sambandsins frá
þriðju löndum, skal opinberi dýralæknirinn láta fylgja lýðheilsuvottun um rannsókn með tilliti til tríkínu, sem er
framkvæmd í samræmi við 13. gr. þessarar reglugerðar, í þriðja landinu sem er upprunaland kjötsins.
5. Í dýraheilbrigðis- og lýðheilsuvottorðinu, en fyrirmynd að því er sett fram III. viðauka við ákvörðun
2007/777/EB, sem fylgir vörusendingum af tilteknum kjötafurðum og meðhöndluðum mögum, þvagblöðrum og
görnum, sem ætluð eru til innflutnings til Sambandsins frá þriðju löndum, skal opinber dýralæknirinn láta fylgja
lýðheilsuvottun um rannsókn með tilliti til tríkínu, sem er framkvæmd í samræmi við 13. gr. þessarar reglugerðar, í
þriðja landinu sem er upprunaland kjötsins.“
4) Í stað IV. mgr. í 3. lið I. kafla I. viðauka komi eftirfarandi:
„IV. Aðferð til hreinsunar- og afmengunar eftir jákvæðar eða vafasamar niðurstöður
Ef rannsókn á safnsýni eða stöku sýni gefur jákvæðar eða vafasamar niðurstöður skal allt efni sem hefur komist
í snertingu við kjöt (blandaraskál og -hnífur, bikarglas, hræripinni, hitaskynjari, keilulaga síunartrekt, sigti og
töng) vandlega afmengað með því að þvo það í volgu vatni (65–90 °C). Mælt er með því að skola hvern hlut
vandlega til að fjarlægja allt þvotta- og hreinsiefni, ef þvotta- og hreinsiefni eru notuð við þvott.“
5) Í stað IV. mgr. í 3. lið D-hluta II. kafla I. viðauka komi eftirfarandi:
„IV. Aðferð til hreinsunar- og afmengunar eftir jákvæðar eða vafasamar niðurstöður
Ef rannsókn á safnsýni eða stöku sýni gefur jákvæðar eða vafasamar niðurstöður í latexkekkjun skal allt efni sem
hefur komist í snertingu við kjöt (blandaraskál og -hnífur, stautur, bikarglas, hræripinni, hitaskynjari, keilulaga
síunartrekt, sigti og töng) vandlega afmengað með því að bleyta það í nokkrar sekúndur í volgu vatni (65–90 °C).
Leifar af kjöti eða lirfur, sem hafa verið gerðar óvirkar og kunna að vera eftir á yfirborðinu, skulu fjarlægðar með
hreinum svampi og kranavatni. Ef þörf krefur er hægt að bæta nokkrum dropum af þvotta- og hreinsiefni við til að
fituhreinsa búnaðinn. Síðan er mælt með því að skola hvern hlut vandlega til að fjarlægja allan vott af þvotta- og
hreinsiefni.“
6) Í II. kafla I. viðauka bætist eftirfarandi E-hluti við:
„E. Gervimeltingarprófun (e. artificial digestion test) til greiningar í glasi á tríkínulirfum í kjötsýnum,
PrioCHECK® Trichinella AAD Kit.
Þessi aðferð telst einungis jafngild við prófun á kjöti af alisvínum
Nota skal PrioCHECK® Trichinella AAD Kit samkvæmt notendahandbókinni með settinu og nota skiltrektir
(Lenz NS 29/32) og tilraunaglas úr gleri sem tekur 80 ml.“
7) Í stað g- j-liðar í A-hluta I. kafla IV. viðauka komi eftirfarandi:
„g) stjórnandinn skal tryggja að alisvínin séu auðkennd svo að rekja megi hvert dýr aftur til búsins,
h) stjórnandinn skal tryggja að einungis sé komið með alisvín á búið ef þau eru upprunnin í og koma frá búum sem
hafa verið opinberlega viðurkennd sem bú sem beita hýsingu við stýrð skilyrði,
i) ekkert alisvínanna hefur aðgang að aðstöðu utandyra nema stjórnandi geti sýnt lögbæru yfirvaldi fram á það á
fullnægjandi hátt með áhættugreiningu að tímabil, aðstaða og aðstæður í tengslum við aðgang að útisvæðum skapi
ekki hættu á aðflutningi tríkínu á búið,
j) ekkert svínanna til undaneldis og framleiðslu, eins og skilgreint er í c-lið 2. mgr. 2. gr. tilskipunar 64/432/EBE,
hefur, eftir að það hefur yfirgefið upprunabúið, verið affermt á söfnunarstöð, eins og skilgreint er í o-lið 2. mgr.
2. gr. tilskipunar 64/432/EBE, nema söfnunarstöðin uppfylli kröfurnar í a- til i-lið í þessum hluta og öll alisvín,
sem er safnað saman í sendingar á söfnunarstöðinni, eru upprunnin í og koma frá búum sem hafa verið opinberlega
viðurkennd sem bú sem beita hýsingu við stýrð skilyrði eða frá opinberlega viðurkenndum hólfum.“
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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 21. október 2014.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

_____________

20.8.2015
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2015/38

Nr. 46/689

2015/EES/46/32

frá 13. janúar 2015
um leyfi fyrir blöndu með Lactobacillus acidophilus CECT 4529 sem fóðuraukefni fyrir varphænur og um
breytingu á reglugerð (EB) nr. 1520/2007 (leyfishafi er Centro Sperimentale del Latte) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
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. 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 Lactobacillus acidophilus CECT 4529 var leyfð án tímamarka, í samræmi við tilskipun 70/524/EBE,
sem fóðuraukefni fyrir varphænur með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1520/2007 (3). Blandan var
síðan færð inn í skrána yfir fóðuraukefni sem fyrirliggjandi vara í samræmi við b-lið 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 blöndu með Lactobacilllus acidophilus CECT 4529 sem fóðuraukefni fyrir varphænur
og, í samræmi við 7. gr. þeirrar reglugerðar, um nýja notkun í drykkjarvatn 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.

4)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá
1. júlí 2014 (4) að við tillögð notkunarskilyrði hafi blanda með Lactobacillus acidophilus CECT 4529 ekki skaðleg
áhrif á heilbrigði dýra eða manna eða á umhverfið. Matvælaöryggisstofnunin komst einnig að þeirri niðurstöðu
að notkun blöndunnar geti hugsanlega aukið varp og bætt hlutfallið á milli fóðurs og eggjamassa. Hún taldi að
niðurstöðurnar séu óháðar íkomuleið, að því tilskildu að váhrifin af völdum drykkjarvatns séu þau sömu og frá
sambærilegum skammt í 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.

5)

Mat á blöndu með Lactobacillus acidophilus CECT 4529 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)

Af veitingu nýs leyfis samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1831/2003 leiðir að breyta ber reglugerð (EB) nr. 1520/2007 til
samræmis við það.

7)

Þar eð ekki er 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.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 8, 14.1.2015, bls. 4. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 81/2015 frá 30. apríl 2015 um
breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.
2
( ) Tilskipun ráðsins 70/524/EBE frá 23. nóvember 1970 um aukefni í fóðri (Stjtíð. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1).
(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1520/2007 frá 19. desember 2007 um varanlegt leyfi fyrir tilteknum aukefnum í fóðri (Stjtíð. ESB L 335,
20.12.2007, bls. 17).
(4) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(7), 3789.
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8)
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Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Leyfi
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.
Breytingar á reglugerð (EB) nr. 1520/2007
Reglugerð (EB) nr. 1520/2007 er breytt sem hér segir:
1) Ákvæði 4. gr. falli brott.
2) Ákvæði IV. viðauka falli brott.
3. gr.
Umbreytingarráðstafanir
Blönduna, sem er tilgreind í viðaukanum, og fóður sem inniheldur blönduna, sem eru framleidd og merkt fyrir 3. september
2015 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 3. mars 2015, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru uppurnar.
4. 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 13. janúar 2015.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER
forseti.
_____________

Nafn leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

(1)

Centro
Sperimentale
del Latte

Sanngreining: Rafdráttur á geli í púlssviði
(PFGE).

Ákvörðun á heildarfjölda:
dreifingaraðferð (EN 15787).

Greiningaraðferð(1)

Lífvænlegar frumur Lactobacillus
acidophilus CECT 4529.

Lýsing á eiginleikum virka efnisins:

Lactobacillus Samsetning aukefnis:
acidophilus
Blanda með Lactobacillus acidophilus
CECT 4529
CECT 4529 sem inniheldur að lágmarki:
5x1010 CFU/g aukefnis (fast form).
Varphænur

Tegund eða
flokkur dýra

–

Hámarks
aldur

Hámarks
innihald

1 x 109

–

Þyrpingafjöldi (CFU)/
kg heilfóðurs með 12%
rakainnihald

Lágmarks
innihald

Hámarks
innihald

5 x 108

–

CFU/l drykkjarvatns

Lágmarks
innihald

Í notkunarleiðbeiningum
með aukefninu,
forblöndunni og
fóðurblöndunni skal
tilgreina geymsluskilyrði,
kögglafestu og
stöðugleika í
drykkjarvatni.
Varðandi öryggi: við
meðhöndlun skal nota
öndunarvörn.
Við notkun aukefnisins
í drykkjarvatn skal
tryggja einsleita dreifingu
aukefnisins.

1.

2.

3.

Önnur ákvæði

Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins fyrir fóðuraukefni: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

4b1715

Flokkur dýraræktaraukefna. Virkur hópur: þarmaflórustöðgarar.

Kenninúmer
aukefnis

VIÐAUKI

3. mars 2025

Leyfi rennur út
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2015/244

xx.1.2014
20.8.2015

2015/EES/46/33

frá 16. febrúar 2015
um leyfi fyrir kínólíngulu sem fóðuraukefni fyrir dýr sem gefa ekki af sér afurðir til manneldis (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
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. Í 10. gr. þeirrar reglugerðar er kveðið á um endurmat á aukefnum sem eru leyfð
samkvæmt tilskipun ráðsins 70/524/EBE (2).

2)

Kínólíngulur var leyfður án tímamarka sem fóðuraukefni fyrir dýr sem gefa ekki af sér afurðir til manneldis og fyrir
dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis að því er varðar tiltekið unnið fóður, sem hluti af flokknum „litgjafar“, í
samræmi við tilskipun 70/524/EBE. Efnið var síðan fært inn í skrána yfir fóðuraukefni, sem komið var á í 17. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, 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 kínólíngulum sem fóðuraukefni fyrir dýr sem gefa ekki af sér afurðir til manneldis og
umsækjandinn óskaði eftir, í samræmi við 7. gr. þeirrar reglugerðar, að aukefnið yrði sett í aukefnaflokkinn „skynræn
aukefni“. Umsókninni fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

4)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu
frá 10. júlí 2013 að við tillögð skilyrði fyrir notkun í fóður hafi kínólíngulur ekki skaðleg áhrif á heilbrigði dýra eða
manna eða á umhverfið. Að teknu tilliti til þeirra gagna sem umsækjandinn lagði fram komst Matvælaöryggisstofnunin
einnig að þeirri niðurstöðu að ekki sé unnt að meta skilvirkni kínólínguls að því er varðar skammt og eðli fóðurs
og vinnslu þess. Þó lagði Matvælaöryggisstofnunin einnig áherslu á að hugsanlega væri ekki þörf á því að sýna
frekar fram á skilvirkni þessa aukefnis, sem er leyft í matvæli, ef verkunarmáti þess sé eins í fóðri og matvælum.
Þar eð tillagt hámarksgildi, sem Matvælaöryggisstofnunin mælir með fyrir þetta aukefni, er líkt þeim gildum sem
leyfð eru fyrir matvæli í ólíkum vörutegundum, telur framkvæmdastjórnin að nægar sannanir séu fyrir hendi að því
er varðar skilvirkni þessa efnis. 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 kínólíngulum 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 efnisins eins og tilgreint er í viðaukanum við þessa reglugerð.

6)

Þar eð ekki er 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 plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 41, 17.2.2015, bls. 8. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 82/2015 frá 30. apríl 2015
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.
(2) Tilskipun ráðsins 70/524/EBE frá 23. nóvember 1970 um aukefni í fóðri (Stjtíð. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1).
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Nr. 46/693

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Efnið, sem tilheyrir aukefnaflokknum „skynræn aukefni“ og virka hópnum „litgjafar, efni sem gefa fóðri lit eða gefa því
aftur sinn fyrri lit“, og er tilgreint í viðaukanum, er leyft sem aukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í
þeim viðauka.
2. gr.
Efnið, sem er tilgreint í viðaukanum, og fóður sem inniheldur efnið og eru framleidd og merkt fyrir 9. mars 2017 í samræmi
við reglurnar sem voru í gildi fyrir 9. mars 2015, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru uppurnar.
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 16. febrúar 2015.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER
forseti.

____________

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

(1)

Kínólín
gulur

2-(2-kínólýl)indan-1,3-díón-mónósúlfónöt: ≤ 11%,

2-(2-kínólýl)indan-1,3-díón-trísúlfónöt: ≤ 7%.

–

–

Til að magnákvarða heildarinnihald litunarefnisins kínólíngulur í
fóðuraukefninu og fóðrinu: litrófsmæling við 411 nm (Matvæla- og
landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna, sameiginleg sérfræðinganefnd
Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilb
rigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum, gæðalýsing efnis nr. 1,
4. bindi).

Greiningaraðferðir(1)

Kalsíum- og kalíumsölt ≤ 30%

≥ 70% litunarefnis, reiknað sem natríumsalt

Hreinleikaskilyrði:

Kínólíngulur, fast form, framleitt með efnasmíði

CAS-nr.: 8004-92-0 (helsti efnisþáttur)

Efnaformúla: C18H9N Na2O8S2 (natríumsalt)

2-(2-kínólýl)indan-1,3-díón-dísúlfónöt: ≥ 80%,

–

Hlutfall efnisþátta kínólínguls er:

Lýsing á eiginleikum virka efnisins

Lýsingin á kínólíngulum á við efnið sem natríumsalt sem helsta efnisþátt

Kínólíngulur

Samsetning aukefnis
Dýr sem
gefa ekki
af sér
afurðir til
manneldis

—

Hámarksaldur

Hámarks
innihald

—

25

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Lágmarks
innihald

Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofu Sambandsins: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

2a104

Flokkur skynrænna aukefna. Virkur hópur: Litgjafar. (i) efni sem gefa fóðri lit eða gefa því aftur sinn fyrri lit

Kenninúmer
aukefnisins

VIÐAUKI

2.

1.

Til að tryggja öryggi
skal við meðhöndlun
nota öndunarvörn,
öryggisgleraugu og
hlífðarhanska.

Í notkunarleiðbeiningum
með aukefninu og
forblöndunni skal
tilgreina geymslu- og
stöðugleikaskilyrði.

Önnur ákvæði

9. mars 2025

Leyfi rennur út
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2015/264

Nr. 46/695

2015/EES/46/34

frá 18. febrúar 2015
um leyfi fyrir neóhesperidíndíhýdrókalkóni sem fóðuraukefni fyrir sauðfé, fiska, hunda, kálfa og
tiltekna flokka svína (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
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. Í 10. gr. er kveðið á um endurmat á fóðuraukefni samkvæmt tilskipun ráðsins
70/524/EBE (2).

2)

Neóhesperidíndíhýdrókalkón var leyft án tímamarka sem fóðuraukefni fyrir smágrísi, hunda, kálfa og sauðfé í
samræmi við tilskipun 70/524/EBE. Efnið var síðan fært inn í skrána yfir fóðuraukefni, sem komið var á í 17. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, sem fyrirliggjandi vara í samræmi við 1. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.
Í samræmi við 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, í tengslum við 7. gr. hennar, var lögð fram umsókn um
endurmat á neóhesperidíndíhýdrókalkóni sem fóðuraukefni fyrir spenagrísi og fráfærugrísi, eldissvín, kálfa til eldis,
kálfa til slátureldis, sauðfé og hunda. Einnig var lögð fram umsókn í samræmi við 7. gr. þeirrar reglugerðar um nýja
notkun í drykkjarvatn fyrir þær tegundir og flokka dýra og um nýja notkun fyrir fiska. Umsækjandinn óskaði eftir að
aukefnið yrði sett í flokkinn „skynræn aukefni“ Umsókninni fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er skv. 3. mgr.
7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

3)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í áliti
sínu frá 15. nóvember 2011 (3) að við tillögð skilyrði fyrir notkun í fóður fyrir allar tegundir sem um er að ræða,
að undanskildum fiskum, hafi neóhesperidíndíhýdrókalkón ekki skaðleg áhrif á heilbrigði dýra eða manna eða á
umhverfið. Matvælaöryggisstofnunin komst einnig að þeirri niðurstöðu í síðara áliti frá 9. apríl 2014 (4) að notkun
neóhesperidíndíhýdrókalkóns sem fóðuraukefni fyrir fiska hafi ekki skaðleg áhrif á heilbrigði dýra eða manna eða á
umhverfið. Matvælaöryggisstofnunin taldi að ekki sé nauðsynlegt að sýna frekar fram á verkun þess þar eð hún er í
grundvallaratriðum sú sama í fóðri og í matvælum. Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum kröfum
um vöktun að lokinni setningu á markað. Í álitinu er einnig staðfest skýrsla um aðferð til að greina fóðuraukefnin í
fóðri sem tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á stofn með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram.

4)

Matið 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 þessa efnis eins og tilgreint er í viðaukanum við þessa reglugerð.

5)

Þar eð ekki er 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.

6)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 45, 19.2.2015, bls. 10. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 82/2015 frá 30. apríl 2015
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.
(2) Tilskipun ráðsins 70/524/EBE frá 23. nóvember 1970 um aukefni í fóðri (Stjtíð. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1).
(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2011 9(12), 2444.
(4) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(5), 3669.
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Efnið, sem tilheyrir aukefnaflokknum „skynræn aukefni“ og virka hópnum „bragðefni“ og er tilgreind í viðaukanum, er
leyfð sem aukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðauka.
2. gr.
Efnið, sem er tilgreint í viðaukanum, og forblöndur sem innihalda efnið, sem eru framleidd og merkt fyrir 11. september
2015 í samræmi við reglurnar sem voru í gildi fyrir 11. mars 2015, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru
uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir svín, kálfa, sauðfé og hunda.
Fóðurblöndur og fóðurefni sem innihalda efnið, sem eru framleidd og merkt fyrir 11. september 2015 í samræmi við
reglurnar sem voru í gildi fyrir 11. mars 2015, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru uppurnar, ef þau eru
ætluð fyrir svín, kálfa og sauðfé.
Fóðurblöndur og fóðurefni sem innihalda efnið, sem eru framleidd og merkt fyrir 11. mars 2017 í samræmi við reglurnar
sem voru í gildi fyrir 11. mars 2015, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir
hunda.
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. febrúar 2015.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER
forseti.

____________

Nafn
leyfishafa

Aukefni

(1)

—

Neóhesperidín
díhýdrókalkón

Til að ákvarða neóhesperidíndíhýdrókalkón í forblöndum
og fóðri: Háþrýstivökvaskiljun með díóðufjölnema
(HPLC-DAD).

Til að ákvarða neóhesperidíndíhýdrókalkón í
fóðuraukefninu: Þunnlagsskiljun, Evrópska lyfjaskráin 6.0,
aðferð 01/2008:1547.

Greiningaraðferð(1)

Hreinleiki: a.m.k. 96% (þurrefni)

Neóhesperidíndíhýdrókalkón, fast form, framleitt með
efnasmíði

CAS-nr.: 20702-77-6

C28H36O15

Neóhesperidíndíhýdrókalkón

Lýsing á eiginleikum virka efnisins

Etanól ≤ 5 000 mg/kg

Neóhesperidíndíhýdrókalkón

Samsetning aukefnis

Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð

—
—
—
—

Sauðfé
Fiskar
Hundar

—

Hámarksaldur

Kálfar

Smágrísir
og
eldissvín.

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksi
nnihald

—

—

—

—

—

35

35

35

35

35

mg/kg heilfóðurs með 12%
rakainnihald.

Lágmarks
innihald

Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

2b959

Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni

Kenninúmer
aukefnisins

VIÐAUKI

2.

1.

Til að tryggja öryggi
skal við meðhöndlun
nota öndunarvörn,
öryggisgleraugu og
hlífðarhanska.

Í notkunarleið
beiningum með
aukefninu og
forblöndunni
skal tilgreina
geymsluskilyrði.

Önnur ákvæði

11. mars 2025

Leyfi rennur út
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2015/EES/46/35

frá 19. september 2014
um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar
hámarksgildi leifa fyrir fosetýl 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 a-lið 1. mgr. 14. gr. og a-lið 1. mgr. 16. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Í A-hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir fosetýl.

2)

Skilgreining á efnaleifum vegna vöktunar, sem gildir fyrir fosetýl, nær yfir móðurefnið fosetýl, niðurbrotsefnið
fosfórsýrling og sölt þeirra. Sölt fosfórsýrlings eru nefnd fosfónöt.

3)

Framkvæmdastjórnin fékk upplýsingar frá aðildarríkjum og rekstraraðilum sem sýna að fosfónöt eru fyrir hendi í eða
á tilteknum afurðum sem leiðir til þess að styrkur leifa verður meiri en hámarksgildi leifa sem nemur 2 mg/kg, sem
mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 396/2005 að því er varðar þessar afurðir, sem svarar til magngreiningarmarka.

4)

Árið 2014 safnaði framkvæmdastjórnin vöktunargögnum til að rannsaka tilvist fosfónata í matvælum. Stjórnendur
matvælafyrirtækja öfluðu þessara gagna sem sýndu að fosfónöt eru fyrir hendi í mismunandi styrk sem fer eftir
uppruna og afurð en fer oft yfir hámarksgildi leifa sem var fastsett við magngreiningarmörk sem nema 2 mg/kg.
Frekari greining á gögnunum benti til þess að meirihluti þeirra sýna, sem eru ekki í samræmi við kröfur, innihaldi
leifar fosfórsýrlings og salta hans í meira magni en magngreiningarmörk segja til um, á meðan leifar fosetýls og salta
þess haldist undir magngreiningarmörkum.

5)

Þótt fosfónöt hafi ekki verið tekin inn í I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2003/2003 (2)
skv. 14. gr. þeirrar reglugerðar gæti áburður, sem er leyfður á landsvísu, innihaldið þau, þ.e.a.s. tilteknar áburðarvörur
sem eru notaðar á laufblöð plantna (laufblaðaáburður). Að teknu tilliti til þess að viðeigandi leyfi vantar fyrir
plöntuvarnarvörum sem innihalda fosetýl, bæði í Sambandinu og þriðju löndum sem eru mikilvægir útflytjendur
viðkomandi matvæla inn í Sambandið, þess að greinanlegar leifar fosetýls og salta þess finnast sjaldan og notkunar
fosfónata sem innihaldsefnis í laufblaðaáburðarvörur má gera ráð fyrir með nokkurri vissu að efnaleifar séu afleiðing
notkunar á laufblaðaáburðarvörum sem innihalda fosfónöt.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 279, 23.9.2014, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 83/2015 frá 30. apríl 2015
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, bíður
birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 1.
(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2003/2003 frá 13. október 2003 um áburð (Stjtíð. ESB L 304, 21.11.2003, bls. 1).
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6)

Framkvæmdastjórnin óskaði eftir að Matvælaöryggisstofnun Evrópu, hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin,
skilaði áliti um áhættu fyrir lýðheilsu sem stafar af leifum fosfónata í eða á tilteknum afurðum. Vegna þess hve
erindið var brýnt gaf Matvælaöryggisstofnunin út yfirlýsingu, þar sem vísað er til fjölmargra óvissuþátta sem enn eru
til staðar, frekar en rökstutt álit (3). Matvælaöryggisstofnunin sendi þá yfirlýsingu til framkvæmdastjórnarinnar og
aðildarríkjanna og gerði hana aðgengilega almenningi.

7)

Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu í yfirlýsingu sinni að gera megi ráð fyrir að tillögð
bráðabirgðahámarksgildi leifa veiti neytendum nægilega vernd. Mat á ævilöngum váhrifum af völdum efnaleifa
fosfónata vegna neyslu á öllum matvælum sem kunna að innihalda þau leiddi ekki í ljós hættu á að farið sé yfir
ásættanlega, daglega inntöku Matvælaöryggisstofnunin framkvæmdi ekki mat á bráðum váhrifum fyrir neytendur
vegna lítilla bráðra eiturhrifa fosfónats. Matvælaöryggisstofnunin benti á að óvissuþættir hafi haft áhrif á yfirlýsingu
sína og lagði til að skilgreiningunni á efnaleifum yrði breytt.

8)

Til að komast hjá umtalsverðri röskun á markaði í viðskiptum með viðkomandi afurðir og þar eð engin áhætta hefur
verið tilgreind fyrir neytendur á grundvelli fyrirliggjandi vísindagagna þykir rétt að fastsetja bráðabirgðahámarksgildi
leifa fyrir fosetýl á grundvelli fyrirliggjandi vöktunargagna og yfirlýsingar Matvælaöryggisstofnunarinnar. Þessi
bráðahámarksgildi leifa ættu að einungis að gilda þangað til ráðstafanir til að koma í veg fyrir fosfanatleifar í
viðkomandi nytjaplöntum á komandi vaxtartímum taka gildi.

9)

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

10) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 396/2005 til samræmis við það.
11) 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 III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt í samræmi við viðaukann 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 19. september 2014.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO
forseti.
_______

(3)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Statement on the dietary risk assessment for proposed temporary maximum residue levels (t-MRLs) for fosetyl-Al in
certain crops.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014, 12(5), 3695, 22 bls.
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VIÐAUKI
Ákvæðum III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt sem hér segir:
Í stað dálksins fyrir fosetýl í A-hluta komi eftirfarandi:

„III. VIÐAUKI
A-HLUTI

Kenninúmer

0100000
0110000

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

1.

NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR
i.

Sítrusávextir

0110010

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

0110020

Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)

0110030

Sítrónur (skrápsítróna, sítróna, fingursítróna (Citrus medica var. sarcodactylis))

0110040

Súraldin

0110050

Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar tangórínu (Citrus reticulata
x sinensis))

0110990

Annað

0120000

Fosetýl-al (summa
fosetýls, fosfónsýru og
salta þeirra, gefin upp sem
fosetýl)

Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

ii.

75

Trjáhnetur

0120010

Möndlur

75 (+)

0120020

Parahnetur

2 (*)

0120030

Kasúhnetur

75 (+)

0120040

Kastaníuhnetur

2 (*)

0120050

Kókoshnetur

2 (*)

0120060

Heslihnetur (stórheslihnetur)

75 (+)

0120070

Goðahnetur

75 (+)

0120080

Pekanhnetur

2 (*)

0120090

Furuhnetur

2 (*)

0120100

Pistasíuhnetur

75 (+)

0120110

Valhnetur

75 (+)

0120990

Annað

2 (*)

0130000

iii.

Kjarnaávextir

0130010

Epli (skógarepli)

0130020

Perur (sandperur)

75

Kenninúmer

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

0130030

Kveði

0130040

Trjámispilsaldin

0130050

Dúnepli

0130990

Annað

0140000

iv.

Steinaldin

0140010

Apríkósur

0140020

Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)

0140030

Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)

0140040

Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur, brjóstaber (Ziziphus
zizyphus))

0140990
0150000
0151000

75 (+)

Annað
v.

Ber og smá aldin
a)

Vínber til neyslu og vínþrúgur

0151010

Vínber til neyslu

0151020

Vínþrúgur

0152000

b)

Jarðarber

0153000

c)

Klungurber

0153010

Brómber

0153020

Daggarber (logaber, teigsber, bersaber, múltuber og aðrir Rubus-blendingar)

0153030

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

0153990
0154000
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100

75
75 (+)

Annað
d)

Önnur smá aldin og ber

0154010

Bláber (aðalbláber)

75 (+)

0154020

Trönuber (rauðber/týtuber (V. vitis idaea))

0154030

Rifsber (rauð og hvít) og sólber

75 (+)

0154040

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

75 (+)

0154050

Rósaldin

2 (*)

0154060

Mórber (aldin jarðarberjatrés)

2 (*)

0154070

Eplaþyrniber (kívíber (Actinidia arguta))

2 (*)

0154080

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

2 (*)

0154990

Annað

2 (*)

2 (*)

0160000
0161000

vi.

Ýmis aldin
a)

Ætt hýði

0161010

Döðlur

2 (*)

0161020

Fíkjur

75 (+)

0161030

Ólífur til átu

0161040

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

0161050

Stjörnualdin (bilimbi)

0161060

Gallaldin

0161070

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

2 (*)

0161990

Annað

2 (*)

0162000

b)

2 (*)
75 (+)
2 (*)
75 (+)

Óætt hýði, lítið

0162010

Kíví

150

0162020

Litkaber (tröllígulber, ígulber, vörtuber, gullaldin, búlukka, salak)

2 (*)

0162030

Píslaraldin

0162040

Kaktusfíkjur

2 (*)

0162050

Stjörnuepli

2 (*)

0162060

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

2 (*)

0162990

Annað

2 (*)

0163000

c)

75 (+)

Óætt hýði, stórt

0163010

Lárperur

50

0163020

Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabananar)

2 (*)

0163030

Mangó

2 (*)

0163040

Papæjualdin

75 (+)

0163050

Granatepli

75 (+)

0163060

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

2(*)

0163070

Gvövur (drekaávextir (Hylocereus undatus))

2(*)

0163080

Ananas

50

0163090

Brauðaldin (saðningaraldin)

2(*)

0163100

Dáraaldin

2(*)

0163110

Nónberkjur

2(*)

0163990

Annað

2(*)

fosetýl)

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

salta þeirra, gefin upp sem

Kenninúmer

20.8.2015

Fosetýl-al (summa

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

fosetýls, fosfónsýru og

Nr. 46/702

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

Örvarrætur

0212990

Annað

0213000

c)

30
2 (*)

Aðrir rótarávextir og hnýði, að sykurrófum undanskildum

0213010

Rauðrófur

2 (*)

0213020

Gulrætur

2 (*)

0213030

Hnúðsilla

2 (*)

0213040

Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, gulvandarrætur)

2 (*)

0213050

Ætisólblóm (hnúskaljós)

2 (*)

0213060

Nípur

2 (*)

0213070

Steinseljurætur

2 (*)

0213080

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

0213090

Hafursrætur (svartrætur, æt krókalappa)

2 (*)

0213100

Gulrófur

2 (*)

0213110

Næpur

2 (*)

0213990

Annað

2 (*)

0220000

ii.

Laukar

0220010

Hvítlaukur

0220020

Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)

0220030

Skalottlaukar

0220040

Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)

0220990

Annað

0230000
0231000
0231010

iii.

25

50 (+)
50
2 (*)
30
2 (*)

Aldingrænmeti
a)

Náttskuggaætt
Tómatar (kirsuberjatómatar, Physalis spp., goðaber, úlfaber (Lycium barbarum og L.
chinense), trjátómatar)

100

fosetýl)

salta þeirra, gefin upp sem

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

Fosetýl-al (summa

Kenninúmer

Nr. 46/703

fosetýls, fosfónsýru og

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

20.8.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kenninúmer

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

20.8.2015

Fosetýl-al (summa
fosetýls, fosfónsýru og
salta þeirra, gefin upp sem
fosetýl)

Nr. 46/704

0231020

Paprikur (eldpipar)

130

0231030

Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin (S. macrocarpon))

100

0231040

Okrur

2 (*)

0231990

Annað

2 (*)

0232000

b)

Plöntur af graskersætt — með ætu hýði

0232010

Gúrkur

0232020

Smágúrkur

0232030

Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker (Lagenaria siceraria),
kajót, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur)

0232990

Annað

0233000

c)

Plöntur af graskersætt — með óætu hýði

0233010

Melónur (horngúrkur)

0233020

Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))

0233030

Vatnsmelónur

0233990

Annað

75

75

0234000

d)

Sykurmaís (dvergmaís)

5

0239000

e)

Annað aldingrænmeti

5

0240000
0241000

iv.

Kál
a)

10
Blómstrandi kál

0241010

Spergilkál (sprotakál, næpukál, kínaspergilkál)

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
0250000
0251000

d)
v.

Hnúðkál

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 salatfíflar (villtir kaffifíflar, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat
(C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), túnfífilsblöð)

0251040

Karsi (mungbaunaspírur, refasmáraspírur)

0251050

Vetrarkarsi

0251060

Klettasalat (gyltumustarður (Diplotaxis spp.))

0251070

Sinnepskál

0251080

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

0251990

Annað

0252000

b)

75

Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)

0252010

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

75

0252020

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

0252030

Blaðbeðjur (rauðrófulauf)

0252990

Annað

2 (*)

2 (*)
15

0253000

c)

Vínviðarlauf (klifurspínat/malabarspínat, bananablöð, klifurakasía (Acacia pennata))

2 (*)

0254000

d)

Brunnperla (tjarnavafklukka, krossburkni, vatnsmímósa)

2 (*)

0255000

e)

Jólasalat

75

0256000

f)

Kryddjurtir

75

0256010

Kerfill

0256020

Graslaukur

fosetýl)

salta þeirra, gefin upp sem

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

Fosetýl-al (summa

Kenninúmer

Nr. 46/705

fosetýls, fosfónsýru og

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

20.8.2015

0256030

Blöð af selleríi (fenníkulauf, kóríanderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn,
spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaætt, fýlusveipþyrnir (Eryngium foetidum))

0256040

Steinselja (blöð af seljurót)

0256050

Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)

0256060

Rósmarín

0256070

Garðablóðberg (meiran, kjarrminta)

0256080

Basilíka (blöð af hjartafró, minta, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm
(morgunfrú og önnur), hófnafli, villt betellauf, karrílauf)

0256090

Lárviðarlauf (sítrónugras)

0256100

Fáfnisgras (ísópur)

0256990

Annað

0260000

vi.

Belgávextir (ferskir)

0260010

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

75 (+)

0260020

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

75 (+)

0260030

Ertur (með fræbelg) (sykurertur)

75 (+)

0260040

Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)

75 (+)

0260050

Linsubaunir

2 (*)

0260990

Annað

2 (*)

0270000

vii.

Stöngulgrænmeti (ferskt)

0270010

Sperglar

0270020

Salatþistlar (hjólkrónustilkar)

2 (*)

0270030

Sellerí

2 (*)

0270040

Fenníkur

2 (*)

0270050

Ætiþistlar (bananablóm)

50

0270060

Blaðlaukar

30

0270070

Rabarbarar

2 (*)

0270080

Bambussprotar

2 (*)

0270090

Pálmakjarnar

2 (*)

0270990

Annað

2 (*)

0280000

viii. Sveppir

0280010

Ræktaðir sveppir (ætisveppur, ostrusveppur, shiitake-sveppur, sveppmygla (plöntuhlutar))

0280020

Villtir sveppir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)

50 (+)

2 (*)

fosetýl)

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

salta þeirra, gefin upp sem

Kenninúmer

20.8.2015

Fosetýl-al (summa

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

fosetýls, fosfónsýru og

Nr. 46/706

0280990

Annað

0290000
0300000

ix.
3.

Þang og þari

ÞURRKAÐIR BELGÁVEXTIR

0300010

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

0300020

Linsubaunir

0300030

Ertur (kjúklingabaunir, fóðurertur, varpabaunir)

0300040

Lúpínur

0300990

Annað

0400000
0401000

4.

OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN
i.

Olíufræ

0401010

Hörfræ

0401020

Jarðhnetur

0401030

Valmúafræ

0401040

Sesamfræ

0401050

Sólblómafræ

0401060

Repjufræ (arfanæpur)

0401070

Sojabaunir

0401080

Mustarðsfræ

0401090

Baðmullarfræ

0401100

Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af graskersætt)

0401110

Litunarþistlar

0401120

Hjólkrónur (sævarkollur (Echium plantagineum), akursteinka (Buglossoides arvensis))

0401130

Akurdoðrur

0401140

Hampfræ

0401150

Kristpálmafræ

0401990

Annað

0402000

ii.

Olíurík aldin

0402010

Ólífur til olíuframleiðslu

0402020

Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)

0402030

Pálmaaldin

0402040

Dúnviðaraldin

0402990

Annað

2 (*)
2 (*)

2 (*)

fosetýl)

salta þeirra, gefin upp sem

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

Fosetýl-al (summa

Kenninúmer

Nr. 46/707

fosetýls, fosfónsýru og

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

20.8.2015

0500000

5.

KORNTEGUNDIR

0500010

Bygg

0500020

Bókhveiti (halar, frumbyggjanjóli)

0500030

Maís

0500040

Hirsi (kólfhirsi, hvingresi, fingurhirsi, perluhirsi)

0500050

Hafrar

0500060

Hrísgrjón (villt hrísgrjón (Zizania aquatica))

0500070

Rúgur

0500080

Dúrra

0500090

Hveiti (spelt, rúghveiti)

0500990

Annað (fræ af kanarígrasi (Phalaris canariensis))

0600000

6.

2 (*)

TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ

0610000

i.

Te

5 (*)

0620000

ii.

Kaffibaunir

5 (*)

0630000

iii.

Jurtate (þurrkað)

500

0631000

a)

Blóm

0631010

Blóm af kryddbaldursbrá

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

0633000

c)

Rætur

0633010

Garðabrúðurót

0633020

Ginsengrót

0633990

Annað

0639000

d)

Önnur jurtate

fosetýl)

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

salta þeirra, gefin upp sem

Kenninúmer

20.8.2015

Fosetýl-al (summa

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

fosetýls, fosfónsýru og

Nr. 46/708

0640000

iv.

Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)

2 (*)

0650000

v.

Karób (Jóhannesarbrauð)

2 (*)

0700000

7.

HUMLAR (þurrkaðir)

0800000

8.

KRYDD

0810000

i.

Fræ

0810010

Anís

0810020

Ilmfrú

0810030

Sellerífræ (skessujurtarfræ)

0810040

Kóríanderfræ

0810050

Kúmínfræ

0810060

Dillfræ

0810070

Fenníkufræ

0810080

Grikkjasmári

0810090

Múskat

0810990

Annað

0820000

ii.

Aldin og ber

0820010

Allrahanda

0820020

Kínapipar (aníspipar)

0820030

Kúmen

0820040

Kardimommur

0820050

Einiber

0820060

Pipar, svartur, grænn og hvítur (langpipar, rósapipar)

0820070

Vanillustangir

0820080

Tamarind

0820990

Annað

0830000

iii.

Börkur

0830010

Kanill (kassíukanill)

0830990

Annað

0840000

iv.

1500

400

400

400

Rætur eða jarðstönglar

0840010

Lakkrísrót

400

0840020

Engifer

400

0840030

Túrmerik (kúrkúma)

400

0840040

Piparrót

(+)

0840990

Annað

400

fosetýl)

salta þeirra, gefin upp sem

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

Fosetýl-al (summa

Kenninúmer

Nr. 46/709

fosetýls, fosfónsýru og

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

20.8.2015

0850000

v.

Blómknappar

0850010

Negull

0850020

Kapers

0850990

Annað
vi.

0860000

Fræni

0860010

Saffran

0860990

Annað
vii.

0870000

Frækápur

0870010

Múskatblóm

0870990

Annað

0900000

9.

400

400

400

SYKURPLÖNTUR

0900010

Sykurrófur (rætur)

2 (*)

0900020

Sykurreyr

2 (*)

0900030

Kaffifífilsrætur

0900990

Annað

1000000
1010000
1011000

10.

2 (*)

AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR
i.

Vefur
a)

0,5 (*)
Svín

1011010

Vöðvi

1011020

Fita

1011030

Lifur

1011040

Nýru

1011050

Ætur sláturmatur

1011990

Annað

1012000

75

b)

Nautgripir

1012010

Vöðvi

1012020

Fita

1012030

Lifur

1012040

Nýru

1012050

Ætur sláturmatur

1012990

Annað

fosetýl)

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

salta þeirra, gefin upp sem

Kenninúmer

20.8.2015

Fosetýl-al (summa

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

fosetýls, fosfónsýru og

Nr. 46/710

1013000

c)

Sauðfé

1013010

Vöðvi

1013020

Fita

1013030

Lifur

1013040

Nýru

1013050

Ætur sláturmatur

1013990

Annað

1014000

d)

Geitur

1014010

Vöðvi

1014020

Fita

1014030

Lifur

1014040

Nýru

1014050

Ætur sláturmatur

1014990

Annað

1015000

e)

Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar

1015010

Vöðvi

1015020

Fita

1015030

Lifur

1015040

Nýru

1015050

Ætur sláturmatur

1015990

Annað

1016000

f)

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

1016010

Vöðvi

1016020

Fita

1016030

Lifur

1016040

Nýru

1016050

Ætur sláturmatur

1016990

Annað

1017000

g)

Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)

1017010

Vöðvi

1017020

Fita

1017030

Lifur

1017040

Nýru

1017050

Ætur sláturmatur

1017990

Annað

fosetýl)

salta þeirra, gefin upp sem

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

Fosetýl-al (summa

Kenninúmer

Nr. 46/711

fosetýls, fosfónsýru og

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

20.8.2015

1020000

ii.

Mjólk

1020010

Nautgripir

1020020

Sauðfé

1020030

Geitur

1020040

Hestar

1020990

Annað

1030000

iii.

Fuglsegg

1030010

Hænsni

1030020

Endur

1030030

Gæsir

1030040

Kornhænur

1030990

Annað

0,1 (*)

0,1 (*)

1040000

iv.

Hunang (drottningarhunang, frjókorn, vaxkaka með hunangi (vaxkökuhunang))

0,5 (*)

1050000

v.

Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókódílar)

0,5 (*)

1060000

vi.

Sniglar

0,5 (*)

1070000

vii.

Aðrar afurðir landdýra (villt veiðidýr)

0,5 (*)

(*)

Neðri greiningarmörk

()

Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.

a

fosetýl)

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

salta þeirra, gefin upp sem

Kenninúmer

20.8.2015

Fosetýl-al (summa

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

fosetýls, fosfónsýru og

Nr. 46/712

Fosetýl-al (summa fosetýls, fosfónsýru og salta þeirra, gefin upp sem fosetýl)
(+)

Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2015, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 2 (*) nema því verði breytt með reglugerð.
0120010

Möndlur

0120030

Kasúhnetur

0120060

Heslihnetur (stórheslihnetur)

0120070

Goðahnetur

0120100

Pistasíuhnetur

0120110

Valhnetur

0140000

iv. Steinaldin

0140010

Apríkósur

0140020

Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)

0140030

Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)

0140040

Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur, brjóstaber (Ziziphus zizyphus))

0140990

Annað

0153000

c) Klungurber

0153010

Brómber

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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0153020

Daggarber (logaber, teigsber, bersaber, múltuber og aðrir Rubus-blendingar)

0153030

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

0153990

Annað

0154010

Bláber (aðalbláber)

0154030

Rifsber (rauð og hvít) og sólber

0154040

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

0161020

Fíkjur

0161040

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

0161060

Gallaldin

0162030

Píslaraldin

0163040

Papæjualdin

0163050

Granatepli

0220010

Hvítlaukur

0260010

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

0260020

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

0260030

Ertur (með fræbelg) (sykurertur)

0260040

Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)

0270010

Sperglar

Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (Armoracia rusticana) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir
piparrót (Armoracia rusticana) í grænmetisflokki, rótar- og hnýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum
eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
0840040

Piparrót“

xx/714
Nr. 46/714

EØS-tillegget
Den europeiske
unions tidende
EES-viðbætir
viðtilStjórnartíðindi
Evrópusambandsins

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 1096/2014

xx.1.2014
20.8.2015

2015/EES/46/36

frá 15. október 2014
um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir karbarýl, prósýmídón og
prófenófos 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 14. gr. (a-lið 1. mgr.), 16. gr. (d-lið 1. mgr.), 18. gr. (b-lið 1. mgr.) og 49. gr. (2. mgr.),
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
karbarýl, prósýmídón og prófenófos.

2)

Að því er varðar þessi þrjú efni voru í reglugerð (EB) nr. 396/2005, eins og henni var breytt með reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 899/2012 (2), fastsett bráðabirgðahámarksgildi leifa fyrir ferskar kryddjurtir
og jurtate, meðan beðið er framlagningar vöktunargagna varðandi það hvort þessi efni komi fyrir í afurðunum,
sem um er að ræða. Slík gögn voru lögð fyrir framkvæmdastjórnina af evrópsku jurtatessamtökunum
(e. European Herbal Infusions Association, EHIA) og sýna þau að leifar þessara efna finnast ekki lengur í
umræddum afurðum, að undanskildu prófenófosi í ferskum kryddjurtum og rósablöðum. Því er rétt að framlengja
gildistíma bráðabirgðahámarksgilda leifa fyrir prófenófos í ferskum kryddjurtum og rósablöðum, meðan beðið
er eftir framlagningu á frekari vöktunargögnum, og lækka tímabundin hámarksgildi leifa fyrir allar aðrar
samsetningar varnarefna og vara í flokkum kryddjurta og jurtates niður í viðeigandi greiningarmörk.

3)

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.

4)

Samráð hefur verið haft við viðskiptaaðila Sambandsins, fyrir milligöngu Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar, um
ný hámarksgildi leifa og tillit hefur verið tekið til athugasemda þeirra.

5)

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

6)

Til að koma megi við eðlilegri markaðssetningu, vinnslu og neyslu afurða ætti í þessari reglugerð að kveða á um
umbreytingarfyrirkomulag vegna afurða sem hafa verið framleiddar á löglegan hátt áður en hámarksgildum leifa
var breytt og þar sem upplýsingar sýna að öflugri neytendavernd sé viðhaldið.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 300, 18.10.2014, bls. 5. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 83/2015 frá 30. apríl 2015
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, bíður
birtingar.
1
( ) Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 1.
2
( ) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 899/2012 frá 21. september 2012 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir asefat, alaklór, anilasín, asósýklótín, benfúrakarb, bútýlat, kaptafól, karbarýl,
karbófúran, karbósúlfan, klórfenapýr, klórþaldímetýl, klórþíamíð, sýhexatín, díasínón, díklóbeníl, díkófól, dímetípín, díníkónasól, dísúlfótón,
fenítróþíón, flúfensín, fúraþíókarb, hexakónasól, laktófen, mepróníl, metamídófos, metópren, mónókrótófos, mónúrón, oxýkarboxín, oxýdemetónmetýl,
paraþíónmetýl, fórat, fosalón, prósýmídón, prófenófos, própaklór, kínklórak, kvintósen, tólýlflúaníð, tríklórfón, trídemorf og tríflúralín í eða á tilteknum
afurðum og breytingu á þeirri reglugerð með samningu V. viðauka þar sem skráð verða staðalgildi (Stjtíð. ESB L 273, 6.10.2012, bls. 1).
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7)

Áður en breytt hámarksgildi leifa taka gildi ætti að veita hæfilegan frest svo að aðildarríkin, þriðju lönd og
stjórnendur matvælafyrirtækja geti búið sig undir að uppfylla þær nýju kröfur sem fylgja þessum breytingum á
hámarksgildum leifa.

8)

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 II., III. og V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
2. gr.
Reglugerð (EB) nr. 396/2005, eins og sú reglugerð var áður en henni var breytt með þessari reglugerð, gildir áfram um
afurðir sem voru framleiddar á lögmætan hátt fyrir 7. maí 2015.
3. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún kemur til framkvæmda frá og með 7. maí 2015.

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

Gjört í Brussel 15. október 2014.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO
forseti.

____________
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VIÐAUKI
Ákvæðum II., III. og V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt sem hér segir:
1) Ákvæðum II. viðauka er breytt sem hér segir:
a) Í stað dálkanna fyrir karbarýl og prófenófos komi eftirfarandi:

0100000
0110000

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

1.

i.

Sítrusávextir
Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin, tangeló (að undanskildum minne
ólum), ljótaldin og aðrir blendingar)

0110020

Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir
blendingar)

0110030

Sítrónur (skrápsítróna, sítróna, fingursítróna (Citrus medica var. sarco
dactylis))

0110040

Súraldin

0110050

Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar
tangórínu (Citrus reticulata × sinensis))

0110990

Annað

0120000

ii. Trjáhnetur

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

0130010

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR

0110010

0130000

Prófenófos (F)

Kenninúmer

Karbarýl (F)

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

iii. Kjarnaávextir
Epli (skógarepli)
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Prófenófos (F)
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Karbarýl (F)
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0130020

Perur (sandperur)

0130030

Kveði

0130040

Trjámispilsaldin

(**)

(**)

0130050

Dúnepli

(**)

(**)

0130990

Annað

0140000

iv. Steinaldin

0,01(*)

0,01(*)

0140010

Apríkósur

0140020

Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)

0140030

Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)

0140040

Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur,
brjóstaber (Ziziphus zizyphus))

0140990

Annað
0,01(*)

0,01(*)

Kenninúmer

0150000
0151000

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

v.

kirsuberjaplómur,

þyrniplómur,

Ber og smá aldin
a) Vínber til neyslu og vínþrúgur

0151010

Vínber til neyslu

0151020

Vínþrúgur

0152000

b) Jarðarber

0153000

c) Klungurber

0153010

Brómber

0153020

Daggarber (logaber, teigsber, bersaber, múltuber og aðrir Rubusblendingar)

0153030

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

0153990

Annað

(Rubus

arcticus),

0154000

d) Önnur smá aldin og ber

0154010

Bláber (aðalbláber)

0154020

Trönuber (rauðber/týtuber (V. vitis idaea))

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))

(**)

(**)

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

0154080

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

0154990

Annað

0160000

vi. Ýmis aldin

0161000

20.8.2015

Prófenófos (F)

Kenninúmer
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(**)

(**)

0,01(*)

a) Ætt hýði

0,01(*)

0161010

Döðlur

0161020

Fíkjur

0161030

Ólífur til átu

0161040

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

0161050

Stjörnualdin (bilimbi)

(**)

(**)

0161060

Gallaldin

(**)

(**)

0161070

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

(**)

(**)

0161990

Annað

0162000

gullappelsínur,

b) Óætt hýði, lítið

0,01(*)

0162010

Kíví

0162020

Litkaber (tröllígulber, ígulber, vörtuber, gullaldin, búlukka, salak)

0162030

Píslaraldin

0162040

Kaktusfíkjur

(**)

(**)

0162050

Stjörnuepli

(**)

(**)

0162060

Persimónur (Virginíu-kakí)
gulaldin, mjúkaldin)

(**)

(**)

0162990

Annað

0163000

(svartaldin,

mexíkóperur,

grænaldin,

c) Óætt hýði, stórt

0163010

Lárperur

0,01(*)

0163020

Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabananar)

0,01(*)

0163030

Mangó

0163040

Papæjualdin

0,01(*)

0163050

Granatepli

0,01(*)

0163060

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

(**)

(**)

0163070

Gvövur (drekaávextir (Hylocereus undatus))

(**)

(**)

0,2

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

Prófenófos (F)

Kenninúmer
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0163080

Ananas

0163090

Brauðaldin (saðningaraldin)

(**)

(**)

0163100

Dáraaldin

(**)

(**)

0163110

Nónberkjur

(**)

(**)

0163990

Annað

0200000
0210000

2.

i.

Rótarávextir og hnýði
a) Kartöflur

0212000

b) Hitabeltisrótarávextir og -hnýði

0212010

Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, fílseyru)

0212020

Sætuhnúðar

0212030

Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jíkamarætur)

0212040

Örvarrætur

0212990

Annað
c) Aðrir rótarávextir og hnýði, að sykurrófum undanskildum

0213010

Rauðrófur

0213020

Gulrætur

0213030

Hnúðsilla

0213040

Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, maríuvandarætur)

0213050

Ætisólblóm (hnúskaljós)

0213060

Nípur

0213070

Steinseljurætur

0213080

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

0213090

Hafursrætur (svartrætur, æt krókalappa)

0213100

Gulrófur

0213110

Næpur

0213990

Annað

0220000
0220010

0,01(*)

NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI

0211000

0213000

0,01(*)

ii. Laukar
Hvítlaukur

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

0,01(*)
0,02
0,01(*)
(**)

(**)

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

0,02(*)

0,02(*)

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

0220020

Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)

0220030

Skalottlaukar

0220040

Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)

0220990

Annað

0230000
0231000

iii. Aldingrænmeti
a)

20.8.2015

Prófenófos (F)

Kenninúmer
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Karbarýl (F)
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0,01(*)

Náttskuggaætt

0231010

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

0231020

Paprikur (eldpipar)

0231030

Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin (S. macrocarpon))

0,01(*)

0231040

Okrur

0,01(*)

0231990

Annað

0,01(*)

0232000

0,01(*) (+)

b) Plöntur af graskersætt — með ætu hýði

0232010

Gúrkur

0232020

Smágúrkur

0232030

Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker
(Lagenaria siceraria), kajót, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur)

0232990

Annað

0233000

10

0,01(*)

c) Plöntur af graskersætt — með óætu hýði

0233010

Melónur (horngúrkur)

0233020

Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))

0233030

Vatnsmelónur

0233990

Annað

0,01(*)

0234000

d) Sykurmaís (dvergmaís)

0,01(*)

0239000

e) Annað aldingrænmeti

0,01(*)

0240000
0241000

iv. Kál

0,01(*)

a) Blómstrandi kál

0241010

Spergilkál (sprotakál, næpukál, kínaspergilkál)

0241020

Blómkál

0241990

Annað

0,01(*)

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

0242010

Rósakál

0242020

Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)

0242990

Annað

0243010

Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)

0243020

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

0243990

Annað

(**)

(**)

(**)

(**)

0,01(*)

0,01(*)

(**)

(**)

d) Hnúðkál

0244000
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 salatfíflar (villtir kaffifíflar, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat,
sykurbrauðssalat (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum),
túnfífilsblöð)

0251040

Karsi (mungbaunaspírur, refasmáraspírur)

0251050

Vetrarkarsi

0251060

Klettasalat (gyltumustarður (Diplotaxis spp.))

0251070

Sinnepskál

0251080

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

0251990

Annað

0252000

0,01(*)

c) Blaðkál

0243000

0251000

0,01(*)

b) Kálhöfuð

0242000

0250000

Prófenófos (F)

Kenninúmer

Nr. 46/721

Karbarýl (F)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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b) Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)

0252010

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

0252020

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

0252030

Blaðbeðjur (rauðrófulauf)

0252990

Annað

20.8.2015

Prófenófos (F)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Karbarýl (F)

Nr. 46/722

(**)

(**)

d) Brunnperla (tjarnavafklukka, krossburkni, vatnsmímósa)

0,01(*)

0,01(*)

0255000

e) Jólasalat

0,01(*)

0,01(*)

0256000

f)

0,02(*)

0,05 (+)

Kenninúmer

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

0253000

c) Vínviðarlauf (klifurspínat/malabarspínat, bananablöð, klifurakasía
(Acacia pennata))

0254000

Kryddjurtir

0256010

Kerfill

0256020

Graslaukur

0256030

Blöð af sellerí (fenníkulauf, kóríanderlauf, dilllauf, kúmenlauf,
skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaætt,
fýlusveipþyrnir (Eryngium foetidum))

0256040

Steinselja (blöð af seljurót)

0256050

Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)

(**)

(**)

0256060

Rósmarín

(**)

(**)

0256070

Garðablóðberg (meiran, kjarrminta)

(**)

(**)

0256080

Basilíka (blöð af hjartafró, minta, piparminta, helgibasilíka, basilíka,
sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnafli, villt betellauf,
karrílauf)

(**)

(**)

0256090

Lárviðarlauf (sítrónugras)

(**)

(**)

0256100

Fáfnisgras (ísópur)

(**)

(**)

0256990

Annað
0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0260000

vi. Belgávextir (ferskir)

0260010

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

0260020

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

0260030

Ertur (með fræbelg) (sykurertur)

0260040

Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)

0260050

Linsubaunir

0260990

Annað

0270000

vii. Stöngulgrænmeti (ferskt)

0270010

Sperglar

0270020

Salatþistlar (hjólkrónustilkar)

0270030

Sellerí

0270040

Fenníkur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Prófenófos (F)

Nr. 46/723

Karbarýl (F)

20.8.2015

0270050

Ætiþistlar (bananablóm)

0270060

Blaðlaukar

0270070

Rabarbarar

0270080

Bambussprotar

(**)

(**)

0270090

Pálmakjarnar

(**)

(**)

0270990

Annað
0,01(*)

0,01(*)

(**)

(**)

0,05(*)

0,01(*)

Kenninúmer

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

viii. Sveppir

0280000
0280010

Ræktaðir sveppir (ætisveppur, ostrusveppur, shiitake-sveppur, sveppmygla
(plöntuhlutar))

0280020

Villtir sveppir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)

0280990

Annað
ix. Þang og þari

0290000
0300000

3.

ÞURRKAÐIR BELGÁVEXTIR

0300010

Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir,
hestabaunir, augnbaunir)

0300020

Linsubaunir

0300030

Ertur (kjúklingabaunir, fóðurertur, varpabaunir)

0300040

Lúpínur

0300990

Annað

0400000
0401000

4.

flögubaunir,

risabaunir,

smjörbaunir,

OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN
i.

Olíufræ

0,05(*)

0401010

Hörfræ

0,02(*)

0401020

Jarðhnetur

0,02(*)

0401030

Valmúafræ

0,02(*)

0401040

Sesamfræ

0,02(*)

0401050

Sólblómafræ

0,02(*)

0401060

Repjufræ (arfanæpur)

0,02(*)

0401070

Sojabaunir

0,02(*)

0401080

Mustarðsfræ

0,02(*)

0401090

Baðmullarfræ

3

0401100

Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af graskersætt)

0401110

Litunarþistlar

(**)

(**)

0401120

Hjólkrónur (sævarkollur (Echium plantagineum), akursteinka (Buglossoides
arvensis))

(**)

(**)

0,02(*)

20.8.2015

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

Prófenófos (F)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Karbarýl (F)

Nr. 46/724

0401130

Akurdoðrur

(**)

(**)

0401140

Hampfræ

0401150

Kristpálmafræ

0401990

Annað

Kenninúmer

ii. Olíurík aldin

0402000

0,02(*)
(**)

(**)

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

0,02(*)

0402010

Ólífur til olíuframleiðslu

0402020

Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)

(**)

(**)

0402030

Pálmaaldin

(**)

(**)

0402040

Dúnviðaraldin

(**)

(**)

0402990

Annað

0500000

5.

KORNTEGUNDIR

0,01(*)

0500010

Bygg

0,5

0500020

Bókhveiti (halar, frumbyggjanjóli)

0,5

0500030

Maís

0,5

0500040

Hirsi (kólfhirsi, hvingresi, fingurhirsi, perluhirsi)

0,5

0500050

Hafrar

0,5

0500060

Hrísgrjón (villt hrísgrjón (Zizania aquatica))

0500070

Rúgur

0,5

0500080

Dúrra

0,5

0500090

Hveiti (spelt, rúghveiti)

0,5

0500990

Annað (fræ af kanarígrasi (Phalaris canariensis))

0,5

0600000

6.

TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ

0,01(*)

0,05(*)

Te

0610000

i.

0620000

ii. Kaffibaunir

(**)

(**)

0630000

iii. Jurtate (þurrkað)

(**)

(**)

(**)

(**)

0631000

0,05(*)

a) Blóm

0631010

Blóm af kryddbaldursbrá

(**)

(**)

0631020

Blóm af læknakólfi

(**)

(**)

0631030

Rósablöð

(**)

(**)

0631040

Jasmínublóm (ylliblóm (Sambucus nigra))

(**)

(**)

0631050

Lindiblóm

(**)

(**)

0631990

Annað

(**)

(**)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

0632000

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

Prófenófos (F)

Kenninúmer

Nr. 46/725

Karbarýl (F)

20.8.2015

b) Lauf

(**)

(**)

0632010

Jarðarberjalauf

(**)

(**)

0632020

Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)

(**)

(**)

0632030

Indíánaþyrnislauf (Maté)

(**)

(**)

0632990

Annað

(**)

(**)

0633000

c) Rætur

(**)

(**)

0633010

Garðabrúðurót

(**)

(**)

0633020

Ginsengrót

(**)

(**)

0633990

Annað

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

0,05(*)

d) Önnur jurtate

0639000
0640000

iv. Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)

0650000

v.

Karób (Jóhannesarbrauð)

0700000

7.

HUMLAR (þurrkaðir)

0800000

8.

KRYDD

(**)

(**)

Fræ

(**)

(**)

0810010

Anís

(**)

(**)

0810020

Ilmfrú

(**)

(**)

0810030

Sellerífræ (skessujurtarfræ)

(**)

(**)

0810040

Kóríanderfræ

(**)

(**)

0810050

Kúmínfræ

(**)

(**)

0810060

Dillfræ

(**)

(**)

0810070

Fenníkufræ

(**)

(**)

0810080

Grikkjasmári

(**)

(**)

0810090

Múskat

(**)

(**)

0810990

Annað

(**)

(**)

(**)

(**)

0810000

0820000

i.

ii. Aldin og ber

0820010

Allrahanda

(**)

(**)

0820020

Kínapipar (aníspipar)

(**)

(**)

0820030

Kúmen

(**)

(**)

0820040

Kardimommur

(**)

(**)

0820050

Einiber

(**)

(**)

0820060

Pipar, svartur, grænn og hvítur (langpipar, rósapipar)

(**)

(**)

20.8.2015

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

Prófenófos (F)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Karbarýl (F)

Nr. 46/726

0820070

Vanillustangir

(**)

(**)

0820080

Tamarind

(**)

(**)

0820990

Annað

(**)

(**)

(**)

(**)

Kenninúmer

iii. Börkur

0830000
0830010

Kanill (kassíukanill)

(**)

(**)

0830990

Annað

(**)

(**)

(**)

(**)

iv. Rætur eða jarðstönglar

0840000
0840010

Lakkrísrót

(**)

(**)

0840020

Engifer

(**)

(**)

0840030

Túrmerik (kúrkúma)

(**)

(**)

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

(**)

(**)

SYKURPLÖNTUR

(**)

(**)

0900010

Sykurrófur (rætur)

(**)

(**)

0900020

Sykurreyr

(**)

(**)

0900030

Kaffifífilsrætur

(**)

(**)

0900990

Annað

(**)

(**)

0900000

1000000
1010000
1011000
1011010

9.

10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR
i.

Vefur
a) Svín
Vöðvi

0,05(*)
0,05

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

1011020

Fita

1011030

Lifur

1011040

Nýru

1011050

Ætur sláturmatur

1011990

Annað

1012000

b) Nautgripir

1012010

Vöðvi

1012020

Fita

1012030

Lifur

1012040

Nýru

1012050

Ætur sláturmatur

1012990

Annað

1013000

c) Sauðfé

1013010

Vöðvi

1013020

Fita

1013030

Lifur

1013040

Nýru

1013050

Ætur sláturmatur

1013990

Annað

1014000

d) Geitur

1014010

Vöðvi

1014020

Fita

1014030

Lifur

1014040

Nýru

1014050

Ætur sláturmatur

1014990

Annað

1015000

e) Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar

Prófenófos (F)

Kenninúmer

Nr. 46/727

Karbarýl (F)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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(**)

(**)

1015010

Vöðvi

(**)

(**)

1015020

Fita

(**)

(**)

1015030

Lifur

(**)

(**)

1015040

Nýru

(**)

(**)

20.8.2015

Prófenófos (F)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Karbarýl (F)

Nr. 46/728

1015050

Ætur sláturmatur

(**)

(**)

1015990

Annað

(**)

(**)

(**)

(**)

Kenninúmer

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

1016000

f)

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

1016010

Vöðvi

1016020

Fita

1016030

Lifur

1016040

Nýru

1016050

Ætur sláturmatur

1016990

Annað
g) Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)

1017000
1017010

Vöðvi

(**)

(**)

1017020

Fita

(**)

(**)

1017030

Lifur

(**)

(**)

1017040

Nýru

(**)

(**)

1017050

Ætur sláturmatur

(**)

(**)

1017990

Annað

(**)

(**)

1020000

ii. Mjólk

1020010

Nautgripir

1020020

Sauðfé

1020030

Geitur

1020040

Hestar

1020990

Annað

1030000

0,01(*)

iii. Fuglsegg

0,02(*)

1030010

Hænsni

1030020

Endur

(**)

(**)

1030030

Gæsir

(**)

(**)

1030040

Kornhænur

(**)

(**)

1030990

Annað

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

1040000

iv. Hunang (drottningarhunang,
(vaxkökuhunang))

1050000

v.

frjókorn,

vaxkaka

Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókódílar)

með

hunangi

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Prófenófos (F)

Nr. 46/729

Karbarýl (F)

20.8.2015

1060000

vi. Sniglar

(**)

(**)

1070000

vii. Aðrar afurðir landdýra (villt veiðidýr)

(**)

(**)

Kenninúmer

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

(*)
(**)

Neðri greiningarmörk
Samsetning varnarefna/kóða sem hámarksgildi leifa, eins og sett er fram í B-hluta III. viðauka, gilda um.

(a)
(F)

Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.
= Fituleysanlegt

Prófenófos (F)
(+)

Eftirfarandi hámarksgildi leifa eiga við um eldpipar: 3 mg/kg.

0231020
(+)

Paprikur (eldpipar)
Vöktunargögn frá 2012 sýna að leifar af prófenófos finnast í kryddjurtum. Frekari vöktunargögn eru nauðsynleg til að rannsaka hvernig tilvist
prófenófoss í kryddjurtum þróast. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinganna ef þær hafa verið
lagðar fram eigi síðar en 18. október 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
0256000

f)

0256010

Kerfill

0256020

Graslaukur

0256030

Blöð af sellerí (fenníkulauf, kóríanderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af
sveipjurtaætt, fýlusveipþyrnir (Eryngium foetidum))

0256040

Steinselja (blöð af seljurót)

0256990

Annað“

Kryddjurtir

b) Dálkurinn fyrir prósýmídón falli brott.
2) Ákvæðum B-hluta III. viðauka er breytt sem hér segir:
a) Í stað dálkanna fyrir karbarýl og prófenófos komi eftirfarandi:

Karbarýl (F)

Prófenófos (F)

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

0130040

Trjámispilsaldin

0,01(*)

0,01(*)

0130050

Dúnepli

0,01(*)

0,01(*)

0154050

Rósaldin

0,01(*)

0,01(*)

0154060

Mórber (aldin jarðarberjatrés)

0,01(*)

0,01(*)

0154070

Eplaþyrniber (kívíber (Actinidia arguta))

0,01(*)

0,01(*)

0154080

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

0,01(*)

0,01(*)

0161050

Stjörnualdin (bilimbi)

0,01(*)

0,01(*)

Kenninúmer

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

20.8.2015

Prófenófos (F)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Karbarýl (F)

Nr. 46/730

0161060

Gallaldin

0,01(*)

0,01(*)

0161070

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

0,01(*)

0,01(*)

0162040

Kaktusfíkjur

0,01(*)

0,01(*)

0162050

Stjörnuepli

0,01(*)

0,01(*)

0162060

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

0,01(*)

0,01(*)

0163060

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

0,01(*)

0,01(*)

0163070

Gvövur (drekaávextir (Hylocereus undatus))

0,01(*)

0,01(*)

0163090

Brauðaldin (saðningaraldin)

0,01(*)

0,01(*)

0163100

Dáraaldin

0,01(*)

0,01(*)

0163110

Nónberkjur

0,01(*)

0,01(*)

0212040

Örvarrætur

0,01(*)

0,01(*)

0251050

Vetrarkarsi

0,01(*)

0,01(*)

0251070

Sinnepskál

0,01(*)

0,01(*)

0252020

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

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

Kenninúmer

0253000

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

c) Vínviðarlauf (klifurspínat/malabarspínat, bananablöð, klifurakasía
(Acacia pennata))

0256050

Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)

0,02(*)

0,05(+)

0256060

Rósmarín

0,02(*)

0,05(+)

0256070

Garðablóðberg (meiran, kjarrminta)

0,02(*)

0,05(+)

0256080

Basilíka (blöð af hjartafró, minta, piparminta, helgibasilíka, basilíka,
sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnafli, villt betellauf,
karrílauf)

0,02(*)

0,05(+)

0256090

Lárviðarlauf (sítrónugras)

0,02(*)

0,05(+)

0256100

Fáfnisgras (ísópur)

0,02(*)

0,05(+)

0270080

Bambussprotar

0,01(*)

0,01(*)

0270090

Pálmakjarnar

0,01(*)

0,01(*)

0290000

ix. Þang og þari

0,01(*)

0,01(*)

0401110

Litunarþistlar

0,05(*)

0,02(*)

0401120

Hjólkrónur (sævarkollur (Echium plantagineum), akursteinka (Buglossoides
arvensis))

0,05(*)

0,02(*)

0401130

Akurdoðrur

0,05(*)

0,02(*)

0401150

Kristpálmafræ

0,05(*)

0,02(*)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Prófenófos (F)
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0402020

Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)

0,02(*)

0,02(*)

0402030

Pálmaaldin

0,02(*)

0,02(*)

0402040

Dúnviðaraldin

0,02(*)

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

Kenninúmer

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

0620000

ii. Kaffibaunir

0,05(*)

0630000

iii. Jurtate (þurrkað)

0,05(*)

a) Blóm

0631000

0,05(*)

0631010

Blóm af kryddbaldursbrá

0,05(*)

0,05(*)

0631020

Blóm af læknakólfi

0,05(*)

0,05(*)

0631030

Rósablöð

0,05(*)

0,1(+)

0631040

Jasmínublóm (ylliblóm (Sambucus nigra))

0,05(*)

0,05(*)

0631050

Lindiblóm

0,05(*)

0,05(*)

0631990

Annað

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

b) Lauf

0632000
0632010

Jarðarberjalauf

0,05(*)

0,05(*)

0632020

Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)

0,05(*)

0,05(*)

0632030

Indíánaþyrnislauf (Maté)

0,05(*)

0,05(*)

0632990

Annað

0,05(*)

0,05(*)

0633000

c) Rætur

0,05(*)

0,05(*)

0633010

Garðabrúðurót

0,05(*)

0,05(*)

0633020

Ginsengrót

0,05(*)

0,05(*)

0633990

Annað

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

Fræ

0,05(*)

0,05(*)

0810010

Anís

0,05(*)

0,05(*)

0810020

Ilmfrú

0,05(*)

0,05(*)

0810030

Sellerífræ (skessujurtarfræ)

0,05(*)

0,05(*)

0810040

Kóríanderfræ

0,05(*)

0,05(*)

d) Önnur jurtate

0639000
0640000

iv. Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)

0650000

v.

0800000
0810000

8.

Karób (Jóhannesarbrauð)

KRYDD
i.

20.8.2015

Prófenófos (F)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Karbarýl (F)

Nr. 46/732

0810050

Kúmínfræ

0,05(*)

0,05(*)

0810060

Dillfræ

0,05(*)

0,05(*)

0810070

Fenníkufræ

0,05(*)

0,05(*)

0810080

Grikkjasmári

0,05(*)

0,05(*)

0810090

Múskat

0,05(*)

0,05(*)

0810990

Annað

0,05(*)

0,05(*)

0,8

0,07(*)

Kenninúmer

0820000

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

ii. Aldin og ber

0820010

Allrahanda

0,8

0,07(*)

0820020

Kínapipar (aníspipar)

0,8

0,07(*)

0820030

Kúmen

0,8

0,07(*)

0820040

Kardimommur

0,8

0,07(*)

0820050

Einiber

0,8

0,07(*)

0820060

Pipar, svartur, grænn og hvítur (langpipar, rósapipar)

0,8

0,07(*)

0820070

Vanillustangir

0,8

0,07(*)

0820080

Tamarind

0,8

0,07(*)

0820990

Annað

0,8

0,07(*)

0,05(*)

0,05(*)

0830000

iii. Börkur

0830010

Kanill (kassíukanill)

0,05(*)

0,05(*)

0830990

Annað

0,05(*)

0,05(*)

0840000

iv. Rætur eða jarðstönglar

0840010

Lakkrísrót

0,1

0,05(*)

0840020

Engifer

0,1

0,05(*)

0840030

Túrmerik (kúrkúma)

0,1

0,05(*)

0840040

Piparrót

(+)

(+)

0840990

Annað

0,1

0,05(*)

Blómknappar

0,05(*)

0,05(*)

0850010

Negull

0,05(*)

0,05(*)

0850020

Kapers

0,05(*)

0,05(*)

0850990

Annað

0,05(*)

0,05(*)

0860000

vi. Fræni

0,05(*)

0,05(*)

0850000

v.

0860010

Saffran

0,05(*)

0,05(*)

0860990

Annað

0,05(*)

0,05(*)

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

vii. Frækápur

0870000

Prófenófos (F)

Kenninúmer

Nr. 46/733

Karbarýl (F)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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0,05(*)

0,05(*)

0870010

Múskatblóm

0,05(*)

0,05(*)

0870990

Annað

0,05(*)

0,05(*)

SYKURPLÖNTUR

0,01(*)

0,01(*)

0900010

Sykurrófur (rætur)

0,01(*)

0,01(*)

0900020

Sykurreyr

0,01(*)

0,01(*)

0900030

Kaffifífilsrætur

0,01(*)

0,01(*)

0900990

Annað

0,01(*)

0,01(*)

0,05(*)

0,05

0900000

9.

e) Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar

1015000
1015010

Vöðvi

0,05(*)

0,05

1015020

Fita

0,05(*)

0,05

1015030

Lifur

0,05(*)

0,05

1015040

Nýru

0,05(*)

0,05

1015050

Ætur sláturmatur

0,05(*)

0,05

1015990

Annað

0,05(*)

0,05

0,05(*)

0,05

g) Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)

1017000
1017010

Vöðvi

0,05(*)

0,05

1017020

Fita

0,05(*)

0,05

1017030

Lifur

0,05(*)

0,05

1017040

Nýru

0,05(*)

0,05

1017050

Ætur sláturmatur

0,05(*)

0,05

1017990

Annað

0,05(*)

0,05

1030020

Endur

0,05(*)

0,02(*)

1030030

Gæsir

0,05(*)

0,02(*)

1030040

Kornhænur

0,05(*)

0,02(*)

1030990

Annað

0,05(*)

0,02(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,01(*)

1040000

iv. Hunang (drottningarhunang,
(vaxkökuhunang))

1050000

v.

1060000

vi. Sniglar

0,05(*)

0,01(*)

1070000

vii. Aðrar afurðir landdýra (villt veiðidýr)

0,05(*)

0,01(*)

(*)
(a)
(F)

frjókorn,

vaxkaka

Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókódílar)

með

hunangi

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

Nr. 46/734
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Karbarýl (F)
Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (Armoracia rusticana) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir
piparrót (Armoracia rusticana) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir
vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

(+)

0840040

Piparrót

Prófenófos (F)
(+)

Vöktunargögn frá 2012 sýna að leifar af prófenófosi finnast í kryddjurtum. Frekari vöktunargögn eru nauðsynleg til að rannsaka hvernig tilvist
prófenófoss í kryddjurtum þróast. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinganna ef þær hafa verið lagðar
fram eigi síðar en 18. október 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

(+)

0256050

Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)

0256060

Rósmarín

0256070

Garðablóðberg (meiran, kjarrminta)

0256080

Basilíka (blöð af hjartafró, minta, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur),
hófnafli, villt betellauf, karrílauf)

0256090

Lárviðarlauf (sítrónugras)

0256100

Fáfnisgras (ísópur)

Vöktunargögn frá 2012 sýna að leifar af prófenófosi finnast í rósablöðum. Frekari vöktunargögn eru nauðsynleg til að rannsaka hvernig tilvist
prófenófoss í rósablöðum þróast. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinganna ef þær hafa verið lagðar
fram eigi síðar en 18. október 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

0631030

Rósablöð

Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (Armoracia rusticana) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir
piparrót (Armoracia rusticana) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir
vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

(+)

0840040

Piparrót“

b) Dálkurinn fyrir prósýmídón falli brott.
3) Eftirfarandi dálkur fyrir prósýmídón bætist við í V. viðauka:

Kenninúmer

0100000
0110000

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

1.

Prósýmídón (R)

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR
i.

Sítrusávextir

0110010

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

0110020

Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)

0110030

Sítrónur (skrápsítróna, sítróna, fingursítróna (Citrus medica var. sarcodactylis))

0,01(*)

Kenninúmer

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

0110040

Súraldin

0110050

Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar tangórínu (Citrus reticulata x sinensis))

0110990

Annað

0120000

ii. Trjáhnetur

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

0130010

Epli (skógarepli)

0130020

Perur (sandperur)

0130030

Kveði

0130040

Trjámispilsaldin

0130050

Dúnepli

0130990

Annað

0140000

iv. Steinaldin

0140010

Apríkósur

0140020

Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)

0140030

Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)

0140040

Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur, brjóstaber (Ziziphus zizyphus))

0140990

Annað

Nr. 46/735

Prósýmídón (R)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kenninúmer

0150000
0151000

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

v.

Ber og smá aldin

0,01(*)

a) Vínber til neyslu og vínþrúgur

0151010

Vínber til neyslu

0151020

Vínþrúgur

0152000

b) Jarðarber

0153000

c) Klungurber

0153010

Brómber

0153020

Daggarber (logaber, teigsber, bersaber, múltuber og aðrir Rubus-blendingar)

0153030

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

0153990

Annað

0154000

d) Önnur smá aldin og ber

0154010

Bláber (aðalbláber)

0154020

Trönuber (rauðber/týtuber (V. vitis idaea))

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

20.8.2015

Prósýmídón (R)

Nr. 46/736

a) 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

0161070

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

0,01(*)

Kenninúmer

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

0161990

Annað
b) Óætt hýði, lítið

0162000
0162010

Kíví

0162020

Litkaber (tröllígulber, ígulber, vörtuber, gullaldin, búlukka, salak)

0162030

Píslaraldin

0162040

Kaktusfíkjur

0162050

Stjörnuepli

0162060

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

0162990

Annað
c) Óætt hýði, stórt

0163000
0163010

Lárperur

0163020

Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabananar)

0163030

Mangó

0163040

Papæjualdin

0163050

Granatepli

0163060

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

0163070

Gvövur (drekaávextir (Hylocereus undatus))

0163080

Ananas

0163090

Brauðaldin (saðningaraldin)

0163100

Dáraaldin

0163110

Nónberkjur

0163990

Annað

0200000
0210000

Nr. 46/737
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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

Örvarrætur

0212990

Annað

0,01(*)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kenninúmer

0213000

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

c) Aðrir rótarávextir og hnýði, að sykurrófum undanskildum

0213010

Rauðrófur

0213020

Gulrætur

0213030

Hnúðsilla

0213040

Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, maríuvandarætur)

0213050

Ætisólblóm (hnúskaljós)

0213060

Nípur

0213070

Steinseljurætur

0213080

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

0213090

Hafursrætur (svartrætur, æt krókalappa)

0213100

Gulrófur

0213110

Næpur

0213990

Annað

0220000

ii. Laukar

0220010

Hvítlaukur

0220020

Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)

0220030

Skalottlaukar

0220040

Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)

0220990

Annað

0230000
0231000

iii. Aldingrænmeti
a)

Náttskuggaætt

0231010

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

0231020

Paprikur (eldpipar)

0231030

Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin (S. macrocarpon))

0231040

Okrur

0231990

Annað

0232000

20.8.2015

Prósýmídón (R)

Nr. 46/738

b) Plöntur af graskersætt — með ætu hýði

0232010

Gúrkur

0232020

Smágúrkur

0232030

Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker (Lagenaria siceraria), kajót,
beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur)

0232990

Annað

0,02(*)

0,01(*)

Kenninúmer

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

c) Plöntur af graskersætt — með óætu hýði

0233000
0233010

Melónur (horngúrkur)

0233020

Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))

0233030

Vatnsmelónur

0233990

Annað

0234000

d) Sykurmaís (dvergmaís)

0239000

e) Annað aldingrænmeti

0240000

iv. Kál

0,01(*)

a) Blómstrandi kál

0241000
0241010

Spergilkál (sprotakál, næpukál, kínaspergilkál)

0241020

Blómkál

0241990

Annað
b) Kálhöfuð

0242000
0242010

Rósakál

0242020

Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)

0242990

Annað
c) Blaðkál

0243000
0243010

Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)

0243020

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

0243990

Annað
d) Hnúðkál

0244000
0250000
0251000

Nr. 46/739

Prósýmídón (R)
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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 salatfíflar (villtir kaffifíflar, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat (C. endivia
var. crispum/C. intybus var. foliosum), túnfífilsblöð)

0251040

Karsi (mungbaunaspírur, refasmáraspírur)

0251050

Vetrarkarsi

0251060

Klettasalat (gyltumustarður (Diplotaxis spp.))

0,01(*)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kenninúmer

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

0251070

Sinnepskál

0251080

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

0251990

Annað

0252000

b) Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)

0252010

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

0252020

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

0252030

Blaðbeðjur (rauðrófulauf)

0252990

Annað
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0,01(*)

0253000

c) Vínviðarlauf (klifurspínat/malabarspínat, bananablöð, klifurakasía (Acacia pennata))

0,01(*)

0254000

d) Brunnperla (tjarnavafklukka, krossburkni, vatnsmímósa)

0,01(*)

0255000

e) Jólasalat

0,01(*)

0256000

f)

Kryddjurtir

0256010

Kerfill

0256020

Graslaukur

0256030

Blöð af selleríi (fenníkulauf, kóríanderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur
lauf af sveipjurtaætt, fýlusveipþyrnir (Eryngium foetidum))

0256040

Steinselja (blöð af seljurót)

0256050

Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)

0256060

Rósmarín

0256070

Garðablóðberg (meiran, kjarrminta)

0256080

Basilíka (blöð af hjartafró, minta, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og
önnur), hófnafli, villt betellauf, karrílauf)

0256090

Lárviðarlauf (sítrónugras)

0256100

Fáfnisgras (ísópur)

0256990

Annað

0260000
0260010

vi. Belgávextir (ferskir)
Baunir (með fræbelg) (grænar baunir/garðbaunir/belgbaunir, glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir,
þyrpibaunir, sojabaunir)

0,02(*)

0,01(*)

Kenninúmer

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

0260020

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

0260030

Ertur (með fræbelg) (sykurertur)

0260040

Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)

0260050

Linsubaunir

0260990

Annað
vii. Stöngulgrænmeti (ferskt)

0270000
0270010

Sperglar

0270020

Salatþistlar (hjólkrónustilkar)

0270030

Sellerí

0270040

Fenníkur

0270050

Ætiþistlar (bananablóm)

0270060

Blaðlaukar

0270070

Rabarbarar

0270080

Bambussprotar

0270090

Pálmakjarnar

0270990

Annað
viii. Sveppir

0280000
0280010

Ræktaðir sveppir (ætisveppur, ostrusveppur, shiitake-sveppur, sveppmygla (plöntuhlutar))

0280020

Villtir sveppir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)

0280990

Annað

0290000
0300000

3.

ÞURRKAÐIR BELGÁVEXTIR

0,01(*)

0300020

Linsubaunir

0300030

Ertur (kjúklingabaunir, fóðurertur, varpabaunir)

0300040

Lúpínur

0300990

Annað

0401000

0,01(*)

0,01(*)

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

4.

0,01(*)

ix. Þang og þari

0300010

0400000
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OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN
i.

Olíufræ

0401010

Hörfræ

0401020

Jarðhnetur

0,02(*)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kenninúmer

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

0401030

Valmúafræ

0401040

Sesamfræ

0401050

Sólblómafræ

0401060

Repjufræ (arfanæpur)

0401070

Sojabaunir

0401080

Mustarðsfræ

0401090

Baðmullarfræ

0401100

Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af graskersætt)

0401110

Litunarþistlar

0401120

Hjólkrónur (sævarkollur (Echium plantagineum), akursteinka (Buglossoides arvensis))

0401130

Akurdoðrur

0401140

Hampfræ

0401150

Kristpálmafræ

0401990

Annað
ii. Olíurík aldin

0402000
0402010

Ólífur til olíuframleiðslu

0402020

Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)

0402030

Pálmaaldin

0402040

Dúnviðaraldin

0402990

Annað

0500000
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5.

KORNTEGUNDIR

0500010

Bygg

0500020

Bókhveiti (halar, frumbyggjanjóli)

0500030

Maís

0500040

Hirsi (kólfhirsi, hvingresi, fingurhirsi, perluhirsi)

0500050

Hafrar

0500060

Hrísgrjón (villt hrísgrjón (Zizania aquatica))

0500070

Rúgur

0500080

Dúrra

0500090

Hveiti (spelt, rúghveiti)

0500990

Annað (fræ af kanarígrasi (Phalaris canariensis))

0,01(*)

Kenninúmer

0600000

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

6.

TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ

0,05(*)

Te

0610000

i.

0620000

ii. Kaffibaunir

0630000

iii. Jurtate (þurrkað)
a) Blóm

0631000
0631010

Blóm af kryddbaldursbrá

0631020

Blóm af læknakólfi

0631030

Rósablöð

0631040

Jasmínublóm (ylliblóm (Sambucus nigra))

0631050

Lindiblóm

0631990

Annað
b) Lauf

0632000
0632010

Jarðarberjalauf

0632020

Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)

0632030

Indíánaþyrnislauf (Maté)

0632990

Annað

0633000

c) Rætur

0633010

Garðabrúðurót

0633020

Ginsengrót

0633990

Annað
d) Önnur jurtate

0639000
0640000

iv. Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)

0650000

v.

Karób (Jóhannesarbrauð)

0700000

7.

HUMLAR (þurrkaðir)

0800000

8.

KRYDD

0810000

Nr. 46/743

Prósýmídón (R)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

20.8.2015

i.

Fræ

0810010

Anís

0810020

Ilmfrú

0810030

Sellerífræ (skessujurtarfræ)

0810040

Kóríanderfræ

0,05(*)

0,05(*)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kenninúmer

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

0810050

Kúmínfræ

0810060

Dillfræ

0810070

Fenníkufræ

0810080

Grikkjasmári

0810090

Múskat

0810990

Annað

0820000

ii. Aldin og ber

0820010

Allrahanda

0820020

Kínapipar (aníspipar)

0820030

Kúmen

0820040

Kardimommur

0820050

Einiber

0820060

Pipar, svartur, grænn og hvítur (langpipar, rósapipar)

0820070

Vanillustangir

0820080

Tamarind

0820990

Annað

0830000

iii. Börkur

0830010

Kanill (kassíukanill)

0830990

Annað

0840000
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0,05(*)

0,05(*)

iv. Rætur eða jarðstönglar

0840010

Lakkrísrót

0,05(*)

0840020

Engifer

0,05(*)

0840030

Túrmerik (kúrkúma)

0,05(*)

0840040

Piparrót

(+)

0840990

Annað

0,05(*)

Blómknappar

0,05(*)

0850000

v.

0850010

Negull

0850020

Kapers

0850990

Annað

0860000

vi. Fræni

0860010

Saffran

0,05(*)

Kenninúmer

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

0860990

Annað

0870000

vii. Frækápur

0870010

Múskatblóm

0870990

Annað

0900000

9.

SYKURPLÖNTUR

0900010

Sykurrófur (rætur)

0900020

Sykurreyr

0900030

Kaffifífilsrætur

0900990

Annað

1000000
1010000
1011000
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0,05(*)

0,01(*)

10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR
i.

Vefur
a) Svín

1011010

Vöðvi

1011020

Fita

1011030

Lifur

1011040

Nýru

1011050

Ætur sláturmatur

1011990

Annað

1012000

b) Nautgripir

1012010

Vöðvi

1012020

Fita

1012030

Lifur

1012040

Nýru

1012050

Ætur sláturmatur

1012990

Annað

1013000

c) Sauðfé

1013010

Vöðvi

1013020

Fita

1013030

Lifur

1013040

Nýru

1013050

Ætur sláturmatur

1013990

Annað

0,01(*)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kenninúmer

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

1014000

d) Geitur

1014010

Vöðvi

1014020

Fita

1014030

Lifur

1014040

Nýru

1014050

Ætur sláturmatur

1014990

Annað

1015000

e) Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar

1015010

Vöðvi

1015020

Fita

1015030

Lifur

1015040

Nýru

1015050

Ætur sláturmatur

1015990

Annað

1016000

f)

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

1016010

Vöðvi

1016020

Fita

1016030

Lifur

1016040

Nýru

1016050

Ætur sláturmatur

1016990

Annað

1017000

g) Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)

1017010

Vöðvi

1017020

Fita

1017030

Lifur

1017040

Nýru

1017050

Ætur sláturmatur

1017990

Annað

1020000
1020010
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ii. Mjólk
Nautgripir

0,01(*)

Kenninúmer

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

1020020

Sauðfé

1020030

Geitur

1020040

Hestar

1020990

Annað

1030000

iii. Fuglsegg

1030010

Hænsni

1030020

Endur

1030030

Gæsir

1030040

Kornhænur

1030990

Annað
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0,01(*)

1040000

iv. Hunang (drottningarhunang, frjókorn, vaxkaka með hunangi (vaxkökuhunang))

1050000

v.

1060000

vi. Sniglar

0,01(*)

1070000

vii. Aðrar afurðir landdýra (villt veiðidýr)

0,01(*)

(*)
(a)

Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókódílar)

0,05(*)
0,01(*)

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

Prósýmídón (R)
(R) =

Skilgreiningin á efnaleifum er mismunandi fyrir eftirfarandi samsetningar á varnarefnum/kóðum:
Prósýmídón — kóði 1000000: Vínklósólín, ípródíón, prósýmídón, summa efnasambanda og allra umbrotsefna sem innihalda 3,5-díklóranilínhlutann,
gefin upp sem 3,5-díklóranilín

(+)

Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (Armoracia rusticana) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (Armoracia
rusticana) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr.
20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040

Piparrót“

xx/748
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EØS-tillegget
Den europeiske
unions tidende
EES-viðbætir
viðtilStjórnartíðindi
Evrópusambandsins

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 1119/2014

xx.1.2014
20.8.2015

2015/EES/46/37

frá 16. október 2014
um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir bensalkóníumklóríð
og dídekýldímetýlammóníumklóríð 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 a-lið 1. mgr. 14. gr. og a-lið 1. mgr. 16. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Hingað til hafa ekki verið fastsett nein sérstök hámarksgildi leifa fyrir bensalkóníumklóríð (BAC) og dídekýl
dímetýlammóníumklóríð (DDAC) og þessi efni hafa ekki verið færð á skrá í IV. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 396/2005.

2)

Bensalkóníumklóríð er ekki samþykkt virkt efni í plöntuverndarvörur samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 1107/2009 (2). Dídekýldímetýlammóníumklóríð var samþykkt sem virkt efni í plöntuverndarvörur
til notkunar á skrautplöntur en öll leyfi fyrir plöntuverndarvörum, sem innihalda dídekýldímetýlammóníumklóríð,
hafa verið afturkölluð í kjölfar afturköllunar á samþykkinu (3). Bæði efnin eru notuð sem sæfivörur til
sótthreinsunar. Sú notkun getur leitt af sér greinanlegar leifar í matvælum.

3)

Framkvæmdastjórnin fékk upplýsingar frá aðildarríkjum og rekstraraðilum sem sýna að bensalkóníumklóríð
og dídekýldímetýlammóníumklóríð eru fyrir hendi í eða á tilteknum afurðum sem leiðir til þess að styrkur leifa
verður meiri en staðlað hámarksgildi leifa sem nemur 0,01 mg/kg og mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr.
396/2005.

4)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu, hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin, safnaði vöktunargögnum á árunum
2012 og 2013 til að rannsaka hvort leifar af bensalkóníumklóríði og dídekýldímetýlammóníumklóríði væri að
finna í matvælum. Aðildarríkin og stjórnendur matvælafyrirtækja öfluðu þessara gagna sem sýndu að þessi efni
eru fyrir hendi í mismunandi magni, sem fer eftir uppruna og afurð, en magnið fari oft yfir staðlað hámarksgildi
leifa sem nemur 0,01 mg/kg. Þessar niðurstöður sýna fram á óhjákvæmilega tilvist bensalkóníumklóríðs og
dídekýldímetýlammóníumklóriðs í eða á tilteknum afurðum.

5)

Matvælaöryggisstofnunin lagði fram tæknilega skýrslu um tölfræðilegt mat á gögnunum sem safnað var (4). Hún
lagði mat á hvort bráðabirgðahámarksgildi leifa, sem þjónustudeildir framkvæmdastjórnarinnar lögðu til, veiti
nægilega neytendum nægilega vernd að því er varðar hugsanleg váhrif sem þeir verða fyrir af völdum efnaleifa
vegna notkunar í sæfivörur og skilaði rökstuddu áliti um tillögð hámarksgildi leifa (5). Matvælaöryggisstofnunin
sendi skýrsluna og álitið til framkvæmdastjórnarinnar og aðildarríkjanna og gerði þau aðgengileg almenningi.

6)

Þó að mikil óvissa vegna skorts á fyrirliggjandi upplýsingum hafi áhrif á áhættumatið komst Matvælaöryggisstofnunin
að þeirri niðurstöðu í rökstuddu áliti sinu að gera megi ráð fyrir að tillögð hámarksgildi leifa veiti neytendum
nægilega vernd. Matvælaöryggisstofnunin tók tillit til heilbrigðismats sem þýska Bundesinstitut für Risiko

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 304, 23.10.2014, bls. 43. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 83/2015 frá 30. apríl
2015 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn,
bÍður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 1.
(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 frá 21. október 2009 um setningu plöntuverndarvara á markað og um niðurfellingu á
tilskipunum ráðsins 79/117/EBE og 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 309, 24.11.2009, bls.1).
(3) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 175/2013 frá 27. febrúar 2013 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011
að því er varðar afturköllun á samþykki fyrir virka efninu dídekýldímetýlammóníumklóríði (Stjtíð. ESB L 56, 28.2.2013, bls. 4).
(4) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Evaluation of monitoring data on residues of didecyldimethylammonium chloride (DDAC) and benzalkonium
chloride (BAC).“ EFSA supporting publication 2013:EN-483, 30 bls.
(5) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Reasoned opinion on the dietary risk assessment for proposed temporary maximum residue levels (MRLs) of
didecyldimethylammonium chloride (DDAC) and benzalkonium chloride (BAC).“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014, 12(4), 3675, 23 bls.
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bewertung (BfR) (6) (7) annaðist varðandi bensalkóníumklóríð og dídekýlmetýlammóníumklóríð. Hvorki
þótti sýnt að ævilöng váhrif af völdum efnanna vegna neyslu á öllum matvælum, sem geta innihaldið þau,
né skammtímaváhrif vegna mjög mikillar neyslu á viðkomandi nytjaplöntum sköpuðu hættu á að farið yrði
yfir ásættanlega, daglega inntöku eða viðmiðunarskammt bráðrar eitrunar. Matvælaöryggisstofnunin lagði til að
skilgreiningunni á leifum fyrir bensalkóníumklóríð verði breytt.
7)

Rétt er að setja bráðabirgðahámarksgildi leifa fyrir bensalkóníumklóríð og dídekýlammóníumklóríð á grundvelli fyrirliggjandi vöktunargagna og rökstudds álits Matvælaöryggisstofnunarinnar. Þessi bráðabirgðahámarks
gildi leifa skulu endurskoðuð innan fimm ára í þeim tilgangi að meta ný gögn og upplýsingar sem munu verða
tiltæk.

8)

Á grundvelli rökstudds álits 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.

9)

Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 396/2005 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.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Ákvæðum 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 16. október 2014.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO
forseti.

__________

(6)
(7)

Bundesinstitut für Risikobewertung, „Gesundheitliche Bewertung der Rückstände von Didecyldimethylammoniumchlorid (DDAC) in Lebensmitteln.“
Álit BfR Nr. 027/2012, 9. júlí 2012, eins og því var breytt 21. janúar 2013, 16 bls.
Bundesinstitut für Risikobewertung, „Health assessment of benzalkonium chloride residues in food.“ Álit BfR Nr. 032/2012, 13. júlí 2012, 14 bls.
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VIÐAUKI
Ákvæðum III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt sem hér segir:
Í A-hluta bætast eftirfarandi dálkar við fyrir bensalkóníumklóríð og dídekýldímetýlammóníumklóríð:

0100000
0110000

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

1.

NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR
i.

Sítrusávextir

0110010

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

0110020

Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir
blendingar)

0110030

Sítrónur (skrápsítróna, sítróna, fingursítróna (Citrus medica var. sarcodactylis))

0110040

Súraldin

0110050

Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar tangórínu
(Citrus reticulata × sinensis))

0110990

Annað

0120000

ii. Trjáhnetur

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

0130010

Epli (skógarepli)

0130020

Perur (sandperur)

0130030

Kveði

0130040

Trjámispilsaldin

Dídekýldímetýlammóníumklóríð
(blanda fjórgreindra
alkýlammóníumsalta með
alkýlkeðjulengdunum C8, C10,
og C12)

Kenninúmer

Bensalkóníumklóríð (blanda alký
lbensýldímetýlammóníumklóríða
með alkýlkeðjulengdunum C8, C10,
C12, C14, C16 og C18)

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

0,1 (+)

0,1 (+)

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

0130050

Dúnepli

0130990

Annað

0140000

iv. Steinaldin

0140010

Apríkósur

0140020

Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)

0140030

Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)

0140040

Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur, brjóstaber
(Ziziphus zizyphus))

0140990

Annað

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

0153010

Brómber

0153020

Daggarber (logaber, teigsber, bersaber, múltuber og aðrir Rubusblendingar)

0153030

Hindber, (vínhindber, heimskautaber/hindber, (Rubus arcticus), mjaðar
hindber (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

0153990

Annað

0154000

d) Önnur smá aldin og ber

0154010

Bláber (aðalbláber)

0154020

Trönuber (rauðber/týtuber (V. vitis idaea))

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, snæþyrnis
ber, amalber og önnur ber af trjákenndum plöntum)

0154990

Annað

Dídekýldímetýlammóníumklóríð
(blanda fjórgreindra
alkýlammóníumsalta með
alkýlkeðjulengdunum C8, C10,
og C12)

Kenninúmer

Nr. 46/751

Bensalkóníumklóríð (blanda alký
lbensýldímetýlammóníumklóríða
með alkýlkeðjulengdunum C8, C10,
C12, C14, C16 og C18)
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0160000
0161000

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

vi. Ýmis aldin
a) Ætt hýði

0161010

Döðlur

0161020

Fíkjur

0161030

Ólífur til átu

0161040

Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar
(Citrus aurantifolia × 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, vörtuber, gullaldin, búlukka, salak)

0162030

Píslaraldin

0162040

Kaktusfíkjur

0162050

Stjörnuepli

0162060

Persimónur (Virginíu-kakí) (svartaldin, mexíkóperur, grænaldin, gulaldin,
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 (Annona
diversifolia) og önnur miðlungsstór aldin af berkjuviðarætt)

0163070

Gvövur (drekaávextir (Hylocereus undatus))

0163080

Ananas

0163090

Brauðaldin (saðningaraldin)

0163100

Dáraaldin

0163110

Nónberkjur

0163990

Annað

20.8.2015

Dídekýldímetýlammóníumklóríð
(blanda fjórgreindra
alkýlammóníumsalta með
alkýlkeðjulengdunum C8, C10,
og C12)

Kenninúmer
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Bensalkóníumklóríð (blanda alký
lbensýldímetýlammóníumklóríða
með alkýlkeðjulengdunum C8, C10,
C12, C14, C16 og C18)

Nr. 46/752

0200000
0210000

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

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

Örvarrætur

0212990

Annað

0213000

c) Aðrir rótarávextir og hnýði, að sykurrófum undanskildum

0213010

Rauðrófur

0213020

Gulrætur

0213030

Hnúðsilla

0213040

Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, maríuvandarætur)

0213050

Ætisólblóm (hnúskaljós)

0213060

Nípur

0213070

Steinseljurætur

0213080

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

0213090

Hafursrætur (svartrætur, æt krókalappa)

0213100

Gulrófur

0213110

Næpur

0213990

Annað

0220000

ii. Laukar

0220010

Hvítlaukur

0220020

Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)

0220030

Skalottlaukar

0220040

Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)

0220990

Annað

0230000
0231000
0231010

iii. Aldingrænmeti
a)

Náttskuggaætt
Tómatar (kirsuberjatómatar, Physalis spp., goðaber, úlfaber (Lycium
barbarum og L. chinense), trjátómatar)

Dídekýldímetýlammóníumklóríð
(blanda fjórgreindra
alkýlammóníumsalta með
alkýlkeðjulengdunum C8, C10,
og C12)

Kenninúmer

Nr. 46/753

Bensalkóníumklóríð (blanda alký
lbensýldímetýlammóníumklóríða
með alkýlkeðjulengdunum C8, C10,
C12, C14, C16 og C18)
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0,1 (+)

0,1 (+)

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

0231020

Paprikur (eldpipar)

0231030

Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin (S. macrocarpon))

0231040

Okrur

0231990

Annað

0232000

b) Plöntur af graskersætt — með ætu hýði

0232010

Gúrkur

0232020

Smágúrkur

0232030

Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker (Lagenaria
siceraria), peruker, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur)

0232990

Annað

0233000

c) Plöntur af graskersætt — með óætu hýði

0233010

Melónur (horngúrkur)

0233020

Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))

0233030

Vatnsmelónur

0233990

Annað

0234000

d) Sykurmaís (dvergmaís)

0239000

e) Annað aldingrænmeti

0240000
0241000

iv. Kál
a) Blómstrandi kál

0241010

Spergilkál (sprotakál, næpukál, kínaspergilkál)

0241020

Blómkál

0241990

Annað

0242000

b) Kálhöfuð

0242010

Rósakál

0242020

Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)

0242990

Annað

0243000
0243010

c) Blaðkál
Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)
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Dídekýldímetýlammóníumklóríð
(blanda fjórgreindra
alkýlammóníumsalta með
alkýlkeðjulengdunum C8, C10,
og C12)

Kenninúmer
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Bensalkóníumklóríð (blanda alký
lbensýldímetýlammóníumklóríða
með alkýlkeðjulengdunum C8, C10,
C12, C14, C16 og C18)

Nr. 46/754

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

0243020

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

0243990

Annað
d) Hnúðkál

0244000
0250000
0251000

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 salatfíflar (villtir kaffifíflar, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat,
sykurbrauðssalat (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum),
túnfífilsblöð)

0251040

Karsi (mungbaunaspírur, refasmáraspírur)

0251050

Vetrarkarsi

0251060

Klettasalat (gyltumustarður (Diplotaxis spp.))

0251070

Sinnepskál

0251080

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

0251990

Annað

0252000

b) Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)

0252010

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

0252020

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

0252030

Blaðbeðjur (rauðrófulauf)

0252990

Annað

0253000

c) Vínviðarlauf (klifurspínat/malabarspínat,
(Acacia pennata))

0254000

d) Brunnperla (tjarnavafklukka, krossburkni, vatnsmímósa)

0255000

e) Jólasalat

0256000

f)

Kryddjurtir

0256010

Kerfill

0256020

Graslaukur

bananablöð,

klifurakasía

Dídekýldímetýlammóníumklóríð
(blanda fjórgreindra
alkýlammóníumsalta með
alkýlkeðjulengdunum C8, C10,
og C12)

Kenninúmer

Nr. 46/755

Bensalkóníumklóríð (blanda alký
lbensýldímetýlammóníumklóríða
með alkýlkeðjulengdunum C8, C10,
C12, C14, C16 og C18)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

20.8.2015

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

0256030

Blöð af selleríi (fenníkulauf, kóríanderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurt,
hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaætt, fýlusveipþyrnir
(Eryngium foetidum))

0256040

Steinselja (blöð af seljurót)

0256050

Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)

0256060

Rósmarín

0256070

Garðablóðberg (meiran, kjarrminta)

0256080

Basilíka (blöð af hjartafró, minta, piparminta, helgibasilíka, basilíka,
sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnafli, villt betellauf,
karrílauf)

0256090

Lárviðarlauf (sítrónugras)

0256100

Fáfnisgras (ísópur)

0256990

Annað

0260000

vi. Belgávextir (ferskir)

0260010

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

0260020

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

0260030

Ertur (með fræbelg) (sykurertur)

0260040

Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)

0260050

Linsubaunir

0260990

Annað

0270000

vii. Stöngulgrænmeti (ferskt)

0270010

Sperglar

0270020

Salatþistlar (hjólkrónustilkar)

0270030

Sellerí

0270040

Fenníkur

0270050

Ætiþistlar (bananablóm)

0270060

Blaðlaukar

0270070

Rabarbarar

0270080

Bambussprotar

0270090

Pálmakjarnar

0270990

Annað

0280000

viii. Sveppir

0280010

Ræktaðir sveppir (ætisveppur, ostrusveppur, shiitake-sveppur, sveppmygla
(plöntuhlutar))

0280020

Villtir sveppir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)

20.8.2015

Dídekýldímetýlammóníumklóríð
(blanda fjórgreindra
alkýlammóníumsalta með
alkýlkeðjulengdunum C8, C10,
og C12)

Kenninúmer
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Bensalkóníumklóríð (blanda alký
lbensýldímetýlammóníumklóríða
með alkýlkeðjulengdunum C8, C10,
C12, C14, C16 og C18)

Nr. 46/756

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

0280990

3.

ÞURRKAÐIR BELGÁVEXTIR
Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir,
hestabaunir, augnbaunir)

0300020

Linsubaunir

0300030

Ertur (kjúklingabaunir, fóðurertur, varpabaunir)

0300040

Lúpínur

0300990

Annað

0401000

4.

flögubaunir,

risabaunir,

0,1 (+)

0,1 (+)

smjörbaunir,

OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN
i.

Olíufræ

0401010

Hörfræ

0401020

Jarðhnetur

0401030

Valmúafræ

0401040

Sesamfræ

0401050

Sólblómafræ

0401060

Repjufræ (arfanæpur)

0401070

Sojabaunir

0401080

Mustarðsfræ

0401090

Baðmullarfræ

0401100

Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af graskersætt)

0401110

Litunarþistlar

0401120

Hjólkrónur (sævarkollur (Echium plantagineum), akursteinka (Buglossoides
arvensis))

0401130

Akurdoðrur

0401140

Hampfræ

0401150

Kristpálmafræ

0401990

Annað

0402000

0,1 (+)

ix. Þang og þari

0300010

0400000

0,1 (+)

Annað

0290000
0300000

Dídekýldímetýlammóníumklóríð
(blanda fjórgreindra
alkýlammóníumsalta með
alkýlkeðjulengdunum C8, C10,
og C12)

Kenninúmer

Nr. 46/757

Bensalkóníumklóríð (blanda alký
lbensýldímetýlammóníumklóríða
með alkýlkeðjulengdunum C8, C10,
C12, C14, C16 og C18)
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ii. Olíurík aldin

0402010

Ólífur til olíuframleiðslu

0402020

Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)

0402030

Pálmaaldin

0402040

Dúnviðaraldin

0402990

Annað

Kenninúmer

0500000

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

5.

KORNTEGUNDIR

0500010

Bygg

0500020

Bókhveiti (halar, frumbyggjanjóli)

0500030

Maís

0500040

Hirsi (kólfhirsi, hvingresi, fingurhirsi, perluhirsi)

0500050

Hafrar

0500060

Hrísgrjón (villt hrísgrjón (Zizania aquatica))

0500070

Rúgur

0500080

Dúrra

0500090

Hveiti (spelt, rúghveiti)

0500990

Annað (fræ af kanarígrasi (Phalaris canariensis))

0600000

6.

TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ
Te

0610000

i.

0620000

ii. Kaffibaunir

0630000

iii. Jurtate (þurrkað)

0631000

a) Blóm

0631010

Blóm af kryddbaldursbrá

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

0633000

c) Rætur

0633010

Garðabrúðurót

0633020

Ginsengrót

0633990

Annað

0639000

d) Önnur jurtate

20.8.2015

Dídekýldímetýlammóníumklóríð
(blanda fjórgreindra
alkýlammóníumsalta með
alkýlkeðjulengdunum C8, C10,
og C12)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Bensalkóníumklóríð (blanda alký
lbensýldímetýlammóníumklóríða
með alkýlkeðjulengdunum C8, C10,
C12, C14, C16 og C18)

Nr. 46/758

0,1 (+)

0,1 (+)

0,1 (+)

0,1 (+)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Dídekýldímetýlammóníumklóríð
(blanda fjórgreindra
alkýlammóníumsalta með
alkýlkeðjulengdunum C8, C10,
og C12)

0,1 (+)

0,1 (+)

KRYDD

(+)

(+)

Fræ

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Kenninúmer

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

0640000

iv. Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)

0650000

v.

Karób (Jóhannesarbrauð)

0700000

7.

HUMLAR (þurrkaðir)

0800000

8.

0810000

i.

0810010

Anís

0810020

Ilmfrú

0810030

Sellerífræ (skessujurtarfræ)

0810040

Kóríanderfræ

0810050

Kúmínfræ

0810060

Dillfræ

0810070

Fenníkufræ

0810080

Grikkjasmári

0810090

Múskat

0810990

Annað

0820000

ii. Aldin og ber

0820010

Allrahanda

0820020

Kínapipar (aníspipar)

0820030

Kúmen

0820040

Kardimommur

0820050

Einiber

0820060

Pipar, svartur, grænn og hvítur (langpipar, rósapipar)

0820070

Vanillustangir

0820080

Tamarind

0820990

Annað

0830000

iii. Börkur

0830010

Kanill (kassíukanill)

0830990

Annað

0840000

Nr. 46/759

Bensalkóníumklóríð (blanda alký
lbensýldímetýlammóníumklóríða
með alkýlkeðjulengdunum C8, C10,
C12, C14, C16 og C18)

20.8.2015

iv. Rætur eða jarðstönglar

0840010

Lakkrísrót

0,1

0,1

0840020

Engifer

0,1

0,1

0840030

Túrmerik (kúrkúma)

0,1

0,1

0840040

Piparrót

0840990

Annað

0,1

0,1

Kenninúmer

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

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.

Vefur
a) Svín

1011010

Vöðvi

1011020

Fita

1011030

Lifur

1011040

Nýru

1011050

Ætur sláturmatur

1011990

Annað

1012000

b) Nautgripir

1012010

Vöðvi

1012020

Fita

1012030

Lifur

1012040

Nýru

1012050

Ætur sláturmatur

1012990

Annað

20.8.2015

Dídekýldímetýlammóníumklóríð
(blanda fjórgreindra
alkýlammóníumsalta með
alkýlkeðjulengdunum C8, C10,
og C12)
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Bensalkóníumklóríð (blanda alký
lbensýldímetýlammóníumklóríða
með alkýlkeðjulengdunum C8, C10,
C12, C14, C16 og C18)

Nr. 46/760

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1 (+)

0,1 (+)

0,1 (+)

0,1 (+)

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

1013000

c) Sauðfé

1013010

Vöðvi

1013020

Fita

1013030

Lifur

1013040

Nýru

1013050

Ætur sláturmatur

1013990

Annað

1014000

d) Geitur

1014010

Vöðvi

1014020

Fita

1014030

Lifur

1014040

Nýru

1014050

Ætur sláturmatur

1014990

Annað

1015000

e) Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar

1015010

Vöðvi

1015020

Fita

1015030

Lifur

1015040

Nýru

1015050

Ætur sláturmatur

1015990

Annað

1016000

f)

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

1016010

Vöðvi

1016020

Fita

1016030

Lifur

1016040

Nýru

1016050

Ætur sláturmatur

1016990

Annað

1017000

g) Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)

1017010

Vöðvi

1017020

Fita

1017030

Lifur

1017040

Nýru

1017050

Ætur sláturmatur

Dídekýldímetýlammóníumklóríð
(blanda fjórgreindra
alkýlammóníumsalta með
alkýlkeðjulengdunum C8, C10,
og C12)

Kenninúmer

Nr. 46/761

Bensalkóníumklóríð (blanda alký
lbensýldímetýlammóníumklóríða
með alkýlkeðjulengdunum C8, C10,
C12, C14, C16 og C18)
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Kenninúmer

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

1017990
1020000

Annað
ii. Mjólk

1020010

Nautgripir

1020020

Sauðfé

1020030

Geitur

1020040

Hestar

1020990

Annað

1030000

20.8.2015

Dídekýldímetýlammóníumklóríð
(blanda fjórgreindra
alkýlammóníumsalta með
alkýlkeðjulengdunum C8, C10,
og C12)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Bensalkóníumklóríð (blanda alký
lbensýldímetýlammóníumklóríða
með alkýlkeðjulengdunum C8, C10,
C12, C14, C16 og C18)

Nr. 46/762

iii. Fuglsegg

1030010

Hænsni

1030020

Endur

1030030

Gæsir

1030040

Kornhænur

1030990

Annað

1040000

iv. Hunang (drottningarhunang,
(vaxkökuhunang))

frjókorn,

1050000

v.

1060000

vi. Sniglar

1070000

vii. Aðrar afurðir landdýra (villt veiðidýr)

vaxkaka

með

hunangi

Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókódílar)

(*)

Neðri greiningarmörk

(a)

Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.

Bensalkóníumklóríð (blanda alkýlbensýldímetýlammóníumklóríða með alkýlkeðjulengdunum C8, C10, C12, C14, C16 og C18)
(+)

Endurskoða skal þessi hámarksgildi leifa eigi síðar en 31. desember 2019. Endurmat á gögnum getur leitt til breytinga á hámarksgildum leifa.

0100000

1.

NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR

0110000

i.

Sítrusávextir

0110010

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

0110020

Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)

0110030

Sítrónur (skrápsítróna, sítróna, fingursítróna (Citrus medica var. sarcodactylis))

0110040

Súraldin

0110050

Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar tangórínu (Citrus reticulata × sinensis))

0110990

Annað

0120000

ii. Trjáhnetur

0120010

Möndlur

0120020

Parahnetur

0120030

Kasúhnetur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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0120040

Kastaníuhnetur

0120050

Kókoshnetur

0120060

Heslihnetur (stórheslihnetur)

0120070

Goðahnetur

0120080

Pekanhnetur

0120090

Furuhnetur

0120100

Pistasíuhnetur

0120110

Valhnetur

0120990

Annað

0130000

iii. Kjarnaávextir

0130010

Epli (skógarepli)

0130020

Perur (sandperur)

0130030

Kveði

0130040

Trjámispilsaldin

0130050

Dúnepli

0130990

Annað

0140000

iv. Steinaldin

0140010

Apríkósur

0140020

Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)

0140030

Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)

0140040

Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur, brjóstaber (Ziziphus zizyphus))

0140990

Annað

0150000

v.

Nr. 46/763

Ber og smá aldin

0151000

a) Vínber til neyslu og vínþrúgur

0151010

Vínber til neyslu

0151020

Vínþrúgur

0152000

b) Jarðarber

0153000

c) Klungurber

0153010

Brómber

0153020

Daggarber (logaber, teigsber, bersaber, múltuber og aðrir Rubus-blendingar)

0153030

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

0153990

Annað

0154000

d) Önnur smá aldin og ber

0154010

Bláber (aðalbláber)

0154020

Trönuber (rauðber/týtuber (V. vitis idaea))

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) Ætt hýði

0161010

Döðlur

0161020

Fíkjur

Nr. 46/764
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0161030

Ólífur til átu

0161040

Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar (Citrus aurantifolia × 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, vörtuber, gullaldin, búlukka, salak)

0162030

Píslaraldin

0162040

Kaktusfíkjur

0162050

Stjörnuepli

0162060

Persimónur (Virginíu-kakí) (svartaldin, mexíkóperur, grænaldin, gulaldin, 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 (Annona diversifolia) og önnur miðlungsstór
aldin af berkjuviðarætt)

0163070

Gvövur (drekaávextir (Hylocereus undatus))

0163080

Ananas

0163090

Brauðaldin (saðningaraldin)

0163100

Dáraaldin

0163110

Nónberkjur

0163990

Annað

0200000

2.

NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI

0210000

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

Örvarrætur

0212990

Annað

0213000

c) Aðrir rótarávextir og hnýði, að sykurrófum undanskildum

0213010

Rauðrófur

0213020

Gulrætur

0213030

Hnúðsilla

0213040

Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, maríuvandarætur)

0213050

Ætisólblóm (hnúskaljós)

0213060

Nípur

0213070

Steinseljurætur

0213080

Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef (Cyperus esculentus))
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0213090

Hafursrætur (svartrætur, æt krókalappa)

0213100

Gulrófur

0213110

Næpur

0213990

Annað

Nr. 46/765

0220000

ii. Laukar

0220010

Hvítlaukur

0220020

Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)

0220030

Skalottlaukar

0220040

Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)

0220990

Annað

0230000

iii. Aldingrænmeti

0231000

a) Náttskuggaætt

0231010

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

0231020

Paprikur (eldpipar)

0231030

Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin (S. macrocarpon))

0231040

Okrur

0231990

Annað

0232000

b) Plöntur af graskersætt — með ætu hýði

0232010

Gúrkur

0232020

Smágúrkur

0232030

Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker (Lagenaria siceraria), peruker, beiskjugúrkur,
slöngugúrkur, rifjalúffur)

0232990

Annað

0233000

c) Plöntur af graskersætt — með óætu hýði

0233010

Melónur (horngúrkur)

0233020

Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))

0233030

Vatnsmelónur

0233990

Annað

0234000

d) Sykurmaís (dvergmaís)

0239000

e) Annað aldingrænmeti

0240000

iv. Kál

0241000

a) Blómstrandi kál

0241010

Spergilkál (sprotakál, næpukál, kínaspergilkál)

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

d) Hnúðkál

0250000

v.

Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir

0251000

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

0251010

Vorsalat (strábrúða)

Nr. 46/766
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0251020

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

0251030

Breiðblaða salatfíflar (villtir kaffifíflar, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat (C. endivia var.
crispum/C. intybus var. foliosum), túnfífilsblöð)

0251040

Karsi (mungbaunaspírur, refasmáraspírur)

0251050

Vetrarkarsi

0251060

Klettasalat (gyltumustarður (Diplotaxis spp.))

0251070

Sinnepskál

0251080

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

0251990

Annað

0252000

b) Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)

0252010

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

0252020

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

0252030

Blaðbeðjur (rauðrófulauf)

0252990

Annað

0253000

c) Vínviðarlauf (klifurspínat/malabarspínat, bananablöð, klifurakasía (Acacia pennata))

0254000

d) Brunnperla (tjarnavafklukka, krossburkni, vatnsmímósa)

0255000

e) Jólasalat

0256000

f)

0256010

Kerfill

Kryddjurtir

0256020

Graslaukur

0256030

Blöð af sellerí (fenníkulauf, kóríanderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af
sveipjurtaætt, fýlusveipþyrnir (Eryngium foetidum))

0256040

Steinselja (blöð af seljurót)

0256050

Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)

0256060

Rósmarín

0256070

Garðablóðberg (meiran, kjarrminta)

0256080

Basilíka (blöð af hjartafró, minta, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og
önnur), hófnafli, villt betellauf, karrílauf)

0256090

Lárviðarlauf (sítrónugras)

0256100

Fáfnisgras (ísópur)

0256990

Annað

0260000

vi. Belgávextir (ferskir)

0260010

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

0260020

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

0260030

Ertur (með fræbelg) (sykurertur)

0260040

Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)

0260050

Linsubaunir

0260990

Annað

0270000

vii. Stöngulgrænmeti (ferskt)

0270010

Sperglar

0270020

Salatþistlar (hjólkrónustilkar)

0270030

Sellerí

0270040

Fenníkur

0270050

Ætiþistlar (bananablóm)

0270060

Blaðlaukar
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0270070

Rabarbarar

0270080

Bambussprotar

0270090

Pálmakjarnar

0270990

Annað

0280000

viii. Sveppir

0280010

Ræktaðir sveppir (ætisveppur, ostrusveppur, shiitake-sveppur, sveppmygla (plöntuhlutar))

0280020

Villtir sveppir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)

0280990

Annað

0290000

ix. Þang og þari

0300000

3.

0300010

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

0300020

Linsubaunir

0300030

Ertur (kjúklingabaunir, fóðurertur, varpabaunir)

0300040

Lúpínur

0300990

Annað

0400000

4.

OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN

0401000

i.

Olíufræ

0401010

Hörfræ

0401020

Jarðhnetur

0401030

Valmúafræ

0401040

Sesamfræ

0401050

Sólblómafræ

0401060

Repjufræ (arfanæpur)

0401070

Sojabaunir

0401080

Mustarðsfræ

0401090

Baðmullarfræ

0401100

Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af graskersætt)

0401110

Litunarþistlar

0401120

Hjólkrónur (sævarkollur (Echium plantagineum), akursteinka (Buglossoides arvensis))

0401130

Akurdoðrur

0401140

Hampfræ

0401150

Kristpálmafræ

0401990

Annað

0402000

ii. Olíurík aldin

0402010

Ólífur til olíuframleiðslu

0402020

Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)

0402030

Pálmaaldin

0402040

Dúnviðaraldin

0402990

Annað

0500000

5.

0500010

Bygg

0500020

Bókhveiti (halar, frumbyggjanjóli)

ÞURRKAÐIR BELGÁVEXTIR

KORNTEGUNDIR

Nr. 46/767
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0500030

Maís

0500040

Hirsi (kólfhirsi, hvingresi, fingurhirsi, perluhirsi)

0500050

Hafrar

0500060

Hrísgrjón (villt hrísgrjón (Zizania aquatica))

0500070

Rúgur

0500080

Dúrra

0500090

Hveiti (spelt, rúghveiti)

0500990

Annað (fræ af kanarígrasi (Phalaris canariensis))

0600000

6.

TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ

0610000

i.

Te

0620000

ii. Kaffibaunir

0630000

iii. Jurtate (þurrkað)

0631000

a) Blóm

0631010

Blóm af kryddbaldursbrá

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

0633000

c) Rætur

0633010

Garðabrúðurót

0633020

Ginsengrót

0633990

Annað

0639000

d) Önnur jurtate

0640000

iv. Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)

0650000

v.

Karób (Jóhannesarbrauð)

0700000

7.

HUMLAR (þurrkaðir)

0800000

8.

KRYDD

0810000

i.

Fræ

0810010

Anís

0810020

Ilmfrú

0810030

Sellerífræ (skessujurtarfræ)

0810040

Kóríanderfræ

0810050

Kúmínfræ

0810060

Dillfræ

0810070

Fenníkufræ

0810080

Grikkjasmári

0810090

Múskat

0810990

Annað

20.8.2015
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(+)

0820000

ii. Aldin og ber

0820010

Allrahanda

0820020

Kínapipar (aníspipar)

0820030

Kúmen

0820040

Kardimommur

0820050

Einiber

0820060

Pipar, svartur, grænn 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 (kúrkúma)

Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (Armoracia rusticana) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir
piparrót (Armoracia rusticana) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir
vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040
(+)

Nr. 46/769

Piparrót

Endurskoða skal þessi hámarksgildi leifa eigi síðar en 31. desember 2019. Endurmat á gögnum getur leitt til breytinga á hámarksgildum leifa.

0840990

Annað

0850000

v.

0850010

Negull

0850020

Kapers

0850990

Annað

Blómknappar

0860000

vi. Fræni

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

i.

SYKURPLÖNTUR

Vefur

1011000

a) Svín

1011010

Vöðvi

1011020

Fita

1011030

Lifur

1011040

Nýru

1011050

Ætur sláturmatur

1011990

Annað

Nr. 46/770
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1012000

b) Nautgripir

1012010

Vöðvi

1012020

Fita

1012030

Lifur

1012040

Nýru

1012050

Ætur sláturmatur

1012990

Annað

1013000

c) Sauðfé

1013010

Vöðvi

1013020

Fita

1013030

Lifur

1013040

Nýru

1013050

Ætur sláturmatur

1013990

Annað

1014000

d) Geitur

1014010

Vöðvi

1014020

Fita

1014030

Lifur

1014040

Nýru

1014050

Ætur sláturmatur

1014990

Annað

1015000

e) Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar

1015010

Vöðvi

1015020

Fita

1015030

Lifur

1015040

Nýru

1015050

Ætur sláturmatur

1015990

Annað

1016000

f)

1016010

Vöðvi

1016020

Fita

1016030

Lifur

1016040

Nýru

1016050

Ætur sláturmatur

1016990

Annað

1017000

g) Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)

1017010

Vöðvi

1017020

Fita

1017030

Lifur

1017040

Nýru

1017050

Ætur sláturmatur

1017990

Annað

1020000

ii. Mjólk

1020010

Nautgripir

1020020

Sauðfé

1020030

Geitur

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

20.8.2015
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1020040

Hestar

1020990

Annað

1030000

iii. Fuglsegg

1030010

Hænsni

1030020

Endur

1030030

Gæsir

1030040

Kornhænur

1030990

Annað

1040000

iv. Hunang (drottningarhunang, frjókorn, vaxkaka með hunangi (vaxkökuhunang))

1050000

v.

1060000

vi. Sniglar

1070000

vii. Aðrar afurðir landdýra (villt veiðidýr)

Nr. 46/771

Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókódílar)

Dídekýldímetýlammóníumklóríð (blanda fjórgreindra alkýlammóníumsalta með alkýlkeðjulengdunum C8, C10, og C12)
(+)

Endurskoða skal þessi hámarksgildi leifa eigi síðar en 31. desember 2019. Endurmat á gögnum getur leitt til breytinga á hámarksgildum leifa.

0100000

1.

NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR

0110000

i.

Sítrusávextir

0110010

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

0110020

Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)

0110030

Sítrónur (skrápsítróna, sítróna, fingursítróna (Citrus medica var. sarcodactylis))

0110040

Súraldin

0110050

Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar tangórínu (Citrus reticulata × sinensis))

0110990

Annað

0120000

ii. Trjáhnetur

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

0130010

Epli (skógarepli)

0130020

Perur (sandperur)

0130030

Kveði

0130040

Trjámispilsaldin

0130050

Dúnepli

0130990

Annað

0140000

iv. Steinaldin

0140010

Apríkósur

0140020

Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)
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Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)

0140040

Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur, brjóstaber (Ziziphus zizyphus))

0140990

Annað

0150000

v.

0151000

a) Vínber til neyslu og vínþrúgur

0151010

Vínber til neyslu

0151020

Vínþrúgur

0152000

b) Jarðarber

0153000

c) Klungurber

0153010

Brómber

0153020

Daggarber (logaber, teigsber, bersaber, múltuber og aðrir Rubus-blendingar)

0153030

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

0153990

Annað

Ber og smá aldin

0154000

d) Önnur smá aldin og ber

0154010

Bláber (aðalbláber)

0154020

Trönuber (rauðber/týtuber (V. vitis idaea))

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) Ætt hýði

0161010

Döðlur

0161020

Fíkjur

0161030

Ólífur til átu

0161040

Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar (Citrus aurantifolia × 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, vörtuber, gullaldin, búlukka, salak)

0162030

Píslaraldin

0162040

Kaktusfíkjur

0162050

Stjörnuepli

0162060

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

0162990

Annað

0163000

c) Óætt hýði, stórt

0163010

Lárperur

0163020

Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabananar)

0163030

Mangó
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0163040

Papæjualdin

0163050

Granatepli

0163060

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

0163070

Gvövur (drekaávextir (Hylocereus undatus))

0163080

Ananas

0163090

Brauðaldin (saðningaraldin)

0163100

Dáraaldin

0163110

Nónberkjur

0163990

Annað

0200000

2.

NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI

0210000

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

Örvarrætur

0212990

Annað

0213000

c) Aðrir rótarávextir og hnýði, að sykurrófum undanskildum

0213010

Rauðrófur

0213020

Gulrætur

0213030

Hnúðsilla

0213040

Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, maríuvandarætur)

0213050

Ætisólblóm (hnúskaljós)

0213060

Nípur

0213070

Steinseljurætur

0213080

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

0213090

Hafursrætur (svartrætur, æt krókalappa)

0213100

Gulrófur

0213110

Næpur

0213990

Annað

0220000

ii. Laukar

0220010

Hvítlaukur

0220020

Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)

0220030

Skalottlaukar

0220040

Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)

0220990

Annað

0230000

iii. Aldingrænmeti

0231000

a) Náttskuggaætt

0231010

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

0231020

Paprikur (eldpipar)

0231030

Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin (S. macrocarpon))
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0231040

Okrur

0231990

Annað

0232000

b) Plöntur af graskersætt — með ætu hýði

0232010

Gúrkur

0232020

Smágúrkur

0232030

Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker (Lagenaria siceraria), peruker, beiskjugúrkur,
slöngugúrkur, rifjalúffur)

0232990

Annað

0233000

c) Plöntur af graskersætt — með óætu hýði

0233010

Melónur (horngúrkur)

0233020

Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))

0233030

Vatnsmelónur

0233990

Annað

0234000

d) Sykurmaís (dvergmaís)

0239000

e) Annað aldingrænmeti

0240000

iv. Kál

0241000

a) Blómstrandi kál

0241010

Spergilkál (sprotakál, næpukál, kínaspergilkál)

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

d) Hnúðkál

0250000

v.

0251000

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 salatfíflar (villtir kaffifíflar, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat (C. endivia var.
crispum/C. intybus var. foliosum), túnfífilsblöð)

0251040

Karsi (mungbaunaspírur, refasmáraspírur)

0251050

Vetrarkarsi

0251060

Klettasalat (gyltumustarður (Diplotaxis spp.))

0251070

Sinnepskál

0251080

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

0251990

Annað

Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir
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0252000

b)

Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)

0252010

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

0252020

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

0252030

Blaðbeðjur (rauðrófulauf)

0252990

Annað

0253000

c)

Vínviðarlauf (klifurspínat/malabarspínat, bananablöð, klifurakasía (Acacia pennata))

0254000

d)

Brunnperla (tjarnavafklukka, krossburkni, vatnsmímósa)

0255000

e)

0256000

f)

0256010

Kerfill

0256020

Graslaukur

0256030

Blöð af sellerí (fenníkulauf, kóríanderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af
sveipjurtaætt, fýlusveipþyrnir (Eryngium foetidum))

0256040

Steinselja (blöð af seljurót)

0256050

Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)

0256060

Rósmarín

0256070

Garðablóðberg (meiran, kjarrminta)

0256080

Basilíka (blöð af hjartafró, minta, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og
önnur), hófnafli, villt betellauf, karrílauf)

0256090

Lárviðarlauf (sítrónugras)

0256100

Fáfnisgras (ísópur)

0256990

Annað

0260000

vi. Belgávextir (ferskir)

0260010

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

0260020

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

0260030

Ertur (með fræbelg) (sykurertur)

0260040

Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)

0260050

Linsubaunir

0260990

Annað

0270000

vii. Stöngulgrænmeti (ferskt)

0270010

Sperglar

0270020

Salatþistlar (hjólkrónustilkar)

0270030

Sellerí

0270040

Fenníkur

0270050

Ætiþistlar (bananablóm)

0270060

Blaðlaukar

0270070

Rabarbarar

0270080

Bambussprotar

0270090

Pálmakjarnar

0270990

Annað

0280000

viii. Sveppir

0280010

Ræktaðir sveppir (ætisveppur, ostrusveppur, shiitake-sveppur, sveppmygla (plöntuhlutar))

0280020

Villtir sveppir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)

0280990

Annað

0290000

ix. Þang og þari

Jólasalat
Kryddjurtir
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0300000

3.

0300010

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

ÞURRKAÐIR BELGÁVEXTIR

0300020

Linsubaunir

0300030

Ertur (kjúklingabaunir, fóðurertur, varpabaunir)

0300040

Lúpínur

0300990

Annað

0400000

4.

OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN

0401000

i.

Olíufræ

0401010

Hörfræ

0401020

Jarðhnetur

0401030

Valmúafræ

0401040

Sesamfræ

0401050

Sólblómafræ

0401060

Repjufræ (arfanæpur)

0401070

Sojabaunir

0401080

Mustarðsfræ

0401090

Baðmullarfræ

0401100

Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af graskersætt)

0401110

Litunarþistlar

0401120

Hjólkrónur (sævarkollur (Echium plantagineum), akursteinka (Buglossoides arvensis))

0401130

Akurdoðrur

0401140

Hampfræ

0401150

Kristpálmafræ

0401990

Annað

0402000

ii. Olíurík aldin

0402010

Ólífur til olíuframleiðslu

0402020

Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)

0402030

Pálmaaldin

0402040

Dúnviðaraldin

0402990

Annað

0500000

5.

0500010

Bygg

0500020

Bókhveiti (halar, frumbyggjanjóli)

0500030

Maís

0500040

Hirsi (kólfhirsi, hvingresi, fingurhirsi, perluhirsi)

0500050

Hafrar

0500060

Hrísgrjón (villt hrísgrjón (Zizania aquatica))

0500070

Rúgur

0500080

Dúrra

0500090

Hveiti (spelt, rúghveiti)

0500990

Annað (fræ af kanarígrasi (Phalaris canariensis))

0600000

6.

TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ

0610000

i.

Te

0620000

ii. Kaffibaunir

0630000

iii. Jurtate (þurrkað)

0631000

a) Blóm

0631010

Blóm af kryddbaldursbrá

KORNTEGUNDIR
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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

0633000

c) Rætur

0633010

Garðabrúðurót

0633020

Ginsengrót

0633990

Annað

0639000

d) Önnur jurtate

0640000

iv. Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)

0650000

v.

Karób (Jóhannesarbrauð)

0700000

7.

HUMLAR (þurrkaðir)

0800000

8.

KRYDD

0810000

i.

Fræ

0810010

Anís

0810020

Ilmfrú

0810030

Sellerífræ (skessujurtarfræ)

0810040

Kóríanderfræ

0810050

Kúmínfræ

0810060

Dillfræ

0810070

Fenníkufræ

0810080

Grikkjasmári

0810090

Múskat

0810990

Annað

0820000

ii. Aldin og ber

0820010

Allrahanda

0820020

Kínapipar (aníspipar)

0820030

Kúmen

0820040

Kardimommur

0820050

Einiber

0820060

Pipar, svartur, grænn 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 (kúrkúma)

Nr. 46/777
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Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (Armoracia rusticana) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir
piparrót (Armoracia rusticana) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir
vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040
(+)
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Piparrót

Endurskoða skal þessi hámarksgildi leifa eigi síðar en 31. desember 2019. Endurmat á gögnum getur leitt til breytinga á hámarksgildum leifa.

0840990

Annað

0850000

v.

0850010

Negull

0850020

Kapers

0850990

Annað

Blómknappar

0860000

vi. Fræni

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

i.

SYKURPLÖNTUR

Vefur

1011000

a) Svín

1011010

Vöðvi

1011020

Fita

1011030

Lifur

1011040

Nýru

1011050

Ætur sláturmatur

1011990

Annað

1012000

b) Nautgripir

1012010

Vöðvi

1012020

Fita

1012030

Lifur

1012040

Nýru

1012050

Ætur sláturmatur

1012990

Annað

1013000

c) Sauðfé

1013010

Vöðvi

1013020

Fita

1013030

Lifur

1013040

Nýru

1013050

Ætur sláturmatur

1013990

Annað

1014000

d) Geitur

1014010

Vöðvi

1014020

Fita

1014030

Lifur
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1014040

Nýru

1014050

Ætur sláturmatur

1014990

Annað

1015000

e) Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar

1015010

Vöðvi

1015020

Fita

1015030

Lifur

1015040

Nýru

1015050

Ætur sláturmatur

1015990

Annað

1016000

f)

1016010

Vöðvi

1016020

Fita

1016030

Lifur

1016040

Nýru

1016050

Ætur sláturmatur

1016990

Annað

1017000

g) Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)

1017010

Vöðvi

1017020

Fita

1017030

Lifur

1017040

Nýru

1017050

Ætur sláturmatur

1017990

Annað

1020000

ii. Mjólk

1020010

Nautgripir

1020020

Sauðfé

1020030

Geitur

1020040

Hestar

1020990

Annað

1030000

iii. Fuglsegg

1030010

Hænsni

1030020

Endur

1030030

Gæsir

1030040

Kornhænur

1030990

Annað

1040000

iv. Hunang (drottningarhunang, frjókorn, vaxkaka með hunangi (vaxkökuhunang))

1050000

v.

1060000

vi. Sniglar

1070000

vii. Aðrar afurðir landdýra (villt veiðidýr)“

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

Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókódílar)

______________
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2015/EES/46/38

frá 5. febrúar 2015
um breytingu og leiðréttingu á reglugerð (ESB) nr. 10/2011 um efnivið og hluti úr plasti sem ætlað er að
komast í snertingu við matvæli (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1935/2004 frá 27. október 2004 um efni og hluti sem ætlað
er að komast í snertingu við matvæli og niðurfellingu á tilskipunum 80/590/EBE og 89/109/EBE (1), einkum 5. gr. (a-, c-,
d- og e-liður 1. mgr.), 11. gr. (3. mgr.) og 12. gr. (6. mgr.),
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í I. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 10/2011 (2) er tekin saman skrá Evrópusambandsins
yfir leyfð efni (skrá Evrópusambandsins) sem er heimilt að nota til framleiðslu á efniviði og hlutum úr plasti.

2)

Vísindanefndin um matvæli mat vínsýru (efniviður sem kemst í snertingu við matvæli (ESM-efni nr. 161)) árið
1991 (3). Vísindanefndin um matvæli gaf einungis jákvætt álit um vínsýru í formi sem er frá náttúrunnar hendi
(L-(+)-vínsýra). Hún útilokaði afdráttarlaust DL form vínsýru. Af mati vísindanefndarinnar um matvæli leiðir að
einungis L-(+)-vínsýra stofnar heilbrigði manna ekki í hættu en ekki hefur verið sýnt fram á það varðandi nein önnur
form þessa efnis. Af þeim sökum ætti það að vera ljóst af heiti efnisins, eins og það kemur fram í töflu 1 í I. viðauka
við reglugerð (ESB) nr. 10/2011, að það vísar aðeins til L-(+)-vínsýru. Því ætti að breyta heiti ESM-efnis nr. 161 til
samræmis við það.

3)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) samþykkti álit um endurmat á þolanlegri,
daglegri inntöku á fenóli (4). Fenól (ESM-efni nr. 241) er skráð sem grunnefni í töflu 1 í I. viðauka við reglugerð
(ESB) nr. 10/2011. Almennu, sértæku flæðimörkin 60 mg/kg, sem sett eru fram í 2. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB)
nr. 10/2011, gilda um það efni. Við endurmat á fenóli lækkaði Matvælaöryggisstofnunin þolanlega, daglega inntöku
úr 1,5 mg/kg líkamsþyngdar á dag í 0,5 mg/kg líkamsþyngdar á dag. Matvælaöryggisstofnunin veitti því athygli
að váhrif frá öllum gjöfum voru meiri en þolanleg, dagleg inntaka en váhrif frá efniviði sem kemst í snertingu við
matvæli voru líkleg til að vera á sama bili og þolanleg, dagleg inntaka. Til viðbótar við þolanlega, daglega inntöku
ætti að nota úthlutunarstuðul (e. allocation factor), sem nemur 10% fyrir váhrif frá efniviði sem kemst í snertingu við
matvæli, til að draga nægilega úr váhrifum frá fenóli. Við ákvörðun flæðimarka er miðað við þá almennu forsendu
varðandi váhrif að einstaklingur, sem vegur 60 kg, innbyrði daglega 1 kg af matvælum. Á grundvelli þolanlegrar,
daglegrar inntöku, úthlutunarstuðuls og forsendu varðandi váhrif ætti því að ákvarða sértæk flæðimörk, sem nema
3 mg/kg fyrir fenól, til að tryggja að fenól stofni heilbrigði manna ekki í hættu.

4)

Vísindanefndin um matvæli mat 1,4-bútandíólformal (ESM-efni nr. 344) árið 2000 (5). Vísindanefndin um matvæli
komst að þeirri niðurstöðu að ákvarða ætti sértæk flæðimörk, sem nema 0,05 mg/kg, fyrir það efni. Í 8. dálki í töflu 1
í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 10/2011 er því ranglega haldið fram að flæði efnisins eigi ekki að vera greinanlegt
og því ætti að leiðrétta það.

5)

Vísindanefndin um matvæli lagði það til að ákvarða afgangsmagn efnisins 1,4-bútandíólformal (ESM-efni nr. 344) í
efniviðnum í stað þess að sannreyna samræmi við sértæk flæðimörk sökum þess að engin hentug aðferð til að ákvarða
efnið í matvælum eða hermi var tiltæk. Hentugar aðferðir til að ákvarða efnið í matvælum eða hermi eru nú tiltækar.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 30, 6.2.2015, bls. 2. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 87/2015 frá 30. apríl 2015 um
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 338, 13.11.2004, bls. 4.
2
( ) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 10/2011 frá 14. janúar 2011 um efnivið og hluti úr plasti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli
(Stjtíð ESB L 12, 15.1.2011, bls. 1).
(3) Skýrsla vísindanefndarinnar um matvæli, 25. ritröð, EUR 13416, 1991.
(4) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(4), 3189.
(5) Opinion of the Scientific Committee on Food on the 11th additional list of monomers and additives for food contact materials, SCF/CS/PM/GEN/
M8313, nóvember 2000.
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Því ætti að sannreyna samræmi með ákvörðun á leifum í stað flæðiprófunar. 1,4-bútandíólformal getur vatnsrofnað
í snertingu við matvæli eða herma og myndað 1,4-bútandíól (ESM-efni nr. 254) og formaldehýð (ESM-efni nr. 98).
Því ætti ekki að fara yfir samanlögð sértæk flæðimörk sem eru fastsett fyrir þessi efni. Af því leiðir að bæta ætti
1,4-bútandíólformali við flokkatakmarkanir 15 og 30. Þar eð vatnsrof verður einungis í tilteknum tilvikum ætti að
bæta við reglum, sem sýna hvenær þörf er á að sannreyna samræmi við þessar flokkatakmarkanir, í töflu 3.
6)

Matvælaöryggisstofnunin samþykkti jákvætt vísindalegt álit (6) um hugsanlega rýmkun á notkun grunnefnisins
1,4:3,6-díanhýdrósorbítóls (ESM-efni nr. 364) til notkunar sem sameinliðu til framleiðslu á pólýesterum ef það
er notað í magni sem er allt að 40% mólhlutfall af díólefnisþættinum í samsetningu með etýlenglýkóli og/eða
1,4-bis(hýdroxýmetýl)sýklóhexani og ef pólýesterar, sem eru gerðir með því að nota 1,4:3,6-díanhýdrósorbítól ásamt
1,4-bis(hýdroxýmetýl)sýklóhexani, eru ekki notaðir í snertingu við matvæli sem innihalda meira en 15% alkóhól.
Rýmkun á notkun efnisins yfir í nýju forskriftirnar stofnar heilbrigði manna ekki í hættu ef þessi skilyrði eru uppfyllt.
Því ætti að breyta leyfinu fyrir ESM-efni nr. 364 til að það nái yfir viðbótarforskriftirnar.

7)

Matvælaöryggisstofnunin samþykkti jákvætt vísindalegt álit (7) um hugsanlega rýmkun á notkun efnisins kaólíns
(EMS-efni nr. 410) til að ná til agna í nanóformi af þykkt sem er innan við 100 nm og sem eru allt að 12% af innihaldi
samfjölliða etýlenvínýlalkóhóls. Rýmkun á notkun efnisins yfir í nýju forskriftina stofnar heilbrigði manna ekki í
hættu ef þessi skilyrði eru uppfyllt. Því ætti að breyta leyfinu fyrir ESM-efni nr. 410 til að það nái yfir forskriftir og
takmörkun varðandi agnastærð.

8)

Skrá Evrópusambandsins nær yfir efni sem er auðkennt sem „viðarkol, virk“ (ESM-efni nr. 713, CAS-nr. 64365-11-3).
Annað efni er einnig notað á markaði og auðkennt sem „virkt kolefni“ (CAS-nr. 7440-44-0). Í raun er um sama efni
að ræða, hvort heitið sem er er notað og þau eru samheiti. Því ætti að koma skýrt fram að ESM-efni nr. 713 tekur til
efnisins með heitið „viðarkol, virk“ og gildir um bæði CAS-númerin. Því ætti að breyta leyfinu fyrir ESM-efni nr.
713 með því að bæta við CAS-númerinu fyrir virkt kolefni.

9)

Matvælaöryggisstofnunin samþykkti jákvætt vísindalegt álit (8) á grundvelli nýrra eiturefnafræðilegra gagna sem
gerir það kleift að auka flæðimörkin fyrir aukefnið 1,3,5-tris(2,2-dímetýlprópanamíð)bensen (ESM-efni nr. 784) í
5 mg/kg matvæla. Því ætti að breyta leyfinu fyrir ESM-efni nr. 784 til samræmis við það.

10) Takmörkunin, sem er skilgreind fyrir pólýetýlenglýkól(EO= 1-50)etera úr ógreinóttum og kvísluðum, eingreindum
(C8–C22) alkóhólum (ESM-efni nr. 799), á við um hreinleikaskilyrði fyrir etýlenoxíð sem mælt er fyrir um í tilskipun
framkvæmdastjórnarinnar 2008/84/EB (9). Sú tilskipun var felld úr gildi með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) nr. 231/2012 (10) þar sem tilgreind eru hreinleikaskilyrði fyrir tiltekin matvælaaukefni og hámarksinnihald
etýlenoxíðs ákvarðað fyrir þau aukefni. Þetta hámark ætti einnig að gilda um ESM-efni nr. 799.
11) Flokkur efna „fitusýrur (C8–C22), esterar með pentaerýtrítóli“ (ESM-efni nr. 880) er skráður í töflu 1 í I. viðauka
við reglugerð (ESB) nr. 10/2011 með CAS-nr. 85116-93-4. Þetta CAS-nr. á einungis við um undirflokk ESM-efna
nr. 880 og á því ekki við. Að því er varðar flokk ESM-efna nr. 880 er ekkert CAS-númer skilgreint. Því ætti að breyta
skráningunni á ESM-efni nr. 880 í töflu 1 í I. viðauka með því að fella brott CAS-númerið.
12) Matvælaöryggisstofnunin samþykkti jákvætt vísindalegt álit (11) um hugsanlega rýmkun á notkun efnisins
2,2,4,4-tetrametýlsýklóbútan-1,3-díóls (ESM-efni nr. 881) til einnota (e. single use). Í álitinu er komist að þeirri
niðurstöðu að efnið teljist ekki hafa áhættu í för með sér við einnot, ef það er notað sem sameinliða við framleiðslu á
pólýesterum í styrk sem er allt að 35% mólhlutfall af díólefnisþættinum, í snertingu við allar tegundir matvæla nema
brennda drykki og mjög fiturík matvæli sem líkja skal eftir með matvælahermi D2 (jurtaolía) fyrir langtímageymslu
við eða undir stofuhita og fyrir heita áfyllingu. Í mati sínu tók Matvælaöryggisstofnunin einungis til athugunar
flæðiprófanir með 10% etanóli og 3% ediksýru sem grundvöll fyrir fullnaðarmat. Því ætti rýmkun á notkun ekki að ná
til matvæla með alkóhólinnihald sem er yfir 10%. Þar af leiðir að ef leyfð notkun á þessu efni er rýmkuð til samræmis
við það og felur í sér nýju forskriftirnar stofnar notkun á þessu efni heilbrigði manna ekki í hættu. Því ætti að breyta
leyfinu fyrir ESM-efni nr. 881 til samræmis við það.
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(6), 3244.
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(4), 3637.
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(7), 3306.
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/84/EB frá 27. ágúst 2008 um sérstök hreinleikaskilyrði fyrir önnur aukefni í matvælum en litarefni og sætuefni
(Stjtíð. ESB L 253, 20.9.2008, bls. 1).
(10) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 frá 9. mars 2012 um nákvæmar skilgreiningar á aukefnum í matvælum sem eru tilgreind í II.
og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 (Stjtíð ESB L 83, 22.3.2012, bls. 1).
(11) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(10), 3388.
(6)
(7)
(8)
(9)
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13) Matvælaöryggisstofnunin samþykkti vísindalegt álit (12) um notkun á þremur nýjum efnum í nanóformi,
(bútadíen, etýlakrýlat, metýlmetakrýlat, stýren)-samfjölliðu, víxltengd við dívínýlbensen (ESM-efni nr. 859),
(bútadíen, etýlakrýlat, metýlmetakrýlat, stýren)-samfjölliðu sem er ekki víxltengd (ESM-efni nr. 998) og
(bútadíen, etýlakrýlat, metýlmetakrýlat, stýren)-samfjölliðu, víxltengd við 1,3-bútandíóldímetakrýlat (ESM-efni
nr. 1043). Matvælaöryggisstofnunin telur að enginn öryggisvandi skapist ef þessi efni eru notuð í samanlögðum
hámarkshundraðshluta sem nemur 10% massahlutfalli í óplestin pólývínýlklóríð í snertingu við allar tegundir matvæla
við eða undir umhverfishita, þ.m.t. langtímageymsla, og ef þau eru notuð sem aukefni, stök eða í samsetningu, og ef
þvermál agnanna er meira en 20 nm og ef þvermál a.m.k. 95% af þeim er meira en 40 nm. Þar af leiðir að notkun á
þessum efnum stofnar heilbrigði manna ekki í hættu ef þau eru notuð í samræmi við þessar forskriftir og til samræmis
við það ætti að bæta þessum efnum við í töflu 1 í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 10/2011.
14) Matvælaöryggisstofnunin samþykkti jákvætt vísindalegt álit (13) um notkun á nýju hjálparefni við fjölliðuframleiðslu,
2H-perflúor-[(5,8,11,14-tetrametýl)-tetraetýlenglýkóletýlprópýletera] (ESM-efni nr. 903). Efnið ætti einungis að nota
sem hjálparefni við fjölliðuframleiðslu við fjölliðunarferli flúorfjölliða. Í þessu ferli ætti að beita skilyrðum varðandi
herðingu eða vinnslu sem sett eru fram í álitinu. Notkun á þessu efni stofnar heilbrigði manna ekki í hættu ef það er
notað í samræmi við þessar forskriftir og bæta ætti efninu við í töflu 1 í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 10/2011.
15) Matvælaöryggisstofnunin samþykkti jákvætt vísindalegt álit (14) um notkun á nýju aukefni, etýlenvínýlasetatsam
fjölliðuvaxi (ESM-efni nr. 969), að því tilskildu að efnið sé notað sem aukefni í allt að 2% massahlutfalli, einungis
í pólýólefínefni og -hluti, og að flæði fáliðuhluta sem hefur minni mólþyngd en 1000 DA fari ekki yfir 5 mg/kg
matvæla. Notkun á þessu efni stofnar heilbrigði manna ekki í hættu ef það er notað í samræmi við þessar forskriftir
og bæta ætti efninu við í töflu 1 í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 10/2011.
16) Matvælaöryggisstofnunin samþykkti jákvætt vísindalegt álit (15) um notkun á nýju aukefni, pólýglýseróli (ESM-efni
nr. 1017). Í álitinu er komist að þeirri niðurstöðu að efnið teljist ekki hafa áhættu í för með sér ef það er notað sem
mýkiefni í styrk að hámarki 6,5% massahlutfall í fjölliðublöndur úr alifatískum og arómatískum pólýesterum. Þar
eð í álitinu kemur fram að efnið sé vatnsrofin afurð frá náttúrunnar hendi úr leyfðu matvælaaukefni (E475), með
leyft notkunarmagn sem nemur allt að 10 g/kg í matvælum, má draga þá ályktun að enginn öryggisvandi skapist
af efninu ef flæðið er yfir almennu, sértæku flæðimörkunum sem um getur í 2. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB)
nr. 10/2011 Matvælaöryggisstofnunin komst einnig að þessari niðurstöðu á grundvelli þess að efnið brotnaði ekki
niður við vinnsluna í plastefni. Þar af leiðir að notkun á efninu stofnar heilbrigði manna ekki í hættu ef almenn, sértæk
flæðimörk eru virt og komist er hjá því að efnið brotni niður við vinnslu. Því ætti að bæta þessu aukefni við í töflu 1 í
I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 10/2011 með viðbótarforskrift til að koma í veg fyrir að það brotni niður við
vinnslu.
17) Blandan „pólýetýlenglýkól(EO = 2–6)mónóalkýleter (C16–C18) (ESM-efni nr. 725) er undirflokkur blöndunnar
„pólýetýlenglýkól(EO= 1–50)eterar úr ógreinóttum og kvísluðum, eingreindum (C8–C22) alkóhólum“ (ESM-efni
nr. 799.) Sértæku flæðimörkin og aðrar takmarkanir fyrir ESM-efni nr. 799 byggjast á nýrra vísindalegu mati (16).
Færslan fyrir ESM-efni nr. 725 fellur undir færsluna fyrir ESM-efni nr. 799 og því ætti að fjarlægja hana úr töflu 1 í
I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 10/2011.
18) Í því skyni að takmarka stjórnsýsluálag á rekstraraðila ætti að vera unnt að setja efnivið og hluti úr plasti, sem hafa
verið settir á markað á lögmætan hátt á grundvelli þeirra krafna sem settar eru fram í reglugerð (ESB) nr. 10/2011
áður en þessi reglugerð tekur gildi og sem eru ekki í samræmi við þessa reglugerð, á markað til 26. febrúar 2016.
Leyfilegt ætti að vera að hafa þá áfram á markaði þar til birgðir hafa verið fullnýttar.
19) Því ber að breyta reglugerð (ESB) nr. 10/2011 til samræmis við það.
20) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(4), 3635.
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(12), 2978.
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(2), 3555.
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(10), 3389.
Vísindanefndin um matvæli mat ESM-efni nr. 725 , http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/out20_en.pdf. Matvælaöryggisstofnun Evrópu mat ESMefni nr. 799. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2008) 698–699.
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 10/2011 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
2. gr.
Heimilt er að setja efnivið og hluti úr plasti, sem eru í samræmi við kröfurnar í reglugerð (ESB) nr. 10/2011 sem voru í gildi
fyrir 26. febrúar 2015, á markað til 26. febrúar 2016. Þessi efniviður og þessir hlutir úr plasti mega vera áfram á markaði
eftir þann dag þar til birgðir hafa verið fullnýttar.
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 5. febrúar 2015.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER
forseti.

__________
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VIÐAUKI
Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 10/2011 er breytt sem hér segir:
1) Töflu 1 er breytt sem hér segir:
a) Í stað færslnanna sem varða ESM-efni nr. 161, 241, 344, 364, 410, 713, 784, 799, 880 og 881 komi eftirfarandi:

„161

92160

000087-69-4

L-(+)-vínsýra

já

nei

nei

241

22960

0000108-95-2

fenól

nei

já

nei

3

344

13810

0000505-65-7

1,4-bútandíólformal

nei

já

nei

0,05

15

21)

30

21821

364

15404

0000652-67-5

1,4:3,6-díanhýdró
sorbítól

nei

já

nei

5

Eingöngu til notkunar sem:
a) sameinliða í pólý(etýlen-kó-ísó
sorbíðtereþalati)
b) sameinliða í magni sem nemur
allt að 40% mólhlutfalli af díól
efnisþættinum í samsetningu
með etýlenglýkóli og/eða
1,4-bis(hýdroxýmetýl)sýklóhex
ani til framleiðslu á pólýesterum.
Ekki skal nota pólýestera,
sem eru gerðir með því að
nota díanhýdrósorbítól ásamt
1,4-bis(hýdroxýmetýl)sýkló
hexani, í snertingu við matvæli
sem innihalda meira en 15% af
alkóhóli.

410

62720

0001332-58-7

kaólín

já

nei

nei

Agnir geta einungis verið þynnri
en 100 nm er þær eru innan við
12% massahlutfall af innra lagi,
sem samanstendur af samfjölliðum
etýlenvínýlalkóhóls, sem fellur inn
í marglaga efni þar sem lagið, sem
kemst í beina snertingu við matvælin,
myndar virkan tálma sem kemur í veg
fyrir flæði agna yfir í matvælin.
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713

43480

0064365-11-3

viðarkol, virk

já

nei

nei

Nr. 46/785

Notist eingöngu í pólýetýlentereþalat,
að hámarki 10 mg/kg af fjölliðum.
Sömu hreinleikakröfur og fyrir
viðarkolsvart (E 153), settar fram í
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) nr. 231/2012 (*), að frátöldu
öskuinnihaldi sem getur verið allt að
10% (massahlutfall).

0007440-44-0

784

95420

0745070-61-5

1,3,5-tris (2,2-dímetýl
própanamíð)

já

nei

nei

5

1,8

bensen

799

77708

pólýetýlenglýkól(EO
= 1–50)eterar
úr línulegum og
kvísluðum, eingreindum
(C8–C22) alkóhólum

já

nei

nei

880

31348

fitusýrur (C8–
C22), esterar með
pentaerýtrítóli

já

nei

nei

881

25187

2,2,4,4-tetrametýlsýkló
bútan-1,3-díól

nei

já

nei

0003010-96-6

5

Í samræmi við hámarksinnihald
etýlenoxíðs eins og mælt er fyrir um
í hreinleikaskilyrðum fyrir matvæla
aukefni í reglugerð framkvæmda
stjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012.

Eingöngu ætlað fyrir:
a) margnota hluti til langtíma
geymslu við eða undir stofuhita
og fyrir heita áfyllingu,
b) einnota efni og hluti, sem sam
einliða í notkunarmagni að
hámarki 35% mólhlutfall af
díólefnisþætti pólýestera, og
ef slík efni og hlutir eru fyrir
matvæli, sem eru geymd í lang
tímageymslu við eða undir
stofuhita, með alkóhólinnihald
sem nemur allt að 10% og sem
hermir D2 er ekki ætlaður fyrir
samkvæmt töflu 2 í III. viðauka.
Skilyrði fyrir heita áfyllingu eru
heimiluð fyrir slík einnota efni og
hluti.

(*) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 frá 9. mars 2012 um nákvæmar skilgreiningar á aukefnum í matvælum sem eru tilgreind í II. og III. viðauka
við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 (Stjtíð ESB L 83, 22.3.2012, bls. 1).“
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b) Eftirfarandi færslum er skotið inn í númeraröð eftir ESM-efnisnúmeri:

„859

(bútadíen, etýlakrýlat,
metýlmetakrýlat,
stýren)-samfjölliða,
víxltengd við
dívínýlbensen, í
nanóformi

já

nei

nei

Eingöngu til notkunar sem agnir
í óplestin pólývínýlklóríð, allt að
10% massahlutfall, í snertingu við
allar tegundir matvæla við eða undir
stofuhita, þ.m.t. langtímageymsla.
Við notkun ásamt efni með ESMnr. 998 og/eða efni með ESM-nr.
1043 gilda takmarkanirnar um 10%
massahlutfall um summu þessara efna.
Þvermál agnanna skal vera > 20 nm og
þvermál a.m.k. 95% af þeim skal vera
> 40 nm.

903

37486-69-4

2H-perflúor-[(5,8,11,14tetrametýl)-tetraetýlengl
ýkóletýlprópýleter]

já

nei

nei

Eingöngu til notkunar sem hjálparefni
við fjölliðuframleiðslu við fjölliðun
flúorfjölliða sem eru ætlaðar í:
a) margnota og einnota efni og hluti
þegar þau eru hert eða unnin (ekki
hert) við 360 °C eða hærra hitastig
í a.m.k. 10 mínútur eða við hærra
hitastig í jafngildan, styttri tíma,
b) margnota efni og hluti þegar þau
eru unnin (ekki hert) við hitastig
á bilinu 300–360 °C í a.m.k. 10
mínútur.

969

24937-78-8

etýlenvínýlasetatsam
fjölliðuvax

já

nei

nei

Eingöngu til notkunar sem
fjölliðuaukefni í allt að 2%
massahlutfalli í pólýólefín.
Flæði fáliðuhluta sem hefur minni
mólþyngd en 1000 DA skal ekki fara
yfir 5 mg/kg matvæla.

998

(bútadíen, etýlakrýlat,
metýlmetakrýlat,
stýren)-samfjölliða, ekki
víxltengd, í nanóformi

já

nei

nei

Eingöngu til notkunar sem agnir
í óplestin pólývínýlklóríð, allt að
10% massahlutfall, í snertingu við
allar tegundir matvæla við eða undir
stofuhita, þ.m.t. langtímageymsla.
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Nr. 46/787

Við notkun ásamt efni með ESMnr. 859 og/eða efni með ESM-nr.
1043 gilda takmarkanirnar um 10%
massahlutfall um summu þessara efna.
Þvermál agnanna skal vera > 20 nm og
þvermál a.m.k. 95% af þeim skal vera
> 40 nm.

1017

25618-55-7

1043

pólýglýseról

já

nei

nei

Til vinnslu við skilyrði sem koma í
veg fyrir að efnið brotni niður og við
hitastig sem er að hámarki 275 °C.

(bútadíen, etýlakrýlat,
metýlmetakrýlat,
stýren)-samfjölliða,
víxltengd við 1,3-bútan
díóldímetakrýlat, í
nanóformi

já

nei

nei

Eingöngu til notkunar sem agnir
í óplestin pólývínýlklóríð, allt að
10% massahlutfall, í snertingu við
allar tegundir matvæla við eða undir
stofuhita, þ.m.t. langtímageymsla.
Við notkun ásamt efni með ESMnr. 859 og/eða efni með ESM-nr.
998 gilda takmarkanirnar um 10%
massahlutfall um summu þessara efna.
Þvermál agnanna skal vera > 20 nm og
þvermál a.m.k. 95% af þeim skal vera
> 40 nm.“

c) Færslan sem varðar ESM-efni nr. 725 falli brott.
2) Í stað færslnanna sem varða flokkatakmarkanir nr. 15 og 30 í töflu 2 komi eftirfarandi:
„15

98

15

gefið upp sem formaldehýð

5

gefið upp sem 1,4-bútandíól“

196
344
30

254
344
672

3) Eftirfarandi færsla bætist við í töflu 3:
21)

Ef efnahvörf með matvælum eða matvælahermi eiga sér stað skal sannprófun á samræmi fela í sér sannprófun á því
að ekki sé farið yfir flæðimörk fyrir vatnsrofsefnin formaldehýð og 1,4-bútandíól.“

xx/788
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EØS-tillegget
Den europeiske
unions tidende
EES-viðbætir
viðtilStjórnartíðindi
Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2015/407

xx.1.2014
20.8.2015

2015/EES/46/39

frá 11. mars 2015
um að samþykkja própan-2-ól sem virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 1, 2 og 4 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 frá 22. maí 2012 um að bjóða sæfivörur fram á
markaði og um notkun þeirra (1), einkum þriðju undirgrein 1. mgr. 89. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Með framseldri reglugerð (ESB) nr. 1062/2014 (2) er komið á fót skrá yfir virk efni sem meta skal með tilliti til
hugsanlegs samþykkis fyrir þeim til notkunar í sæfivörur eða færslu þeirra á skrá í I. viðauka við reglugerð (ESB)
nr. 528/2012. Sú skrá nær yfir própan-2-ól.

2)

Própan-2-ól hefur verið metið í samræmi við 2. mgr. 90. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 fyrir notkun í sæfivörur í
vöruflokki 1, sótthreinsiefni í hreinlætisvörum fyrir fólk, vöruflokki 2, sótthreinsiefni og þörungaeyðar sem ekki eru
ætluð til þess að bera beint á menn eða dýr, og vöruflokki 4, sótthreinsiefni til notkunar á svæðum fyrir matvæli og
fóður, eins og flokkarnir eru skilgreindir í V. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 528/2012.

3)

Þýskaland var tilnefnd sem lögbært matsyfirvald og lagði matsskýrslur, ásamt tilmælum, fyrir framkvæmdastjórnina
5. nóvember 2012 í samræmi við 4. og 6. mgr. 14. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1451/2007 (3).

4)

Sæfivörunefndin setti álit Efnastofnunar Evrópu fram 18. júní 2014, með hliðsjón af niðurstöðum lögbæra
matsyfirvaldsins.

5)

Samkvæmt þessum álitum má gera ráð fyrir að sæfivörur, sem eru notaðar í vöruflokkum 1, 2 og 4 og innihalda
própan-2-ól, uppfylli kröfurnar sem mælt er fyrir um í 5. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB (4) að því
tilskildu að tilteknar nákvæmar skilgreiningar og skilyrði sem varða notkun þess séu uppfyllt.

6)

Því er rétt að samþykkja própan-2-ól til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 1, 2 og 4, með fyrirvara um samræmi við
slíkar nákvæmar skilgreiningar og skilyrði.

7)

Þar eð mötin fjölluðu ekki um nanóefni ættu samþykkin ekki að ná yfir slík efni í samræmi við 4. mgr. 4. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 528/2012.

8)

Að því er varðar notkun í vöruflokk 4 fjallaði matið ekki um íblöndun sæfivara, sem innihalda própan-2-ól, í
efnivið og hluti sem ætlað er að komast með beinum eða óbeinum hætti í snertingu við matvæli í skilningi 1. mgr.
1. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1935/2004 (5). Fyrir slíkan efnivið gæti reynst nauðsynlegt að
setja sértæk mörk fyrir flæði yfir í matvæli, eins og um getur í e-lið 1. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1935/2004.
Samþykkið ætti því ekki að ná yfir slíka notkun, nema framkvæmdastjórnin hafi fastsett slík mörk eða sýnt hafi verið
fram á samkvæmt þeirri reglugerð að slík mörk séu ekki nauðsynleg.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 67, 12.3.2015, bls. 15. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 92/2015 frá 30. apríl 2015
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 167, 27.6.2012, bls. 1.
(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1062/2014 frá 4. ágúst 2014 um vinnuáætlunina um kerfisbundna athugun á öllum fyrirliggjandi
virkum efnum sem sæfivörur innihalda og um getur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 (Stjtíð. ESB L 294, 10.10.2014, bls. 1).
(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1451/2007 frá 4. desember 2007 um annan áfanga 10 ára vinnuáætlunarinnar sem um getur í 2. mgr.
16. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB um markaðssetningu sæfiefna (Stjtíð. ESB L 325, 11.12.2007, bls. 3).
(4) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB frá 16. febrúar 1998 um markaðssetningu sæfiefna (Stjtíð. EB L 123, 24.4.1998, bls. 1).
(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1935/2004 frá 27. október 2004 um efni og hluti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli og
niðurfellingu á tilskipunum 80/590/EBE og 89/109/EBE (Stjtíð. ESB L 338, 13.11.2004, bls. 4).
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Áður en virkt efni er samþykkt ætti að veita hæfilegan frest svo að hagsmunaaðilar geti gert þær undirbúningsráð
stafanir sem eru nauðsynlegar til að uppfylla nýju kröfurnar.

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Samþykkja skal própan-2-ól sem virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 1, 2 og 4, með fyrirvara um nákvæmar
skilgreiningar og skilyrði sem sett eru fram í viðaukanum.
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. mars 2015.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER
forseti.

____________

(4)

(3)

(2)

(1)

CAS-nr.: 67-63-0

EB-nr.: 200-661-7

2-própanól

IUPAC-heiti:

IUPAC-heiti
Kenninúmer

99% þyngdar
hlutfall

Lágmarkshreinleiki
virka efnisins (1)

1. júlí 2016

Dagsetning
samþykkis

30. júní 2026

Samþykki gildir
til og með

Í mati á vörum skal huga sérstaklega að váhrifum, áhættum og verkun sem
tengjast allri notkun sem fellur undir umsókn um leyfi en er ekki fjallað um í
áhættumatinu á virka efninu sem fram fór á vettvangi Evrópusambandsins.

4

2) Ekki skal blanda sæfivörum sem innihalda própan-2-ól í efnivið og hluti
sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli í skilningi 1. mgr. 1. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1935/2004, nema framkvæmdastjórnin hafi fastsett
sértæk mörk fyrir flæði própan-2-ól yfir í matvæli eða sýnt hafi verið fram
á, samkvæmt þeirri reglugerð, að slík mörk séu ekki nauðsynleg.

1) Ganga skal úr skugga um hvort þörf sé á að fastsetja ný hámarksgildi leifa
eða breyta gildandi hámarksgildum leifa fyrir vörur, sem gætu leitt af sér
leifar í matvælum eða fóðri, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 470/2009 (3) eða reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 396/2005 (4), og grípa til hvers kyns viðeigandi ráðstafana til að
draga úr áhættu til að tryggja að ekki sé farið yfir gildandi hámarksgildi
leifa.

Leyfi fyrir sæfivörum eru með fyrirvara um eftirfarandi skilyrði:

Í mati á vörum skal huga sérstaklega að váhrifum, áhættum og verkun sem
tengjast allri notkun sem fellur undir umsókn um leyfi en er ekki fjallað um í
áhættumatinu á virka efninu sem fram fór á vettvangi Evrópusambandsins.

Í mati á vörum skal huga sérstaklega að váhrifum, áhættum og verkun sem
tengjast allri notkun sem fellur undir umsókn um leyfi en er ekki fjallað um í
áhættumatinu á virka efninu sem fram fór á vettvangi Evrópusambandsins.

Sértæk skilyrði (2)

2

1

Vöru
flokkur

Hreinleiki sem er tilgreindur í þessum dálki var lágmarkshreinleiki virka efnisins sem var notað við matið í samræmi við 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012. Virka efnið í vörunni sem sett er á markað má vera af jafngildum eða ólíkum hreinleika
ef það reynist tæknilega jafngilt virka efninu sem var metið.
Við framkvæmd sameiginlegu meginreglnanna í VI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 528/2012 skal vera unnt að nálgast efni og niðurstöður matsskýrslnanna á vefsetri framkvæmdastjórnarinnar: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/
biocides/index_en.htm.
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 (Stjtíð. ESB L 152, 16.6.2009, bls. 11).
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(Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005,
bls.1).

Própan-2-ól

Almennt heiti

VIÐAUKI

Nr. 46/790
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20.8.2015

20.8.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 548/2014

Nr. 46/791

2015/EES/46/40

frá 21. maí 2014
um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB að því er varðar litla,
meðalstóra og stóra aflspenna (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB frá 21. október 2009 um ramma til að setja fram kröfur
varðandi visthönnun að því er varðar orkutengdar vörur(1), einkum 1. mgr. 15. gr.,

að höfðu samráði á samráðsvettvanginum um visthönnun,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Framkvæmdastjórnin hefur látið fara fram undirbúningsrannsókn þar sem umhverfis- og efnahagsgreining var
gerð á aflspennum. Rannsóknin var þróuð ásamt hagsmunaaðilum og hlutaðeigandi aðilum frá Sambandinu og
hafa niðurstöðurnar verið gerðar aðgengilegar öllum. Aflspennar teljast orkutengd vara í skilningi 1. mgr. 2. gr.
tilskipunar 2009/125/EB.

2)

Rannsóknin sýndi að orkunotkun á notkunartímanum er mikilvægasti umhverfisþátturinn sem hægt er að taka á
með vöruhönnun. Umtalsvert magn af hráefnum (kopar, járni, resíni, áli) eru notuð við framleiðslu á aflspennum
en markaðsaðferðir virðast tryggja fullnægjandi meðhöndlun á búnaði sem er úr sér genginn og því er ekki
nauðsynlegt að setja tengdar kröfur varðandi visthönnun.

3)

Kröfur varðandi visthönnun sem settar eru fram í I. viðauka gilda um vörur sem settar eru á markað eða teknar í
notkun óháð því hvar þær eru settar upp. Því er ekki hægt að gera slíkar kröfur háðar notkun vörunnar.

4)

Aflspennar eru oftast keyptir samkvæmt rammasamningum. Í þessu samhengi vísa kaup til þess að gera samning
við framleiðanda um afhendingu á tilteknu magni aflspenna. Samningurinn telst hafa öðlast gildi þann dag sem
aðilarnir undirrita hann.

5)

Tilteknir flokkar aflspenna ættu ekki að falla undir þessa reglugerð, vegna sérstaks hlutverks þeirra. Orkunotkun
og orkusparnaðarmöguleikar slíkra aflspenna eru óverulegir miðað við aðra aflspenna.

6)

Tilslakanir á reglum eru veittar vegna þyngdartakmarkana að því er varðar að festa aflspenna á veitustaura. Til
að koma í veg fyrir misnotkun á aflspennum sem sérstaklega eru framleiddir til notkunar þar sem þeir eru festir
á staura ætti merkingin „eingöngu til notkunar á staurum“ að vera sýnileg til að greiða fyrir vinnu landsbundinna
markaðseftirlitsyfirvalda.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 152, 22.5.2014, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 99/2015 frá 30. apríl 2015
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 285, 31.10.2009, bls. 10.
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7)

Tilslakanir á reglum eru veittar vegna aflspenna sem hafa búnað sem getur framkvæmt spennureglun til að taka
raforku frá dreifðri framleiðslu úr endurnýjanlegum orkugjöfum inn í dreifikerfið. Slíkar tilslakanir skulu felldar
niður í áföngum eftir því sem þessi nýtilkomna tækni þróast og mælingarstaðlar verða tiltækir til að aðskilja tap
sem tengist aflspennunum sjálfum frá því sem tengist búnaðinum sem framkvæmir viðbótaraðgerðir.

8)

Kröfur varðandi visthönnun með tilliti til orkunýtingar/-nýtni meðalstórra aflspenna og orkunýtni stórra
aflspenna ætti að setja með það fyrir augum að samræma kröfur varðandi visthönnun fyrir þennan búnað í
gervöllu Sambandinu. Slíkar kröfur myndu einnig stuðla að skilvirkri starfsemi innri markaðarins og því að bæta
árangur aðildarríkjanna í umhverfismálum.

9)

Einnig er nauðsynlegt að koma á kröfum varðandi visthönnun fyrir meðalstóra og stóra aflspenna til að auka
útbreiðslu á markaði á tækni og hönnunarmöguleikum sem bæta orkunýtingu eða -nýtni þeirra. Heildartap
allra aflspenna í 27 aðildarríkjum Evrópusambandsins árið 2008 nam 93,4 TWh á ári. Kostnaðarhagkvæmir
möguleikar á umbótum með skilvirkari hönnun hafa verið áætlaðir u.þ.b. 16,2 TWh á ári árið 2025, sem jafngildir
losun 3,7 milljóna tonna af koltvísýringi.

10)

Nauðsynlegt er að kveða á um að kröfur varðandi visthönnun taki gildi í áföngum til að gera framleiðendum
kleift að endurhanna vörur innan viðeigandi tímaramma. Tímamörk fyrir framkvæmd þessara krafna ættu að
vera sett með tilliti til áhrifa á kostnað fyrir framleiðendur, einkum fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki, en jafnframt
tryggja að stefnumið náist tímanlega.

11)

Til að gera kleift að framkvæmd reglugerðarinnar sé skilvirk er landsbundnum stjórnvöldum ráðlagt eindregið
að taka tillit til áhrifa krafna varðandi lágmarksnýtni á upphaflegan kostnað við aflspenninn og að gera kleift að
nýtnari aflspennar en kveðið er á um í reglugerðinni séu settir upp, þegar hægt er að réttlæta það efnahagslega á
grundvelli alls vistferilsins, þ.m.t. fullnægjandi mati á minnkun á tapi.

12)

Til að auðvelda eftirlit með því að farið sé að kröfum skal þess farið á leit við framleiðendur að þeir veiti
upplýsingarnar sem tilgreindar eru í tæknigögnunum, sem um getur í IV. og V. viðauka við tilskipun 2009/125/
EB.

13)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót
með 1. mgr. 19. gr. tilskipunar 2009/125/EB.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Efni og gildissvið
1. Með þessari reglugerð eru settar fram kröfur varðandi visthönnun að því er varðar að setja á markað eða taka í notkun
aflspenna með lágmarksafköst sem nema 1 kVA sem notaðir eru í 50 Hz raforkuflutnings- og dreifikerfi eða til notkunar í
iðnaði. Reglugerðin gildir aðeins um aflspenna sem keyptir eru eftir gildistöku þessarar reglugerðar.
2. Þessi reglugerð gildir ekki um aflspenna sem sérstaklega eru hannaðir og notaðir við eftirfarandi:
— mælispenna sem sérstaklega eru hannaðir til að veita spennu til mælitækja, mæla, rafliða og annarra svipaðra tækja,
— aflspenna með lágspennuvöf sem sérstaklega eru hannaðir fyrir notkun með afriðlum til að veita jafnspennu,
— aflspenna sem sérstaklega eru hannaðir til að vera tengdir beint við bræðsluofn,
— aflspenna sem sérstaklega eru hannaðir til notkunar á hafi úti og til notkunar þar sem þeir eru fljótandi á hafi úti,
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— aflspenna sem sérstaklega eru hannaðir fyrir öryggisbúnað,
— aflspenna og einvafsspenna sem sérstaklega eru hannaðir fyrir orkuveitukerfi járnbrauta,
— aflspenna til jarðtenginga, þ.e.a.s. þriggja fasa aflspennar sem ætlaðir eru til að vera núllpunktur til að jarðtengja kerfi,
— dráttarspenna sem festir eru á járnbrautarvagna, þ.e. spennar sem tengdir eru með riðstraums- eða jafnstraumstengilínu,
annað hvort beint eða með straumbreyti og notaðir eru í föstum búnaði sem notaður er fyrir járnbrautir,
— ræsispenna sem sérstaklega eru hannaðir til að ræsa þriggja fasa spanhreyfla til að koma í veg fyrir dýfur í
afhendingarspennu,
— prófunarspenna sem sérstaklega eru hannaðir til að nota í rás til að framleiða tiltekna spennu eða straum til prófunar á
rafbúnaði,
— suðuspenna sem sérstaklega eru hannaðir til að nota í rafsuðubúnaði eða viðnámssuðubúnaði,
— spenna sem sérstaklega eru hannaðir fyrir búnað sem er sprengiheldur og ætlaður til námugraftar neðanjarðar(2),
— spenna sem sérstaklega eru hannaðir til notkunar í djúpu vatni (í kafi),
— tengispenna fyrir millispennubúnað (MV) í millispennubúnað (MV) upp að 5 MVA,
— stóra aflspenna þar sem sýnt er fram á að fyrir tiltekinn búnað séu ekki til staðar neinir aðrir tæknilega mögulegir
valkostir sem uppfylla lágmarkskröfur um orkunýtni sem settar eru fram í þessari reglugerð,
— stóra aflspenna sem ætlaðir eru til að koma í stað sams konar spenna á sama stað/sama búnaði fyrir stóra aflspenna
sem þegar eru til staðar þegar ekki er hægt að skipta þeim út án þess að það feli í sér óhóflegan kostnað í tengslum við
flutning á þeim og/eða uppsetningu,
nema að því er varðar kröfur um vöruupplýsingar og tæknigögn sem settar eru fram í liðum 3 og 4 í I. viðauka.
2. gr.
Skilgreiningar
Í þessari reglugerð og viðaukum hennar, er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
1) „Aflspennir“: staðbundinn búnaður með tveimur eða fleiri vöfum, sem með rafsegulspani, breytir úr einu kerfi riðspennu
og -straums í annað kerfi riðspennu og -straums, oftast með öðrum gildum en á sömu tíðni í því skyni að flytja rafafl.
2) „Lítill aflspennir“: aflspennir með hæstu rekstrarspennu búnaðar sem fer ekki yfir 1,1 kV.
3) „Meðalstór aflspennir“: aflspennir með hæstu rekstrarspennu búnaðar sem er hærri en 1,1 kV en fer ekki yfir 36 kV og
hefur málafl sem er 5 kVA eða meira, en minna en 40 MVA.
4) „Stór aflspennir“: aflspennir með hæstu rekstrarspennu búnaðar sem er hærri en 36 kV og málafl sem er 5 kVA eða
meira, eða málafl sem er 40 MVA eða meira, óháð hæstu rekstrarspennu búnaðar.
5) „Vökvaspennir“: aflspennir með segulrás og vöf á kafi í vökva.
6) „Þurrspennir“: aflspennir þar sem segulrás og vöf eru ekki á kafi í einangrandi vökva.
7) „Meðalstór stauraspennir“: aflspennir með málafl allt að 315 kVA sem hentar til notkunar utanhúss og er hannaður til
að festa á burðarstoðir loftraflínu.
(2)

Búnaður sem ætlaður er til notkunar í hugsanlega sprengifimu lofti fellur undir tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/9/EB (Stjtíð. EB L 100, 19.4.1994,
bls. 1).
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8) „Dreifispennir með spennureglun“: meðalstór aflspennir með viðbótaríhlutum, innan eða utan á spennistankinum, til
sjálfvirkrar reglunar á inngangs- eða útgangsspennu spennisins eftir álagi.
9) „Vaf“: samstæða vafninga sem mynda straumrás með spennu sem spennirinn er ætlaður fyrir.
10) „Málspenna vafs“: (Ur) spennan sem nota skal eða myndast við tómgang milli tengja vafs án þrepúttaka eða vafs með
úttaki sem er tengt við aðalþrepúttakið.
11) „Háspennuvaf“: vafið með hæstu málspennuna.
12) „Hæsta rekstrarspenna búnaðar“: (Um) á við um spennisvaf og er hæsta virka meðalgildi spennu milli fasa í þrífasakerfi
sem spennisvaf er hannað fyrir, að því er einangrun varðar.
13) „Málafl“: (Sr) viðtekið gildi samafls fyrir vaf sem ásamt málspennu vafsins ákvarðar málstraum þess.
14) „Álagstöp“: (Pk) ítekið raunafl vafapars við máltíðni og viðmiðunarhitastig þegar málstraumur (þrepúttaksstraumur)
fer um fasatengi annars vafsins og tengi hinna vafanna eru skammtengd með þau vöf sem hafa þrepúttök tengd
aðalþrepúttakinu, en önnur vöf, ef þau eru til staðar, eru með opna straumrás.
15) „Tómgangstöp“: (Po) ítekið raunafl vafapars við máltíðni þegar spennirinn er spennuhafa og eftirvafsrás er opin. Tengd
spenna er málspennan og ef eflivafið hefur þrepúttök er tengt við aðalþrepúttak þess.
16) „Hámarksnýtnistuðull“: (PEI) hámarksgildi hlutfalls milli samafls frá aflspenni að frádregnum rafmagnstöpum og
samafls sem flutt er.

3. gr.
Kröfur varðandi visthönnun
Litlir, meðalstórir og stórir aflspennar skulu uppfylla kröfur varðandi visthönnun sem settar eru fram í I. viðauka.

4. gr.
Samræmismat
Samræmismat skal framkvæmt með beitingu aðferðarinnar um innra hönnunareftirlit sem sett er fram í IV. viðauka við
tilskipun 2009/125/EB eða með stjórnunarkerfisaðferðinni sem sett er fram í V. viðauka við þá tilskipun.

5. gr.
Sannprófunaraðferð vegna markaðseftirlits
Við markaðseftirlit það sem um getur í 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2009/125/EB skulu yfirvöld í aðildarríkjunum beita
sannprófunaraðferðinni sem sett er fram í III. viðauka við þessa reglugerð.

6. gr.
Leiðbeinandi viðmiðanir
Leiðbeinandi viðmiðanir fyrir aflspennana með bestu orkunýtinguna sem er tæknilega möguleg við gildistöku þessarar
reglugerðar eru settar fram í IV. viðauka.
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7. gr.
Endurskoðun
Framkvæmdastjórnin skal endurskoða þessa reglugerð í ljósi tækniframfara eigi síðar en þremur árum eftir gildistöku
hennar og kynna niðurstöður þeirrar endurskoðunar á samráðsvettvanginum. Við endurskoðun skal sérstaklega leggja mat
á a.m.k. eftirfarandi atriði:
— möguleikann á að setja fram lágmarksgildi fyrir toppgildi orkunýtnistuðuls fyrir alla meðalstóra aflspenna, þ.m.t. þá
sem hafa málafl undir 3150 kVA,
— möguleikann á að aðskilja tap í tengslum við aflspenninn sjálfan frá tapi í tengslum við aðra íhluti sem framkvæma
spennureglunaraðgerðir, ef um slíkt er að ræða,
— hvort viðeigandi sé að setja lágmarkskröfur um orkunýtingu fyrir eins-fasa aflspenna, sem og fyrir litla aflspenna,
— hvort tilslakanir sem veittar hafa verið vegna aflspenna sem festir eru á staura og fyrir sérstakar samsetningar á
vafspennu fyrir meðalstóra aflspenna eiga ennþá við,
— möguleikann á að ná yfir önnur umhverfisáhrif en orkunotkun á notkunartímanum.
8. gr.
Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á 20. 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 21. maí 2014.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO
forseti.

__________
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I. VIÐAUKI
Kröfur varðandi visthönnun
1

Kröfur um lágmarksorkunýtingu eða -nýtni fyrir meðalstóra aflspenna

Meðalstórir aflspennar skulu uppfylla gildin fyrir hámarkstöp með og án álags eða toppgildi orkunýtnistuðuls sem sett eru fram í töflum
I.1 til I.5, að undanskildum meðalstórum aflspennum sem festir eru á staura sem skulu uppfylla gildin fyrir hámarkstöp með og án álags
sem sett eru fram í töflu I.6.

1.1

Kröfur fyrir þriggja fasa meðalstóra aflspenna með málafl ≤ 3150 kVA

Tafla I.1: Hámarkstöp með og án álags (í W) fyrir þriggja fasa meðalstóra aflspenna sem eru á kafi í vökva með annað vafið með Um
≤ 24 kV og hitt með Um ≤ 1,1 kV
Þrep1 (frá 1. júlí 2015)

Þrep 2 (frá 1. júlí 2021)

Málafl (kVA)

Hámarkstöp með álagi Pk
(W)(*)

Hámarkstöp án álags Po (W)
(*)

Hámarkstöp með álagi Pk
(W)(*)

Hámarkstöp án álags Po (W)
(*)

≤ 25

Ck (900)

Ao (70)

Ak (600)

Ao – 10% (63)

50

Ck (1100)

Ao (90)

Ak (750)

Ao – 10% (81)

100

Ck (1750)

Ao (145)

Ak (1250)

Ao – 10% (130)

160

Ck (2350)

Ao (210)

Ak (1750)

Ao – 10% (189)

250

Ck (3250)

Ao (300)

Ak (2350)

Ao – 10% (270)

315

Ck (3900)

Ao (360)

Ak (2800)

Ao – 10% (324)

400

Ck (4600)

Ao (430)

Ak (3250)

Ao – 10% (387)

500

Ck (5500)

Ao (510)

Ak (3900)

Ao – 10% (459)

630

Ck (6500)

Ao (600)

Ak (4600)

Ao – 10% (540)

800

Ck (8400)

Ao (650)

Ak (6000)

Ao – 10% (585)

1000

Ck (10 500)

Ao (770)

Ak (7600)

Ao – 10% (693)

1250

Bk (11 000)

Ao (950)

Ak (9500)

Ao – 10% (855)

1600

Bk (14 000)

Ao (1200)

Ak (12 000)

Ao – 10% (1080)

2000

Bk (18 000)

Ao (1450)

Ak (15 000)

Ao – 10% (1305)

2500

Bk (22 000)

Ao (1750)

Ak (18 500)

Ao – 10% (1575)

3150

Bk (27 500)

Ao (2200)

Ak (23 000)

Ao – 10% (1980)

(*) Hámarkstöpum fyrir afköst í kVA sem falla innan afkasta í töflu I.1 skal náð með línulegum innreikningi.
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Tafla I.2: Hámarkstöp með og án álags (í W) fyrir þriggja fasa meðalstóra þurrspenna með eitt vaf með Um ≤ 24 kV og hitt með Um
≤ 1,1 kV.
Þrep 1 (1. júlí 2015)

Þrep 2 (1. júlí 2021)

Málafl (kVA)

Hámarkstöp með álagi Pk
(W)(*)

Hámarkstöp án álags Po (W)
(*)

Hámarkstöp með álagi Pk
(W)(*)

Hámarkstöp án álags Po (W)
(*)

≤ 50

Bk (1700)

Ao (200)

Ak (1500)

Ao – 10% (180)

100

Bk (2050)

Ao (280)

Ak (1800)

Ao – 10% (252)

160

Bk (2900)

Ao (400)

Ak (2600)

Ao – 10% (360)

250

Bk (3800)

Ao (520)

Ak (3400)

Ao – 10% (468)

400

Bk (5500)

Ao (750)

Ak (4500)

Ao – 10% (675)

630

Bk (7600)

Ao (1100)

Ak (7100)

Ao – 10% (990)

800

Ak (8000)

Ao (1300)

Ak (8000)

Ao – 10% (1170)

1000

Ak (9000)

Ao (1550)

Ak (9000)

Ao – 10% (1395)

1250

Ak (11 000)

Ao (1800)

Ak (11 000)

Ao – 10% (1620)

1600

Ak (13 000)

Ao (2200)

Ak (13 000)

Ao – 10% (1980)

2000

Ak (16 000)

Ao (2600)

Ak (16 000)

Ao – 10% (2340)

2500

Ak (19 000)

Ao (3100)

Ak (19 000)

Ao – 10% (2790)

3150

Ak (22 000)

Ao (3800)

Ak (22 000)

Ao – 10% (3420)

(*) Hámarkstöpum fyrir afköst í kVA sem falla innan afkasta í töflu I.1 skal náð með línulegum innreikningi.

Tafla I.3: Leiðrétting á töpum með eða án álags fyrir aðrar spennusamsetningar vafa eða tvöfalda spennu í öðrum eða báðum vöfum
(málafl ≤ 3150 kVA)

Eitt vaf með Um ≤ 24 kV og hitt með
Um > 1,1 kV

Leyfileg hámarkstöp í töflum I.1 og I.2 skulu aukin um 10% fyrir tómgangstöp og um 10%
fyrir tap með álagi

Eitt vaf með Um = 36 kV og hitt með
Um ≤ 1,1 kV

Leyfileg hámarkstöp í töflum I.1 og I.2 skulu aukin um 15 % fyrir tómgangstöp og um 10%
fyrir tap með álagi

Eitt vaf með Um = 36 kV og hitt með
Um > 1,1 kV

Leyfileg hámarkstöp sem tilgreind eru í töflum I.1 og I.2 skulu aukin um 20% fyrir
tómgangstöp og um 15% fyrir töp með álagi
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Ef um er að ræða tvöfalda spennu á
einu vafi
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Ef um er að ræða aflspenna með einu háspennuvafi og tvenns konar spennu sem hægt er
að velja frá lágspennuvafi með úttaki skulu töp reiknuð út frá þeirri spennu sem hærri er í
lágspennuvafinu og skal það vera í samræmi við leyfileg hámarkstöp í töflum I.1 og 1.2.
Tiltækt hámarksafl fyrir lægri spennu lágspennuvafs á slíkum aflspennum skal takmarkast við
0,85 af málafli sem ætlað er lágspennuvafinu við hærri spennuna.

Ef um er að ræða aflspenna með eitt lágspennuvaf með tvenns konar mögulegar spennur frá
háspennuvafi með úttaki, skal reikna töp út frá hærri spennu háspennuvafsins og þau skulu
vera í samræmi við leyfileg hámarkstöp í töflum I.1 og I.2. Tiltækt hámarksafl fyrir lægri
spennu háspennuvafs á slíkum aflspennum skal takmarkast við 0,85 af málafli sem ætlað er
háspennuvafinu við hærri spennuna.

Ef fullt nafnafl er tiltækt óháð spennusamsetningu má auka gildi tapa sem tilgreind eru í töflum
I.1 og I.2 um 15% fyrir tómgangstöp og um 10% fyrir töp með álagi.

Ef um er að ræða tvöfalda spennu á
báðum vöfum

1.2

Leyfileg hámarkstöp í töflum I.1 og I.2 um 20 % fyrir tómgangstöp og um 20 % fyrir töp með
álagi, fyrir aflspenna með tvöfaldri spennu í báðum vöfum. Gildi taps er gefið fyrir hæsta
mögulega málafl og á grundvelli þess að málafl sé það sama óháð spennusamsetningu.

Kröfur fyrir meðalstóra aflspenna með málafl > 3150 kVA

Tafla I.4: Lágmarkstoppgildi orkunýtnistuðuls (PEI) fyrir meðalstóra aflspenna sem eru á kafi í vökva

Málafl (kVA)

Þrep 1 (1. júlí 2015)

Þrep 2 (1. júlí 2021)

Lágmarkstoppgildi orkunýtnistuðuls (%)

3150 < Sr ≤ 4000

99,465

99,532

5000

99,483

99,548

6300

99,510

99,571

8000

99,535

99,593

10 000

99,560

99,615

12 500

99,588

99,640

16 000

99,615

99,663

20 000

99,639

99,684

25 000

99,657

99,700

31 500

99,671

99,712

40 000

99,684

99,724
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Gildi fyrir lágmarksorkunýtnistuðul fyrir afköst kVA sem falla innan afkasta í töflu I.4 skulu reiknuð út með línulegum innreikningi.
Tafla I.5: Gildi yfir lágmarksorkunýtnistuðul (PEI) fyrir meðalstóra þurrspenna
Þrep 1 (1. júlí 2015)

Málafl (kVA)

Þrep 2 (1. júlí 2021)

Lágmarkstoppgildi orkunýtnistuðuls (%)

3150 < Sr ≤ 4000

99,348

99,382

5000

99,354

99,387

6300

99,356

99,389

8000

99,357

99,390

≥ 10 000

99,357

99,390

Gildi fyrir lágmarksorkunýtnistuðul fyrir afköst kVA sem falla innan afkasta í töflu I.5 skulu reiknuð út með línulegum innreikningi.

1.3

Kröfur fyrir meðalstóra aflspenna með málafl ≤ 3150 kVA sem hafa þrepúttakstengi sem henta notkun á meðan þeir eru
spennuhafa eða við álag þegar spennubreyting stendur yfir. Dreifispennar með spennureglun falla undir þennan flokk.

Leyfileg hámarkstöp sem sett eru fram í töflum I.1 og I.2 skulu aukin um 20% fyrir tómgangstöp og um 5% fyrir töp við álag í 1. þrepi
og 10% fyrir tómgangstöp í 2. þrepi.

1.4

Kröfur fyrir meðalstóra stauraspenna

Gildi taps við álag og tómgangstaps sem tilgreind eru í töflum I.1 og I.2 eiga ekki við um stauraspenna sem eru á kafi í vökva og hafa
afköst á milli 25 kVA og 315 kVA. Fyrir þessa tilteknu tegund meðalstórra stauraspenna eru hámarksgildi leyfilegs taps sett fram í töflu I.6.
Tafla I.6: Tap við hámarksálag og ekkert álag (í W) fyrir meðalstóra stauraspenna sem eru á kafi í vökva
Þrep 1 (1. júlí 2015)
Málafl (kVA)

Hámarkstöp við álag (W)(*)

Þrep 2 (1. júlí 2021)

Hámarks tómgangstöp (W)(*)

Hámarkstöp við álag (W)(*)

Hámarks tómgangstöp (W)(*)

25

Ck (900)

Ao (70)

Bk (725)

Ao (70)

50

Ck (1100)

Ao (90)

Bk (875)

Ao (90)

100

Ck (1750)

Ao (145)

Bk (1475)

Ao (145)

160

Ck + 32% (3102)

Co (300)

Ck + 32% (3102)

Co – 10% (270)
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Þrep 1 (1. júlí 2015)
Málafl (kVA)

Hámarkstöp við álag (W)(*)
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Þrep 2 (1. júlí 2021)

Hámarks tómgangstöp (W)(*)

Hámarkstöp við álag (W)(*)

Hámarks tómgangstöp (W)(*)

200

Ck (2750)

Co (356)

Bk (2333)

Bo (310)

250

Ck (3250)

Co (425)

Bk (2750)

Bo (360)

315

Ck (3900)

Co (520)

Bk (3250)

Bo (440)

(*) Leyfilegum hámarkstöpum fyrir afköst í kVA sem falla innan afkasta í töflu I.6 skal náð með línulegum innreikningi.

2

Kröfur um lágmarksorkunýtni fyrir stóra aflspenna

Kveðið er á um kröfur varðandi lágmarksorkunýtni fyrir stóra aflspenna í töflum I.7 and I.8.
Tafla I.7: Kröfur um lágmarksorkunýtnistuðul (PEI) fyrir stóra aflspenna sem eru á kafi í vökva

Málafl (MVA)

Þrep 1 (1. júlí 2015)

Þrep 2 (1. júlí 2021)

Lágmarkstoppgildi orkunýtnistuðuls (%)

≤4

99,465

99,532

5

99,483

99,548

6,3

99,510

99,571

8

99,535

99,593

10

99,560

99,615

12,5

99,588

99,640

16

99,615

99,663

20

99,639

99,684

25

99,657

99,700

31,5

99,671

99,712

40

99,684

99,724

50

99,696

99,734

63

99,709

99,745

80

99,723

99,758

≥ 100

99,737

99,770
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Gildi fyrir lágmarksorkunýtnistuðul fyrir afköst í MVA sem falla innan afkasta í töflu I.7 skulu reiknuð út með línulegum innreikningi.
Tafla I.8: Kröfur um lágmarksorkunýtnistuðul (PEI) fyrir stóra þurrspenna

Málafl (MVA)

Þrep 1 (1. júlí 2015)

Þrep 2 (1. júlí 2021)

Lágmarkstoppgildi orkunýtnistuðuls (%)

≤4

99,158

99,225

5

99,200

99,265

6,3

99,242

99,303

8

99,298

99,356

10

99,330

99,385

12,5

99,370

99,422

16

99,416

99,464

20

99,468

99,513

25

99,521

99,564

31,5

99,551

99,592

40

99,567

99,607

50

99,585

99,623

≥ 63

99,590

99,626

Gildi fyrir lágmarksorkunýtnistuðul fyrir afköst í MVA sem falla innan afkasta í töflu I.8 skulu reiknuð út með línulegum innreikningi.

3

Kröfur um vöruupplýsingar

Frá 1. júlí 2015 skulu eftirfarandi kröfur um vöruupplýsingar fyrir spennubreyta sem falla undir gildissvið þessarar reglugerðar (1. gr.)
fylgja með í öllum tengdum vöruupplýsingaskjölum, þ.m.t. á opnum vefsetrum framleiðenda:
a) upplýsingar um málafl, töp við álag og tómgangstöp og rafafl allra kælikerfa sem krafist er við tómgang,
b) fyrir meðalstóra (ef við á) og stóra aflspenna, toppgildi orkunýtnistuðuls og aflið þegar hann nær toppgildinu,
c) fyrir aflspenna með tvöfaldri spennu, hámarksmálafl við lægri spennu, samkvæmt töflu I.3,
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d) upplýsingar um þyngd allra meginíhluta aflspenna (þ.m.t. a.m.k. leiðara, eðli leiðarans og meginefni),
e) Fyrir meðalstóra stauraspenna, sýnileg merking um að þeir séu „Eingöngu til notkunar á staurum“.
Upplýsingarnar í a, c og d-lið skulu einnig vera á merkiplötu aflspenna.

4

Tæknigögn

Eftirfarandi upplýsingar skulu vera í tæknigögnum aflspenna:
a) Nafn og heimilisfang framleiðanda:
b) tegundarauðkenni, alstafakóði til að greina eina tegund frá annarri frá sama framleiðanda,
c) nauðsynlega upplýsingar skv. 3. lið.
Ef (hluti) tæknigagna byggir á (hluta úr) tæknigögnum fyrir aðra tegund skal veita tegundarauðkenni fyrir þá tegund og í tæknigögnum
skal tekið fram hvernig upplýsinganna var aflað úr tæknigögnum hinnar tegundarinnar, t.d. um útreikninga eða framreikning, þ.m.t.
prófanir sem gerðar eru af framleiðanda til að sannprófa þá útreikninga eða framreikninga sem gerðir eru.
___________
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II. VIÐAUKI
Aðferðir við mælingar og útreikninga
Mæliaðferð
Til þess að uppfylla kröfur þessarar reglugerðar skulu mælingar gerðar með áreiðanlegum, nákvæmum og samanburðarnákvæmum
mæliaðferðum sem taka tillit til almennt viðurkenndra mæliaðferða sem byggja á nýjustu og fullkomnustu tækni, þ.m.t. aðferðir sem
kveðið er á um í skjölum sem tilvísunarnúmer hafa verið birt fyrir í þeim tilgangi í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Reikniaðferðir
Aðferðin við útreikning á toppgildi orkunýtnistuðuls (PEI) fyrir meðalstóra og stóra aflspenna byggir á hlutfalli á milli raunafls sem
aflspennir flytur að frádregnu rafmagnstöpum og raunafli sem aflspennirinn flytur.

Þar sem:
P0 er mæling tómgangstaps við málspennu og máltíðni, við málúttakið
Pc0 er rafaflið sem þarf fyrir kælikerfið fyrir tómgangsnotkun
Pk er mælt tap við álag við málstraum og máltíðni við málúttakið sem búið er að leiðrétta miðað við viðmiðunarhitastig
Sr er málafl aflspennis eða sjálfvirks aflspennis sem Pk er byggt á
___________
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III. VIÐAUKI
Sannprófunaraðferð
Við markaðseftirlit það sem um getur í 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 2009/125/EB skulu yfirvöld í aðildarríkjunum beita eftirfarandi
sannprófunaraðferð að því er varðar kröfurnar í I. viðauka.
1) Yfirvöld í aðildarríkjunum skulu prófa staka einingu af hverri tegund.
2) Tegundin telst uppfylla viðeigandi kröfur sem settar eru fram í I. viðauka við þessa reglugerð ef gildin í tæknigögnunum eru í
samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í I. viðauka og ef mæliþættir uppfylla kröfurnar sem settar eru fram í I. viðauka innan
vikmarka sannprófanna sem tilgreind eru í töflunni í þessum viðauka,
3) Ef niðurstöðurnar sem um getur í lið 2 fást ekki telst tegundin ekki uppfylla ákvæði þessarar reglugerðar. Yfirvöld í aðildarríkjunum
skulu veita yfirvöldum í öðrum aðildarríkjum og framkvæmdastjórninni allar viðkomandi upplýsingar, þ.m.t. niðurstöður úr prófun
ef við á, innan eins mánaðar frá því að ákvörðun um að tegundin uppfylli ekki ákvæðin liggur fyrir.
Yfirvöld í aðildarríkjunum skulu nota mæli- og útreikningsaðferðirnar sem settar eru fram í II. viðauka.
Með tilliti til þyngdar- og stærðartakmarkanna við flutninga á meðalstórum og stórum aflspennum geta aðildarríki tekið ákvörðun um að
taka upp sannprófunaraðferðina á athafnasvæði framleiðanda áður en þeir eru teknir í notkun á lokaákvörðunarstað.
Vikmörk sannprófana, sem sett eru fram í þessum viðauka, eiga aðeins við um sannprófun yfirvalda aðildarríkis á mældum mæliþáttum og
skal framleiðandi eða innflytjandi ekki nota þá sem leyfileg vikmörk til að ákvarða gildin sem gefin eru upp í tæknigögnunum.
Tafla
Mældur þáttur

Vikmörk sannprófana

Töp við álag

Mæligildið skal ekki vera hærra en yfirlýst gildi en sem nemur 5%.

Tómgangstöp

Mæligildið skal ekki vera hærra en yfirlýst gildi en sem nemur 5%.

Rafaflið sem þarf fyrir kælikerfið fyrir
tómgangsnotkun

Mæligildið skal ekki vera hærra en yfirlýst gildi en sem nemur 5%.
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IV. VIÐAUKI
Leiðbeinandi viðmiðanir
Þegar þessi reglugerð var samþykkt var besta, fáanlega tækni á markaðinum fyrir meðalstóra aflspenna skilgreind sem hér segir:
a) Meðalstórir aflspennar sem eru á kafi í vökva: Ao – 20%, Ak – 20%
b) Meðalstórir þurrspennar: Ao – 20%, Ak – 20%
c) Meðalstórir aflspennar með myndlausum stálkjarna: Ao – 50%, Ak – 50%
Aðgengi að efni til að framleiða aflspenna með myndlausum stálkjarna þarfnast frekari þróunar til að gildi fyrir tap geti síðar meir talist
til lágmarkskrafna.
______________
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2015/EES/46/41

frá 28. október 2014
um breytingu á II., VII., VIII., IX. og X. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda
smitandi heilahrörnunar (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
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
(var áður „smitandi heilahrörnunarsjúkdómar“) í nautgripum, sauðfé og geitum. Hún gildir um framleiðslu lifandi
dýra og afurða úr dýraríkinu og setningu þeirra á markað og, í tilteknum sértilvikum, um útflutning þeirra.

2)

Í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 eru settar reglur til að ákvarða stöðu aðildarríkis, þriðju landa eða svæða
þeirra með tilliti til kúariðu. Þessar reglur byggjast á alþjóðlegum staðli sem Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunin kom
á í heilbrigðisreglunum um landdýr (hér á eftir nefndar „heilbrigðisreglurnar“). Í kaflanum um kúariðu í útgáfunni
frá árinu 2013 af heilbrigðisreglunum hefur orðalaginu „release assessment“ (mat á áhættunni á því að smit berist)
verið skipt út fyrir „entry assessment“ (mat á áhættunni á innkomu smits) og taflan sem sýnir markmið um stigagjöf
(e. point target) fyrir land eða svæði hefur verið breytt umtalsvert til að mæta betur þörfum landa með lítinn eða mjög
lítinn nautgripastofn. Þessar breytingar ættu að koma fram í II. viðauka.

3)

Í lið 2.2.1 í kafla B í VII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 er vísað til aðferðanna og aðferðarlýsinganna
sem settar eru fram í X. viðauka. Breyta ætti orðalagi þessa liðar til að endurspegla breytingarnar sem gerðar eru á
X. viðauka með þessari gerð.

4)

Í kafla A í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 eru settar reglur um viðskipti innan Sambandsins með
lifandi dýr, sæði og fósturvísa, þ.m.t. um undanþágur fyrir arfhreina ARR-fósturvísa úr sauðfé frá öðrum kröfum
varðandi dæmigerða riðuveiki í tengslum við viðskipti innan Sambandsins. Hinn 24. janúar 2013 samþykkti
Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd „Matvælaöryggisstofnunin“) vísindalegt álit um áhættu á útbreiðslu
dæmigerðrar riðuveiki hjá sauðfé með flutningi fósturvísa sem eiga uppruna sinn í lífi (2) þar sem var ályktað að
áhættan á útbreiðslu dæmigerðrar riðuveiki með festingu arfhreinna eða arfblendinna ARR-fósturvísa úr sauðfé gæti
talist óveruleg að því gefnu að ráðleggingum og verklagsreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar verði fylgt í
tengslum við flutning fósturvísa. Því ætti að breyta viðkomandi ákvæðum í VIII. viðauka þannig að viðskipti innan
Sambandsins með arfblendna ARR-fósturvísa úr sauðfé séu einnig undanþegin öðrum kröfum varðandi dæmigerða
riðuveiki.

5)

Í útgáfu reglugerðar (EB) nr. 999/2001 á tilteknum tungumálum kemur fyrir ósamræmi í íðorðanotkun milli liða 1.2.
og 1.3. í þætti A í kafla A í VIII. viðauka við þá reglugerð og restarinnar af textanum. Til að tryggja samræmi ætti að
nota sama íðorð í viðkomandi útgáfu á tilteknu tungumáli.

6)

Í 2. lið í þætti A í kafla A í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 eru settar reglur um að samþykkja þá stöðu
aðildarríkis eða svæðis innan aðildarríkis að áhætta í tengslum við dæmigerða riðuveiki sé óveruleg. Hinn 4. júlí
2013 lagði Austurríki viðeigandi skjöl því til stuðnings fyrir framkvæmdastjórnina. Mat framkvæmdastjórnarinnar
á umsókninni var jákvætt og því ætti að skrá Austurríki sem aðildarríki þar sem áhætta í tengslum við dæmigerða
riðuveiki er óveruleg.

7)

Í lið 3.2. í þætti A í kafla A í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 eru skráð þau aðildarríki þar sem
landsbundnar varnaráætlanir fyrir dæmigerða riðuveiki hafa verið samþykktar. Að teknu tilliti til þess að skrá ætti
Austurríki sem aðildarríki þar sem áhætta í tengslum við dæmigerða riðuveiki er óveruleg ætti samtímis að fella
það brott af skránni yfir aðildarríki, þar sem landsbundnar varnaráætlanir fyrir dæmigerða riðuveiki hafa verið
samþykktar, þar sem þessi staða býður upp á tryggingu umfram þá sem boðið er upp á í varnaráætluninni.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 308, 29.10.2014, bls. 66. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 135/2015 frá 11. júní
2015 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.
(2) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(2), 3080.
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8)

Í kafla H í IX. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 eru settar reglur um innflutning til Sambandsins á sæði og
fósturvísum sauðfjár og geita. Þessar innflutningsreglur ætti að uppfæra til að endurspegla breytingarnar sem gerðar
eru á VIII. viðauka með þessari gerð.

9)

Í X. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 er mælt fyrir um greiningaraðferðir sem gilda fyrir prófanir vegna smitandi
svampheilakvilla í nautgripum, sauðfé og geitum. Endurskoða ætti þennan viðauka til að uppfæra upplýsingarnar um
tilnefndu rannsóknarstofurnar, lagfæra tilvísanirnar til ýmissa viðmiðunarreglna, samræma nokkur tæknileg hugtök
og skýra ferli við mismunarprófanir, ef um er að ræða jákvæð tilvik vegna smitandi svampheilakvilla í sauðfé og
geitum, í samræmi við nýjustu vísindaþekkingu og núverandi starfshætti í Sambandinu.

10) Í 4. lið í kafla C í X. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 eru skrárnar yfir flýtiprófanir sem hafa verið samþykktar
með tilliti til vöktunar vegna smitandi svampheilakvilla í nautgripum, sauðfé og geitum. Hinn 18. september 2013
lagði IDEXX inn umsókn um að heiti prófunarinnar „IDEXX HerdChek BSE-Scrapie Antigen Test Kit, EIA“ yrði
breytt í „HerdChek BSE-Scrapie Antigen (IDEXX Laboratories)“. Tilvísunarrannsóknarstofa Evrópusambandsins
fyrir smitandi svampheilakvilla samþykkti nýjan fylgiseðill fyrir þessa prófun 2. maí 2013. Auk þess upplýsti Enfer
Group 6. desember 2013 að það væri hætt að framleiða Enfer-greiningarbúnaðinn fyrir smitandi svampheilakvilla
(Enfer TSE, útgáfa 3) og óskaði eftir því að þessi búnaður yrði tekinn af skránni yfir samþykktar flýtiprófanir vegna
kúariðu í nautgripum. Því ætti að breyta skránum í 4. lið í kafla C í X. viðauka til samræmis við það.
11) Til að veita aðildarríkjum nægan tíma til að samræma vottunaraðferðir sínar í tengslum við riðuveiki fyrir fósturvísa
úr sauðfé ættu tilteknar breytingar, sem innleiddar eru með þessari reglugerð, að gilda frá 1. janúar 2015.
12) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 999/2001 til samræmis við það.
13) 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 II., VII., VIII., IX. og X. 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.
Ákvæði a-, b- og e-liðar í 3. lið og 4. liður í viðaukanum skulu gilda frá 1. janúar 2015.
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 28. október 2014.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO
forseti.

____________
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VIÐAUKI

Ákvæðum II., VII., VIII., IX. og X. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 er breytt sem hér segir:
1) Ákvæðum II. viðauka er breytt sem hér segir:
a) Í stað 1. og 2. liðar í kafla B komi eftirfarandi:
„1.		Skipulag áhættugreiningar
		Áhættugreiningar skulu ná yfir mat á áhættunni á innkomu smits og mat á útbreiðslu smitsins.
2.

Mat á áhættunni á innkomu smits (utanaðkomandi áreiti)

2.1. Mat á áhættunni á innkomu smits skal samanstanda af mati á líkum á því að smitefni kúariðu hafi annaðhvort borist til
landsins eða svæðisins fyrir milligöngu vara sem gætu verið mengaðar af smitefni kúariðu eða að smit sé nú þegar til staðar
í landinu eða á svæðinu.
Hafa skal eftirfarandi áhættuþætti í huga:
a) hvort smitefni kúariðu er til staðar eða ekki í landinu eða á svæðinu og ef smitefnið er til staðar skal meta algengi á
grundvelli niðurstaðna úr eftirliti,
b) framleiðslu á kjötiog beinamjöli eða hömsum úr innlendum jórturdýrastofnum,
c) innflutt kjötog beinamjöl eða hamsa,
d) innflutta nautgripi, sauðfé og geitur,
e) innflutt dýrafóður og innihaldsefni fóðurs,
f)

innfluttar vörur úr jórturdýrum til manneldis sem kunna að hafa innihaldið vefi sem eru tilgreindir í 1. lið V. viðauka og
kunna að vera notaðir í nautgripafóður,

g) innfluttar vörur úr jórturdýrum til notkunar í lífi vegna nautgripa.
2.2. Huga þarf að sérstökum útrýmingarráðstöfunum, eftirliti og öðrum faraldsfræðirannsóknum (einkum eftirliti með kúariðu
í nautgripastofnum) sem varða þá áhættuþætti sem tilgreindir eru í lið 2.1 þegar framkvæmt er mat á áhættunni á innkomu
smits.“
b) Í stað töflu 2 í 3. lið í kafla D komi eftirfarandi:
„Tafla 2
Markmið um stigagjöf fyrir mismunandi stofnstærðir í nautgripastofni fullorðinna dýra í landi eða á svæði
Markmið um stigagjöf fyrir land eða svæði
Stofnstærð hjá fullvöxnum nautgripum
(24 mánaða og eldri)

Eftirlit af tegund A

Eftirlit af tegund B

> 1 000 000

300 000

150 000

900 001–1 000 000

214 600

107 300

800 001–900 000

190 700

95 350

700 001–800 000

166 900

83 450

600 001–700 000

143 000

71 500
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Markmið um stigagjöf fyrir land eða svæði
Stofnstærð hjá fullvöxnum nautgripum
(24 mánaða og eldri)

Eftirlit af tegund A

Eftirlit af tegund B

500 001–600 000

119 200

59 600

400 001–500 000

95 400

47 700

300 001–400 000

71 500

35 750

200 001–300 000

47 700

23 850

100 001–200 000

22 100

11 500

90 001–100 000

19 900

9 950

80 001–90 000

17 700

8 850

70 001–80 000

15 500

7 750

60 001–70 000

13 000

6 650

50 001–60 000

11 000

5 500

40 001–50 000

8 800

4 400

30 001–40 000

6 600

3 300

20 001–30 000

4 400

2 200

10 001–20 000

2 100

1 050

9 001–10 000

1 900

950

8 001–9 000

1 600

800

7 001–8 000

1 400

700

6 001–7 000

1 200

600

5 001–6 000

1 000

500

4 001–5 000

800

400

3 001–4 000

600

300

2 001–3 000

400

200

1 001–2 000

200

100“

2) Í stað fyrstu málsgreinar í lið 2.2.1 í kafla B í VII. viðauka komi eftirfarandi:
„Ef ekki er unnt að útiloka kúariðu eftir niðurstöður annars stigs prófunar sameinda sem fer fram í samræmi við þær aðferðir og
aðferðarlýsingar sem settar eru fram í ii. lið c-liðar í lið 3.2 í kafla C í X. viðauka: tafarlaus aflífun og alger eyðing allra dýra,
fósturvísa og eggja sem voru tilgreind í rannsókninni sem um getur í öðrum til fimmta undirlið b-liðar í 1. lið.“
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3) Þætti A í kafla A í VIII. viðauka er breytt sem hér segir:
a) Í stað g-liðar í lið 1.2. komi eftirfarandi:
„g) einungis má koma með eftirfarandi fósturvísa/egg sauðfjár og geita inn á bújörðina:
i.

fósturvísa/egg úr gjafadýrum sem hafa verið haldin frá fæðingu í aðildarríki þar sem áhætta í tengslum við dæmigerða
riðuveiki er óveruleg eða á bújörð þar sem áhætta í tengslum við dæmigerða riðuveiki er óveruleg eða henni er haldið í
skefjum, eða sem uppfylla eftirfarandi skilyrði:
— þau eru varanlega auðkennd til að hægt sé að rekja þau til bújarðarinnar þar sem þau fæddust
— þau hafa verið haldin frá fæðingu á bújörðum þar sem ekki var staðfest neitt tilvik dæmigerðrar riðuveiki meðan þau
dvöldu þar
— þau sýndu engin klínísk einkenni um dæmigerða riðuveiki þegar söfnun fósturvísanna/eggja fór fram

ii. fósturvísa/egg sauðfjár með a.m.k. eina ARR-genasamsætu.“
b) Í stað g-liðar í lið 1.3. komi eftirfarandi:
„g) einungis má koma með eftirfarandi fósturvísa/egg sauðfjár og geita inn á bújörðina:
i.

fósturvísa/egg úr gjafadýrum sem hafa verið haldin frá fæðingu í aðildarríki þar sem áhætta í tengslum við dæmigerða
riðuveiki er óveruleg eða á bújörð þar sem áhætta í tengslum við dæmigerða riðuveiki er óveruleg eða henni er haldið í
skefjum, eða sem uppfylla eftirfarandi skilyrði:
— þau eru varanlega auðkennd til að hægt sé að rekja þau til bújarðarinnar þar sem þau fæddust
— þau hafa verið haldin frá fæðingu á bújörðum þar sem ekki var staðfest neitt tilvik dæmigerðrar riðuveiki meðan þau
dvöldu þar
— þau sýndu engin klínísk einkenni um dæmigerða riðuveiki þegar söfnun fósturvísanna/eggja fór fram

ii. fósturvísa/egg sauðfjár með a.m.k. eina ARR-genasamsætu.“
c) Eftirfarandi liður 2.3. bætist við 2. lið:
„2.3. Aðildarríkin eða svæði í aðildarríkinu þar sem áhætta í tengslum við dæmigerða riðuveiki er óveruleg eru eftirfarandi:
— Austurríki.“
d) Í stað liðar 3.2. komi eftirfarandi:
„3.2. Landsbundnar riðuvarnaráætlanir í eftirfarandi aðildarríkjum eru hér með samþykktar:
— Danmörku
— Finnlandi
— Svíþjóð.“
e) Í stað e-liðar í lið 4.2. komi eftirfarandi:
„e) ef um er að ræða fósturvísa/egg sauðfjár, vera með a.m.k. eina ARR-genasamsætu.“
4) Í stað ii. liðar í 2. lið í kafla H í IX. viðauka komi eftirfarandi:
„ii. ef um er að ræða fósturvísa sauðfjár skulu fósturvísar vera með a.m.k. eina ARR-genasamsætu.“
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5) Í stað X. viðauka komi eftirfarandi:
„X. VIÐAUKI
TILVÍSUNARRANNSÓKNARSTOFUR, SÝNATAKA OG GREININGARAÐFERÐIR Á RANNSÓKNARSTOFU
KAFLI A
Landsbundnar tilvísunarrannsóknarstofur
1.

Tilnefnd, landsbundin tilvísunarrannsóknarstofa skal:
a) hafa yfir að ráða aðstöðu og sérhæfðu starfsfólki þannig að ávallt sé unnt, einkum við fyrstu merki þess að viðkomandi
sjúkdómur sé kominn upp, að sanngreina tegund og stofn smitefnis smitandi svampheilakvilla og staðfesta niðurstöður opinberra
greiningarstofa. Ef rannsóknarstofan getur ekki sanngreint stofn smitefnisins skal hún taka upp fasta verklagsreglu til að tryggja
að vísað sé til tilvísunarrannsóknarstofu ESB um sanngreiningu á stofninum,
b) sannprófa greiningaraðferðirnar sem eru notaðar á opinberum greiningarstofum,
c) bera ábyrgð á samræmingu greiningarstaðla og greiningaraðferða í aðildarríkjunum. Í þessu skyni:
— getur hún séð opinberum greiningarstofum fyrir prófefnum til greiningar,
— skal hún hafa eftirlit með gæðum allra greiningarprófefna sem notuð eru í aðildarríkinu,
— skal hún skipuleggja samanburðarprófanir reglubundið,
— skal hún geyma einangur smitefna viðkomandi sjúkdóms eða tilheyrandi vefi sem innihalda þessi smitefni og koma úr
staðfestum sjúkdómstilvikum,
— skal hún sjá til þess að niðurstöður frá greiningarstofum verði staðfestar,
d) hafa samvinnu við tilvísunarrannsóknarstofu ESB, sem felur í sér þátttöku í reglubundnum samanburðarprófunum sem
tilvísunarrannsóknarstofa ESB skipuleggur. Ef landsbundin tilvísunarrannsóknarstofa stenst ekki samanburðarprófun sem
tilvísunarrannsóknarstofa ESB skipuleggur skal hún tafarlaust grípa til aðgerða til úrbóta til að ráða bót á ástandinu og standast
með fullnægjandi árangri endurtekna samanburðarprófun eða næstu samanburðarprófun sem tilvísunarrannsóknarstofa ESB
skipuleggur.

2.

Þrátt fyrir ákvæði 1. liðar skulu aðildarríki, sem hafa engar landsbundnar tilvísunarrannsóknarstofur, þó notfæra sér þjónustu
tilvísunarrannsóknarstofu ESB eða landsbundinna tilvísunarrannsóknarstofa sem staðsettar eru í öðrum aðildarríkjum eða í löndum
sem eru aðilar að Fríverslunarsamtökum Evrópu (EFTA).

3.

Landsbundnar tilvísunarrannsóknarstofur eru sem hér segir:
Austurríki:

Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) Institut für veterinärmedizinische
Untersuchungen
Robert Koch Gasse 17
A-2340 Mödling

Belgía:

CERVA-CODA-VAR
Centre d’Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques, Centrum voor Onderzoek in
Diergeneeskunde en Agrochemie, Veterinary and Agrochemical Research Centre
Groeselenberg 99
B-1180 Bruxelles

Búlgaría:

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт ‘Проф.
Д-р Георги Павлов’
Национална референтна лаборатория ‘Tрансмисивни спонгиформни енцефалопатии’
бул. ‘Пенчо Славейков’ 15
София 1606
(National Diagnostic Veterinary Research Institute „Prof. Dr. Georgi Pavlov“, National Reference
Laboratory for Transmissible Spongiform Encephalopathies, 15, Pencho Slaveykov Blvd. 1606 Sofia)
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Króatía:

Hrvatski veterinarski institut,
Savska Cesta 143
10000 Zagreb

Kýpur:

State Veterinary Laboratories
Veterinary Services
CY-1417 Athalassa
Nicosia

Tékkland:

Státní veterinární ústav Jihlava (State Veterinary Institute Jihlava)
National Reference Laboratory for BSE and Animal TSEs
Rantířovská 93
586 05 Jihlava

Danmörk:

Veterinærinstituttet
Danmarks Tekniske Universitet
Bülowsvej 27
DK-1870 Frederiksberg C
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(National Veterinary Institute, Technical University of Denmark, 27, Bülowsvej, DK — 1870
Frederiksberg C)
Eistland:

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium (Estonian Veterinary and Food Laboratory)
Kreutzwaldi 30
Tartu 51006

Finnland:

Finnish Food Safety Authority Evira
Research and Laboratory Department
Veterinary Virology Research Unit- TSEs
Mustialankatu 3
FI-00790 Helsinki

Frakkland:

ANSES-Lyon, Unité MND
31, avenue Tony Garnier
69 364 LYON Cedex 07

Þýskaland:

Friedrich-Loeffler-Institut
Institute for Novel and Emerging Infectious Diseases at the Friederich-Loeffler-Institut
Federal Research Institute for Animal Health
Suedufer 10
D-17493 Greifswald Insel Riems

Grikkland:

Ministry of Agriculture — Veterinary Laboratory of Larissa
6th km of Larissa — Trikala Highway
GR-41110 Larissa

Ungverjaland:

Veterinary Diagnostic Directorate, National Food Chain Safety Office (VDD NFCSO)
Tábornok u. 2
1143 Budapest

Írland:

Central Veterinary Research Laboratory
Department of Agriculture, Food and the Marine
Backweston Campus
Celbridge
Co. Kildare
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Ítalía:

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta — CEA
Via Bologna, 148
I-10154 Torino

Lettland:

Institute of Food Safety, Animal Health and Environment (BIOR)
Lejupes Str. 3
Riga LV 1076

Litháen:

National Food and Veterinary Risk Assessment Institute
J. Kairiūkščio str. 10
LT-08409 Vilnius

Lúxemborg:

CERVA-CODA-VAR
Centre d’Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques, Centrum voor Onderzoek in
Diergeneeskunde en Agrochemie, Veterinary and Agrochemical Research Centre
Groeselenberg 99
B-1180 Bruxelles

Malta:

Veterinary Diagnostic Laboratory
Department of Food Health and Diagnostics
Veterinary Affairs and Fisheries Division
Ministry for Rural Affairs and the Environment
Albert Town Marsa

Holland:

Central Veterinary Instutute of Wageningen UR
Edelhertweg 15
8219 PH Lelystad
P.O. Box 2004
NL-8203 AA Lelystad

Pólland:

Państwowy Instytut Weterynaryjny (PIWet)
24-100 Puławy
al. Partyzantów 57

Portúgal:

Setor diagnóstico EET
Laboratório de Patologia
Unidade Estratégica de Investigação e Serviços de Produção e Saúde Animal
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária Rua General Morais Sarmento
1500-311 Lisboa

Rúmenía:

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală (Institute for Diagnosis and Animal Health)
Department of Morphology
Strada Dr Staicovici nr. 63, 5
București 050557

Slóvakía:

State Veterinary Institute Zvolen
Pod dráhami 918
SK-960 86, Zvolen

Slóvenía:

University of Ljubljana, Veterinary faculty
National Veterinary Institute
Gerbičeva 60
SI-1000 Ljubljana
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Laboratorio Central de Veterinaria (Algete)
Ctra. M-106 pk 1,4
28110 Algete (Madrid)
National Veterinary Institute
S-751 89 Uppsala

Bretland:

Animal Health and Veterinary Laboratories Agency
Woodham Lane
New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB

KAFLI B
Tilvísunarrannsóknarstofa ESB

1.

Tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir smitandi svampheilakvilla er:
The Animal Health and Veterinary Laboratories Agency
Woodham Lane
New Haw
Addlestone
Surrey KT15 3NB
United Kingdom

2.

Tilvísunarrannsóknarstofa ESB hefur eftirfarandi hlutverki og skyldum að gegna:
a) að samræma, í samráði við framkvæmdastjórnina, aðferðirnar sem eru notaðar í aðildarríkjunum við greiningu á smitandi
svampheilakvilla og ákvarða príonprótínarfgerð sauðfjár, einkum með því:
— að geyma og láta í té samsvarandi vefi, sem innihalda smitefni smitandi svampheilakvilla, til að hægt sé að þróa viðeigandi
greiningarprófanir fyrir tegundargreiningu stofna smitefnis smitandi svampheilakvilla,
— að útvega landsbundnum tilvísunarrannsóknarstofum staðalsermi og önnur viðmiðunarprófefni til að hægt sé að staðla
prófanir og prófefni sem eru notuð í aðildarríkjunum,
— að byggja upp og varðveita safn samsvarandi vefja sem innihalda smitefni og stofna smitandi svampheilakvilla,
— að skipuleggja reglubundnar samanburðarprófanir á greiningaraðferðum fyrir smitandi svampheilakvilla og til að ákvarða
príonprótínarfgerð sauðfjár á vettvangi ESB,
— að safna saman og flokka gögn og upplýsingar um þær greiningaraðferðir sem eru notaðar og niðurstöður prófana sem gerðar
eru í ESB,
— að nota nýjustu aðferðir til að lýsa eiginleikum einangra smitefnis smitandi svampheilakvilla til að efla skilning á faraldsfræði
sjúkdómsins,
— að fylgjast með framförum á sviði eftirlits, faraldsfræði og forvarna að því er varðar smitandi svampheilakvilla alls staðar í
heiminum,
— að viðhalda sérfræðiþekkingu á príonsjúkdómum til að unnt verði að gera samanburðargreiningu með hraði,
— að afla ítarlegrar þekkingar á undirbúningi og notkun greiningaraðferða sem eru notaðar til að verjast og útrýma smitandi
svampheilakvilla,
b) að veita virka aðstoð við greiningu, þegar smitandi svampheilakvillar brjótast út í aðildarríkjunum, með því að rannsaka sýni úr
dýrum, sem eru sýkt af smitandi svampheilakvilla, sem eru send til staðfestingar á sjúkdómsgreiningu, lýsingar á eiginleikum og
faraldsfræðilega rannsókna,
c) að greiða fyrir þjálfun eða endurþjálfun sérfræðinga í rannsóknarstofugreiningu með það fyrir augum að samhæfa greiningartækni
í gervöllu ESB.
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KAFLI C
Sýnataka og prófanir á rannsóknarstofu

1.

Sýnataka
Safna skal öllum sýnum, sem á að rannsaka til að athuga hvort smitandi svampheilakvilli sé til staðar, í samræmi við aðferðir og
aðferðarlýsingar sem mælt er fyrir um í nýjustu útgáfu handbókar Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar (OIE) um greiningarprófanir
og bóluefni fyrir landdýr (hér á eftir nefnd „handbókin“). Að auki eða ef aðferðir og aðferðarlýsingar Alþjóðadýraheilbrigðisstofnun
arinnar liggja ekki fyrir og til að tryggja að nægjanlegt efni sé til staðar skal lögbært yfirvald sjá til þess að notkun sýnatökuaðferða
og aðferðarlýsinga sé í samræmi við viðmiðunarreglur sem tilvísunarrannsóknarstofa ESB gefur út.
Einkum skal lögbært yfirvald safna saman viðeigandi vefjum í samræmi við fyrirliggjandi vísindalega ráðgjöf og viðmiðunarreglur
tilvísunarrannsóknarstofu ESB til að tryggja greiningu á öllum þekktum stofnum smitandi svampheilakvilla í smærri jórturdýrum
og skal geyma a.m.k. helming vefja, sem hefur verið safnað, nýja en ekki frysta, uns neikvæðar niðurstöður flýtiprófana liggja fyrir.
Ef niðurstaðan er jákvæð eða ófullnægjandi skal gera staðfestingarprófun á afgangsvefjum og þeir síðan meðhöndlaðir í samræmi
við viðmiðunarreglur tilvísunarrannsóknarstofu ESB um mismunaprófanir og flokkun — Lýsing á stofni smitandi svampheilakvilla
í smærri jórturdýrum: tæknihandbók fyrir tilvísunarrannsóknarstofur í ESB („TSE strain characterisation in small ruminants: A
technical handbook for National Reference Laboratories in the EU“).
Sýnin skulu rétt merkt með auðkenni dýrsins sem sýnið var tekið úr.

2.

Rannsóknarstofur
Allar rannsóknir á rannsóknarstofum vegna smitandi svampheilakvilla skulu fara fram á opinberum greiningarstofum sem lögbæra
yfirvaldið hefur tilnefnt í þessu skyni.

3.

Aðferðir og aðferðarlýsingar

3.1. Prófanir á rannsóknarstofu til að greina kúariðu í nautgripum
a) Tilvik þ a r s e m g r u n u r e r u m s m i t
Sýni úr nautgripum, sem send eru til prófunar á rannsóknarstofu samkvæmt ákvæðum 2. mgr. 12. gr., skulu þegar í stað send
í staðfestingarrannsókn þar sem a.m.k. ein eftirtalinna aðferða og aðferðarlýsinga, sem mælt er fyrir um í nýjustu útgáfu
handbókarinnar, er notuð:
i.

ónæmisvefjafræðileg aðferð (IHC),

ii. vesturþrykk,
iii. staðfesting á dæmigerðum þráðlum með rafeindasmásjárrannsókn,
iv. vefjameinafræðileg rannsókn,
v.

samsetning flýtiprófana eins og mælt er fyrir um í þriðja undirlið.
Ef niðurstöður úr vefjameinafræðilegri rannsókn eru ófullnægjandi eða neikvæðar skal rannsaka vefina enn frekar með einni
af hinum staðfestingaraðferðunum og aðferðarlýsingunum.
Flýtiprófanir má bæði nota við frumskimun á tilvikum, þar sem grunur er um smit, og til staðfestingar, ef niðurstöður eru
ófullnægjandi eða jákvæðar, í framhaldi af því samkvæmt viðmiðunarreglum tilvísunarrannsóknarstofu ESB — Reglur Al
þjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um opinbera staðfestingu á kúariðu í nautgripum (sem byggjast á upphaflegri svörun
í samþykktri flýtiprófun) með seinni flýtiprófun („OIE rules for the official confirmation of BSE in bovines (based on an
initial reactive result in an approved rapid test) by using a second rapid test“), og að því tilskildu að:

i.

staðfestingarprófunin fari fram á landsbundinni tilvísunarrannsóknarstofu fyrir smitandi svampheilakvilla og

ii. önnur af tveimur flýtiprófunum sé vesturþrykk og
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iii. í hinni flýtiprófuninni, sem notuð er:
— sé neikvæður samanburðarvefur og sýni úr nautgrip, sem greinst hefur með kúariðu, er jákvæður samanburðarvefur,
— og að hún sé af annarri gerð en prófunin sem notuð var til frumskimunar og
iv. ef notað er flýtivesturþrykk sem fyrsta prófun skulu niðurstöður þeirrar prófunar skjalfestar og þrykkmyndin lögð fyrir
landsbundnu tilvísunarrannsóknarstofuna fyrir smitandi svampheilakvilla,
v.

ef niðurstöður frumskimunar eru ekki staðfestar með flýtiprófun í kjölfarið skal rannsaka sýnið með einni af hinum
staðfestingaraðferðunum; ef niðurstöður úr vefjameinafræðilegri rannsókn, sem beitt er í þessu skyni, eru ófullnægjandi
eða neikvæðar, skal rannsaka vefina enn frekar með einni af hinum staðfestingaraðferðunum og aðferðarlýsingunum.
Ef niðurstöður úr einni staðfestingarrannsókninni, sem um getur í i. til v. lið í fyrsta undirlið, eru jákvæðar skal litið svo á
að dýrið hafi greinst með kúariðu.

b) Vökt u n v e g n a k ú a r i ð u
Sýni úr nautgripum, sem send eru til prófunar á rannsóknarstofu samkvæmt ákvæðum I. hluta kafla A í III. viðauka, skulu
rannsökuð með flýtiprófun.
Ef niðurstöður flýtiprófunar eru ófullnægjandi eða jákvæðar skal sýnið þegar í stað sent í staðfestingarrannsókn þar sem a.m.k.
ein eftirtalinna aðferða og aðferðarlýsinga, sem mælt er fyrir um í nýjustu útgáfu handbókarinnar, er notuð:
i.

ónæmisvefjafræðileg aðferð (IHC),

ii. vesturþrykk,
iii. staðfesting á dæmigerðum þráðlum með rafeindasmásjárrannsókn,
iv. vefjameinafræðileg rannsókn,
v.

samsetning flýtiprófana eins og mælt er fyrir um í fjórðu undirgrein.
Ef niðurstöður úr vefjameinafræðilegri rannsókn eru ófullnægjandi eða neikvæðar skal rannsaka vefina enn frekar með einni
af hinum staðfestingaraðferðunum og aðferðarlýsingunum.
Flýtiprófanir má bæði nota við frumskimun og til staðfestingar, ef niðurstöður eru ófullnægjandi eða jákvæðar, í framhaldi
af því samkvæmt viðmiðunarreglum tilvísunarrannsóknarstofu ESB — Reglur Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um
opinbera staðfestingu á kúariðu í nautgripum (sem byggjast á upphaflegri svörun í samþykktri flýtiprófun) með seinni
flýtiprófun („OIE rules for the official confirmation of BSE in bovines (based on an initial reactive result in an approved
rapid test) by using a second rapid test“), og að því tilskildu að:

i.

staðfestingarprófunin fari fram á landsbundinni tilvísunarrannsóknarstofu fyrir smitandi svampheilakvilla og

ii. önnur af tveimur flýtiprófunum sé vesturþrykk og
iii. í hinni flýtiprófuninni, sem notuð er:
— sé neikvæður samanburðarvefur og sýni úr nautgrip, sem greinst hefur með kúariðu, er jákvæður samanburðarvefur,
— og að hún sé af annarri gerð en prófunin sem notuð var til frumskimunar og
iv. ef notað er flýtivesturþrykk sem fyrsta prófun skulu niðurstöður þeirrar prófunar skjalfestar og þrykkmyndin lögð fyrir
landsbundnu tilvísunarrannsóknarstofuna fyrir smitandi svampheilakvilla,
v.

ef niðurstöður frumskimunar eru ekki staðfestar með flýtiprófun í kjölfarið skal rannsaka sýnið með einni af hinum
staðfestingaraðferðunum; ef niðurstöður úr vefjameinafræðilegri rannsókn, sem beitt er í þessu skyni, eru ófullnægjandi
eða neikvæðar, skal rannsaka vefina enn frekar með einni af hinum staðfestingaraðferðunum og aðferðarlýsingunum.
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Dýr telst jákvætt tilvik kúariðu ef niðurstöður flýtiprófunarinnar eru ófullnægjandi eða jákvæðar, og a.m.k. ein staðfestingar
rannsóknanna sem um getur í i. til v. lið annars undirliðar er jákvæð.

c) Freka r i r a n n s ó k n á j á k v æð u m t i l v i k u m k ú ar i ð u
Senda skal sýni úr öllum jákvæðum kúariðutilvikum til rannsóknarstofu, sem lögbært yfirvald tilnefnir, sem hefur með góðum
árangri tekið þátt í síðustu frammistöðuprófun sem tilvísunarrannsóknarstofa ESB vegna mismunarprófana á staðfestum
kúariðutilvikum hefur staðið fyrir, þar sem þau skulu prófuð nánar í samræmi við aðferðir og aðferðarlýsingar sem mælt er fyrir um
í aðferð tilvísunarrannsóknarstofu ESB til flokkunar á einangrum smitandi svampheilakvilla í nautgripum (bráðabirgðaflokkun á
einangrum smitandi svampheilakvilla í nautgripum með tvíþrykksaðferð (e. two-blot method)).

3.2. Prófanir á rannsóknarstofu til að greina smitandi svampheilakvilla í sauðfé og geitum

a) Tilvik þ a r s e m g r u n u r e r u m s m i t
Sýni úr sauðfé og geitum, sem send eru til prófunar á rannsóknarstofu samkvæmt ákvæðum 2. mgr. 12. gr., skulu þegar í stað
send í staðfestingarrannsókn þar sem a.m.k. ein eftirtalinna aðferða og aðferðarlýsinga, sem mælt er fyrir um í nýjustu útgáfu
handbókarinnar, er notuð:
i.

ónæmisvefjafræðileg aðferð (IHC),

ii. vesturþrykk,
iii. staðfesting á dæmigerðum þráðlum með rafeindasmásjárrannsókn,
iv. vefjameinafræðileg rannsókn.
Ef niðurstöður úr vefjameinafræðilegri rannsókn eru ófullnægjandi eða neikvæðar skal rannsaka vefina enn frekar með einni
af hinum staðfestingaraðferðunum og aðferðarlýsingunum.
Flýtiprófanir má nota við frumskimun á tilvikum þar sem grunur er um smit. Slíkar prófanir má ekki nota til staðfestingar
í kjölfarið.
Ef niðurstöður flýtiprófunar, sem notuð er til frumskimunar á tilvikum, þar sem grunur er um smit, eru jákvæðar eða
ófullnægjandi skal sýnið sent í rannsókn þar sem notuð er a.m.k. ein þeirra staðfestingarrannsókna sem um getur í i. til iv.
lið í fyrsta undirlið. Ef vefjameinafræðilegri rannsókn er beitt í þessu skyni en niðurstöður hennar reynast ófullnægjandi eða
neikvæðar skal rannsaka vefina enn frekar með einni af hinum staðfestingaraðferðunum og aðferðarlýsingunum.
Ef niðurstöður úr einni af staðfestingarrannsókninni, sem um getur í i. til iv. lið í fyrsta undirlið eru jákvæðar telst dýrið vera
jákvætt með tilliti til smitandi svampheilakvilla og framkvæma skal frekari rannsókn eins og um getur í c-lið.

b) Vökt u n v e g n a s m i t a n d i s v a m p h e i l a k v i l l a
Sýni úr sauðfé og geitum, sem send eru til prófunar á rannsóknarstofu samkvæmt ákvæðum II. hluta kafla A í III. viðauka (vöktun
sauðfjár og geita), skal rannsaka með flýtiprófun til að tryggja greiningu á öllum þekktum stofnum smitandi svampheilakvilla.
Ef niðurstöður úr flýtiprófun eru ófullnægjandi eða jákvæðar skal senda vefinn, sem sýnið var tekið úr, tafarlaust til
opinberrar rannsóknarstofu til staðfestingarrannsókna með vefjameinafræði, ónæmisvefjafræði, vesturþrykki eða staðfestingu
á dæmigerðum þráðlum með rafeindasmásjárrannsókn, eins og um getur í a-lið. Ef niðurstöður staðfestingarrannsóknar eru
neikvæðar eða ófullnægjandi skal rannsaka vefina enn frekar með ónæmisvefjafræði eða vesturþrykki.
Ef niðurstöður úr einni af staðfestingarrannsókninni eru jákvæðar telst dýrið vera jákvætt með tilliti til smitandi svampheilakvilla
og framkvæma skal frekari rannsókn eins og um getur í c-lið.
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c) Freka r i r a n n s ó k n á j á k v æð u m t i l v i k um sm i t an d i sv am p h ei l ak v i l l a

i. Frumprófun sameinda með aðgreinandi vesturþrykki
Sýni, sem tengjast tilvikum, þar sem klínískur grunur er fyrir hendi, og úr dýrum, sem hafa verið prófuð í samræmi við
2. og 3. lið II. hluta kafla A í III. viðauka, sem eru talin jákvæð tilvik smitandi svampheilakvilla en eru ekki afbrigðileg
tilvik riðuveiki, í kjölfar rannsóknanna sem um getur í a- eða b-lið, eða sýni, sem hafa einkenni sem prófunarstofa telur að
kalli á frekari rannsókn, skulu rannsökuð með aðgreinandi vesturþrykki, sem tilgreint er í viðmiðunarreglum tilvísunar
rannsóknarstofu ESB, af opinberri greiningarstofu sem lögbært yfirvald hefur tilnefnt og hefur með góðum árangri tekið þátt
í síðustu frammistöðuprófun sem tilvísunarrannsóknarstofa ESB hefur staðið fyrir að því er varðar notkun slíkrar aðferðar.

ii. Annars stigs prófun sameinda ásamt frekari sameindaprófunum
Tilvikum smitandi svampheilakvilla, þar sem ekki er hægt að útiloka tilvist kúariðu samkvæmt leiðbeiningum frá
tilvísunarrannsóknarstofu ESB með frumprófun sameinda, sem um getur í i. lið, skal tafarlaust vísa til tilvísunarrannsóknarstofu
ESB, ásamt öllum fyrirliggjandi upplýsingum sem skipta máli. Rannsaka skal sýnin enn frekar og þau staðfest með a.m.k.
einni staðgönguaðferð, sem er ónæmisefnafræðilega öðruvísi en upphafleg frumgreining sameinda, með hliðsjón af umfangi
og eðli viðkomandi efnis, eins og lýst er í viðmiðunarreglum tilvísunarrannsóknarstofu ESB. Þessar viðbótarprófanir skulu
gerðar á eftirfarandi rannsóknarstofum sem samþykktar voru fyrir viðeigandi aðferðir:
Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
31, avenue Tony Garnier
BP 7033
F-69342 Lyon Cedex
Commissariat à l’Energie Atomique
18, route du Panorama
BP 6
F-92265 Fontenay-aux-Roses Cedex
Animal Health and Veterinary Laboratories Agency
Woodham Lane
New Haw
Addlestone
Surrey KT15 3NB
United Kingdom
Tilvísunarrannsóknarstofa ESB skal túlka niðurstöðurnar með aðstoð sérfræðinganefndar, sem nefnist sérfræðinganefnd um
stofngreiningu (e. Strain Typing Expert Group (STEG)), þ.m.t. fulltrúa viðkomandi landsbundinnar tilvísunarrannsóknarstofu.
Tilkynna skal framkvæmdastjórninni tafarlaust um niðurstöðu þeirrar túlkunar.

iii. Lífgreining á músum
Gera skal frekari greiningu á sýnum sem benda til kúariðu, eða ef niðurstöður eru ófullnægjandi fyrir kúariðu, eftir annars
stigs prófun sameinda, með lífgreiningu á músum til að fá endanlega staðfestingu. Eðli eða magn efnis sem er aðgengilegt
getur haft áhrif á hönnun lífgreiningarinnar sem tilvísunarrannsóknarstofa ESB, með aðstoð sérfræðinganefndarinnar
um stofngreiningu, samþykkir í hverju tilviki fyrir sig. Tilvísunarrannsóknarstofa ESB eða rannsóknarstofur sem
tilvísunarrannsóknarstofa ESB tilnefnir skulu framkvæma lífgreininguna.
Tilvísunarrannsóknarstofa ESB skal, með aðstoð sérfræðinganefndarinnar um stofngreiningu, túlka niðurstöðurnar.
Tilkynna skal framkvæmdastjórninni tafarlaust um niðurstöðu þeirrar túlkunar.

3.3. Prófanir á rannsóknarstofu til að greina smitandi svampheilakvilla í öðrum tegundum en þeim sem um getur í liðum 3.1 og 3.2
Þegar aðferðum og aðferðarlýsingum er komið á fyrir prófanir, sem gerðar eru til að staðfesta grun um smitandi svampheilakvilla
í öðrum tegundum en nautgripum, sauðfé og geitum, skulu þær a.m.k. fela í sér vefjameinafræðilega rannsókn á heilavef. Lögbært
yfirvald getur einnig krafist prófana á rannsóknarstofu, s.s. ónæmisvefjafræðilegra prófana, vesturþrykks, staðfestingu á dæmigerðum
þráðlum með rafeindasmásjárrannsókn eða öðrum aðferðum sem eru notaðar til að greina sjúkdómstengd afbrigði príonprótínsins.
Hvað sem öðru líður skal a.m.k. gera eina aðra rannsókn á rannsóknarstofu ef niðurstöður úr upphaflegri, vefjameinafræðilegri
rannsókn reynast neikvæðar eða ófullnægjandi. Framkvæma skal a.m.k. þrjár mismunandi rannsóknir með jákvæðum niðurstöðum
við fyrstu merki þess að sjúkdómurinn sé kominn upp.
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Einkum skal vísa tilvikum, þegar grunur leikur á kúariðu í öðrum tegundum en nautgripum, til tilvísunarrannsóknarstofu ESB, sem
fær aðstoð frá sérfræðinganefndinni um stofngreiningu, til frekari greiningar á eiginleikum.
4.

Flýtiprófanir
Til að gera flýtiprófanir í samræmi við 3. mgr. 5. gr. og 1. mgr. 6. gr. skal einungis nota eftirfarandi aðferðir sem flýtiprófanir við
vöktun vegna kúariðu í nautgripum:
— mótefnaþrykksprófun, sem byggist á vesturþrykksprófun til að greina próteasa-K-þolna bútinn PrPRes (príonleitarprófun,
vesturþrykk (Prionics-Check Western Test)),
— ónæmismælingu (Sandwich-aðferðin) sem er gerð til að greina PrPRes (stutt aðferðarlýsing fyrir greininguna) (e. short assay
protocol) með undanfarandi eðlisbreytingar- og styrkingarþrepum (Bio-Rad TeSeE SAP flýtiprófun),
— ónæmismælingu í örbakka (ELISA) til að greina próteasa-K-þolna bútinn PrPRes með einklóna mótefnum (LIA-príonleitarprófun
(Prionics-Check LIA-Test)),
— ónæmismælingu þar sem notuð er efnafræðileg fjölliða til þess að fanga PrPSc á valvísan hátt og einklóna greiningarmótefni
sem beitt er gegn varðveittum svæðum PrP-sameindarinnar (IDEXX HerdChek BSE Antigen Test Kit, EIA & HerdChek BSEScrapie Antigen (IDEXX Laboratories),
— ónæmismælingu með hliðarflæði þar sem notuð eru tvö mismunandi, einklóna mótefni til að greina próteasa-K-þolin PrP-brot
(príonleit með PrioSTRIP),
— tvíhliða ónæmismælingu þar sem notuð eru tvö mismunandi einklóna mótefni gegn tveimur vakaeiningum í línulegu PrPSc úr
nautgripum (Roboscreen Beta Prion BSE EIA prófunarsett).
Til að gera flýtiprófanir í samræmi við 3. mgr. 5. gr. og 1. mgr. 6. gr. skal einungis nota eftirfarandi aðferðir sem flýtiprófanir við
vöktun vegna smitandi heilahrörnunar í sauðfé og geitum:
— ónæmismælingu (Sandwich-aðferðin) sem er gerð til að greina PrPRes (stutt aðferðarlýsing fyrir greininguna) (e. short assay
protocol) með undanfarandi eðlisbreytingar- og styrkingarþrepum (Bio-Rad TeSeE SAP flýtiprófun),
— ónæmismælingu (Sandwich-aðferðin) sem er gerð til að greina PrPRes með TeSeE greiningarprófunarsetti fyrir sauðfé og geitur,
með undanfarandi eðlisbreytingarog styrkingarþrepum með TeSeE-hreinsunarsetti (Bio-Rad TeSeE flýtiprófun fyrir sauðfé og
geitur),
— ónæmismælingu þar sem notuð er efnafræðileg fjölliða til þess að fanga PrPSc á valvísan hátt og einklóna greiningarmótefni
sem beitt er gegn varðveittum svæðum PrP-sameindarinnar (HerdChek BSE-Scrapie Antigen (IDEXX Laboratories),
— ónæmismælingu með hliðarflæði þar sem notuð eru tvö mismunandi, einklóna mótefni til að greina próteasa-K-þolin PrP-brot
(príonleit með PrioSTRIP SR, sjónmatsaðferð).
Við allar flýtiprófanir skal vefsýnið, sem prófunin er gerð á, vera í samræmi við notkunarleiðbeiningar framleiðandans.
Framleiðendur flýtiprófa skulu vinna eftir gæðatryggingarkerfi sem tilvísunarrannsóknarstofa ESB hefur samþykkt og sem tryggir
að gæði prófananna breytist ekki. Framleiðendur skulu leggja aðferðarlýsingar prófananna fyrir tilvísunarrannsóknarstofu ESB.
Aðeins má gera breytingar á flýtiprófunum og aðferðarlýsingum prófana eftir að tilvísunarrannsóknarstofu ESB hefur verið send
fyrirframtilkynning um þær og að því tilskildu að tilvísunarrannsóknarstofa ESB komist að þeim niðurstöðum að breytingin hafi ekki
áhrif á næmi, sérhæfni eða áreiðanleika flýtiprófunarinnar. Þær niðurstöður skulu tilkynntar framkvæmdastjórninni og landsbundnu
tilvísunarrannsóknarstofunum.

5.

Annars konar prófanir
(Verða ákvarðaðar síðar)“
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2015/EES/46/42

frá 2. mars 2015
um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 að því er varðar kröfur
um setningu á markað og skilyrði fyrir notkun aukefna úr efnablöndum (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri (1),
einkum 5. mgr. 3. gr. og 6. mgr. 16. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í sumum efnablöndum, sem eru leyfðar sem aukefni í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1831/2003, er tæknilegum
aukefnum og öðrum efnum eða vörum bætt við til að hafa áhrif á virka efnið sem er í efnablöndunni, t.d. stöðga
eða staðla það, til að auðvelda meðhöndlun eða íblöndun þess í fóður. Þessi tæknilegu aukefni eða önnur efni
eða vörur geta til dæmis aukið fljótanleika eða einsleitni eða dregið úr rykmyndun virka efnisins. Sérstök
samsetning leyfðra aukefna úr efnablöndum mun því vera breytileg eftir forsendunum fyrir notkun þessara
efnablandna. Tæknilegu aukefnunum eða öðrum efnum eða vörum sem bætt er við til að viðhalda heilleika
virka efnisins er þó ekki ætlað að hafa áhrif á fóðrið sem fær efnablönduna.

2)

Með tilliti til þess að tækniframfarir stuðla að þróun nýrra efnablandna þykir rétt að íhuga betur sérstaka eiginleika
aukefna úr efnablöndum og til að auka gagnsæi og skýrleika við setningu þeirra á markað án þess að hafa áhrif á
hugverkaréttindi í tengslum við samsetningu forblandna sem innihalda slík aukefni.

3)

Einkum þykir rétt að setja í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1831/2003 fram frekari kröfur um merkingar fyrir
þessa tegund aukefna og fyrir forblöndur sem innihalda þau efni þannig að hægt sé að staðfesta að tæknilegu
aukefnin, sem notuð eru í efnablöndu, séu leyfð í fyrirhuguðum tilgangi og að þessi aukefni hafi aðeins áhrif á
virka efnið í efnablöndunni.

4)

Þó að upplýsingarnar sem skipta mestu máli ættu að vera á umbúðunum eða ílátinu sem geymir aukefnið eða
forblönduna hafa tækniframfarir einnig gert kleift að nálgast upplýsingar um samsetningu efnablandnanna með
sveigjanlegri og ódýrari hætti á annan skriflegan máta. Þetta er í samræmi við skilgreininguna á merkingum sem
kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 767/2009 (2).

5)

Stjórnendur fóðurfyrirtækja ættu að geta veitt upplýsingar um samsetningu efnablandnanna sem settar eru á markað
þar sem slíkar upplýsingar gera endanlega notandanum eða kaupandanum kleift að taka upplýsta ákvörðun, gerir
kleift að framkvæma viðeigandi áhættumat og eflir sanngirni í viðskiptum.

6)

Þessar viðbótarkröfur um merkingar og upplýsingar ættu að gilda eingöngu um aukefni sem tilheyra flokkunum sem
um getur í a-, b- og c-lið 1. mgr. 6. gr. í reglugerð (EB) nr. 1831/2003. Þegar slík aukefni eru leyfð sem efnablöndur
er aðeins verið að leyfa virka efnið en ekki aðra efnisþætti efnablandnanna sem geta verið breytilegir.

7)

Til að koma í veg fyrir óæskileg áhrif á heilbrigði manna, dýraheilbrigði eða umhverfið ættu stjórnendur fóðurfyrirtækja
að tryggja að það sé eðlisefnafræðilegt og líffræðilegt samhæfi milli efnisþáttanna í efnablöndunni sem er sett á
markað og notuð.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 58, 3.3.2015, bls. 46. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 138/2015 frá 11. júní 2015
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.
2
( ) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 767/2009 frá 13. júlí 2009 um setningu fóðurs á markað og notkun þess, um breytingu á reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 79/373/EBE, tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 80/511/EBE,
tilskipunum ráðsins 82/471/EBE, 83/228/EBE, 93/74/EBE, 93/113/EB og 96/25/EB og á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/217/EB. Stjtíð. ESB
L 229, 1.9.2009, bls. 1.
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8)

Því ætti að breyta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1831/2003 um sértækar kröfur um merkingar fyrir tiltekin
aukefni og forblöndur og IV. viðauka sömu reglugerðar um almenn notkunarskilyrði, til að taka tillit til tækniframfara
og þróunar á sviði vísinda varðandi aukefni úr efnablöndum.

9)

Þörf er á umbreytingartímabili til að komast hjá röskun að því er varðar setningu á markað og notkun á aukefnum,
sem fyrir eru, úr efnablöndum og á fóðri sem inniheldur þær, svo að hægt sé að nota þau þar til birgðir eru uppurnar.

10) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Breytingar á III. og IV. viðauka
Ákvæðum III. og IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
2. gr.
Umbreytingarákvæði
Aukefni úr efnablöndum og forblöndur sem innihalda slík aukefni sem eru framleidd og merkt fyrir 23. mars 2017
í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1831/2003, eins og hún var fyrir 23. mars 2015, 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 2. mars 2015.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER
forseti.

____________
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VIÐAUKI
Ákvæðum III. og IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er breytt sem hér segir:
1) Í stað III. viðauka komi eftirfarandi:

“III. VIÐAUKI
1.

SÉRTÆKAR KRÖFUR UM MERKINGAR FYRIR TILTEKIN AUKEFNI OG FORBLÖNDUR
a) Dýraræktaraukefni, hníslalyf og vefsvipungalyf:
— síðasti dagur ábyrgðar eða geymsluþols frá framleiðsludegi,
— leiðbeiningar um notkun og
— styrkur.
b) Ensím, til viðbótar við fyrrgreindar upplýsingar:
— sérheiti virks efnisþáttar eða virkra efnisþátta með tilliti til ensímvirkni þeirra, í samræmi við leyfið sem var veitt,
— auðkennisnúmer Alþjóðasamtaka um lífefnafræði (e. International Union of Biochemistry) og
— í stað styrks: virknieiningar (virknieiningar í hverju grammi eða í hverjum millilítra).
c) Örverur:
— síðasti dagur ábyrgðar eða geymsluþols frá framleiðsludegi,
— leiðbeiningar um notkun,
— auðkennisnúmer stofns og
— þyrpingafjöldi á hvert gramm.
d) Næringaraukefni:
— innihald virkra efna og
— síðasti dagur ábyrgðar þessa innihalds eða geymsluþols frá framleiðsludegi.
e) Tæknileg aukefni og skynræn aukefni að undanskildum bragðefnum:
— innihald virkra efna.
f)

Bragðefni:
— íblöndunarhlutfall í forblöndum.

2.

VIÐBÓTARKRÖFUR UM MERKINGAR OG UPPLÝSINGAR FYRIR TILTEKIN AUKEFNI ÚR EFNABLÖNDUM OG
FORBLÖNDUM SEM INNIHALDA SLÍKAR EFNABLÖNDUR
a) Aukefni sem tilheyra flokkunum sem um getur í a-, b- og c-lið 1. mgr. 6. gr. og eru úr efnablöndum:
i.

upplýsingar á umbúðunum eða ílátinu um sérheiti, kenninúmer og magn allra tæknilegra aukefna sem efnablandan
inniheldur þar sem hámarksgildi er fastsett í viðkomandi leyfi,

ii. eftirfarandi upplýsingar sem miðlað er skriflega eða sem fylgja efnablöndunni:
— sérheiti og kenninúmer allra tæknilegra aukefna sem efnablandan inniheldur og
— heiti allra annarra efna eða vara sem efnablandan inniheldur, tilgreind í lækkandi röð miðað við þyngd.
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b) Forblöndur sem innihalda aukefni sem tilheyra flokkunum sem um getur í a-, b- og c-lið 1. mgr. 6. gr. og eru úr efnablöndum:
i.

ef við á: upplýsingar á umbúðunum eða ílátinu um að forblandan innihaldi tæknileg aukefni í aukefnablöndum þar sem
hámarksgildi er fastsett í viðkomandi leyfi,

ii. að beiðni kaupanda eða notanda: upplýsingar um sérheiti, kenninúmer og upplýsingar um magn tæknilegu aukefnanna,
sem um getur í i. lið í þessum lið, í aukefnablöndunni.“
2) Eftirfarandi 5. liður bætist við í IV. viðauka:
„5. Tæknileg aukefni eða önnur efni eða vörur sem eru í aukefnum úr efnablöndum skulu eingöngu breyta eðlisefnafræðilegum
eiginleikum virka efnisins í efnablöndunni og notuð í samræmi við leyfisskilyrði þeirra þar sem slík ákvæði eru sett.
Eðlisefnafræðilegt og líffræðilegt samhæfi milli efnisþátta blöndunnar skal tryggt með tilliti til þeirra áhrifa sem sóst er eftir.“

____________
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EØS-tillegget
Den europeiske
unions tidende
EES-viðbætir
viðtilStjórnartíðindi
Evrópusambandsins

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/391

xx.1.2014
20.8.2015

2015/EES/46/43

frá 9. mars 2015
um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til þroskunar og
heilbrigðis barna (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1924/2006 frá 20. desember 2006 um næringar- og
heilsufullyrðingar er varða matvæli (1), einkum 3. mgr. 17. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1924/2006 eru heilsufullyrðingar er varða matvæli bannaðar nema framkvæmdastjórnin
leyfi þær í samræmi við þá reglugerð og að þær séu á lista yfir leyfðar fullyrðingar.

2)

Í reglugerð (EB) nr. 1924/2006 er einnig kveðið á um að stjórnendur matvælafyrirtækja geti sent lögbæru landsyfirvaldi
aðildarríkis umsóknir um leyfi fyrir heilsufullyrðingum. Lögbæra landsyfirvaldið skal framsenda tækar umsóknir til
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu, hér á eftir nefnd „Matvælaöryggisstofnunin“.

3)

Þegar Matvælaöryggisstofnuninni hefur borist umsókn skal hún tilkynna það hinum aðildarríkjunum og fram
kvæmdastjórninni án tafar og skila áliti á viðkomandi heilsufullyrðingu.

4)

Framkvæmdastjórnin skal ákveða hvort heilsufullyrðingar skuli leyfðar, að teknu tilliti til álits Matvælaöryggis
stofnunarinnar.

5)

Í kjölfar umsóknar frá Specialised Nutrition Europe (áður European Dietetic Food Industry Association), sem lögð
var fram skv. b-lið 1. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1924/2006, var Matvælaöryggisstofnunin beðin um að skila
áliti á heilsufullyrðingu sem varðar beta-palmítat og þátt þess í að mýkja hægðir (spurning nr. EFSA-Q-2008-174)(2).
Fullyrðingin, sem umsækjandinn lagði til, var m.a. svohljóðandi: „Viðbót beta-palmítats á þátt í að mýkja þéttleika
hægða sem stuðlar að aukinni tíðni þeirra“.

6)

Með hliðsjón af framlögðum gögnum komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu í áliti sínu, sem
barst framkvæmdastjórninni og aðildarríkjunum 21. febrúar 2014, að ekki hafi verið sýnt fram á orsakatengsl
milli neyslu beta-palmítats og mýkri hægða. Þar eð fullyrðingin uppfyllir ekki kröfurnar í reglugerð (EB) nr.
1924/2006 ætti ekki að leyfa hana.

7)

Í kjölfar umsóknar frá Specialised Nutrition Europe, sem lögð var fram skv. b-lið 1. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1924/2006, var Matvælaöryggisstofnunin beðin um að skila áliti á heilsufullyrðingu sem varðar áhrif kólíns
og „þroskun heila“ (spurning nr. EFSA-Q-2008-134 (3)). Fullyrðingin, sem umsækjandinn lagði til, var m.a.
svohljóðandi: „Kólín er nauðsynlegt fyrir þroskun heila ungbarna og smábarna frá fæðingu til þriggja ára aldurs“.

8)

Með hliðsjón af framlögðum gögnum komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu í áliti sínu, sem
barst framkvæmdastjórninni og aðildarríkjunum 5. maí 2014, að fullyrtu áhrifin, „þroskun heila“ ungbarna og
smábarna frá fæðingu til þriggja ára aldurs í tengslum við kólín í fæðu, hafi ekki verið nægilega skilgreind til
að hægt væri að framkvæma vísindalegt mat. Matvælaöryggisstofnunin taldi einkum að út frá þeim tilvísunum
sem umsækjandinn lagði fram væri ekki mögulegt að ákvarða lífeðlisfræðilega starfsemi taugakerfisins sem er
viðfangsefni heilsufullyrðingarinnar og því séu fullyrtu áhrifin almenn og ósértæk. Þar eð fullyrðingin uppfyllir
ekki kröfurnar í reglugerð (EB) nr. 1924/2006 ætti ekki að leyfa hana.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 65, 10.3.2015, bls. 15. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 145/2015 frá 11. júní 2015
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 404, 30.12.2006, bls. 9.
(2) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(2), 3578.
(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(5), 3651.
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Í kjölfar umsóknar frá Specialised Nutrition Europe, sem lögð var fram skv. b-lið 1. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1924/2006, var Matvælaöryggisstofnunin beðin um að skila áliti á heilsufullyrðingu sem varðar „flókin kolvetni“
og „stuðlar að saðningu“ (spurning nr. EFSA-Q-2008-131 (4)). Fullyrðingin, sem umsækjandinn lagði til, var m.a.
svohljóðandi: „Flókin kolvetni stuðla að saðningu“.

10) Með hliðsjón af framlögðum gögnum komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu í áliti sínu, sem barst
framkvæmdastjórninni og aðildarríkjunum 5. maí 2014, að ekki hefði verið sýnt fram á orsakatengsl milli neyslu
„flókinna kolvetna“ og góðra, lífeðlisfræðilegra áhrifa fyrir ungbörn og smábörn (frá fæðingu til þriggja ára aldurs).
Að mati Matvælaöryggisstofnunarinnar lagði umsækjandinn ekki fram gögn til að sýna fram á að aukin saðning hafi
góð, lífeðlisfræðileg áhrif fyrir ungbörn og smábörn. Þar eð fullyrðingin uppfyllir ekki kröfurnar í reglugerð (EB) nr.
1924/2006 ætti ekki að leyfa hana.
11) Í samræmi við 28. gr. (6. mgr.) reglugerðar (EB) nr. 1924/2006 má halda áfram að nota heilsufullyrðingar, sem vísað
er til í 14. gr. (b-lið 1. mgr.) reglugerðarinnar og sem ekki eru leyfilegar samkvæmt ákvörðun í samræmi við 17. gr.
(3. mgr.) reglugerðar (EB) nr. 1924/2005, í sex mánuði eftir að slík ákvörðun er tekin, að því gefnu að umsóknin um
leyfið hafi verið lögð fram fyrir 19. janúar 2008. Þar eð heilsufullyrðingarnar, sem eru settar fram í viðaukanum við
þessa reglugerð, uppfylla ofangreind skilyrði ætti umbreytingartímabilið, sem mælt er fyrir um í þeirri grein, að gilda.
12) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
1) Heilsufullyrðingarnar, sem settar eru fram í viðaukanum við þessa reglugerð, skal ekki færa á lista Sambandsins yfir
leyfðar fullyrðingar sem kveðið er á um í 1. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1924/2006.
2) Þó má halda áfram að nota heilsufullyrðingar, sem um getur í 1. mgr. og hafa verið notaðar fyrir gildistöku þessarar
reglugerðar, að hámarki í sex mánuði frá gildistöku þessarar reglugerðar.
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 9. mars 2015.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER
forseti.
____________

(4)

Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(5), 3652.

Nr. 46/826

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

20.8.2015

VIÐAUKI
Heilsufullyrðingar sem hefur verið hafnað

Umsókn – viðeigandi ákvæði reglugerðar (EB)
nr. 1924/2006

Næringarefni, annað
efni, matvæli eða
matvælaflokkur

Fullyrðing

Tilvísunarnúmer
álits Matvæla
öryggisstofnunar
Evrópu

Heilsufullyrðing sem varðar b-lið 1. mgr. 14. gr.
og vísar til þroskunar og heilbrigðis barna

Beta-palmítat

Viðbót beta-palmítats á þátt í að mýkja
þéttleika hægða sem stuðlar að aukinni
tíðni þeirra

Q-2008-174

Heilsufullyrðing sem varðar b-lið 1. mgr. 14. gr.
og vísar til þroskunar og heilbrigðis barna

Kólín

Kólín er nauðsynlegt fyrir þroskun heila
ungbarna og smábarna frá fæðingu til
þriggja ára aldurs

Q-2008-134

Heilsufullyrðing sem varðar b-lið 1. mgr. 14. gr.
og vísar til þroskunar og heilbrigðis barna

„Flókin kolvetni“

Flókin kolvetni stuðla að saðningu

Q-2008-131
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/403
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2015/EES/46/44

frá 11. mars 2015
um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1925/2006 að því er
varðar tegundir af ættkvísl vöndla (Ephedra) og jóhimbu (Pausinystalia yohimbe (K. Schum)
Pierre ex Beille) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1925/2006 frá 20. desember 2006 um íblöndun vítamína og
steinefna og tiltekinna annarra efna í matvæli (1), einkum 2. mgr. 8. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Samkvæmt 2. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1925/2006 getur aðildarríki farið fram á að framkvæmdastjórnin
hefji málsmeðferð til að færa efni eða innihaldsefni, sem í eru önnur efni en vítamín eða steinefni, á skrá í
III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1925/2006 þar sem skráð eru þau efni sem eru bönnuð, sæta takmörkunum
eða eru í athugun í Sambandinu með tilliti til notkunar í matvæli, ef efnið tengist hugsanlegri áhættu fyrir
neytendur í skilningi 1. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1925/2006.

2)

Hinn 7. september 2009 sendi Þýskaland beiðni til framkvæmdastjórnarinnar varðandi hugsanleg skaðleg áhrif
í tengslum við inntöku á jóhimbu (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) og tegundum af ættkvísl
vöndla (Ephedra) og efnablöndum þeirra, og bað framkvæmdastjórnina að hefja ferlið skv. 8. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1925/2006 fyrir þessi tvö efni.

3)

Beiðni Þýskalands uppfyllti nauðsynleg skilyrðin og kröfur sem mælt er fyrir um í 3. og 4. gr. framkvæmdarreglugerðar
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 307/2012 (2).

4)

Hinn 9. september 2011 bað framkvæmdastjórnin Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggis
stofnunin) um að meta öryggi við notkun tegunda af ættkvísl vöndla (Ephedra) og jóhimbu (Pausinystalia yohimbe
(K. Schum) Pierre ex Beille) í matvæli.

5)

Hinn 3. júlí 2013 samþykkti Matvælaöryggisstofnunin vísindalegt álit um mat á öryggi við notkun jóhimbu
(Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)(3). Hún komst að þeirri niðurstöðu að efnafræðilegir og
eiturefnafræðilegir eiginleikar jóhimbubarkar og efnablandna hans, sem eru notuð í matvæli, sem koma úr
tegundinni Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille), nægi ekki til að komast að niðurstöðu varðandi
öryggi þeirra sem innihaldsefna í matvæli. Matvælaöryggisstofnunin gat því ekki veitt ráðgjöf varðandi daglega
inntöku á jóhimbuberki og efnablöndum hans sem gefi ekki tilefni til áhyggna varðandi heilbrigði manna.

6)

Hinn 6. nóvember 2013 samþykkti Matvælaöryggisstofnunin vísindalegt álit um öryggismat á tegundum af
ættkvísl vöndla (Ephedra) til notkunar í matvæli (4). Hún komst að því að þó að ekki væri skráð að matvæli, sem
innihalda jurt af ættkvísl vöndla (Ephedra) og efnablöndur hennar, væru sett á markað á smásölustöðum í Evrópu
væri auðveldlega hægt að kaupa á Netinu fæðubótarefni sem innihalda jurtir af ættkvísl vöndla (Ephedra) eða
efnablöndur þeirra sem eru venjulega notaðar í tengslum við þyngdartap og íþróttir. Matvælaöryggisstofnunin
komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri hægt að útiloka að neytendur gætu keypt jurtate úr jurt af ættkvísl
vöndla (Ephedra) á Netinu. Þar eð jurt af ættkvísl vöndla (Ephedra) og efnablöndur hennar eru nánast eingöngu
settar á markað sem fæðubótarefni reiknaði Matvælaöryggisstofnunin út hugsanleg váhrifastig fyrir jurtina út
frá fæðubótarefnunum. Hún komst að þeirri niðurstöðu að jurt af ættkvísl vöndla (Ephedra) og efnablöndur
hennar í fæðubótarefnum geti leitt til váhrifa af völdum heildarmagns beiskjuefna eða efedríns úr Ephedra sem
fellur innan við eða getur farið yfir lækningaskammtabilið fyrir einstaka beiskjuefni eða efedrín úr Ephedra í
lyfjum.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 67, 12.3.2015, bls. 4. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 145/2015 frá 11. júní 2015
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 404, 30.12.2006, bls. 26.
(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 307/2012 frá 11. apríl 2012 um framkvæmdarreglur vegna beitingar 8. gr. reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1925/2006 um íblöndun vítamína og steinefna og tiltekinna annarra efna í matvæli (Stjtíð. ESB L 102, 12.4.2012,
bls. 2).
3
( ) Nefnd Matvælaöryggisstofnunar Evrópu um aukefni í matvælum og næringarefni sem bætt er við matvæli; „Scientific Opinion on the evaluation of the
safety in use of Yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille).“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(7), 3302.
(4) Nefnd Matvælaöryggisstofnunar Evrópu um aukefni í matvælum og næringarefni sem bætt er við matvæli; „Scientific Opinion on safety evaluation of
Ephedra species for use in food.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(11), 3467.
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7)

Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að þar eð viðunandi gögn um eiturhrif væru ekki til staðar gæti
hún ekki veitt ráðgjöf varðandi daglega inntöku á jurt af ættkvísl vöndla (Ephedra) og efnablöndum hennar úr öllum
matvælum sem gæfi ekki tilefni til áhyggna varðandi heilbrigði manna. Engu að síður komst hún að þeirri niðurstöðu
að váhrif af völdum heildarmagns beiskjuefna eða efedríns úr Ephedra í matvælum, einkum í fæðubótarefnum, gætu
leitt til alvarlegra skaðlegra áhrifa á hjarta- og æðakerfið og miðtaugakerfið (s.s. háþrýstings og slags), sem gætu
orðið meiri í samsetningu með koffíni. Því hefur notkun jurtar af ættkvísl vöndla (Ephedra) og efnablanda hennar,
sem innihalda beiskjuefni úr Ephedra, í matvælum verulega áhættu í för með sér fyrir heilbrigði manna.

8)

Framkvæmdastjórninni bárust engar athugasemdir frá hagsmunaaðilum eftir að Matvælaöryggisstofnunin birti álit
sitt um tegundir af ættkvísl vöndla (Ephedra) og um jóhimbu (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille).

9)

Þar eð notkun á jóhimbu (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) og efnablöndum hennar í matvæli
getur haft skaðleg áhrif á heilbrigði, en vísindaleg óvissa ríkir áfram, ætti að setja efnið í athugun hjá Sambandinu
og af þeim sökum ætti að skrá það í C-hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1925/2006. Af þessum sökum ættu
ákvæði landslaga, sem gilda um notkun jóhimbu (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) í matvæli, að
gilda áfram meðan efnið er í athugun hjá Sambandinu og meðan beðið er ákvörðunar um hvort leyfa eigi notkun
efnisins eða færa það inn í A- eða B-hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1925/2006 í lok athugunartímabilsins.

10) Að teknu tilliti til verulegs öryggisvanda sem tengist notkun jurtar af ættkvísl vöndla (Ephedra) og efnablandna
hennar í matvæli, einkum að því er varðar váhrif af völdum beiskjuefna Ephedra sem eru í fæðubótarefnum og að
teknu tilliti til þess að ekki var hægt að fastsetja daglega inntöku á jurt af ættkvísl vöndla (Ephedra) og efnablöndum
hennar, sem gefur ekki tilefni til áhyggna varðandi heilbrigði manna, ætti að banna notkun efnisins í matvæli. Því
ætti að skrá jurt af ættkvísl vöndla (Ephedra) og efnablöndur hennar í A-hluta III. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 1925/2006.
11) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Ákvæðum III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1925/2006 er breytt sem hér segir:
1)

Í A-hluta bætist eftirfarandi færsla við:
„Jurt af ættkvísl vöndla (Ephedra) og efnablöndur hennar sem eiga uppruna að rekja til tegunda af ættkvísl vöndla
(Ephedra)“

2)

Í C-hluta bætist eftirfarandi færsla við:
„Jóhimbubörkur og efnablöndur hans sem eiga uppruna að rekja til jóhimbu (Pausinystalia yohimbe (K. Schum)
Pierre ex Beille)“
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. mars 2015.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER
forseti.

____________

20.8.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/414

Nr. 46/829

2015/EES/46/45

frá 12. mars 2015
um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/46/EB að því er varðar (6S)-5metýltetrahýdrófólínsýru, glúkósamínsalt sem er notað við framleiðslu fæðubótarefna (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/46/EB frá 10. júní 2002 um samræmingu laga aðildarríkjanna
um fæðubótarefni (1), einkum 5. mgr. 4. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Í II. viðauka við tilskipun 2002/46/EB er tekin saman skrá yfir vítamín og steinefni, og form hvers þeirra, sem nota
má við framleiðslu fæðubótarefna. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1170/2009 (2) kom í stað I. og
II. viðauka við tilskipun 2002/46/EB.

2)

Samkvæmt 14. gr. tilskipunar 2002/46/EB skal samþykkja ákvæði um vítamín og steinefni í fæðubótarefnum, sem
kunna að hafa áhrif á lýðheilsu, að höfðu samráði við Matvælaöryggisstofnun Evrópu („Matvælaöryggisstofnunin“).

3)

Í kjölfar beiðni um að bæta (6S)-5-metýltetrahýdrófólínsýru, glúkósamínsalti sem fólatgjafa við skrána, sem sett er
fram í II. viðauka við tilskipun 2002/46/EB, samþykkti Matvælaöryggisstofnunin vísindalegt álit 11. september 2013
um (6S)-5-metýltetrahýdrófólínsýru, glúkósamínsalt sem fólatgjafa sem er bætt í fæðubótarefni vegna næringar
markmiða og lífaðgengileika fólats af þessum uppruna (3).

4)

Af áliti Matvælaöryggisstofnunarinnar má ráða að notkun á (6S)-5-metýltetrahýdrófólínsýru, glúkósamínsalti sem
fólatgjafa í fæðubótarefni sé ekki öryggisvandi.

5)

Að fengnu jákvæðu áliti Matvælaöryggisstofnunarinnar ætti að bæta (6S)-5-metýltetrahýdrófólínsýru, glúkósamínsalti
við skrána sem sett er fram í II. viðauka við tilskipun 2002/46/EB.

6)

(6S)-5-metýltetrahýdrófólínsýra, glúkósamínsalt er nýtt innihaldsefni í matvælum sem heimilað var að setja á markað
með framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/154/ESB (4).

7)

Samráð var haft við hagsmunaaðila fyrir milligöngu ráðgjafahópsins um matvælaferlið og heilbrigði dýra og plantna
og tekið var tillit til þeirra athugasemda sem fengust.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 68, 13.3.2015, bls. 26. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 145/2015 frá 11. júní 2015
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. EB L 183, 12.7.2002, bls. 51.
2
( ) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1170/2009 frá 30. nóvember 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/46/EB og
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1925/2006 að því er varðar skrár yfir vítamín og steinefni, sem bæta má í matvæli, og form þeirra, þ.m.t.
fæðubótarefni (Stjtíð. ESB L 314, 1.12.2009, bls. 36).
3
( ) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(10): 3358.
(4) Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/154/ESB frá 19. mars 2014 um leyfi til að setja (6S)-5-metýltetrahýdrófólínsýru, glúkósamínsalt
á markað sem nýtt innihaldsefni í matvælum samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 258/97 (Stjtíð. ESB L 85, 21.3.2014, bls. 10).
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8)

Því ber að breyta tilskipun 2002/46/EB til samræmis við það.

9)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Í A-þætti II. viðauka við tilskipun 2002/46/EB bætist við eftirfarandi c-liður undir fyrirsögn 10 (FÓLAT):
„c) (6S)-5-metýltetrahýdrófólínsýra, glúkósamínsalt“
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 12. mars 2015.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER
forseti.

____________

20.8.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/463

Nr. 46/831

2015/EES/46/46

frá 19. mars 2015
um breytingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 231/2012 um nákvæmar skilgreiningar á
aukefnum í matvælum sem eru tilgreind í II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er varðar nákvæmar skilgreiningar á
pólývínýlalkóhóli (E 1203) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
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 14. gr.,
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 reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 (3) er mælt fyrir um nákvæmar skilgreiningar á aukefnum
í matvælum sem eru tilgreind í II. og III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008.

2)

Þessar nákvæmu skilgreiningarnar má uppfæra í samræmi við sameiginlegu málsmeðferðina sem um getur í 1. mgr.
3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1331/2008, annaðhvort að frumkvæði framkvæmdastjórnarinnar eða í kjölfar umsóknar.

3)

Hinn 7. september 2011 var lögð fram umsókn um breytingu á nákvæmum skilgreiningum varðandi matvælaaukefnið
pólývínýlalkóhól (E 1203). Umsóknin var gerð aðgengileg fyrir aðildarríkin skv. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1331/2008.

4)

Núgildandi nákvæm skilgreining að því er varðar leysni matvælaaukefnisins pólývínýlalkóhóls (E 1203) er á þessa
leið: „Leysanlegt í vatni, torleysanlegt í etanóli“. Stofnun heilsu- og neytendaverndar Sameiginlegrar rannsóknar
miðstöðvar framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins framkvæmdi rannsókn á leysni pólývínýlalkóhóls (4) til þess
að uppfæra gögn um leysni í fyrirliggjandi nákvæmum skilgreiningum Sambandsins um leysni þess í etanóli.

5)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) lagði mat á niðurstöður leysniprófunar
með pólývínýlalkóhóli, sem stofnun heilsu- og neytendaverndar framkvæmdi, og upplýsingarnar sem umsækjandinn
lagði fram (5). Matvælaöryggisstofnunin telur að breytingin á nákvæmu skilgreiningunni á leysni pólývínýlalkóhóls
í etanóli hafi ekki áhrif á öryggi pólývínýlalkóhóls sem matvælaaukefnis.

6)

Að teknu tilliti til framlagðrar umsóknar, rannsóknanna sem stofnun heilsu- og neytendaverndar framkvæmdi og
mats Matvælaöryggisstofnunarinnar er rétt að breyta lýsingunni á leysni matvælaaukefnisins pólývínýlalkóhóls (E
1203) í etanóli (≥ 99.8%) í „nánast óleysanlegt eða óleysanlegt“.

7)

Því ætti að breyta reglugerð (ESB) nr. 231/2012 til samræmis við það.

8)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 231/2012 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 76, 20.3.2015, bls. 42. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 146/2015 frá 11. júní 2015
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) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 frá 9. mars 2012 um nákvæmar skilgreiningar á aukefnum í matvælum sem eru tilgreind í II.
og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 (Stjtíð ESB L 83, 22.3.2012, bls. 1).
(4) João F. A. Lopes og Catherine Simoneau, 2014. Solubility of Polyvinyl Alcohol in Ethanol. EFSA supporting publication 2013:EN-483, 20 bls.
(5) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(9), 3820.
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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 19. mars 2015.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER
forseti.
_______

VIÐAUKI

Í stað nákvæmu skilgreiningarinnar um leysni í færslunni fyrir E 1203, pólývínýlalkóhól, í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 231/2012
komi eftirfarandi:
Leysni

Leysanlegt í vatni, nánast óleysanlegt eða óleysanlegt í etanóli (≥ 99.8%)

__________________

20.8.2015
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/537

Nr. 46/833

2015/EES/46/47

frá 31. mars 2015
um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er
varðar notkun álsetlitarefna úr kókíníli, karmínsýru, karmínum (E 120) í sérfæði sem er notað í
sérstökum læknisfræðilegum tilgangi (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

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 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)

Uppfæra má skrá Evrópusambandsins yfir matvælaaukefni í samræmi við sameiginlegu málsmeðferðina sem um
getur í 1. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1331/2008 (2), annaðhvort að frumkvæði fram
kvæmdastjórnarinnar eða í kjölfar umsóknar.

3)

Í áliti sínu frá 22. maí 2008 (3) mælti Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd „Matvælaöryggisstofnunin“)
með því að minnka þolanlega, vikulega inntöku á áli niður í 1 mg/kg líkamsþyngdar á viku. Að auki taldi Matvæla
öryggisstofnunin að stórneytendur í verulegum hluta Sambandsins, einkum börn, fari yfirleitt yfir endurskoðaða
þolanlega, vikulega inntöku. Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 380/2012 (4) var skilyrðum fyrir
notkun matvælaaukefna sem innihalda ál, þ.m.t. álsetlitarefni, og magninu sem er heimilt að nota breytt í því skyni
að tryggja að ekki sé farið yfir endurskoðaða, þolanlega, vikulega inntöku.

4)

Í reglugerð (ESB) nr. 380/2012 er kveðið á um að álsetlitarefni, sem eru tilreidd úr öllum litum sem eru skráðir
í töflu 1 í B-hluta II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008, séu leyfð til 31. júlí 2014. Frá 1. ágúst 2014 eru
einungis álsetlitarefni, sem eru tilreidd úr litunum sem eru skráðir í töflu 3 í A-hluta II. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 1333/2008, leyfð og einungis í þeim matvælaflokkum þar sem ákvæði um hámarksgildi fyrir ál sem kemur úr
setlitarefnum eru skýrt tilgreind í E-hluta þess viðauka.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 88, 1.4.2015, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 146/2015 frá 11. júní 2015
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
( ) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1331/2008 frá 16. desember 2008 um sameiginlega málsmeðferð við leyfisveitingu fyrir aukefni í mat
vælum, ensím í matvælum og bragðefni í matvælum (Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 1).
(3) Vísindalegt álit sérfræðinganefndar um aukefni í matvælum, bragðefni, hjálparefni við vinnslu og efni sem komast í snertingu við matvæli um öryggi áls
sem tekið er inn með fæðu (Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2008) 754, bls. 1).
(4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 380/2012 frá 3. maí 2012 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1333/2008 að því er varðar skilyrði fyrir notkun matvælaaukefna sem innihalda ál og magnið sem er heimilt að nota (Stjtíð. ESB L 119, 4.5.2012,
bls. 14).
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5)

Umsókn um rýmkun á notkun álsetlitarefna úr kókíníli, karmínsýru, karmínum (E 120) í sérfæði sem er notað í
sérstökum læknisfræðilegum tilgangi var lögð fram 30. október 2013 og hefur verið gerð aðgengileg aðildarríkjunum
skv. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1331/2008. Með þessari umsókn var óskað eftir því að fastsetja hámarksgildi fyrir
ál sem kemur úr álsetlitarefnum úr kókíníli, karmínsýru, karmínum í þessum matvælum. Óskað var eftir rýmkun á
notkun í sérfæði sem er notað í sérstökum læknisfræðilegum tilgangi sem er ekki ætlað fyrir ungbörn og smábörn.
Við meðhöndlun umsóknarinnar var gefinn sérstakur gaumur að hugsanlegum váhrifum af völdum áls í því skyni að
grafa ekki undan ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 380/2012.

6)

Í álsetlitarefnum er leysiliturinn gerður óleysanlegur og hann hefur aðra eiginleika en sambærilegur leysilitur (t.d.
bættan stöðugleika gagnvart ljósi, pH-gildi og hita sem kemur í veg fyrir að liturinn smitist og gefur annarskonar
litbrigði) sem fyrir vikið gerir setlitarefnið hentugt við tiltekna sértæka tæknilega notkun. Álsetlitarefni úr kókíníli,
karmínsýru, karmínum henta til að uppfylla tæknilega þörf fljótandi, hitameðhöndlaðs sérfæðis sem er notað í
sérstökum læknisfræðilegum tilgangi.

7)

Sérfæði sem er notað í sérstökum læknisfræðilegum tilgangi er skilgreint í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
1999/21/EB (5) sem flokkur matvæla til sérstakra, næringarlegra nota, sem eru sérframleidd eða -blönduð og ætluð
til sérfæðismeðferðar fyrir sjúklinga og til að nota undir eftirliti læknis. Þeim er ætlað að fullnægja að öllu leyti eða
að hluta næringarþörf sjúklinga sem hafa takmarkaða eða skerta getu, eða röskun á getu, til að neyta, melta, taka
upp, vinna úr eða skilja út venjuleg matvæli eða tiltekin næringarefni þeirra eða umbrotsefni, eða sem hafa aðrar
næringarþarfir sem ákvarðast af heilsufarsástandi og ekki er unnt að koma fyrir sérfæðismeðferð fyrir með því að
breyta eingöngu venjulegu mataræði, með neyslu annarra matvæla til sérstakra, næringarlegra nota eða samblandi af
þessu tvennu.

8)

Að teknu tilliti til gagna úr yfirgripsmiklum gagnagrunni Matvælaöryggisstofnunar Evrópu um fæðuneyslu (6)
um neyslu á sérfæði sem er notað í sérstökum læknisfræðilegum tilgangi og að því gefnu að það innihaldi ál við
hámarksgildið 3 mg/kg eru váhrif af völdum áls úr þessum matvælum vel undir þolanlegri vikulegri inntöku,
1 mg/kg líkamsþyngdar á viku, bæði fyrir fullorðna og börn. Að teknu tilliti til þess að váhrif af völdum áls úr annars
konar fæðugjöfum er takmörkuð, einkum ef um er að ræða matvæli sem ætlað er að fullnægja fæðuþörf að öllu leyti,
er því ekki búist við að sjúklingar, sem neyta sérfæðis sem er notað í sérstökum læknisfræðilegum tilgangi, fari yfir
þolanlega vikulega inntöku.

9)

Samkvæmt 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1331/2008 skal framkvæmdastjórnin leita álits Matvælaöryggis
stofnunarinnar áður en hún uppfærir skrá Evrópusambandsins yfir matvælaaukefni, sem sett er fram í II. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 1333/2008, nema þegar ólíklegt er að slík uppfærsla hafi áhrif á heilbrigði manna. Þar eð rýmkun
á notkun álsetlitarefna úr kókíníli, karmínsýru, karmínum telst uppfærsla á þeirri skrá, sem ólíklegt er að hafi áhrif á
heilbrigði manna, er ekki nauðsynlegt að leita álits Matvælaöryggisstofnunarinnar.

10) Því ætti að breyta II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 til samræmis við það.

11) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
(5)
(6)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/21/EB frá 25. mars 1999 um sérfæði sem er notað í sérstökum læknisfræðilegum tilgangi (Stjtíð. EB L 91,
7.4.1999, bls. 29).
http://www.efsa.europa.eu/en/datexfoodcdb/datexfooddb.htm
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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 31. mars 2015.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
Jean-Claude JUNCKER
____________
VIÐAUKI
Ákvæðum E-hluta II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er breytt sem hér segir:
1) Í stað færslunnar fyrir III. flokk í matvælaflokki 13.2. Sérfæða sem er notuð í sérstökum læknisfræðilegum tilgangi eins og skilgreint
er í tilskipun 1999/21/EB (að undanskildum vörum í matvælaflokki 13.1.5) komi eftirfarandi:

„III. flokkur

Litarefni með samsett hámarksgildi

50

(88)“

2) Í matvælaflokki 13.2. Sérfæða sem er notuð í sérstökum læknisfræðilegum tilgangi eins og skilgreint er í tilskipun 1999/21/EB (að
undanskildum vörum í matvælaflokki 13.1.5) bætist eftirfarandi neðanmálsgrein við:
„(88): Hámarksgildi fyrir ál sem kemur úr álsetlitarefnum úr E 120 kókíníli, karmínsýru, karmínum er
3 mg/kg, einungis í fljótandi, hitameðhöndluðum vörum. Ekki má nota önnur álsetlitarefni. Að því er
varðar g-lið 1. mgr. 22. gr. reglugerðar (EB) nr. 1333/2008 gildir þetta gildi frá 1. febrúar 2013.“

EØS-tillegget
Den europeiske
unions tidende
EES-viðbætir
viðtilStjórnartíðindi
Evrópusambandsins

xx.1.2014
Nr.
46/836

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/538

20.8.2015

2015/EES/46/48

frá 31. mars 2015
um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er
varðar notkun bensósýru – bensóata (E 210–213) í soðnar rækjur í saltlegi (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
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 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)

Uppfæra má skrána í samræmi við sameiginlegu málsmeðferðina sem um getur í 1. mgr. 3. gr. reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1331/2008 (2), annaðhvort að frumkvæði framkvæmdastjórnarinnar eða í kjölfar
umsóknar.

3)

Danish Seafood Association lagði fram beiðni um að breyta skrá Evrópusambandsins yfir matvælaaukefni í því skyni
að auka leyfilegt hámarksgildi bensósýru – bensóata (E 210–213) í soðnum rækjum í saltlegi.

4)

Í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er fastsett hámarksgildi fyrir notkun á sorbínsýru – sorbötum; bensósýru
– bensóötum (E 200–213) sem nemur 2000 mg/kg í niðurlögðum fiski og lagarafurðum, þ.m.t. krabbadýrum,
lindýrum, súrímí og mauki úr fiski/krabbadýrum; soðnum krabbadýrum og lindýrum. Enn fremur er samanlagt
leyfilegt hámarksgildi bensósýru – bensóata (E 210–213) í soðnum krabbadýrum og lindýrum 1000 mg/kg.

5)

Þessi leyfilegu hámarksgildi í soðnum rækjum og rækjum í saltlegi, með pH-gildi á bilinu 5.6 til 5.7, ætti að nægja
til að hamla vöxt Listeria monocytogenes í kælingu við hitastig á bilinu 5 til 8 °C. Smávægilegar breytingar á
rotvarnarskilyrðum geta þó valdið vexti Listeria monocytogenes. Stærðfræðileg forspáraðferð til að ákvarða hvaða
magn af bensósýru – bensóötum (E 210–213) er nauðsynlegt var þróuð við Tækniháskóla Danmerkur (3). Samkvæmt
því líkani eru 1000 mg/kg af E 210–213 ekki nægilegt magn til að koma í veg fyrir vöxt Listeria monocytogenes í
rækjum í saltlegi við pH-gildið 5.8. Bæði líkanið og prófanir sýna að ákjósanlegasta samsetning bensósýru – bensóata
(E 210–213) og sorbínsýru – sorbata (E 200–203 til að koma í veg fyrir vöxt Listeria monocytogenes í þessum
rækjum sé annars vegar 1500 mg/kg og hins vegar 500 mg/kg.

6)

Í skýrslu sinni um horfur og upptök sjúkdóma sem berast milli manna og dýra, smitvalda sjúkdóma sem berast milli
manna og dýra og uppkomu matarborinna sjúkdóma árið 2012 (4) komst Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á
eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) að þeirri niðurstöðu að tilvikum Hvanneyrarveiki í mönnum fjölgaði lítillega
í samanburði við árið 2011 og að 1642 staðfest tilvik í mönnum voru tilkynnt á árinu 2012. Tölfræðilega marktæk
aukning á þróun kom í ljós í Sambandinu á tímabilinu 2008–2012, hægfara aukning þó, ásamt árstíðabundnu mynstri.
Líkt og á fyrri árum var tilkynnt um háa dánartíðni (17,8%) meðal tilvikanna. Árið 2012 tilkynntu aðildarríkin
alls 198 dauðsföll af völdum Hvanneyrarveiki, sem er mesti fjöldi tilkynntra dauðsfalla frá árinu 2006. Listeria
monocytogenes greindist sjaldan yfir löglegum öryggismörkum í tilbúnum matvælum hjá smásöluaðilum. Sýni þar
sem farið var yfir þessi mörk fundust oftast í lagarafurðum.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 88, 1.4.2015, bls. 4. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 146/2015 frá 11. júní 2015
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 16.
2
( ) 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 (Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 1).
(3) http://sssp.dtuaqua.dk
4
( ) „The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in 2012“ (yfirlitsskýrsla
Evrópusambandsins um horfur og upptök sjúkdóma sem berast milli manna og dýra, smitvalda sjúkdóma sem berast milli manna og dýra og uppkomu
matarborinna sjúkdóma árið 2012), (Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014;12(2):3547), http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3547.
pdf
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7)

Í skýrslu framkvæmdastjórnarinnar um inntöku matvælaaukefna með fæðu í Evrópusambandinu (5) var komist að
þeirri niðurstöðu að váhrif af völdum bensósýru – bensóata geti numið allt að 96% af ásættanlegri, daglegri inntöku
smábarna og 84% þegar um er að ræða fullorðna, byggt á notkun við leyfileg hámarksgildi. Á þeim tíma var fastsett
hámarksgildi í soðnum rækjum 2000 mg/kg fyrir sorbínsýru – sorböt í samsetningu með bensósýru – bensóötum.
Þetta gildi var endurskoðað með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/52/EB (6) þegar þetta leyfi var rýmkað
þannig að það tæki til allra soðinna krabbadýra og lindýra, þó með hámarksgildið 1000 mg/kg fyrir bensósýru –
bensóöt. Því er búist við að aukning á þessu gildi í 1500 mg/kg, einungis fyrir soðnar rækjur í saltlegi, muni ekki leiða
til aukinna váhrifa sem skapa öryggisvanda.

8)

Samkvæmt 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1331/2008 skal framkvæmdastjórnin leita álits Matvælaöryggis
stofnunarinnar áður en hún uppfærir skrá Evrópusambandsins yfir matvælaaukefni, sem sett er fram í II. viðauka
við reglugerð (EB) nr. 1333/2008, nema þegar ólíklegt er að uppfærslan, sem um er að ræða, hafi áhrif á heilbrigði
manna. Þar eð leyfi fyrir notkun á bensósýru – bensóötum (E 210–213) í soðnar rækjur sem eru rotvarðar í saltlegi
telst uppfærsla á þeirri skrá, sem ólíklegt er að hafi áhrif á heilbrigði manna, er ekki nauðsynlegt að leita álits
Matvælaöryggisstofnunarinnar.

9)

Því ætti að breyta II. 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 plöntur, dýr,
matvæli og fóður.
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Ákvæðum II. 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.
Hún kemur til framkvæmda um leið og þessi reglugerð öðlast gildi.
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 31. mars 2015.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER
forseti.

____________

(5)
(6)

COM(2001) 542, lokagerð.
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/52/EB frá 5. júlí 2006 um breytingu á tilskipun 95/2/EB um aukefni í matvælum önnur en litarefni og sætuefni
og tilskipun 94/35/EB um sætuefni til notkunar í matvælum (Stjtíð. ESB L 204, 26.7.2006, bls. 10).
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VIÐAUKI
Í E-hluta II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 bætist eftirfarandi færsla við í matvælaflokki 09.2 „Unninn fiskur og lagarfurðir,
þ.m.t. lindýr og krabbadýr“ á eftir færslunni fyrir matvælaaukefni E 210–213:
„E 210–213

Bensósýra – bensóöt

1500

(1) (2)

Einungis soðnar rækjur í saltlegi“
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/402

Nr. 46/839

2015/EES/46/49

frá 11. mars 2015
um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar
á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1924/2006 frá 20. desember 2006 um næringar- og
heilsufullyrðingar er varða matvæli (1), einkum 5. mgr. 18. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1924/2006 eru heilsufullyrðingar er varða matvæli bannaðar nema framkvæmda
stjórnin leyfi þær í samræmi við þá reglugerð og að þær séu á lista yfir leyfðar fullyrðingar.

2)

Í reglugerð (EB) nr. 1924/2006 er einnig kveðið á um að stjórnendur matvælafyrirtækja geti sent lögbæru landsyfir
valdi aðildarríkis umsóknir um leyfi fyrir heilsufullyrðingum. Lögbær landsyfirvöld skulu framsenda tækar umsóknir
til Matvælaöryggisstofnunar Evrópu, hér á eftir nefnd „Matvælaöryggisstofnunin“, til vísindalegs mats og einnig til
framkvæmdastjórnarinnar og aðildarríkjanna til upplýsingar.

3)

Matvælastofnunin skal skila áliti á viðkomandi heilsufullyrðingu.

4)

Framkvæmdastjórnin skal ákveða hvort heilsufullyrðingar skuli leyfðar, að teknu tilliti til álits Matvælaöryggis
stofnunarinnar.

5)

Í kjölfar umsóknar frá ICP Ltd, sem lögð var fram skv. 5. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 1924/2006, var
Matvælaöryggisstofnunin beðin um að skila áliti á heilsufullyrðingu sem varðar áhrif útdráttar úr Padina
pavonicaí Dictyolone® og aukna þéttni steinefna í beinum (spurning nr. EFSA-Q-2013-00249)(2). Fullyrðingin,
sem umsækjandinn lagði til, var svohljóðandi: „bætir beinþéttni með kalsíumstýrðri verkun og með lífeðlis
fræðilegri endurheimt prótíns í beinum, einkum í tilvikum þar sem beintap á sér stað við öldrun heilbrigðra
einstaklinga“.

6)

Hinn 10. janúar 2014 barst framkvæmdastjórninni og aðildarríkjunum vísindalegt álit Matvælaöryggisstofnunarinnar
þar sem ályktað var á grundvelli gagnanna sem lögð voru fram að ekki hefði verið sýnt fram á orsakatengsl milli
neyslu á útdrætti úr Padina pavonica í Dictyolone® og fullyrtu áhrifanna. Þar eð fullyrðingin uppfyllir ekki kröfurnar
í reglugerð (EB) nr. 1924/2006 ætti ekki að leyfa hana.

7)

Í kjölfar umsóknar frá Omikron Italia S.r.l., sem lögð var fram skv. 5. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 1924/2006,
var Matvælaöryggisstofnunin beðin um að skila áliti á heilsufullyrðingu sem varðar áhrif sýtidín-5’-dífosfókólíns
(CDP-kólín eða sítikólín) og viðhald eðlilegrar sjónar (spurning nr. EFSA-Q-2013-00757)(3). Fullyrðingin, sem
umsækjandinn lagði til, var svohljóðandi: „CDP-kólín í mixtúru, sem uppspretta kólíns, stuðlar að því að viðhalda
eðlilegri starfsemi í uppbyggingu augntauga“.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 67, 12.3.2015, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 148/2015 frá 11. júní 2015
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 404, 30.12.2006, bls. 9.
(2) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(1), 3518.
(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(2), 3575.
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8)

Hinn 21. febrúar 2014 barst framkvæmdastjórninni og aðildarríkjunum vísindalegt álit Matvælaöryggisstofnunarinnar
þar sem ályktað var á grundvelli gagnanna sem lögð voru fram að ekki hefði verið sýnt fram á orsakatengsl milli
neyslu sýtidín-5’-dífosfókólíns og fullyrtu áhrifanna. Þar eð fullyrðingin uppfyllir ekki kröfurnar í reglugerð (EB) nr.
1924/2006 ætti ekki að leyfa hana.

9)

Í kjölfar umsóknar frá Hassia Mineralquellen GmbH & Co KG, sem lögð var fram skv. 5. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1924/2006, var Matvælaöryggisstofnunin beðin um að skila áliti á heilsufullyrðingu sem varðar áhrif Rosbacher
drive® og aukinnar eftirtektarsemi (spurning nr. EFSA-Q-2013-00444)(4). Fullyrðingin, sem umsækjandinn lagði til,
var m.a. svohljóðandi: „hjálpar/styður/viðheldur einbeitingu“.

10) Hinn 24. febrúar 2014 barst framkvæmdastjórninni og aðildarríkjunum vísindalegt álit Matvælaöryggisstofnunarinnar
þar sem ályktað var á grundvelli gagnanna sem lögð voru fram að ekki hefði verið sýnt fram á orsakatengsl milli
neyslu á Rosbacher drive® og fullyrtu áhrifanna. Þar eð fullyrðingin uppfyllir ekki kröfurnar í reglugerð (EB) nr.
1924/2006 ætti ekki að leyfa hana.
11) Tekið hefur verið tillit til athugasemda frá umsækjendum og almenningi sem framkvæmdastjórninni hafa borist, skv.
6. mgr. 16. gr. reglugerðar (EB) nr. 1924/2006, við ákvörðun þeirra ráðstafana sem kveðið er á um í þessari reglugerð.
12) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Heilsufullyrðingarnar, sem settar eru fram í viðaukanum við þessa reglugerð, skal ekki færa á lista Sambandsins yfir
leyfðar fullyrðingar sem kveðið er á um í 3. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 1924/2006.
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. mars 2015.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER
forseti.

____________

(4)

Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(2), 3576.
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Nr. 46/841

VIÐAUKI
Heilsufullyrðingar sem hefur verið hafnað
Umsókn – viðeigandi ákvæði reglugerðar
(EB) nr. 1924/2006

Næringarefni, annað efni,
matvæli eða matvælaflokkur

Fullyrðing

Tilvísunarnúmer álits Matvæla
öryggisstofnunar Evrópu

Heilsufullyrðing skv. 5. mgr. 13. gr.
sem byggist á nýlegum, vísindalegum
sönnunargögnum og/eða sem felur í sér
kröfu um vernd einkaleyfisverndaðra
gagna

Útdráttur úr Padina
pavonica í Dictyolone®

Bætir beinþéttni með kalsíumstýrðri
verkun og með lífeðlisfræðilegri
endurheimt prótíns í beinum,
einkum í tilvikum þar sem beintap
á sér stað við öldrun heilbrigðra
einstaklinga

Q-2013-00249

Heilsufullyrðing skv. 5. mgr. 13. gr.
sem byggist á nýlegum, vísindalegum
sönnunargögnum og/eða sem felur í sér
kröfu um vernd einkaleyfisverndaðra
gagna

Sýtidín-5’-dísfosfókólín
(CDP-kólín eða
sítikólín)

CDP-kólín í mixtúru, sem uppspretta
kólíns, stuðlar að því að viðhalda
eðlilegri starfsemi í uppbyggingu
augntauga

Q-2013-00757

Heilsufullyrðing skv. 5. mgr. 13. gr.
sem byggist á nýlegum, vísindalegum
sönnunargögnum og/eða sem felur í sér
kröfu um vernd einkaleyfisverndaðra
gagna

Rosbacher drive®

Hjálpar/styður/viðheldur einbeitingu

Q-2013-00444

xx/842
Nr. 46/842

EØS-tillegget
Den europeiske
unions tidende
EES-viðbætir
viðtilStjórnartíðindi
Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2015/149

xx.1.2014
20.8.2015

2015/EES/46/50

frá 30. janúar 2015
um breytingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 að því er varðar efnið
metýlprednisólón (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDINS 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 (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)

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.

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 (2).

3)

Metýlprednisólón 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)

Umsókn um rýmkun á gildandi færslu fyrir metýlprednisólón til dýra af hestaætt hefur verið lögð fyrir Lyfjastofnun
Evrópu.

5)

Í samræmi við 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.

6)

Dýralyfjanefndin mælti með því að ákvarða hámarksgildi leifa fyrir metýlprednisólón fyrir dýr af hestaætt og yfirfæra
hámarksgildi leifa fyrir metýlprednisólón frá mjólk úr nautgripum yfir á mjólk úr hryssum.

7)

Því ber að breyta færslunni fyrir metýlprednisólón í töflu 1 í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 svo hún
nái yfir hámarksgildi leifa fyrir dýr af hestaætt, sem gildir fyrir vöðva, fitu, lifur, nýru og mjólk.

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.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 26, 31.1.2015, bls. 7. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 149/2015 frá 11. júní 2015
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) 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 (Stjtíð. ESB L 15, 20.1.2010, bls. 1).

20.8.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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 gildir frá og með 1. apríl 2015.

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

Gjört í Brussel 30. janúar 2015.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER
forseti.

____________

20.8.2015

„Metýlprednisólón

Lyfjafræðilega virkt efni

Metýlprednisólón

Leifamerki

Nautgripir

Dýr af hestaætt

Dýrategund

Lifur
Nýru
Mjólk

10 μg/kg
10 μg/kg
2 μg/kg

Mjólk

2 μg/kg

Fita

Nýru

10 μg/kg

Vöðvi

Lifur

10 μg/kg

10 μg/kg

Fita

10 μg/kg

10 μg/kg

Vöðvi

10 μg/kg

Hámarksgildi leifa

Í stað færslunnar fyrir efnið metýlprednisólón í töflu 1 í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 komi eftirfarandi:

VIÐAUKI

Markvefir

ENGIN FÆRSLA

ENGIN FÆRSLA

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

Barksterar/sykursterar“

Meðferðarfræðileg flokkun

Nr. 46/844
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
20.8.2015

20.8.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2015/150

Nr. 46/845

2015/EES/46/51

frá 30. janúar 2015
um breytingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 að því er varðar efnið
gamítrómýsín (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDINS 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 (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)

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.

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 (2).

3)

Gamítrómýsín er sem stendur tilgreint í töflu 1 í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 sem leyft efni fyrir
nautgripi, sem gildir um fitu, lifur og nýru, þó ekki fyrir dýr sem gefa af sér mjólk til manneldis.

4)

Umsókn um rýmkun á gildandi færslu fyrir gamítrómýsín til svína hefur verið lögð fyrir Lyfjastofnun Evrópu.

5)

Í samræmi við 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 komst að þeirri niðurstöðu að ekki sé grundvöllur fyrir
framreikningi á þessu efni yfir á aðrar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis.

6)

Því ber að breyta færslunni fyrir gamítrómýsín í töflu 1 í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 svo hún nái
yfir hámarksgildi leifa fyrir svín.

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.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 er breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa reglugerð.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 26, 31.1.2015, bls. 10. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 149/2015 frá 11. júní 2015
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) 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 (Stjtíð. ESB L 15, 20.1.2010, bls. 1).

Nr. 46/846

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún gildir frá og með 1. apríl 2015.

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

Gjört í Brussel 30. janúar 2015.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER
forseti.

____________

20.8.2015

„Gamítrómýsín

Lyfjafræðilega virkt efni

Gamítrómýsín

Leifamerki

Nautgripir

Svín

Dýrategund

Lifur
Nýru

100 μg/kg

Nýru

300 μg/kg

200 μg/kg

Lifur

100 μg/kg

Fita

Húð og fita í
eðlilegum hlutföllum

100 μg/kg

20 μg/kg

Vöðvi

Markvefir

100 μg/kg

Hámarksgildi leifa

Í stað færslunnar fyrir efnið gamítrómýsín í töflu 1 í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 komi eftirfarandi:

VIÐAUKI

Ekki ætlað dýrum sem gefa af
sér mjólk til manneldis.

ENGIN FÆRSLA

reglugerðar (EB) nr. 470/2009)

Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr.

Sýkingalyf/sýklalyf“

Meðferðarfræðileg flokkun

20.8.2015
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 46/847

xx/848
Nr. 46/848

EØS-tillegget
Den europeiske
unions tidende
EES-viðbætir
viðtilStjórnartíðindi
Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2015/151

xx.1.2014
20.8.2015

2015/EES/46/52

frá 30. janúar 2015
um breytingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 að því er varðar efnið doxýsýklín (*)

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 (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)

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.

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 (2).

3)

Doxýsýklín er sem stendur tilgreint í töflu 1 í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 sem leyft efni fyrir
nautgripi, svín og alifugla, sem gildir um vöðva, lifur og nýru í nautgripum, þó ekki fyrir dýr sem gefa af sér mjólk
til manneldis, og um vöðva, húð og fitu, lifur og nýru í svínum og alifuglum, þó ekki fyrir dýr sem gefa af sér egg til
manneldis.

4)

Umsókn um rýmkun á gildandi færslu fyrir doxýsýklín til kanína hefur verið lögð fyrir Lyfjastofnun Evrópu.

5)

Í samræmi við 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
doxýsýklín fyrir kanínur og yfirfæra hámarksgildi leifa fyrir doxýsýklín frá nautgripum, svínum, alifuglum og
kanínum yfir á allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis.

6)

Því ætti að breyta færslunni fyrir doxýsýklín í töflu 1 í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 svo hún nái yfir
hámarksgildi leifa fyrir allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis, sem gildir um vöðva, fitu, lifur og nýru,
þó ekki fyrir dýr sem gefa af sér mjólk eða egg til manneldis.

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.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 er breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa reglugerð.
(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 26, 31.1.2015, bls. 13. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 149/2015 frá 11. júní 2015
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) 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 (Stjtíð. ESB L 15, 20.1.2010, bls. 1).

20.8.2015
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2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún gildir frá og með 1. apríl 2015.

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

Gjört í Brussel 30. janúar 2015.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER
forseti.

____________

Nr. 46/849

„Doxýsýklín

Lyfjafræðilega virkt efni

Doxýsýklín

Leifamerki

Allar tegundir sem
gefa af sér afurðir til
manneldis

Dýrategund

Vöðvi
Fita
Lifur
Nýru

100 μg/kg
300 μg/kg
300 μg/kg
600 μg/kg

Hámarksgildi leifa

Í stað færslunnar fyrir efnið doxýsýklín í töflu 1 í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 komi eftirfarandi:

VIÐAUKI

Markvefir

Ekki ætlað dýrum sem gefa
af sér mjólk eða egg til
manneldis.

Fyrir svín og alifugla varðar
þetta leyfilega hámarksgildi
leifa fyrir fitu „húð og fitu í
eðlilegum hlutföllum“.

Hámarksgildi leifa fyrir fitu,
lifur og nýru gilda ekki fyrir
fiska.

Fyrir fiska varðar leyfilegt
hámarksgildi leifa fyrir vöðva
„vöðva og roð í eðlilegum
hlutföllum“.

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

Sýkingalyf/sýklalyf“

Meðferðarfræðileg flokkun
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2015/152

Nr. 46/851

2015/EES/46/53

frá 30. janúar 2015
um breytingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 að því er varðar efnið
túlatrómýsín (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDINS 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 (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)

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.

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 (2).

3)

Túlatrómýsín er sem stendur tilgreint í töflu 1 í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 sem leyft efni fyrir
nautgripi og svín, sem gildir um vöðva, fitu (húð og fitu fyrir svín), lifur og nýru, þó ekki fyrir dýr sem gefa af sér
mjólk til manneldis. Bráðabirgðahámarksgildi leifa fyrir það efni, sem sett er fram fyrir nautgripi og svín, rennur út
1. janúar 2015.

4)

Umsókn um rýmkun á gildandi færslu svo hún nái yfir sauðfé, sem gildir fyrir vöðva, fitu, lifur og nýru, hefur verið
lögð fyrir Lyfjastofnun Evrópu.

5)

Í samræmi við 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 rýmka bráðabirgðahámarksgildi leifa
svo það nái yfir sauðfé og yfirfæra hámarksgildi leifa frá sauðfé yfir á geitur.

6)

Því ber að breyta færslunni fyrir túlatrómýsín í töflu 1 í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 svo hún nái yfir
hámarksgildi leifa fyrir sauðfé og geitur.

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.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 er breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa reglugerð.
(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 26, 31.1.2015, bls. 16. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 149/2015 frá 11. júní 2015
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) 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 (Stjtíð. ESB L 15, 20.1.2010, bls. 1).
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2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún gildir frá og með 1. apríl 2015.

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

Gjört í Brussel 30. janúar 2015.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER
forseti.
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„Túlatrómýsín

Lyfjafræðilega virkt efni

(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,
14R)-2-etýl-3,4,10,13-tetrahýdroxý3,5,8,10,12,14-hexametýl-11-[[3,4,6trídeoxý-3-(dímetýlamínó)-β-Dxýló-hexópýranósýl]oxý]-1-oxa-6asasýklópent-dekan-15-ón, gefið upp
sem ígildi túlatrómýsíns

Leifamerki

Svín

Nautgripir

Sauðfé, geitur

Dýrategund

Lifur
Nýru

4 000 μg/kg
8 000 μg/kg

Húð og fita í
eðlilegum hlutföllum

300 μg/kg

Nýru

3 000 μg/kg
Vöðvi

Lifur

4 500 μg/kg

Markvefir

800 μg/kg

Fita

Nýru

1 800 μg/kg

200 μg/kg

Lifur

5 400 μg/kg

Vöðvi

Fita

250 μg/kg

300 μg/kg

Vöðvi

450 μg/kg

Hámarksgildi leifa

Í stað færslunnar fyrir efnið túlatrómýsín í töflu 1 í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 komi eftirfarandi:

VIÐAUKI

Bráðabirgðahámarksgildi leifa falla úr
gildi 1. janúar 2015

Bráðabirgðahámarksgildi leifa falla úr
gildi 1. janúar 2015

Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér
mjólk til manneldis

Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér
mjólk til manneldis

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

Sýkingalyf/sýklalyf“

Meðferðarfræðileg flokkun
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xx/854
Nr. 46/854

EØS-tillegget
Den europeiske
unions tidende
EES-viðbætir
viðtilStjórnartíðindi
Evrópusambandsins

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/282

xx.1.2014
20.8.2015

2015/EES/46/54

frá 20. febrúar 2015
um breytingu á VIII., IX. og X. viðauka (viðvíkjandi framlengdu einnar kynslóðar rannsókninni á
eiturhrifum á æxlun) 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,

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 2. mgr. 13. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Í 2. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 er kveðið á um að prófunaraðferðir, sem notaðar eru til að afla
upplýsinga um eðliseiginleika efnanna sem krafist er í þeirri reglugerð, skulu endurmetnar reglulega og bættar í því
skyni að draga úr prófunum á hryggdýrum og fækka þeim dýrum sem nota þarf til þeirra. Hafa ætti til hliðsjónar
meginreglurnar um staðgöngu, fækkun og mildun, sem er að finna í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/63/
ESB (2), við tilhögun prófunaraðferðarinnar, einkum ef viðeigandi, fullgiltar aðferðir til að koma í staðinn fyrir
prófanir á dýrum, fækka þeim eða milda verða tiltækar. Í kjölfar þeirrar endurskoðunar skal breyta reglugerð ráðsins
(EB) nr. 440/2008 (3) og viðaukunum við reglugerð (EB) nr. 1907/2006, ef við á, í því skyni að taka upp aðrar aðferðir
en prófanir á dýrum eða draga úr prófunum á dýrum eða bæta þær.

2)

Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 skal nota rannsókn á eiturhrifum á æxlun hjá tveimur kynslóðum, til að
rannsaka eiturhrif efna á æxlun, til að uppfylla kröfurnar varðandi staðalupplýsingar í lið 8.7.3 í IX. og X. viðauka við
þá reglugerð. Auk þess er í 2. dálki í lið 8.7.1 í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 kveðið á um að hægt
sé að nota rannsóknina á eiturhrifum á æxlun hjá tveimur kynslóðum til að meta tilvikin þar sem hugsanleg, skaðleg
áhrif á frjósemi eða þroskun eru mikið áhyggjuefni.

3)

Framlengda einnar kynslóðar rannsóknin á eiturhrifum á æxlun (4) er ný prófunaraðferð sem var þróuð til að meta
eiturhrif efna á æxlun. Efnahags- og framfarastofnunin samþykkti þessa prófunaraðferð í júlí 2011. Framlengd einnar
kynslóðar rannsókn er einingaprófunaraðferð þar sem eldi og mat á annarri afkomendakynslóð (F2) og prófun á
taugaeiturhrifum á þroskun (DNT) og ónæmiseiturhrifum á þroskun (DIT) eru aðskildar og sjálfstæðar einingar.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 50, 21.2.2015, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 151/2015 frá 11. júní 2015
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1.
2
( ) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/63/ESB frá 22. september 2010 um vernd dýra sem eru notuð í vísindaskyni (Stjtíð. ESB L 276, 20.10.2010,
bls. 33).
(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 440/2008 frá 30. maí 2008 þar sem mælt er fyrir um prófunaraðferðir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH))(Stjtíð. ESB L 142
31.5.2008, bls. 1).
(4) OECD-viðmiðunarregla 443 um prófanir.

20.8.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 46/855

4)

Framlengd einnar kynslóðar rannsókn á eiturhrifum á æxlun telst bjóða upp á ýmsa kosti í samanburði við rannsóknina
á eiturhrifum á æxlun hjá tveimur kynslóðum. Með henni er hægt að meta fleiri dýr af fyrstu afkomendakynslóð (F1)
og hún nær yfir fleiri breytur sem eykur næmnina og umfang upplýsinganna sem hægt er að fá úr prófuninni. Auk
þess, þar sem eldi F2-kynslóðarinnar er ekki hluti af grunntilhögun prófunarinnar, dregur umtalsvert úr fjölda þeirra
dýra sem eru notuð ef þessi tilhögun prófunar er notuð.

5)

Framlengd einnar kynslóðar rannsókn á eiturhrifum á æxlun var færð inn í reglugerð (EB) nr. 440/2008 með reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 900/2014 (5). Breyta ætti IX. og X. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006
til að tilgreina með hvaða hætti skal nota nýju prófunaraðferðina að því er varðar reglugerð (EB) nr. 1907/2006. Í
því skyni var komið á fót undirhóp árið 2011 undir sérfræðingahóp framkvæmdastjórnarinnar, sem skipaður er þeim
lögbærum yfirvöldum sem bera ábyrgð á efnareglunum (REACH) og reglugerðunum um flokkun og merkingu á
efnum, (hér á eftir nefndur „sérfræðingahópur“). Samkvæmt vísindalegum ráðleggingum þessa sérfræðingahóps ætti
framlengd einnar kynslóðar rannsókn á eiturhrifum á æxlun að vera sú prófunaraðferð sem valin er til að uppfylla
kröfurnar varðandi staðalupplýsingar sem skilgreindar eru í 1. dálki í lið 8.7.3 í IX. og X. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 1907/2006 í stað rannsóknarinnar á eiturhrifum á æxlun hjá tveimur kynslóðum (B.35).

6)

Kröfurnar varðandi staðalupplýsingar í IX. og X. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 ættu að takmarkast við
grunntilhögun framlengdu einnar kynslóðar rannsóknarinnar á eiturhrifum á æxlun. Í tilteknum rökstuddum tilvikum
ætti skráningaraðili þó að geta lagt til, og Efnastofnun Evrópu ætti að geta lagt fram beiðni um, að framkvæmdar
verði rannsóknir á F2-kynslóðinni ásamt þýðunum fyrir prófun á taugaeiturhrifum á þroskun og ónæmiseiturhrifum
á þroskun.

7)

Tryggja ætti að í rannsókninni á eiturhrifum á æxlun, sem framkvæmd er samkvæmt lið 8.7.3 í IX. og X. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 1907/2006, sé gert kleift að meta með fullnægjandi hætti hugsanleg áhrif á frjósemi. Váhrifatíminn
áður en pörun á sér stað og val á skammti ættu að vera viðeigandi fyrir áhættumat og til flokkunar og merkingar eins
og krafist er í reglugerð (EB) nr. 1907/2006 og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 (6).

8)

Í ljósi þess að skýra ætti vísindalegu athugunarefnin sem eftir standa að því er varðar gildi F2-kynslóðarinnar, á
grundvelli gagna sem byggð eru á athugunum, og að meta ætti með varfærni efni sem geta hugsanlega skapað mikla
áhættu fyrir neytendur og fagmenn ætti að hefja framleiðslu og mat á F2-kynslóðinni að því er varðar tiltekin efni
í hverju tilviki fyrir sig. Sérfræðingahópurinn mælti með því að váhrifamiðaðri kveikju, sem er tengd notkun sem
leiðir til þess að neytendur og fagmenn verða fyrir váhrifum, yrði bætt inn í viðkomandi liði í IX. og X. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 1907/2006. Bæta ætti við viðbótarviðmiðunum, sem byggjast á vísbendingum um að efni gefi
tilefni til áhyggna á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga um eiturhrif og eiturefnahvörf, til að bæta enn frekar úrval
þeirra efna sem notuð eru til framleiðslu og prófunar á F2-kynslóðinni.

9)

Taugaeiturhrif á þroskun og ónæmiseiturhrif á þroskun teljast mikilvægir og viðeigandi endapunktar fyrir eiturhrif
á þroskun sem væri hægt að rannsaka frekar. Greining á þýðunum fyrir prófun á taugaeiturhrifum á þroskun og
ónæmiseiturhrifum á þroskun hefur þó í för með sér umtalsverðan viðbótarkostnað fyrir prófunarstofur auk
tæknilegra erfiðleika og erfiðleika varðandi framkvæmd. Því er talið rétt að greiningarnar á þýðunum fyrir prófun
á taugaeiturhrifum á þroskun og ónæmiseiturhrifum á þroskun, eða aðeins önnur þeirra, séu háðar sérstökum
vísindalegum kveikjum á grundvelli þess hvort hætta sé fyrir hendi. Taka ætti upp sértækar reglur til aðlögunar á
upplýsingakröfunni, sem skilgreind er í lið 8.7.3 í IX. og X. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006, til að hrinda
af stað prófun á ónæmiseiturhrifum og taugaeiturhrifum. Í þeim tilvikum þar sem fyrirliggjandi upplýsingar gefa
vísbendingar um að efni sé sérstaklega vafasamt að því er varðar taugaeiturhrif eða ónæmiseiturhrif ætti að vera hægt
að heimila þýði fyrir prófun á taugaeiturhrifum á þroskun og ónæmiseiturhrifum á þroskun, eða aðeins annað þeirra,
í hverju tilviki fyrir sig. Vísbendingar um að efni teljist vera vafasamt geta leitt af fyrirliggjandi upplýsingum sem
fást úr aðferðum í lífi eða aðferðum þar sem ekki eru notuð dýr, þekkingu á viðkomandi gangvirki/verkunarhætti
efnisins eða af fyrirliggjandi upplýsingum um efni með skylda efnabyggingu. Ef færð eru rök fyrir slíkum sérstaklega
vafasömum aðstæðum ætti að krefjast þess að skráningaraðilinn leggi til, og Efnastofnun Evrópu ætti að geta krafist,
að framkvæmdar verði rannsóknir á þýðum fyrir prófun á taugaeiturhrifum á þroskun og ónæmiseiturhrifum á
þroskun, eða öðru þeirra.

(5)

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 900/2014 frá 15. júlí 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 440/2008 þar sem mælt er fyrir um
prófunaraðferðir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar
efni, í því skyni að laga hana að tækniframförum (efnareglurnar (REACH)) (Stjtíð. ESB L 247, 21.8.2014, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 frá 16. desember 2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna, um breytingu og
niðurfellingu á tilskipunum 67/548/EBE og 1999/45/EB og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (Stjtíð. ESB L 353, 31.12.2008, bls. 1).

(6)
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10) Í lið 8.7.3 í IX. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 er eingöngu krafist rannsóknar á eiturhrifum á æxlun
ef fram koma áhyggjuefni vegna skaðlegra áhrifa á æxlunarfæri eða -vefi sem greinst hafa. Þar er kveðið á um að
eingöngu 28 og 90 daga eiturhrifarannsóknir með endurteknum skömmtum geti verið heimild slíkra upplýsinga. Í
ljósi þess að skimunarrannsóknir fyrir eiturhrifum á æxlun, s.s. OECD-viðmiðunarreglur 421 eða 422 um prófanir,
eða aðrar rannsóknir með endurtekinni skammtagjöf geta einnig veitt vísbendingar um skaðleg áhrif á viðeigandi
æxlunarmæliþætti, sem getur réttlætt eftirfylgni með framlengdri einnar kynslóðar rannsókn á eiturhrifum á æxlun,
ætti að breyta 1. dálki liðar 8.7.3 til að hægt sé að taka slíkar viðbótarrannsóknir til athugunar.
11) Til að koma í veg fyrir að óhóflegar byrðar séu lagðar á rekstraraðila sem hafa ef til vill þegar framkvæmt prófanirnar
eða fengið niðurstöður úr rannsókn á eiturhrifum á æxlun hjá tveimur kynslóðum, sem og af ástæðum sem varða
velferð dýra, ættu ítarlegu rannsóknarsamantektirnar úr rannsóknum sem hófust fyrir gildistökudag þessarar
reglugerðar að teljast fullnægjandi til að uppfylla kröfurnar varðandi staðalupplýsingar í lið 8.7.3 í IX. og X. viðauka
við reglugerð (EB) nr. 1907/2006.
12) Til að tryggja samræmi ætti að breyta lið 8.7.1 í 2. dálki í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 til að
breyta millivísuninni í rannsóknina sem krafist er samkvæmt lið 8.7.3 í IX. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006
úr rannsókn á eiturhrifum á æxlun hjá tveimur kynslóðum í framlengda einnar kynslóðar rannsókn á eiturhrifum á
æxlun.
13) Efnastofnun Evrópu, í nánu samstarfi við aðildarríki og hagsmunaaðila, ætti að þróa frekar leiðbeiningarskjöl
fyrir beitingu framlengdrar einnar kynslóðar rannsóknar á eiturhrifum á æxlun að því er varðar reglugerð (EB) nr.
1907/2006, þ.m.t. fyrir beitingu viðmiðananna fyrir þýði fyrir F2 og þýði fyrir prófun á taugaeiturhrifum á þroskun
og ónæmiseiturhrifum á þroskun. Þegar það er gert ætti Efnastofnun Evrópu að taka fullt tillit til þess starfs sem
farið hefur fram innan Efnahags- og framfarastofnunarinnar og innan annarra viðkomandi vísindalegra hópa og
sérfræðingahópa. Auk þess ætti Efnastofnun Evrópu að taka tilhlýðilegt tillit til aðgengileika þessarar þjónustu
við prófanir á markaðinum þegar ákvarðað er hver fresturinn skal vera til að leggja fram uppfærð málsskjöl með
niðurstöðum úr framlengdri einnar kynslóðar rannsóknar á eiturhrifum á æxlun.
14) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 1907/2006 til samræmis við það.
15) 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 VIII., IX. og X. 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.

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

Gjört í Brussel 20. febrúar 2015.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER
forseti.

_________
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VIÐAUKI
Reglugerð (EB) nr. 1907/2006 er breytt sem hér segir:
1) Í stað liðar 8.7.1 í töflunni með eiturefnafræðilegu upplýsingunum í 2. dálki (Sértækar reglur til aðlögunar á upplýsingum í 1. dálki)
í VIII. viðauka, komi eftirfarandi:

„8.7.1. Þessi rannsókn er óþörf ef:
— vitað er að efnið er krabbameinsvaldandi erfðaeitur og gerðar eru viðeigandi
ráðstafanir við áhættustjórnun eða
— vitað er að efnið er kímfrumustökkbreytivaldur og gerðar eru viðeigandi ráð
stafanir við áhættustjórnun eða
— unnt er að útiloka viðkomandi váhrif á menn í samræmi við 3. lið XI. viðauka
eða
— rannsókn á eiturhrifum á þroskun á forburðarskeiði (liður 8.7.2 í IX. viðauka)
eða annaðhvort framlengd einnar kynslóðar rannsókn á eiturhrifum á æxlun
(B.56, OECD-viðmiðunarregla 443 um prófanir) (liður 8.7.3 í IX. viðauka) eða
tveggja kynslóða rannsókn (B.35, OECD-viðmiðunarregla 416 um prófanir) er
fyrir hendi.
Ef vitað er að efni hefur skaðleg áhrif á frjósemi og það uppfyllir viðmiðanir fyrir
flokkun sem efni sem hefur eiturhrif á æxlun, undirflokkur 1A eða 1B: Getur haft
skaðleg áhrif á frjósemi (H360F), og fyrirliggjandi gögn eru fullnægjandi til að
áhættumat sé traust þarf ekki að gera frekari prófanir vegna frjósemi. Hins vegar er
nauðsynlegt að íhuga að gera prófanir vegna eiturhrifa á þroskun
Ef vitað er að efni hefur eiturhrif á þroskun og það uppfyllir viðmiðanir fyrir flokkun
sem efni sem hefur eiturhrif á æxlun, undirflokkur 1A eða 1B: Getur skaðað börn
í móðurkviði (H360D), og fyrirliggjandi gögn eru fullnægjandi til að áhættumat sé
traust þarf ekki að gera frekari prófanir vegna eiturhrifa á þroskun. Hins vegar er
nauðsynlegt að íhuga að gera prófanir vegna frjósemi
Í þeim tilvikum, þar sem hugsanleg, skaðleg áhrif á frjósemi eða þroskun eru
mikið áhyggjuefni, getur skráningaraðilinn, eins og við á, annaðhvort gert tillögu
að framlengdri einnar kynslóðar rannsókn á eiturhrifum á æxlun (liður 8.7.3 í
IX. viðauka) eða rannsókn á eiturhrifum á þroskun á forburðarskeiði (liður 8.7.2 í
IX. viðauka) í stað skimunarrannsóknarinnar.“

2) Í stað liðar 8.7.3, í IX. viðauka í töflunni með eiturefnafræðilegu upplýsingunum, í 1. dálki (Tilskildar staðalupplýsingar) og 2. dálki
(Sértækar reglur til aðlögunar á upplýsingum í 1. dálki), komi eftirfarandi:

„8.7.3. Framlengd einnar kynslóðar rannsókn
á eiturhrifum á æxlun (B.56 í reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar um prófunar
aðferðir eins og tilgreint er í 3. mgr.
13. gr. eða OECD-viðmiðunarregla 443 um
prófanir), grunntilhögun prófunar
(þýði 1A og 1B án framlengingar til að ná
yfir F2-kynslóð) með einni tegund þar sem
íkomuleiðin er valin með tilliti til líklegustu
váhrifaleiðar að því er varðar menn, ef
fyrirliggjandi rannsóknir á eiturhrifum við
endurtekna skammta (t.d. 28 eða 90 daga
rannsóknir, OECD-viðmiðunarregla 421
eða 422 um prófanir, skimunarrannsóknir)
gefa til kynna skaðleg áhrif á æxlunarfæri
eða -vefi eða leiða í ljós önnur áhyggjuefni í
tengslum við eiturhrif á æxlun.

8.7.3 		 Skráningaraðilinn skal gera tillögu að framlengdri einnar kynslóðar
rannsókn á eiturhrifum á æxlun með framlengingu þýðis 1B til að
ná yfir F2-kynslóðina eða Efnastofnunin kann að krefjast hennar í
samræmi við 40. eða 41. gr. ef:
a) ákveðin notkun efnisins getur valdið umtalsverðum váhrifum á
neytendur eða fagmenn, með tilliti til m.a. váhrifa sem neytendur
verða fyrir af völdum vara, og
b) eitt eftirfarandi skilyrða eru uppfyllt:
— efnið sýnir erfðaeiturhrif í prófunum í lífi á stökkbreytandi
hrifum á líkamsfrumur sem gætu leitt til flokkunar þess sem
stökkbreytivaldur í 2. undirflokki, eða
— vísbendingar eru um að innri skammtur fyrir efnið og/eða
eins af umbrotsefnum þess nær eingöngu stöðugu ástandi í
tilraunadýrunum eftir framlengd váhrif, eða
— vísbendingar eru um einn eða fleiri verkunarhætti sem tengjast
innkirtlatruflandi efnum úr fyrirliggjandi rannsóknum í lífi eða
aðferðum þar sem ekki eru notuð dýr.
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Skráningaraðilinn skal gera tillögu að framlengdri einnar kynslóðar
rannsókn á eiturhrifum á æxlun sem nær yfir þýði 2A/2B (tauga
eiturhrif á þroskun) og/eða þýði 3 (ónæmiseiturhrif á þroskun), eða
Efnastofnunin kann að krefjast þeirra í samræmi við 40. eða 41. gr.,
ef um er að ræða sérstakar áhyggjur varðandi taugaeiturhrif (þroskun)
eða ónæmiseiturhrif (þroskun) og færð eru rök fyrir því með einhverju
af eftirfarandi:
— fyrirliggjandi upplýsingum um efnið sjálft sem fást úr viðkomandi
tiltækum aðferðum í lífi eða aðferðum þar sem ekki eru notuð dýr
(t.d. afbrigðileiki í miðtaugakerfi, vísbendingar um skaðleg áhrif á
taugakerfið eða ónæmiskerfið í rannsóknum á fullvöxnum dýrum
eða dýrum sem verða fyrir váhrifum fyrir fæðingu), eða
— sérstöku gangvirki/verkunarmáta efnisins sem tengist taugaeitur
hrifum (þroskun) og/eða ónæmiseiturhrifum (þroskun) (t.d. kólín
esterasahömlun eða breytingar sem skipta máli í skjaldkirtils
hormónastyrkleikum í tengslum við skaðleg áhrif), eða
— fyrirliggjandi upplýsingum um áhrif af völdum efna sem eru með
sambærilega efnabyggingu og efnið sem verið er að rannsaka og
gefa vísbendingar um slík áhrif eða gangvirki/verkunarhátt.
Skráningaraðilinn getur gert tillögu að öðrum rannsóknum á tauga
eiturhrifum á þroskun og/eða ónæmiseiturhrifum á þroskun í stað þýða
2A/2B (taugaeiturhrif á þroskun) og/eða þýði 3 (ónæmiseiturhrif á
þroskun) í framlengdu einnar kynslóðar rannsókninni á eiturhrifum á
æxlun til að skýra áhyggjuefnið varðandi eiturhrif á þroskun.
Rannsóknir á eiturhrifum á æxlun hjá tveimur kynslóðum (B.35,
OECD-viðmiðunarregla 416 um prófanir) sem hófust fyrir 13. mars
2015 skulu teljast fullnægjandi til að uppfylla kröfurnar varðandi
þessar staðalupplýsingar.
Gera skal rannsóknina á einni tegund. Það kann að vera nauðsynlegt
að gera rannsókn á þessu magnbili eða því næsta á öðrum stofni eða
á annarri tegund og ætti ákvörðun um það að byggjast á niðurstöðum
úr fyrstu prófuninni og öllum öðrum fyrirliggjandi gögnum sem skipta
máli.“

3) Í stað liðar 8.7.3, í X. viðauka í töflunni með eiturefnafræðilegu upplýsingunum í 1. dálki (Tilskildar staðalupplýsingar) og 2. dálki
(Sértækar reglur til aðlögunar á upplýsingum í 1. dálki), komi eftirfarandi:

„8.7.3. Framlengd einnar kynslóðar rannsókn
á eiturhrifum á æxlun (B.56 í reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar um
prófunaraðferðir eins og tilgreint er í 3.
mgr. 13. gr. eða OECD-viðmiðunarregla
443 um prófanir), grunntilhögun prófunar
(þýði 1A og 1B án framlengingar til að ná
yfir F2-kynslóð) með einni tegund þar sem
íkomuleiðin er valin með tilliti til líklegustu
váhrifaleiðar að því er varðar menn, svo
fremi slíkar upplýsingar liggi ekki þegar
fyrir samkvæmt kröfunum í IX. viðauka.

8.7.3 		 Skráningaraðilinn skal gera tillögu að framlengdri einnar kynslóðar
rannsókn á eiturhrifum á æxlun með framlengingu þýðis 1B til að
ná yfir F2-kynslóðina eða Efnastofnunin kann að krefjast hennar í
samræmi við 40. eða 41. gr. ef:
a) ákveðin notkun efnisins getur valdið umtalsverðum váhrifum á
neytendur eða fagmenn, með tilliti til m.a. váhrifa sem neytendur
verða fyrir af völdum vara, og
b) eitt eftirfarandi skilyrða eru uppfyllt:
— efnið sýnir erfðaeiturhrif í prófunum í lífi á stökkbreytandi
hrifum á líkamsfrumur sem gætu leitt til flokkunar þess sem
stökkbreytivaldur í 2. undirflokki, eða
— vísbendingar eru um að innri skammtur fyrir efnið og/eða
eins af umbrotsefnum þess nær eingöngu stöðugu ástandi í
tilraunadýrunum eftir framlengd váhrif, eða
— vísbendingar eru um einn eða fleiri verkunarhætti sem tengjast
innkirtlatruflandi efnum úr fyrirliggjandi rannsóknum í lífi eða
aðferðum þar sem ekki eru notuð dýr.
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Skráningaraðilinn skal gera tillögu að framlengdri einnar kynslóðar
rannsókn á eiturhrifum á æxlun sem nær yfir þýði 2A/2B (taugaeitur
hrif á þroskun) og/eða þýði 3 (ónæmiseiturhrif á þroskun), eða Efna
stofnunin kann að krefjast þeirra í samræmi við 40. eða 41. gr., ef um
er að ræða sérstakar áhyggjur varðandi taugaeiturhrif (þroskun) eða
ónæmiseiturhrif (þroskun) og færð eru rök fyrir því með einhverju af
eftirfarandi:
— fyrirliggjandi upplýsingum um efnið sjálft sem fást úr viðkomandi
tiltækum aðferðum í lífi eða aðferðum þar sem ekki eru notuð dýr
(t.d. afbrigðileiki í miðtaugakerfi, vísbendingar um skaðleg áhrif á
taugakerfið eða ónæmiskerfið í rannsóknum á fullvöxnum dýrum
eða dýrum sem verða fyrir váhrifum fyrir fæðingu), eða
— sérstöku gangvirki/verkunarmáta efnisins sem tengist taugaeitur
hrifum (þroskun) og/eða ónæmiseiturhrifum (þroskun) (t.d. kólín
esterasahömlun eða breytingar sem skipta máli í skjaldkirtils
hormónastyrkleikum í tengslum við skaðleg áhrif), eða
— fyrirliggjandi upplýsingum um áhrif af völdum efna sem eru með
sambærilega efnabyggingu og efnið sem verið er að rannsaka og
gefa vísbendingar um slík áhrif eða gangvirki/verkunarhátt.
Skráningaraðilinn getur gert tillögu að öðrum rannsóknum á tauga
eiturhrifum á þroskun og/eða ónæmiseiturhrifum á þroskun í stað þýða
2A/2B (taugaeiturhrif á þroskun) og/eða þýði 3 (ónæmiseiturhrif á
þroskun) í framlengdu einnar kynslóðar rannsókninni á eiturhrifum á
æxlun til að skýra áhyggjuefnið varðandi eiturhrif á þroskun.
Rannsóknir á eiturhrifum á æxlun hjá tveimur kynslóðum (B.35,
OECD-viðmiðunarregla 416 um prófanir) sem hófust fyrir 13. mars
2015 skulu teljast fullnægjandi til að uppfylla kröfurnar varðandi
þessar staðalupplýsingar.“
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Nr. 46/860

EØS-tillegget
Den europeiske
unions tidende
EES-viðbætir
viðtilStjórnartíðindi
Evrópusambandsins

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/491

xx.1.2014
20.8.2015

2015/EES/46/55

frá 23. mars 2015
um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 605/2014 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna í því
skyni að innleiða hættusetningar og varnaðarsetningar á króatísku og til að laga hana
að framförum á sviði tækni og vísinda (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 frá 16. desember 2008 um flokkun, merkingu
og pökkun efna og blandna, um breytingu og niðurfellingu á tilskipunum 67/548/EBE og 1999/45/EB og um breytingu á
reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (1), einkum 5. mgr. 37. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 605/2014 (2), sem var samþykkt 5. júní 2014, er kveðið á um beitingu
á nýjum eða uppfærðum ákvæðum um samræmda flokkun og merkingu nokkurra efna frá og með 1. apríl 2015.
Vegna tafa á samþykktarferlinu fyrir þá reglugerð er umbreytingartímabilið fram að beitingu reglugerðar (ESB) nr.
605/2014 umtalsvert styttra en umbreytingartímabilin fyrir fyrri aðlaganir að framförum á sviði tækni og vísinda.
Tíu mánuðir virðast ekki duga til að rekstraraðilar geti aðlagast nýju reglunum þar sem sumar þeirra hafa áhrif á
íðefni sem eru í útbreiddri notkun. Því ætti að fresta dagsetningu beitingar til að veita umbreytingartímabil sem er í
samræmi við framkvæmd fyrri aðlagana reglugerðar (EB) nr. 1272/2008 að tækniframförum.

2)

Í því skyni að tryggja að rekstraraðilar geti eins fljótt og auðið er reitt sig á frestinn er varðar dagsetningu
skyldubundinnar beitingar er nauðsynlegt að þessi reglugerð taki gildi eins fljótt og auðið er eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

3)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót skv.
133. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 (3).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Í stað 3. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB) nr. 605/2014 komi eftirfarandi:
„Ákvæði 3. mgr. 1. gr. gilda frá og með 1. janúar 2016.“
(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 78, 24.3.2015, bls. 12. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 152/2015 frá 11. júní 2015
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 353, 31.12.2008, bls. 1.
2
( ) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 605/2014 frá 5. júní 2014 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um
flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna í því skyni að innleiða hættusetningar og varnaðarsetningar á króatísku og til að laga hana að framförum
á sviði tækni og vísinda (Stjtíð. ESB L 167, 6.6.2014, bls. 36).
3
( ) 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 (Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1).
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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 23. mars 2015.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER
forseti.

______________
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xx/862
Nr. 46/862

EØS-tillegget
Den europeiske
unions tidende
EES-viðbætir
viðtilStjórnartíðindi
Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2015/419

xx.1.2014
20.8.2015

2015/EES/46/56

frá 12. mars 2015
um að samþykkja tólýlflúaníð sem virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 21 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 frá 22. maí 2012 um að bjóða sæfivörur fram á
markaði og um notkun þeirra (1), einkum þriðju undirgrein 1. mgr. 89. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Með framseldri reglugerð (ESB) nr. 1062/2014 (2) er komið á fót skrá yfir virk efni sem meta skal með tilliti til
hugsanlegs samþykkis fyrir þeim til notkunar í sæfivörur eða færslu þeirra á skrá í I. viðauka við reglugerð (ESB)
nr. 528/2012. Sú skrá nær yfir tólýlflúaníð.

2)

Tólýlflúaníð hefur verið metið í samræmi við 2. mgr. 90. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 fyrir notkun í sæfivörur
í vöruflokki 21, gróðurhindrandi vörur, eins og flokkurinn er skilgreindur í V. viðauka við reglugerð (ESB)
nr. 528/2012.

3)

Finnland var tilnefnd sem lögbært matsyfirvald og lagði matsskýrslu, ásamt tilmælum, fyrir framkvæmdastjórnina
18. september 2012 í samræmi við 4. og 6. mgr. 14. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1451/2007 (3).

4)

Sæfivörunefndin setti álit Efnastofnunar Evrópu fram 17. júní 2014, með hliðsjón af niðurstöðum lögbæra
matsyfirvaldsins.

5)

Samkvæmt því áliti má gera ráð fyrir að sæfivörur, sem eru notaðar í vöruflokki 21 og innihalda tólýlflúaníð, uppfylli
kröfurnar sem mælt er fyrir um í 5. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB (4) að því tilskildu að tilteknar
nákvæmar skilgreiningar og skilyrði sem varða notkun þess séu uppfyllt.

6)

Samt sem áður þarf að staðfesta frekar hvort áhættan í tengslum við notkun gróðurhindrandi vara sé viðunandi sem og
hentugleika tillagðra ráðstafana til að draga úr áhættu. Við endurnýjun á samþykki fyrir fyrirliggjandi gróðurhindrandi
virkum efnum ætti samþykki fyrir þessum efnum að falla úr gildi sama dag til að auðvelda endurskoðun og samanburð
á áhættu og kostum þessara efna sem og þeim ráðstöfunum sem beitt er til að draga úr áhættu.

7)

Því er rétt að samþykkja tólýlflúaníð til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 21, með fyrirvara um samræmi við slíkar
nákvæmar skilgreiningar og skilyrði.

8)

Þar eð mötin fjölluðu ekki um nanóefni ætti samþykkið ekki að ná yfir slík efni í samræmi við 4. mgr. 4. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 528/2012.

9)

Áður en virkt efni er samþykkt ætti að veita hæfilegan frest svo að hagsmunaaðilar geti gert þær undirbúningsráðstafanir
sem eru nauðsynlegar til að uppfylla nýju kröfurnar.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 68, 13.3.2015, bls. 39. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 153/2015 frá 11. júní 2015
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 167, 27.6.2012, bls. 1.
2
( ) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1062/2014 frá 4. ágúst 2014 um vinnuáætlunina um kerfisbundna athugun á öllum fyrirliggjandi
virkum efnum sem sæfivörur innihalda og um getur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 (Stjtíð. ESB L 294, 10.10.2014, bls. 1).
(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1451/2007 frá 4. desember 2007 um annan áfanga 10 ára vinnuáætlunarinnar sem um getur í 2. mgr. 16.
gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB um markaðssetningu sæfiefna (Stjtíð. ESB L 325, 11.12.2007, bls. 3).
(4) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB frá 16. febrúar 1998 um markaðssetningu sæfiefna (Stjtíð. EB L 123, 24.4.1998, bls. 1).
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10) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um sæfivörur.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Samþykkja skal tólýlflúaníð sem virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 21, með fyrirvara um nákvæmar
skilgreiningar og skilyrði sem sett eru fram í viðaukanum.
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 12. mars 2015.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER
forseti.

____________

Tólýlflúaníð

Almennt heiti

CAS-nr.: 731-27-1

EB-nr.: 211-986-9

N-(díklórflúormetýlþíó)-N’,N’-dímetýl-N-ptólýlsúlfamíð

IUPAC-heiti:

IUPAC-heiti
Kenninúmer

960 g/kg

Lágmarkshreinleiki virka
efnisins(1)

VIÐAUKI

1. júlí 2016

Dagsetning
samþykkis

31. desember
2025

Samþykki gildir
til og með

21

Vöruflokkur
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4) Á merkimiðum og, ef þau liggja fyrir,
öryggisblöðum fyrir vörur, sem leyfðar hafa
verið til notkunar, skal koma fram að notkun,
viðhald og viðgerðir skuli fara fram inni á
lokuðu svæði, á ógegndræpu, hörðu undirlagi
sem lokað er af með varnargarði eða á jörðinni,
sem skal þakin ógegndræpu efni til að koma í
veg fyrir leka og lágmarka losun út í umhverfið,
og að safna skuli til endurnotkunar eða förgunar
öllum efnum sem fara til spillis, eða úrgangi,
sem innihalda tólýlflúaníð.

3) Á merkimiðum og notkunarleiðbeiningum, ef
þær eru látnar í té, skal koma fram að halda
skuli börnum fjarri þar til meðhöndlaðir
yfirborðsfletir eru orðnir þurrir.

2) Innleiða skal öruggar verklagsreglur og
viðeigandi skipulagsráðstafanir fyrir notendur
í iðnaði eða þá sem nota efnið í atvinnuskyni.
Við notkun á vörunum skal nota viðeigandi
persónuhlífar ef ekki er unnt að draga úr
váhrifum á annan hátt þannig að þau verði ekki
meiri en svo að við megi una.

1) Vörur sem innihalda tólýlflúaníð skulu ekki
leyfðar eða notaðar til að verjast vexti lífvera á
skipum sem sigla á ferskvatni.

Leyfi fyrir sæfivörum eru með fyrirvara um
eftirfarandi skilyrði:

Ef vörur, sem innihalda tólýlflúaníð, eru síðan
leyfðar fyrir notendur sem ekki nota efnið í
atvinnuskyni skulu aðilar, sem bjóða vörur sem
innihalda tólýlflúaníð fram á markaði fyrir notendur
sem ekki nota efnið í atvinnuskyni, sjá til þess að
vörurnar séu afhentar ásamt viðeigandi hönskum.

Í mati á vörum skal huga sérstaklega að váhrifum,
áhættum og verkun sem tengjast allri notkun sem
fellur undir umsókn um leyfi en er ekki fjallað
um í áhættumatinu á virka efninu sem fram fór á
vettvangi Evrópusambandsins.

Sértæk skilyrði(2)

Nr. 46/864
20.8.2015

(4)

(3)

(2)

(1)

IUPAC-heiti
Kenninúmer

Lágmarkshreinleiki virka
efnisins(1)

Dagsetning
samþykkis

Samþykki gildir
til og með
Vöruflokkur

Ef meðhöndluð vara hefur verið meðhöndluð
með eða inniheldur eina eða fleiri sæfivörur, sem
innihalda tólýlflúaníð, af ásetningi og, ef nauðsyn
krefur, vegna hugsanlegrar snertingar við húð svo og
losunar tólýlflúaníðs við venjuleg notkunarskilyrði
meðhöndluðu vörunnar, skal aðilinn sem ber ábyrgð
á setningu meðhöndluðu vörunnar á markað sjá til
þess að á merkimiðanum séu tilgreindar upplýsingar
um áhættu á húðnæmingu sem og upplýsingarnar
sem um getur í annarri undirgrein 3. mgr. 58. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 528/2012.

Fyrir meðhöndlaðar vörur gilda eftirfarandi skilyrði:

5) Ganga skal úr skugga um hvort þörf sé á að
fastsetja ný hámarksgildi leifa eða breyta
gildandi hámarksgildum leifa fyrir vörur, sem
gætu leitt af sér leifar í matvælum eða fóðri,
í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 470/2009 (3) eða reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005
(4), og grípa til hvers kyns viðeigandi ráðstafana
til að draga úr áhættu til að tryggja að ekki sé
farið yfir gildandi hámarksgildi leifa.

Sértæk skilyrði(2)

Hreinleiki sem er tilgreindur í þessum dálki var lágmarkshreinleiki virka efnisins sem var notað við matið í samræmi við 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012. Virka efnið í vörunni sem sett er á markað má vera af jafngildum eða ólíkum hreinleika
ef það reynist tæknilega jafngilt virka efninu sem var metið.
Við framkvæmd sameiginlegu meginreglnanna í VI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 528/2012 skal vera unnt að nálgast efni og niðurstöður matsskýrslnanna á vefsetri framkvæmdastjórnarinnar: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/
biocides/index_en.htm.
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 (Stjtíð. ESB L 152, 16.6.2009, bls. 11).
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 (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005,
bls.1).

Almennt heiti
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xx/866
Nr. 46/866

EØS-tillegget
Den europeiske
unions tidende
EES-viðbætir
viðtilStjórnartíðindi
Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2015/306

xx.1.2014
20.8.2015

2015/EES/46/57

frá 26. febrúar 2015
um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu Isaria fumosorosea af stofni Apopka 97, í samræmi
við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á
markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) nr. 540/2011 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 frá 21. október 2009 um setningu plöntuverndarvara
á markað og um niðurfellingu á tilskipunum ráðsins 79/117/EBE og 91/414/EBE (1), einkum 1. mgr. 20. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Samþykkið fyrir virka efninu Isaria fumosorosea af stofni Apopka 97, áður nefnt „Paecilomyces fumosoroseus
af stofni Apopka 97, PFR 97 eða CG 170, ATCC20874“, eins og fram kemur í A-hluta viðaukans við fram
kvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (2), rennur út 31. desember 2015.

2)

Umsókn um endurnýjun á skráningu Isaria fumosorosea af stofni Apopka 97 í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/
EBE (3) var lögð fram í samræmi við 4. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1141/2010 (4) innan
þeirra tímamarka sem kveðið er á um í þeirri grein.

3)

Umsækjandinn lagði fram viðbótarmálsskjölin sem krafist er í samræmi við 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1141/2010.
Skýrslugjafaraðildarríkið taldi að umsóknin væri fullgerð.

4)

Skýrslugjafaraðildarríkið tók saman matsskýrslu um endurnýjun í samráði við meðskýrslugjafaraðildarríkið og lagði
hana fyrir Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) og framkvæmdastjórnina 3.
júní 2013.

5)

Matvælaöryggisstofnunin sendi matsskýrsluna um endurnýjun til umsækjandans og aðildarríkjanna til að fá
athugasemdir þeirra og sendi mótteknar athugasemdir áfram til framkvæmdastjórnarinnar. Matvælaöryggisstofnunin
gerði samantektina úr viðbótarmálsskjölunum einnig aðgengilega almenningi.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 56, 27.2.2015, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 154/2015 frá 11. júní 2015
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 309, 24.11.2009, bls. 1.
2
( ) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 frá 25. maí 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1107/2009 að því er varðar skrána yfir samþykkt, virk efni (Stjtíð ESB L 153, 11.6.2011, bls. 1).
(3) Tilskipun ráðsins 91/414/EBE frá 15. júlí 1991 um markaðssetningu plöntuvarnarefna (Stjtíð. EB L 230, 19.8.1991, bls. 1).
(4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1141/2010 frá 7. desember 2010 þar sem mælt er fyrir um málsmeðferð við endurnýjun á færslu annars
hóps virkra efna á skrá í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE og um að taka saman skrá yfir þessi efni (Stjtíð ESB L 322, 8.12.2010, bls. 10).
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6)

Matvælaöryggisstofnunin lagði niðurstöður sínar, að því er varðar hvort búast megi við að Isaria fumosorosea af stofni
Apopka 97 uppfylli viðmiðanir fyrir samþykki, sem kveðið er á um í reglugerð (EB) nr. 1107/2009, fyrir framkvæmdastjórnina
28. apríl 2014 (5). Framkvæmdastjórnin lagði drögin að endurskoðunarskýrslunni um Isaria fumosoroseaaf stofni Apopka
97 fyrir fastanefndina um plöntur, dýr, matvæli og fóður 12. desember 2014.

7)

Staðfest hefur verið, að því er varðar eina dæmigerða notkun eða fleiri á a.m.k. einni plöntuverndarvöru, að viðmiðanir
fyrir samþykki, sem kveðið er á um í 4. gr., eru uppfylltar. Því teljast þessar viðmiðanir fyrir samþykki uppfylltar.

8)

Framkvæmdastjórnin telur enn fremur að Isaria fumosorosea af stofni Apopka 97 sé áhættulítið virkt efni skv. 22. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1107/2009. Isaria fumosorosea af stofni Apopka 97 er ekki efni sem gefur tilefni til áhyggna og
uppfyllir skilyrðin sem sett eru fram í 5. lið II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1107/2009. Isaria fumosorosea af stofni
Apopka 97 er örvera sem búist er við, í kjölfar mats skýrslugjafaraðildarríkisins og Matvælaöryggisstofnunarinnar, að
teknu tilliti til fyrirhugaðrar notkunar, að einungis stafi lítil áhætta fyrir heilbrigði manna og dýra og fyrir umhverfið.
Í fyrsta lagi fundust enginn sveppaeitur og efnin, sem stofninn myndar, eru sanngreind með skýrum hætti og eru
ekki vafasöm í eiturefnafræðilegu tilliti. Því telst áhættan fyrir notendur, starfsfólk, neytendur og umhverfið vera
lítil. Í öðru lagi er lífvænleiki stofnsins í vatnsumhverfi lítill og ekki tengdur neinum þekktum sjúkdómsvöldum sem
leggjast á fiska og halaflær. Því telst áhættan fyrir vatnalífverur utan markhóps vera lítil. Í síðasta lagi, að teknu tilliti
til fyrirhugaðrar notkunar, er örverunum ekki sleppt í skólp í miklu magni og þetta bendir til þess að áhætta fyrir
líffræðilegar aðferðir við hreinsun skólps sé lítil.

9)

Því er rétt að endurnýja samþykkið fyrir Isaria fumosorosea af stofni Apopka 97 og færa það á skrá í viðaukann við
framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 sem áhættulítið virkt efni.

10) Í samræmi við 2. mgr. 22. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 á að skrá áhættulítil efni sérstaklega í reglugerðinni
sem um getur í 4. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009. Því er rétt að bæta D-hluta við viðaukann við
framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011. Því ætti að breyta þeirri reglugerð til samræmis við það.
11) Reglugerð þessi ætti að gilda frá og með deginum eftir að samþykkið fyrir virka efninu Isaria fumosorosea af stofni
Apopka 97 rennur út.
12) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Endurnýjun á samþykki fyrir virku efni
Samþykkið fyrir virka efninu Isaria fumosorosea af stofni Apopka 97, eins og það er tilgreint í I. viðauka, er endurnýjað
með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðauka.
2. gr.
Breytingar á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011
1.

Í stað annarrar málsgreinar 1. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr. 540/2011 komi eftirfarandi málsgrein:

„Virku efnin sem hafa verið samþykkt samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1107/2009 eru skráð í B-hluta viðaukans við þessa
reglugerð. Grunnefnin sem hafa verið samþykkt samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1107/2009 eru skráð í C-hluta viðaukans
við þessa reglugerð. Áhættulitlu virku efnin sem hafa verið samþykkt samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1107/2009 eru skráð
í D-hluta viðaukans við þessa reglugerð.“
2.
(5)

Viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð.
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(5), 3679. Aðgengilegt á Netinu: www.efsa.europa.eu
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3. gr.
Gildistaka og dagurinn þegar reglugerðin kemur til framkvæmda
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2016.

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

Gjört í Brussel 26. febrúar 2015.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER
forseti.

____________

20.8.2015

(1)

Á ekki við

IUPAC-heiti

Hámarksstyrkur: 2,5 ×
109 CFU/ml

Lágmarksstyrkleiki: 1,0
× 108 CFU/ml

Hreinleiki(1)

1. janúar 2016

Dagsetning samþykkis

Frekari upplýsingar um auðkenni og forskrift fyrir virku efni er að finna í endurskoðunarskýrslunni.

Geymt í stofnasafni American
Type Culture Collection
(ATCC) undir heitinu
Paecilomyces fumosoroseus
Apopka ATCC 20874

Isaria fumosorosea af stofni
Apopka 97

Almennt heiti, kenninúmer

31. desember 2030

Samþykki rennur út

I. VIÐAUKI

Meðan á framleiðsluferlinu stendur skal framleiðandinn tryggja algjöra stjórn á
umhverfisaðstæðum og greiningu á gæðaeftirliti.

Í þessu heildarmati skulu aðildarríkin gefa sérstakan gaum að vernd notenda og
starfsmanna, með hliðsjón af því að líta ber svo á að Isaria fumosorosea af stofni
Apopka 97 kunni að vera næmandi.

Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna, eins og um getur í 6. mgr.
29. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, skal taka tillit til niðurstaðnanna í
endurskoðunarskýrslunni um Isaria fumosorosea af stofni Apopka 97, einkum í I.
og II. viðbæti við hana, í lokagerð fastanefndarinnar um plöntur, dýr, matvæli og
fóður frá 12. desember 2014.

Sértæk ákvæði
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Áhættulítil virk efni“

„D-HLUTI

(1)

1

Á ekki við

IUPAC-heiti

Hámarksstyrkur: 2,5 ×
109 CFU/ml

Lágmarksstyrkleiki: 1,0
× 108 CFU/ml

Hreinleiki(1)

Frekari upplýsingar um auðkenni og forskrift fyrir virku efni er að finna í endurskoðunarskýrslunni.“

Geymt í stofnasafni American
Type Culture Collection
(ATCC) undir heitinu
Paecilomyces fumosoroseus
Apopka ATCC 20874

Isaria fumosorosea af stofni
Apopka 97

Almennt heiti, kenninúmer

1. janúar 2016

Dagsetning samþykkis

31. desember 2030

Samþykki rennur út

Meðan á framleiðsluferlinu stendur skal framleiðandinn tryggja
algjöra stjórn á umhverfisaðstæðum og greiningu á gæðaeftirliti.“

Í þessu heildarmati skulu aðildarríkin gefa sérstakan gaum að vernd
notenda og starfsmanna, með hliðsjón af því að líta ber svo á að
Isaria fumosorosea af stofni Apopka 97 kunni að vera næmandi.

Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna, eins og um getur í
6. mgr. 29. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, skal taka tillit til
niðurstaðnanna í endurskoðunarskýrslunni um Isaria fumosorosea
af stofni Apopka 97, einkum í I. og II. viðbæti við hana, í lokagerð
fastanefndarinnar um plöntur, dýr, matvæli og fóður frá 12. desember
2014.

Sértæk ákvæði

Almenn ákvæði sem gilda um öll efni sem eru á skrá í þessum hluta: Framkvæmdastjórnin skal sjá til þess að allir hagsmunaaðilar hafi aðgang að öllum endurskoðunarskýrslum (að undanskildum trúnaðarupplýsingum
í skilningi 63. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009) eða sé veittur aðgangur að þeim sé þess sérstaklega óskað.

2) Eftirfarandi D-hluti bætist við:

1) Í A-hluta falli færslan varðandi Isaria fumosorosea af stofni Apopka 97 brott.

Viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 er breytt sem hér segir:

II. VIÐAUKI
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2015/307

Nr. 46/871

2015/EES/46/58

frá 26. febrúar 2015
um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir
samþykki fyrir virka efninu tríklópýr (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 frá 21. október 2009 um setningu plöntuverndarvara á
markað og um niðurfellingu á tilskipunum ráðsins 79/117/EBE og 91/414/EBE (1), einkum öðrum valkosti í 3. mgr. 21. gr. og
2. mgr. 78. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/74/EB (2) var tríklópýr fært á skrá sem virkt efni í I. viðauka við
tilskipun ráðsins 91/414/EBE (3) með því skilyrði að hlutaðeigandi aðildarríki tryggðu að tilkynnandinn, sem lagði
fram beiðni um að tríklópýr yrði fært á skrá í þeim viðauka, veitti frekari upplýsingar til staðfestingar varðandi
áhættumat vegna bráðra og langvinnra váhrifa á fugla og spendýr og um áhættu fyrir vatnalífverur vegna váhrifa frá
umbrotsefninu 6-klór-2-pýrídínóli.

2)

Virk efni sem eru á skrá í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE teljast samþykkt samkvæmt reglugerð (EB)
nr. 1107/2009 og eru skráð í A-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 540/2011 (4).

3)

Tilkynnandinn lagði viðbótarupplýsingar fyrir skýrslugjafaraðildarríkið Írlandi, innan þeirra tímamarka sem gefin
voru til að leggja þær fram, í því skyni að staðfesta áhættumat vegna fugla og spendýra og vatnalífverur.

4)

Írland lagði mat á viðbótarupplýsingarnar sem tilkynnandinn lagði fram. Írland lagði mat sitt fyrir önnur aðildarríki,
framkvæmdastjórnina og Matvælaöryggisstofnun Evrópu, hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin, 22. nóvember
2013 í formi tveggja viðbóta við drögin að matsskýrslunni.

5)

Framkvæmdastjórnin lítur svo á að viðbótarupplýsingarnar sem tilkynnandinn lagði fram sýni fram á að ekki sé hægt að
útiloka óviðunandi áhættu fyrir fugla og spendýr nema með því að beita frekari takmörkunum.

6)

Framkvæmdastjórnin gaf tilkynnandanum færi á að leggja fram athugasemdir sínar varðandi endurskoðunarskýrsluna
um tríklópýr.

7)

Framkvæmdastjórnin lítur svo á að frekari upplýsingum, sem krafist var til staðfestingar, hafi ekki fyllilega verið
komið til skila og að ekki sé hægt að útiloka óviðunandi áhættu fyrir fugla og spendýr nema með því að beita frekari
takmörkunum.

8)

Staðfest er að virka efnið tríklópýr telst samþykkt samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1107/2009. Til að minnka váhrif á fugla
og spendýr er þó rétt að breyta skilyrðum fyrir notkun þessa virka efnis, einkum með því að takmarka notkun þess.

9)

Því ber að breyta viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 til samræmis við það.

10) Gefa ætti aðildarríkjunum tíma til að breyta leyfum fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda tríklópýr eða afturkalla
þau.
(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 56, 27.2.2015, bls. 6. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 154/2015 frá 11. júní 2015
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 309, 24.11.2009, bls. 1.
2
( ) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/74/EB frá 21. ágúst 2006 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni að bæta við virku efnunum
díklórprópi-P, metkónasóli, pýrimetaníli og tríklópýri (Stjtíð ESB L 235, 30.8.2006, bls. 17).
(3) Tilskipun ráðsins 91/414/EBE frá 15. júlí 1991 um markaðssetningu plöntuvarnarefna (Stjtíð. EB L 230, 19.8.1991, bls. 1).
(4) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 frá 25. maí 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1107/2009 að því er varðar skrána yfir samþykkt, virk efni (Stjtíð ESB L 153, 11.6.2011, bls. 1).
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11) Ef aðildarríki veita einhvern frest í samræmi við 46. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 að því er varðar plöntu
verndarvörur sem innihalda tríklópýr ætti þessi frestur að renna út eigi síðar en 18 mánuðum eftir gildistökudag
þessarar reglugerðar.
12) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Breyting á framkvæmdarreglugerð (EB) nr. 540/2011
Ákvæðum A-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa
reglugerð.
2. gr.
Umbreytingarráðstafanir
Aðildarríkin skulu, í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1107/2009 og ef nauðsyn krefur, breyta áður útgefnum leyfum fyrir
plöntuvarnarvörum sem innihalda tríklópýr sem virkt efni, eða afturkalla þau eigi síðar en 19. september 2015.
3. gr.
Frestir
Allir frestir, sem aðildarríkin veita í samræmi við 46. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, skulu vera eins stuttir og unnt er
og skulu renna út eigi síðar en 19. september 2016.
4. 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 26. febrúar 2015.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER
forseti.

____________
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VIÐAUKI
Í stað dálksins „Sértæk ákvæði“ í 136. línu, tríklópýr, í A-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 komi eftirfarandi:
„A-HLUTI
Einungis má leyfa að efnið sé notað sem illgresiseyðir. Einungis má leyfa heildarnotkun sem er að hámarki 480 g af virku efni á
hvern hektara á ári.
B-HLUTI
Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna, eins og um getur í 6. mgr. 29. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, skal taka tillit
til niðurstaðnanna í endurskoðunarskýrslunni um tríklópýr, einkum í I. og II. viðbæti við hana, í lokagerð fastanefndarinnar um
plöntur, dýr, matvæli og fóður frá 12. desember 2014.
Í þessu heildarmati skulu aðildarríkin:
–

gefa vernd grunnvatns við viðkvæmar aðstæður sérstakan gaum. Í skilyrðunum fyrir leyfi skulu vera ráðstafanir til að draga úr
áhættu og koma skal á vöktunaráætlunum á svæðum sem eru í hættu, eftir því sem við á,

–

gefa öryggi notenda sérstakan gaum og tryggja að í notkunarskilyrðunum sé mælt fyrir um notkun fullnægjandi persónuhlífa,

–

gefa vernd fugla, spendýra, vatnalífvera og plantna utan markhóps sérstakan gaum. Í skilyrðunum fyrir leyfi skulu vera ráðstafanir
til að draga úr áhættu, eftir því sem við á.“

____________

xx/874
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EØS-tillegget
Den europeiske
unions tidende
EES-viðbætir
viðtilStjórnartíðindi
Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2015/308

xx.1.2014
20.8.2015

2015/EES/46/59

frá 26. febrúar 2015
um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir
samþykki fyrir virka efninu Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dókósatetren-1-ýlísóbútýrati (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 frá 21. október 2009 um setningu plöntuverndarvara
á markað og um niðurfellingu á tilskipunum ráðsins 79/117/EBE og 91/414/EBE (1), einkum c. lið 2. mgr. 13. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Virka efnið Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dókósatetren-1-ýlísóbútýrat var fært á skrá í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/
EBE (2) með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/127/EB (3) í samræmi við málsmeðferðina sem kveðið er á
um í 24. gr. b í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2229/2004 (4). Þar eð reglugerð (EB) nr. 1107/2009
kom í stað tilskipunar 91/414/EBE telst þetta virka efni samþykkt samkvæmt þeirri reglugerð og er á skrá í A-hluta
viðaukans við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (5).

2)

Í samræmi við 25. gr. a í reglugerð (EB) nr. 2229/2004 gerði Matvælaöryggisstofnun Evrópu, hér á eftir nefnd
Matvælaöryggisstofnunin, framkvæmdastjórninni grein fyrir sjónarmiðum sínum varðandi drög að endurskoðunar
skýrslu um Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dókósatetren-1-ýlísóbútýrat (6) 18. desember 2013. Matvælaöryggisstofnunin gerði
tilkynnanda grein fyrir sjónarmiðum sínum varðandi Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dókósatetren-1-ýlísóbútýrat.

3)

Framkvæmdastjórnin gaf tilkynnandanum færi á að leggja fram athugasemdir sínar varðandi endurskoðunar-skýrsluna
um Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dókósatetren-1-ýlísóbútýrat. Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin endurskoðuðu drögin
að endurskoðunarskýrslunni og álit Matvælaöryggisstofnunarinnar, innan ramma fastanefndarinnar um plöntur,
dýr, matvæli og fóður, og þeirri endurskoðun lauk 12. desember 2014 með endurskoðunarskýrslu framkvæmda
stjórnarinnar um Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dókósatetren-1-ýlísóbútýrat.

4)

Staðfest er að virka efnið Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dókósatetren-1-ýlísóbútýrat telst samþykkt samkvæmt reglugerð (EB)
nr. 1107/2009.

5)

Í samræmi við 2. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, í tengslum við 6. gr. þeirrar reglugerðar og í ljósi
nýjustu vísinda- og tækniþekkingar, er nauðsynlegt að breyta skilyrðum fyrir samþykki fyrir Z,Z,Z,Z-7,13,16,19dókósatetren-1-ýlísóbútýrati. Einkum er rétt að krefjast frekari upplýsinga til staðfestingar.

6)

Því ætti að breyta viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 til samræmis við það.

7)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 56, 27.2.2015, bls. 9. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 154/2015 frá 11. júní 2015
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 309, 24.11.2009, bls. 1.
(2) Tilskipun ráðsins 91/414/EBE frá 15. júlí 1991 um markaðssetningu plöntuvarnarefna (Stjtíð. EB L 230, 19.8.1991, bls. 1).
(3) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/127/EB frá 18. desember 2008 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni að bæta við nokkrum
virkum efnum (Stjtíð ESB L 344, 20.12.2008, bls. 89).
(4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2229/2004 frá 3. desember 2004 um nánari reglur varðandi framkvæmd fjórða áfanga vinnuáætlunarinnar
sem um getur í 2. mgr. 8. gr. tilskipunar ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 379, 24.12.2004, bls. 13).
(5) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 frá 25. maí 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
1107/2009 að því er varðar skrána yfir samþykkt, virk efni (Stjtíð ESB L 153, 11.6.2011, bls. 1).
(6) „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl isobutyrate.“ Tíðindi
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014, 12(2), 3525. Aðgengilegt á Netinu: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 46/875

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Breyting á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011
Ákvæðum A-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa
reglugerð.
2. 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 26. febrúar 2015.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER
forseti.

____________

VIÐAUKI

Z,Z,Z,Z-7,13,16,19dókósatetren-1-ýlísóbútýrat

„259

CIPAC-nr.: 973

CAS-nr. 135459-81-3

Almennt heiti, kenninúmer

Númer

Z,Z,Z,Z-7,13,16,19dókósatetren-1ýlísóbútýrat

IUPAC-heiti

≥ 90%

Hreinleiki

1. september 2009

Dagsetning samþykkis

31. ágúst 2019

Samþykki rennur út

Sértæk ákvæði

Tilkynnandinn skal leggja fyrir framkvæmdastjórnina, aðildarríkin og
Matvælaöryggisstofnunina upplýsingarnar sem eru settar fram í 1. lið eigi síðar
en 30. júní 2015 og upplýsingarnar í 2., 3. og 4. lið eigi síðar en 31. desember
2016.“

4) mati á áhættu vegna váhrifa fyrir lífverur utan markhóps.

3) afdrifum og hegðun efnisins í umhverfinu,

2) mati á áhættu vegna váhrifa fyrir notendur, starfsmenn og vegfarendur,

1) forskrift fyrir tæknilega efnið, sem framleitt er sem verslunarvara, þ.m.t.
upplýsingar um öll óhreinindi sem skipta máli,

Tilkynnandinn skal leggja fram upplýsingar til staðfestingar á:

Skilyrði fyrir notkun skulu taka til ráðstafana sem miða að því að draga úr
áhættu, eftir því sem við á.

Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna, eins og um getur í 6. mgr.
29. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, skal taka tillit til niðurstaðnanna í
endurskoðunarskýrslunni um Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dókósatetren-1-ýlísóbútýrat
(SANCO/2650/2008), einkum í I. og II. viðbæti við hana, í lokagerð
fastanefndarinnar um plöntur, dýr, matvæli og fóður.

B-HLUTI

Einungis má leyfa að efnið sé notað sem löðunarefni.

A-HLUTI

Í stað 259. línu um virka efnið Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dókósatetren-1-ýlísóbútýrat í A-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 komi eftirfarandi:

Nr. 46/876
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
20.8.2015

20.8.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2015/404

Nr. 46/877

2015/EES/46/60

frá 11. mars 2015
um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á
samþykkistímabilum fyrir virku efnin beflúbútamíð, kaptan, dímetóat, dímetómorf, etóprófos,
fípróníl, fólpet, formetanat, glúfosínat, metíókarb, metríbúsín, fosmet, pírimífosmetýl og
própamókarb (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 frá 21. október 2009 um setningu plöntuverndar
vara á markað og um niðurfellingu á tilskipunum ráðsins 79/117/EBE og 91/414/EBE (1), einkum fyrstu málsgrein 17. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í A-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (2) eru skráð virk efni
sem teljast samþykkt samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1107/2009.

2)

Samþykki fyrir virku efnin kaptan, dímetóat, dímetómorf, etóprófos, fípróníl, fólpet, formetanat, glúfosínat, metíókarb,
metríbúsín, fosmet, pírimífosmetýl og própamókarb fellur úr gildi 30. september 2017 og samþykkið fyrir virka efnið
beflúbútamíð fellur úr gildi 30. nóvember 2017. Lagðar hafa verið fram umsóknir um endurnýjun á samþykki fyrir
þessum virku efnum. Þar eð kröfurnar sem mælt er fyrir um í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) nr. 844/2012 (3) gilda um þessi virku efni er nauðsynlegt að veita nægilegan tíma til að ljúka málsmeðferð við
endurnýjun í samræmi við þá reglugerð. Af þessum sökum er líklegt að samþykki fyrir þessum virku efnum falli úr
gildi áður en ákvörðun hefur verið tekin um endurnýjun þeirra. Því er nauðsynlegt að framlengja samþykkistímabil
þeirra.

3)

Því ætti að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 til samræmis við það.

4)

Með tilliti til markmiðs fyrstu málsgreinar 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, að því er varðar tilvik þar sem engin
viðbótarmálsskjöl, í samræmi við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 844/2012, eru lögð fram í síðasta lagi 30 mánuðum
fyrir viðkomandi gildislokadag, sem mælt er fyrir um í viðaukanum við þessa reglugerð, mun framkvæmdastjórnin
fastsetja gildislokadaginn sem sömu dagsetningu og var í gildi fyrir gildistöku þessarar reglugerðar eða eins fljótt og
unnt er eftir það.

5)

Með tilliti til markmiðs fyrstu málsgreinar 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, að því er varðar tilvik þar sem
framkvæmdastjórnin mun samþykkja reglugerð þar sem kveðið er á um að samþykki fyrir virku efni, sem um getur
í viðaukanum við þessa reglugerð, sé ekki endurnýjað vegna þess að viðmiðanir fyrir samþykki eru ekki uppfylltar
mun framkvæmdastjórnin fastsetja lokadagsetningu gildistíma sem sömu dagsetningu og var í gildi fyrir gildistöku
þessarar reglugerðar eða þann dag sem reglugerðin tekur gildi, ef sá dagur er síðar, að því tilskildu að samþykki fyrir
virka efninu sé ekki endurnýjað.

6)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Ákvæðum A-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa
reglugerð.
(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 67, 12.3.2015, bls. 6. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 155/2015 frá 11. júní 2015
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 309, 24.11.2009, bls. 1.
2
( ) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 frá 25. maí 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1107/2009 að því er varðar skrána yfir samþykkt, virk efni (Stjtíð. ESB L 153, 11.6.2011, bls. 1).
(3) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 844/2012 frá 18. september 2012 um ákvæði sem eru nauðsynleg til að koma málsmeðferð
við endurnýjun í framkvæmd að því er varðar virk efni eins og kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu
plöntuverndarvara á markað (Stjtíð. ESB L 252, 19.9.2012, bls. 26).

Nr. 46/878

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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. mars 2015.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER
forseti.

____________

20.8.2015
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 46/879

VIÐAUKI
Ákvæðum A-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 er breytt sem hér segir:
1) Í stað dagsetningarinnar „30. september 2017“ í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 145, kaptan, komi „31. júlí 2018“.
2) Í stað dagsetningarinnar „30. september 2017“ í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 146, fólpet, komi „31. júlí 2018“.
3) Í stað dagsetningarinnar „30. september 2017“ í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 147, formetanat, komi „31. júlí 2018“.
4) Í stað dagsetningarinnar „30. september 2017“ í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 148, metíókarb, komi „31. júlí 2018“.
5) Í stað dagsetningarinnar „30. september 2017“ í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 149, dímetóat, komi „31. júlí 2018“.
6) Í stað dagsetningarinnar „30. september 2017“ í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 150, dímetómorf, komi „31. júlí 2018“.
7) Í stað dagsetningarinnar „30. september 2017“ í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 151, glúfosínat, komi „31. júlí 2018“.
8) Í stað dagsetningarinnar „30. september 2017“ í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 152, metríbúsín, komi „31. júlí 2018“.
9) Í stað dagsetningarinnar „30. september 2017“ í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 153, fosmet, komi „31. júlí 2018“.
10) Í stað dagsetningarinnar „30. september 2017“ í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 154, própamókarb, komi „31. júlí 2018“.
11) Í stað dagsetningarinnar „30. september 2017“ í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 155, etóprófos, komi „31. júlí 2018“.
12) Í stað dagsetningarinnar „30. september 2017“ í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 156, pírimífosmetýl, komi „31. júlí 2018“.
13) Í stað dagsetningarinnar „30. september 2017“ í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 157, fípróníl, komi „31. júlí 2018“.
14) Í stað dagsetningarinnar „30. nóvember 2017“ í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 158, beflúbútamíð, komi „31. júlí 2018“.

__________________

xx/880
Nr. 46/880

EØS-tillegget
Den europeiske
unions tidende
EES-viðbætir
viðtilStjórnartíðindi
Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2015/418

xx.1.2014
20.8.2015

2015/EES/46/61

frá 12. mars 2015
um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði
fyrir samþykki fyrir virka efninu Z-13-hexadeken-11-ýn-1-ýlasetati (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 frá 21. október 2009 um setningu plöntuverndarvara
á markað og um niðurfellingu á tilskipunum ráðsins 79/117/EBE og 91/414/EBE (1), einkum c. lið 2. mgr. 13. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Virka efnið Z-13-hexadeken-11-ýn-1-ýlasetat var fært á skrá í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE (2) með
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/127/EB (3) í samræmi við málsmeðferðina sem kveðið er á um í 24. gr.
b í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2229/2004 (4). Þar eð reglugerð (EB) nr. 1107/2009 kom í stað
tilskipunar 91/414/EBE telst þetta virka efni samþykkt samkvæmt þeirri reglugerð og er á skrá í A-hluta viðaukans
við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (5).

2)

Í samræmi við 25. gr. a í reglugerð (EB) nr. 2229/2004 gerði Matvælaöryggisstofnun Evrópu, hér á eftir nefnd
Matvælaöryggisstofnunin, framkvæmdastjórninni grein fyrir sjónarmiðum sínum varðandi drög að endurskoðunar
skýrslu um Z-13-hexadeken-11-ýn-1-ýlasetat (6) 18. desember 2013. Matvælaöryggisstofnunin gerði tilkynnanda
grein fyrir sjónarmiðum sínum varðandi Z-13-hexadeken-11-ýn-1-ýlasetat.

3)

Framkvæmdastjórnin gaf tilkynnandanum færi á að leggja fram athugasemdir sínar varðandi endurskoðunarskýrsluna
um Z-13-hexadeken-11-ýn-1-ýlasetat. Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin endurskoðuðu drögin að endurskoðunar
skýrslunni og álit Matvælaöryggisstofnunarinnar, innan ramma fastanefndarinnar um plöntur, dýr, matvæli og fóður,
og þeirri endurskoðun lauk 12. desember 2014 með endurskoðunarskýrslu framkvæmdastjórnarinnar um Z-13hexadeken-11-ýn-1-ýlasetat.

4)

Staðfest er að virka efnið Z-13-hexadeken-11-ýn-1-ýlasetat telst samþykkt samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1107/2009.

5)

Í samræmi við 2. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, í tengslum við 6. gr. þeirrar reglugerðar og í ljósi
nýjustu vísinda- og tækniþekkingar, er nauðsynlegt að breyta skilyrðum fyrir samþykki fyrir Z-13-hexadeken-11-ýn1-ýlasetati. Einkum er rétt að krefjast frekari upplýsinga til staðfestingar.

6)

Því ætti að breyta viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 til samræmis við það.

7)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Breyting á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011
Ákvæðum A-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 er breytt í samræmi við viðaukann við
þessa reglugerð.
(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 68, 13.3.2015, bls. 36. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 155/2015 frá 11. júní 2015
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 309, 24.11.2009, bls. 1.
(2) Tilskipun ráðsins 91/414/EBE frá 15. júlí 1991 um markaðssetningu plöntuvarnarefna (Stjtíð. EB L 230, 19.8.1991, bls. 1).
(3) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/127/EB frá 18. desember 2008 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni að bæta við nokkrum
virkum efnum (Stjtíð ESB L 344, 20.12.2008, bls. 89).
(4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2229/2004 frá 3. desember 2004 um nánari reglur varðandi framkvæmd fjórða áfanga vinnuáætlunarinnar
sem um getur í 2. mgr. 8. gr. tilskipunar ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 379, 24.12.2004, bls. 13).
(5) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 frá 25. maí 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1107/2009 að því er varðar skrána yfir samþykkt, virk efni (Stjtíð ESB L 153, 11.6.2011, bls. 1).
(6) „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl acetate“, Tíðindi Matvæla
öryggisstofnunar Evrópu 2014 12(2), 3526. Aðgengilegt á Netinu: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

20.8.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2. 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 12. mars 2015.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER
forseti.

___________

Nr. 46/881

„258

Númer

CIPAC-nr.: 974

Z-13-hexadeken-11-ýn-1ýlasetat CAS-nr. 7861758-0

Almennt heiti,
Kenninúmer

Z-13-hexadeken-11ýn-1-ýlasetat

IUPAC-heiti

≥ 75%

Hreinleiki

1. september 2009

Dagsetning samþykkis

31. ágúst 2019

Samþykki rennur út

Sértæk ákvæði

Tilkynnandinn skal leggja fyrir framkvæmdastjórnina, aðildarríkin og Matvælaöryggis
stofnunina upplýsingarnar sem eru settar fram í 1. lið eigi síðar en 30. júní 2015 og
upplýsingarnar í 2., 3. og 4. lið eigi síðar en 31. desember 2016.“

4) mati á áhættu vegna váhrifa á lífverur utan markhóps.

3) afdrifum og hegðun efnisins í umhverfinu,

2) mati á áhættu vegna váhrifa á notendur, starfsmenn og vegfarendur,

1) forskrift fyrir tæknilega efnið, sem framleitt er sem verslunarvara, þ.m.t. upplýsingar
um öll óhreinindi sem skipta máli,

Tilkynnandinn skal leggja fram upplýsingar til staðfestingar á:

Skilyrði fyrir notkun skulu taka til ráðstafana sem miða að því að draga úr áhættu, eftir
því sem við á.

Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna, eins og um getur í 6. mgr. 29. gr. reglu
gerðar (EB) nr. 1107/2009, skal taka tillit til niðurstaðnanna í endurskoðunarskýrslunni
um Z-13-hexadeken-11-ýn-1-ýlasetat (SANCO/2649/2008), einkum í I. og II. viðbæti
við hana, í lokagerð fastanefndarinnar um plöntur, dýr, matvæli og fóður.

B-HLUTI

Einungis má leyfa að efnið sé notað sem löðunarefni.

A-HLUTI

Í stað 258. línu um virka efnið Z-13-hexadeken-11-ýn-1-ýlasetat í A-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 komi eftirfarandi:

VIÐAUKI

Nr. 46/882
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
20.8.2015

20.8.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 46/883

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

2015/EES/46/62

frá 21. maí 2010
um niðurfellingu ákvörðunar 2002/627/EB um að koma á fót evrópskum hópi eftirlitsaðila fyrir
rafræn fjarskiptanet og -þjónustu
(2010/299/ESB) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

2009/140/EB (6) og með tilskipun Evrópuþingsins og
ráðs
ins 2009/136/EB (7) og bætt var við hann með
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1211/2009
frá 25. nóvember 2009 um að koma á fót evrópskum
hópi eftirlitsaðila á sviði rafrænna fjarskipta (BEREC) og
skrifstofu hans (8).

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

3)

Í framhaldi af því að árið 2002 var komið á fót regluramma
fyrir rafræn fjarskiptanet og -þjónustu í samræmi við
tilskipanir Evrópuþingsins og ráðsins 2002/21/EB
frá 7. mars 2002 um sameiginlegan regluramma um
rafræn fjarskiptanet og -þjónustu (rammatilskipun) (1),
2002/19/EB frá 7. mars 2002 um aðgang að rafrænum
fjarskiptanetum og samtengingu þeirra og tilheyrandi
aðstöðu (tilskipun um aðgang) (2), 2002/20/EB frá
7. mars 2002 um heimild fyrir rafrænum fjarskiptanetum
og -þjónustu (heimildartilskipun) (3) og 2002/22/EB frá
7. mars 2002 um alþjónustu og réttindi notenda að því
er varðar rafræn fjarskiptanet og -þjónustu (tilskipun um
alþjónustu) (4), samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun
2002/627/EB (5) um að koma á fót ráðgjafarhópi sjálf
stæðra, landsbundinna stjórnvalda um rafræn fjarskiptanet
og -þjónustu sem kallaður er evrópskur hópur eftirlitsaðila
fyrir rafræn fjarskiptanet og -þjónustu.
Evrópskur hópur eftirlitsaðila fyrir rafræn fjarskiptanet
og -þjónustu hefur haft góð áhrif á samræmda fram
kvæmd regluverks með því að greiða fyrir samvinnu
milli landsbundinna stjórnvalda og milli landsbundinna
stjórnvalda og famkvæmdastjórnarinnar og með því að
vera vettvangur ráðgjafar og aðstoðar fyrir framkvæmda
stjórnina á sviði rafrænna fjarskipta.

4)

Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1211/2009 er það hlutverk
sem hópur eftirlitsaðila með rafrænum fjarskiptanetum
og -þjónustu (ERG) gegndi áður styrkt og veitt aukin
viðurkenning í endurskoðaða rammanum, með stofnun
evrópsks hóps eftirlitsaðila á sviði rafrænna fjarskipta
(BEREC) og aukinnar þátttöku hans í mótun reglu
setningar svo og í því fyrirkomulagi sem komið er á
til að tryggja samræmda framkvæmd reglna í öllum
aðildarríkjunum. Einkum samkvæmt þeirri reglugerð á
evrópskur hópur eftirlitsaðila á sviði rafrænna fjarskipta
að koma í staðinn fyrir evrópskan hóp eftirlitsaðila og
starfa sem eini vettvangur fyrir samstarf landsbundinna
stjórnvalda og samstarf landsbundinna stjórnvalda við
framkvæmdastjórnina við að gegna öllum skyldum þeirra
samkvæmt regluramma ESB.

5)

Því ber að fella ákvörðun 2002/627/EB úr gildi.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:
Stök grein
Tilskipun 2002/627/EB er hér með felld úr gildi frá og með
1. júní 2010.
Gjört í Brussel 21. maí 2010.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO

Reglurammanum frá 2002 fyrir rafræn fjarskipti hefur
verið breytt með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 127, 26.5.2010, bls. 18. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 105/2015 frá 30. apríl
2015 um breytingu á XI. viðauka (Rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun
og upplýsingasamfélagið) við EES-samninginn og bókun 37 við EESsamninginn með skrá sem kveðið er á um í 101. gr., bíður birtingar.
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( ) Stjtíð. EB L 108, 24.4.2002, bls. 7.
(3) Stjtíð. EB L 108, 24.4.2002, bls. 21.
(4) Stjtíð. EB L 108, 24.4.2002, bls. 51.
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